
إضـاءة

ستستمر،  اليمنية  الــثــورة  إن 
مهما  الجمهوري  النظام  وسيستمر 
فالهزيمة  عليها،  األعــداء  تكالب 
ألعداء الثورة والنصر لشعبنا اليمني 
مع  الرجعية  كانت  لقد  العظيم.. 
من  ــدًدا  ع أسقطت  قد  المرتزقة 
المحافظات بعد قيام الثورة ووصلوا 
إلى جبال النهدين، وحاصروا صنعاء 
الثورة  قوى  وأجبرتهم  يوًما  سبعين 
حتى  التراجع  على  والجمهورية 
سيعودون  واآلن  نجران،  إلى  عادوا 
المرتزقة  من  زمالءهم  عاد  مثلما 
الذين واجهوا ثورة الـ26 من سبتمبر 

الخالدة.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

٢٥ سبتمرب ٢٠١٧م

العدد ٢٧٤١ ربيع األول ١٤٤٤هـاالحد  ٢٣ تشرين االول ٢٠٢٢م

أهداف
26 سبتمرب

1962م

االفتتاحية

أ/ عمر الشلحبقلم رئيس التحرير

أزمة الرقائق االلكرتونية 
وتأثريها يف الرصاعات الدولية 

مذبحة األطفال المرىض 
بالرسطان يف صنعاء

كيف ينبغي أن ننظر لليمن؟

أبناؤنا ليسوا 
حقول تجارب وال عينات للفحص 

تسوس األسنان
 ومراحله وأنواعه 
وأعراضه وعالجه

المعامالت المالية 
وتقسيماتها عىل 

ضوء الرشيعة

آهات مواطن 
واحتضار وطن

 ال يموت

2

3

4

5

7 8 6

10االتجاهات التكنولوجية نحو الميتافريس والتحديات التي تواجهها

أبناء  من  األعظم  السواد  ارتضاه  الجامع  الوطني  بميثاقه  العام  الشعبي  المؤتمر 
اليمن حزبًا معبًرا عن طموحاتهم وآمالهم، ووسيلة للعمل الوطني الرائد، وآلة سياسية 
للتنافس الشريف على تحقيق أهداف ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر وخدمة الشعب والوطن 
الجمهورية  الدفاع عن  المنجزات، وكان له نصيب األسد من تحمل مسؤولية  وتحقيق 
المجد  واستعادة  الوطنية،  القيم  وصقل  واالستقرار،  األمن  وترسيخ  الوحدة،  وتحقيق 

التليد لليمن الفاعل في األسرة الدولية وعضًوا إيجابًيا مؤثًرا في الجامعة العربية.
كان للمؤتمر بصمة نور في الدفاع عن الجزيرة العربية من المد الفارسي بالتشارك 
مع فرسان العراق المجيد واليزال، ومن موقعه في قمة السلطة ساند المجتمع الدولي 
بمبدأ  التمسك  مع  والتطرف  الغلو  ومحاربة  الدوليين  واالستقرار  األمن  ترسيخ  في 
الحياد اإليجابي وعدم االنحياز المتزامن مع احترام الشرعية الدولية والقرارات الصادرة 
عنها، وكان رائًدا في خدمة الشعب وتحقيق الوحدة وترسيم الحدود مع األشقاء وبناء 
عالقات ودية ندية مع األصدقاء في الشرق والغرب، في نفس الوقت الذي يدافع فيه 
عن الشعب من الفخاخ والمكايد والمؤامرات الناتجة عن القوى الظالمية من الداخل 

والخارج سواًء الساعية للتشطير أو الراغبة بإعادة عجلة التأريخ إلى الوراء.
وألن المؤتمر شعبي ونخبوي مًعا كان يفتح ذراعيه لكل من يرغب بالعمل الوطني 
تحت مظلته ولو من أيديولوجيات وأفكار ومذاهب سياسية أخرى ما داموا سيلتزموا 
أنانًيا؛ فاستغل هذه  إقصائًيا وال  أو  الوطني، بمعنى لم يكن مؤدلًجا  البنائي  بالمنهاج 
السماحة والسعة والمرونة والروح الوطنية؛ مجموعة من المغرضين الذين دخلوا في 
من  يتمكنوا  لم  التي  الذاتية  والمشاريع  والسلطة  النفوذ  تحقيق  في  سعًيا  المؤتمر 
واشتراكية  وإخوانية  ناصرية  كبرى  قيادات  نعرف  وكلنا  أحزابهم،  عبر  إليها  الوصول 
وبعثية ارتدت لباس المؤتمر، خلطت بين السلب وااليجاب، وعملت على نخر الدولة 

من الداخل، ونفذت أجنداتها ورغائبها بصورة ملتوية وبوجهين.
أيدي  في  وتراميهم  الهمجية،  فتصرفاتهم  أنفسهم،  يخفوا  يعودوا  لم  هؤالء 
الوطن  عن  وتخليهم  واألعــداء،  الخصوم  خدمة  في  وتسابقهم  الخارجية،  المشاريع 
رسمًيا  إليهم  أوكلت  التي  المسؤوليات  يتركوا  للعيان،  واضحة  الجمهورية  عن  والدفاع 
ويتهاووا في أوهام تقسيم وتشطير حزب الوطن الكبير، ظانين أنهم سيحققون آمالهم 
المرتبطين  المشترك  اللقاء  الوطن وتقسيمه بين أحزاب  ويستكملون مشاريع تخريب 
أصال بمشاريع خارجية هادفة إلسقاط الدولة والنظام، وتدمير المنجزات وترسيخ قوى 
الخراب  في  وشاركت  وتسببت  بالوطن،  أضرت  ويسارية،  يمينية  ثيوقراطية  رجعية 

والدمار.
لرشدهم،  يعودوا  أن  آملين  التشخيص،  هذا  في  مخطئين  نكون  أن  نتمنى 
على  بالحفاظ  المتمثلة  الوطنية،  والقيم  المؤتمرية  المبادئ  مظلة  تحت  واالصطفاف 
ثورتينا  ُقُدًما في تحقيق أهداف  والمضي  السياسية،  والتعددية  والديمقراطية  الوحدة 
المجيدتين ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر ووصايا الشهيد الزعيم/ علي عبدالله صالح رحمه 
األشقاء  مع  والتعامل  الوطنية،  الثوابت  في  والشراء  والبيع  المماكسة  وعدم  الله، 
واألصدقاء بندية، وتحمل كل طرف ما أوكت يداه ونفخ فاه، ومعالجة كل ما تسبب به 

بمسؤولية وجدية وصدق.
األعين  على  الرماد  وذر  والضبابية،  الغموض  من  الهائل  الكم  َمخِفًيا  يعد  لم 
والحوار  والهدنة  الحرب  أبرزها  الوطنية  واالشكاليات  القضايا  مع  التعاطي  بخصوص 

والتفاوض والشراكة والمواجهة والسالم والتفاعل مع الوقائع على األرض.
الوضوح والشفافية والعمل بإخالص، واتخاذ  الوطني يحتم علينا جميًعا  الواجب 
واستعادة  الشعب  إلنقاذ  تهدف  ومتكاملة  وواضحة  ومحددة  ودقيقة  جادة  مواقف 
السلطة  الشريف على  الديمقراطي والتنافس  العمل  المؤسسات وتفعيل  الدولة وبناء 
عبر صناديق االقتراع وإقناع الشعب بالبرامج وتقديم الخدمات، وللشعب حق اختيار 

سلطاته بدون جبر أو استقواء أو إكراه.
بالنسبة للمؤتمر تحديًدا ليبقى النظام األساسي والالئحة الداخلية وجوهر الميثاق 
الوطني ووصايا الزعيم خارطة طريق للعمل التنظيمي والكفاح الوطني، وال يتم عقد 
دمهما  مصير  ونرى  واألمين  الزعيم  تضحيات  تُثّمن  حتى  الهيكلة  إلعادة  ثامن  مؤتمر 
أن  والخارج  للداخل  ونثبت  علني،  بشكل  ومحاكمتهم  الجناة  مقاضاة  ويتم  ورفاقهما 
المؤتمر يؤمن بالسيادة الوطنية التامة والديمقراطية داخل صفوفه ومع نظرائه، ويرفض 
والنظام  الدولة  على  والتمرد  الداخلي  االعتداء  ويأبى  الخارجية،  والوصاية  االعتداء 
والقانون، ويؤمن بالحوار والتعاون والتنافس على خدمة الشعب والوطن، والتعايش مع 

كل اليمنيين دون إقصاء أو استغالل أو استالب أو استغفال.
الجميع على المحك وفي اختبار علني، والشعب يراقب ويحكم، ويرى بأم عينيه 
من يخدمه ويحميه، ومن يضره ويستخدمه ويستغله ويستبد به، ومن يخادعه ويظلله 
ويراوغه ويهمله، ومن يستغل الوظيفة الرسمية لتحقيق مصالحه ومأرب أسياده، ومن 
تسبب له في كل هذه المآسي والكوارث والنكبات.. الدين لله والوطن للجميع، والميثاق 

الوطني مرجعية الشرفاء والنبالء واألوفياء، فيه بغية الباحثين عن الحل والعالج.

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 "تسلق الجبال " فن مغامرات بارز

حل األزمة اليمنية
يف جوهر الميثاق الوطني ووحدة الصف



صحيفة سياسية إخبارية توعويةصحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحالتصحيحا٢٧ ربيع األول ١٤٤٤هـاالحد  ٢٣ تشرين االول ٢٠٢٢م ٢٧ ربيع األول ١٤٤٤هـاالحد  ٢٣ تشرين االول ٢٠٢٢م 3 رؤى وطنيةدولي2

 بعد يوم
ً
مقدرات الدولة تتهالك يوما

أ/ مطيع المخالفي

قبل أكثر من عقد من الزمن كانت اليمن قد استكملت تأسيس قواعد الدولة 
وقد قطعت شوطاً كبيرا في بناء مقدراتها وبدأت تسطر فصول عهد النهضة والبناء 
واإلعمار والتنمية وبدأ المواطن يحس بالراحة وينعم باألمن واالستقرار والحرية 
ويعيش في رخاء وفي حال يشهد الله أنه كان من أحسن وأفضل األحوال؛ إال أنه 

لم يكن مكتوبا لليمنيين االستمرار في المعيشة الكريمة على ذلك الحال
والرقي  التقدم  رحاب  في  الوطن  فيه  يحلق  كان  الذي  الوقت  ذلك  ففي 
مظلمة  هاوية  إلى  باليمن  فعصفت  السلبي؛  التغير  موجة  جاءت  واالزدهــار 
لتدخل في مسلسل الخراب والدمار الذي بدأ يشتد ويزداد ويتضاعف منذ إعالن 
النظام وسقوط ما  انهيار  إلى  أداء  الذي  الحرب  الحوثي وإشعال فتيل  االنقالب 

تبقى من أركان ومقومات الدولة.
والبرلماني  والقضائي  اإلداري  النظام  انهار  السياسي؛  النظام  انهيار  ومع 
وسقطت المؤسسة العسكرية واألمنية، وأصبحت مقدرات الدولة دون حام وال 
حماية ودون اهتمام وال رعاية وال صيانة ومباحة للعبث والخراب والدمار والنهب 
والسلب والتآكل والتهالك، وهو ما نشاهده بوضوح في كل مقدرات الوطن في 
المطارات والموانئ والجسور والطرقات والمباني والمنشآت والمشاريع الخدمية، 
مثل: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود واآلثار والمواصالت واالتصاالت 
مرأى  على  يوم  بعد  يوماً  وتنهار  تتآكل  التي  والخدمات  المشاريع  من  وغيرها 
ومسمع سلطات الصراع التي لم تكلف نفسها حتى بالنظر أو اإلشارة إليها، وهذا 

ما يجعلنا نتأكد من هالك تلك المقدرات وانتهائها وعودتها إلى نقطة الصفر.

عن المعركة الفكرية ضد الكهنوت
أ/ فخر العزب

قيل في األثر: »أن تشعل شمعة خيٌر من أن تلعن الظالم« فماذا لو كنت 
أنت صانع الظالم بذاته، وأنت من يطفئ النور ويبدده ليخلق الدجى والعتمة 

الحالكة.
الجدار، ثمة من  التي كنا نشعل فيها شمعة، ونظل نحفر في  وفي بالدي 
للنور، بل جن  الشعب، ولم يفتح ثغرة  الجدار علينا نحن  الشمعة وهدم  أطفأ 

بجنونه مع الليل وعتمة الظالم.
أصفهم  أن  بي  يليق  ال  التي  الجماعة  جيداً،  تعرفونهم  الحوثيون،  إنهم 
بالجماعة، ألن أقل وصف فيهم أن أقول العصابة، العصابة التي حذفت قصائد 
الروائي/ عبدالله البردوني والدكتور/ عبدالعزيز المقالح من المناهج الدراسية، 

واستبدلتها بهذر الكالم الذي ينظمه المتشاعر الساللي المدعو/ معاذ الجنيد.
أي عصابة هذه، وأي إجرام هذا!! إجرام يستهدف الجيل الحالي واألجيال 
فيها  ويسكب  العقول  على  يطمس  أن  منه  يراد  الذي  الغسيل  عبر  القادمة 

خزعبالت الكهانة والكهنوت، وغبار ما وراء التاريخ من طالسم وأفكار شيطانية.
اليوم  تستهدف  والقرى،  والمدن  والبيوت  المساجد  دمرت  التي  العصابة 
العقول بالتدمير، إنها تستهدف التعليم، تضفي عليه الطابع الطائفي والمذهبي، 
تريد لليمن أن تكون شيعية على مبدأ والية الفقيه، أن تكون بوابة خلفية للنظام 
اإليراني، تريد أن تخلع عن اليمن عروبته وانتماءه الحضاري والثقافي والديني 

لإلسالم الحنيف.
هذه معركة اليمنيين الحقيقية، المعركة الفكرية، المعركة التي سيطول فيها 
طويل  تأثير  هو  والقيم  األفكار  في  التأثير  ألن  متتابعة،  أجياالً  للمنتصر  النصر 

المدى.
وأي خطورة أكثر من أن تتلقى األجيال منهجاً تربوياً طائفياً، منهجاً يرتدي 
صراًعا  لنعيش  تجرنا  التي  المناهج  والخرافة،  بالجهل  المليئة  السوداء  العمائم 
أنفسنا ألننا خذلنا  أن نضرب  تدعونا  التي  الخرافة  قرناً،  أربعة عشر  قبل  انتهى 
حد  علي  اإلمام  لتقديس  تدعونا  التي  الخرافة  قرناً،  عشر  أربعة  قبل  الحسين 

األلوهية، وأن يكون من صميم الدين أن نؤمن باألئمة االثني عشر.
المناهج  الحوثيون  فخخ  أن  بعد  الفكرية،  المعركة  في  تكمن  الخطورة 
الدراسية، وحين لقوا مقاومة الشعب الرافض للخرافة وخزعبالتها، الشعب الذي 
يسير وفق فطرته، لجأ الحوثيون للمخاتلة عبر فرض االختبارات الوزارية للصفوف 
الدراسية من سادس إلى تاسع، وهي المرحلة العمرية التي تتشكل فيها قناعات 

اإلنسان.
يريدونك أن تحفظ تاريخ الرسي والصماد وحسين الحوثي، أن تحفظ قصائد 
الجنيد، أن تحفظ التواريخ الطائفية كيوم الصرخة وميالد اإلمام زيد ويوم الغدير 

وغيرها.
ستنتهي حرب الجبهات، اليوم أو غداً، لكن الحرب الفكرية ستستمر ألجيال، 
تغذي  موقوتة  قنابل  إلى  لتحويلها  العقول،  لتفخيخ  تهدف  عصابة  أمام  ألننا 
جبهات القتال كي يستريح قادة الحوثيين في قصورهم ويأمنوا في طيرماناتهم، 
ويطمئنوا على أوالدهم الذين يدرسون في عواصم العالم، بينما ينقاد المغلوب 
غير طباعة  يفعلوا ألجله شيئاً  أنفه، ولن  الجبهات حتف  للموت في  أمره  على 

صوره، ومنحه قبراً بمقاسه في مقبرة أسموها روضة الشهداء.
هل يعي اليمنيون حجم الخطر الحوثي، هل يدركون أي مأساة حلت بالبلد 
دينهم  في  اليمنيين  يهدد  الذي  الخطر  يستشعرون  هل  العصابة،  هذه  بوجود 

وعروبتهم وكرامتهم أيضاً!!
إنها معركة فكرية، تستدعي من القوى الوطنية توحيد الجهود وتحشيدها 
المعركة  إن  أيضاً..  وأدبياتها  ومعالمها  ورموزها  وثوابتها  الجمهورية  عن  للدفاع 
التي ستدخلنا في كل حساب، أو ستخرجنا من كل حساب، معركة نكون أو ال 

نكون.

العالم  فيها  تحول  الثالثة  الصناعية  الثورة 
تطبيق  انتشار  جراء  من  صغيرة  حجرة  ليصبح 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وظهور وانتشار 
تقنيات  إلى  واللجوء  اآللي  الحاسب  تطبيقات 
قواعد البيانات في التوصيف والتخزين والبحث 
واالسترجاع، وصاحب ذلك ثورة في عالم االتصال 
وعلى  المعلومات  شبكات  انتشار  خالل  من 
لتطبيقات  انتشار  تاله  اإلنترنت،  شبكة  رأسها 
االصطناعي  الذكاء  وتقنيات  االجتماعي  التواصل 
وتحليل البيانات وإنترنت األشياء والطباعة ثالثية 
المشفرة  والعمالت  المسيرة  والطائرات  األبعاد 
وغيرها من التطبيقات التي نقلت المفهوم إلى 
ما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة وما تالها 
فإن  الميتافيرس،  إلى عصر  من متغيرات وصوال 
كل تلك المتغيرات تدفعنا إلى إعادة النظر في 

العالقة بين االقتصاد والسياسة.
كما تدفعنا إلى إعادة تعريف ماهية تلك 
تحليل  إعادة  فنستطيع  الوجهين  ذات  العملة 
مكوناتها التي بالطبع ال تزال ترتكز على الموارد 
والمعلومات  البيانات  إلى  باإلضافة  الطبيعية، 
غير  بصورة  األرض  أرجاء  بين  تدفقها  وأساليب 
وما  بــدأت  منذ  البشرية  تاريخ  في  مسبوقة 
يتضمنه من إعادة تعريف لمفاهيم جزئية داخل 

كل علم من هذين العلمين على حدة.
اعتمد  العملة  طبيعة  في  التغير  هــذا 
بدرجة كبيرة على مكونين رئيسيين من مكونات 
 Software البرمجيات  وهما  المعلومات  عصر 
إلى  وبالنظر  Hardware؛  المادية  والمكونات 
عنصرا  أصبحت  قد  أنها  نجد  المادية  المكونات 
رئيسيا ليس فقط في ما تم استحداثه من أجهزة 
بل  الذكية،  والهواتف  اآللية  الحواسب  كأجهزة 

األجهزة  من  العديد  إلى  أيضا  إضافتها  تمت 
التقليدية بغرض رفع كفاءة تشغليها مثل معدات 
وسائل  إلــى  على  عــالوة  المختلفة  المصانع 
وصوال  والقطارات  السيارات  من  بداية  النقل 
كافة  عن  فضال  الفضاء  ومركبات  الطائرات  إلى 
األجهزة المنزلية والمعدات الرئيسية المساهمة 
في بناء أنظمة المعلومات من حواسب وخوادم 
Servers وملحقاتهما وأنظمة االتصاالت األرضية 
وكافة  والصحة  التعليم  وأنظمة  والفضائية 
المدن  وإدارة  إنشاء  في  المستخدمة  المعدات 
البنى  مثل  الحيوية،  القطاعات  وباقي  الذكية 

التحتية الحرجة للشركات والدول.
تعتمد المكونات المادية في تشغيلها على 
تصميمها  يتم  التي  الحديثة  اإللكترونية  الدوائر 
المتكاملة  الدوائر  تقنيات  خالل  من  وتصنيعها 
من  األساس  في  Integrated Circuitsالمكونة 
التي  Microchips، وهى  الرقائق  مجموعة من 
عانت مؤخرا من نقص كبير أدى إلى ارتفاع سعرها 
بصورة كبيرة، جاء ذلك نتيجة أزمة جائحة كورونا  
من حيث التوقف عن معدالت اإلنتاج المعتادة، 
ثم العودة مرة أخرى مما خلق طلبا متزايدا وما 
سبق تلك األزمة وما تالها من صراع بين الواليات 
التي  تايوان  خاصة  والصين،  األمريكية  المتحدة 
العالم  احتياجات  من   65% نحو  منفردة  تنتج 
Semiconductorsفيما  الموصالت  أشباه  من 
المتحدة 10%  الواليات  وتنتج  الصين 5%  تنتج 
األزمة  ذلك  بعد  جاءت  ثم  اإلجمالي،  من  فقط 
الروسية األوكرانية وأحدثت ما نراه من اختالالت 
والتدفقات  واالقتصادية  السياسية  العالقات  في 
ارتفاع  إلى  باإلضافة  المختلفة،  اإلمداد  لسالسل 
على  اإلنفاق  أولويات  وتغير  التضخم  معدالت 

مختلف المستويات، مع استمرار محاوالت الدفع 
الرقمي عند  الرقمنة والتحول  الستمرار معدالت 
االستراتيجية  الخطط  مع  تتناسب  مستويات 

ومتطلبات التطوير.
وبالرغم من العالقات المتوترة بين الصين 
نحو  بأي خطوة  تقم  لم  األخيرة  أن  إال  وتايوان 
المكونات  تلك  من  إمداداتها  منع  أو  خفض 
نانسي  زيارة  فإن  اآلخر،  الجانب  وعلى  للصين، 
إلى  األمريكي  النواب  مجلس  رئيسة  بيلوسى 
شديدة  تصريحات  من  حولها  دار  وما  تايوان 
وزارة  تصريح  منها  الصيني،  الجانب  من  القوة 
إلى  تؤدى  قد  الزيارة  أن  من  الصينية  الدفاع 
يعرض  مما  عسكري  برد  الصين  بقيام  اإلسراع  
تأكيد  من  بالرغم  الخطر  إلى  تايوان  استقرار 
بتايوان  عالقتها  أن  األمريكية  المتحدة  الواليات 
مع  بعالقتها  مقارنة  رسمية  غير  واسعة  عالقة 
بكين التي تصفها بأنها عالقة دبلوماسية رسمية 

بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  تصريحات  أن  إال 
وتضمنت تحذيرا للصين وتعهدا بتدخل الواليات 
الجزيرة  لحماية  عسكريا  األمريكية  المتحدة 

زادت من تأجيج الموقف.
العديد  دفعت  الجيوسياسية  األزمة  هذه 
مصانع  إلنشاء  التخطيط  إلى  العالم  دول  من 
في  بقوة  والدخول  احتياجاتها  لتغطية  محلية 
سوق المنافسة العالمية، منها على سبيل المثال 
في  أعلنت   التي  األمريكية  المتحدة  الواليات 
إحدى  اعتزام  عن  الجاري  أكتوبر  من  الرابع 
بتكلفة  مصنع  إنشاء  على  بها  الكبرى  الشركات 
خالل  نيويورك  ــة  والي في  دوالر  مليار   100
مليار   20 اعتماد  مع  المقبلة،  عاما  العشرين 
دوالر خالل العقد الحالي، كما أعلنت روسيا في 
 38.3 بتكلفة  خطة  اعتماد  عن  الماضي  إبريل 
يبدأ  الرقائق  تلك  وتصنيع  لتصميم  دوالر  مليار 
إنتاجها بنهاية هذا العام لبعض المكونات األولية 

اآلخر،  الجانب  على  2030م،  عام  في  وتنتهى 
االنضمام  الماضي عن  الهند في سبتمبر  أعلنت 
إلى هذا السباق بقيمة 19.5 مليار دوالر إلنشاء 
مصنع يبدأ إنتاجه في عام 2024م، كما شملت 
خطط اإلنشاء سنغافورة أيضا بقيمة بلغت 3.25 
مليار دوالر، وذلك على فترة زمنية بلغت خمس 

سنوات.
الوحيدة  هي  ليست  السابقة  التصريحات 
التفكير  في  بدأت  قد  العالم  دول  من  فالعديد 
في إنشاء مصانع مماثلة أو بالتخصص في نوع 
هذا  كل  جاء  اإللكترونية،  الدوائر  من  أكثر  أو 
عامين  قبل  بدأت  التي  األزمــة  بتلك  مدفوعا 
من  بالرغم  والتي  اآلن،  من  العام  ونصف 
تقديرات بعض الخبراء بأن األمور قد بدأت في 
مستوى  على  المبيعات  وصلت  حيث  التحسن، 
دوالر  مليار  الى49  العام  هذا  يوليو  في  العالم 
السابق،  العام  بزيادة %7.3 عن شهر يوليو من 
سوق  مثل  األســواق،  بعض  في  انتعاش  ووجود 
والسيارات  الذكية  والهواتف  اآللية  الحواسب 
تحتاج  قد  األحــدث  السيارات  أن  إال  القديمة 
عام  خالل  يكون  ربما  الوقت-  من  المزيد  إلى 
وعليه  األزمــة،  تلك  من  تتخلص  لكى  2024م- 
االرتفاع  في  اآلخذ  الحالي  العام  الوضع  فإن 
الصيني  األمريكي  الصراع  بخفوت  مدعوما  ربما 
واتجاه األنظار إلى الصراع الروسى األوكرانى قد 
باقي  استمرار  ضرورة  مع  التحسن  في  يستمر 
إليها  اإلشارة  السابق  الخطط  تنفيذ  في  الدول 
العالمية  لكسر االحتكار وإعادة توزيع الحصص 
على عدد أكبر من الدول بدال من الوضع الحالي 

شديد المركزية والخطورة أيضا.

حول  الطاقة  أمن  مفاهيم  كل  تتمحور 
ومنتجي  مستهلكي  هما  أساسيين  العبين 
الدول  جميع  من  الطاقة  مستهلكي  الطاقة، 
لتجنب  أولوياتها  حول  تدور  الكبرى  الصناعية 
نقص أو انقطاع إمدادات الطاقة، باإلضافة إلى 
تأمين  على  والعمل  مصادرها،  تنويع  ضرورة 
في  للمساعدة  المنتجة  للدول  التحتية  البنية 
توصيل الطاقة إلى األسواق العالمية، في حين 
يرى منتجو الطاقة بمصادرها المختلفة أن أمن 
أسعار  إلى  الوصول  خالل  من  يكون  الطاقة 
مالئمة للجميع في أسواق الطاقة العالمية، مع 
التحتية  البنى  وجود أسواق مستهلكة، وتطوير 

للمنشأة النفطية.
حــددت  ــي:  ــ األوروبـ ــاد  ــح االت مفهوم 
المفوضية األوروبية أربع دعائم رئيسية يستند 

إليها أمن الطاقة األوروبي، هي:
الطاقة،  مصادر  في  التنويع  على  -العمل 
التبعية  من  التقليل  شأنه  من  الذي  األمر  وهو 

لمورد أو لدولة معينة.
طرح  طريق  عن  الطلب  بند  إدارة   -
استخدام  كفاءة  بمبدأ  تتعلق  مختلفة  مفاهيم 
قدر  الطاقة  استهالك  خفض  بهدف  الطاقة 

اإلمكان.
الخارجي  بالعرض  والتحكم  قوية  -إدارة 
عن طريق الدخول في شراكات قوية مع الدول 
الرئيسة التي يعتمد عليها االتحاد األوروبي في 

تأمين متطلباته من النفط والغاز.
سوق  في  األزمــات  تجنب  على  -العمل 
تحقيق  أن  مفادها  قناعة،  طريق  عن  الطاقة 
أمن العرض يتطلب بالضرورة بأن تكون األسواق 
بحدوث  يسمح  ال  مما  قوية  بصورة  منتظمة 

أزمات.
يتمثل  الطاقة:  ألمن  األمريكي  المفهوم 
المفهوم العام ألمن الطاقة األمريكي في العمل 
التي  الطاقة  موارد  على  االعتماد  خفض  على 
المتحدة  الواليات  خارج  من  استيرادها  يتم 
الترويج  عمليات  طريق  عن  وذلك  األمريكية، 
محليًا،  المنتج  الوقود  من  مختلفة  ــواع  ألن
المخاطر  خفض  على  والعمل  اإليثانول،  مثل 

والصدمات السعرية عن طريق تنوع الموردين، 
إلى  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  وتهدف 
االعتماد على البدائل البيولوجية للطاقة البديلة 
األمن  مقومات  أهم  أحد  األحفوري  للوقود 

القومي األمريكي.
يستند  الطاقة:  ألمن  الروسي  المفهوم 
تحقيق  مبدأ  إلى  الروسي  الطاقة  أمن  مفهوم 
والتزامات  مرتفعة،  وأســعــار  الطلب،  أمــن 
مستدام،  بشكل  األجــل  طويلة  ــدادات  وإمـ
خاصة  العالمية،  األسواق  إلى  اآلمن  والوصول 
العبور،  دول  من  اإلعاقة  دون  العجوز  القارة 
والعمل على مد أنابيب الطاقة والغاز إلى قلب 
االتحاد األوروبي، والعمل بقوة على خلق توازن 
الدب  تقييد  لمنع  الروسية  الطاقة  أسواق  في 

الروسي بسوق واحدة.
يتبلور  الطاقة:  ألمن  الصيني  المفهوم 
تأمين  ضرورة  في  الصيني  الطاقة  أمن  مفهوم 
واردات الطاقة بالتحرك على المسارين الداخلي 
والخارجي بهدف تنويع اإلمدادات وتحقيق أمن 

الطاقة.
ومن خالل تحليل تلك المفاهيم السابقة 
دولة  من  مفهومها  واختالف  الطاقة  أمن  حول 
مناسب  تعريف  صياغة  الممكن  فمن  ألخرى، 
الكميات  توافر  وهو  الطاقة،  أمن  لمفهوم 
بأسعار مناسبة  العالمية  المطلوبة في األسواق 

العمل  ضــرورة  مع  ومستدامة،  ومستقرة 
خالل  من  المتاحة  الطاقة  مصادر  تنمية  على 
جديدة  مصادر  عن  البحث  ومع  التكنولوجيا، 
جانب  إلى  للطاقة،  المتزايدة  الحاجة  تلبي 
توافر  مع  الطاقة،  استخدام  ترشيد  ضــرورة 

الضمانات المناسبة للحفاظ على البيئة.
بالعديد  يرتبط  الطاقة  أمن  عامة  بصفة 
على  الواضحة  آثارها  لها  التي  التحديات  من 
واإلقليمية،  العالمية  الطاقة  أمن  استراتيجية 
وهو األمر الذي يدفع بالدول الكبرى إلى تبني 
متنوعة  أدوات  امتالك  على  العمل  سياسات 
الصعيدين  على  الراهنة  ــاع  األوض مع  تتفق 

الداخلي والخارجي، ومن أهم تلك التحديات:
وأمنية  جيوسياسية  تغيرات  ــدوث  -ح

جوهرية في الدول المنتجة للطاقة والنفط.
تواجهها  أن  الممكن  من  التي  -التحديات 
شركات النفط العالمية، وهذه التحديات يمكن 
من  والتي  رئيسية،  نقاط  ثالث  في  تلخيصها 
الممكن أن تحد من قوة وفاعلية تلك الشركات، 
السوق  إلى  التصدير  على  قدرتها  وبالتالي 
قد  التي  األمنية  »التهديدات  وهي:  العالمية، 
التهديدات  ومنشآتها..  موظفوها  لها  يتعرض 
عن  وذلك  سياسية،  مصالح  عن  تنتج  قد  التي 
طريق تغير في قوانين عقود االستثمار.. الصورة 
السلبية عند الشعوب بحق الشركات العالمية، 

للشعوب  عدوة  شركات  بأنها  توصف  والتي 
وسارقة لخيراتها«.

-حدوث اختالل في توازن عمليتي العرض 
بسبب  العالمية،  الطاقة  أسواق  في  والطلب 
الطاقة،  موارد  استهالك  في  المستمر  التزايد 
النمو  إلى  باإلضافة  والغاز،  البترول  خاصة 
السكاني العالمي في دول شرق القارة اآلسيوية، 
موارد  فإن  وبالتالي  والهند،  الصين  دولتي  مثل 
الطاقة المتاحة بكل مصادرها مازالت غير كافية 
على تلبية الطلب العالمي المتزايد وبقوة الذي 

يشهد ارتفاًعا ملحوظًا سنويًا.
الطاقة  إمدادات  على  المفروضة  -القيود 
المختلفة، وتم تصنيفها إلى أربعة أنواع أساسية 
»إعاقة  وهي:  هورسنل،  بول  تصنيف  بحسب 
الحظر، وهي التي تنشأ من فرض دولة مستهلكة 
معينة..  منتجة  دولة  من  استيراد  على  قيود 
الصادرات،  على  قيود  فرض  خالل  من  إعاقة 
مجموعة  أو  منتجة  دولة  ترغب  عندما  وتنشأ 
من الدول المنتج في فرض قيود على صادراتها 
ألسباب  إعاقة  استراتيجية..  أو  سياسية  ألسباب 
قهرية، وتنشأ عندما ال يستطيع المنتج أو المورد 
تصدير إنتاجه من الطاقة نتيجة لظروف داخلية 
العالمية..  واألوبئة  الحرب  مثل  خارجية،  أو 
الطاقة  لمصادر  اإلرهابية  المنظمات  استهداف 

وبناها التحتية وإمداداتها الرئيسية«.
وليدة  ــا  أوروب في  الطاقة  أزمة  تكن  لم 
الروسية- الحرب  بسبب  حتى  أو  اللحظة 
األوكرانية، وإنما كانت بسبب توجهات صانعي 
أمن  حساب  على  المناخ  أمن  بوضع  القرار 
الطاقة، وتعود جذور أزمة الطاقة األوروبية إلى 
أكثر من عقود، والحرب األوكرانية فاقمت هذه 
ضحية  وقعت  األوروبية  القارة  ودول  األزمة، 
قرارات قادة الدول فيما يتعلق بأمن الطاقة، ألنه 
األوروبي  القرار  ُصناع  أحدث  2010م  عام  منذ 
األوروبية،  الطاقة  معادلة  في  جذريًا  تغييرًا 
ونقصد هنا عناصر الطاقة العالمية األبرز، وهى 
وكانت  والفحم،  الخام  والنفط  الطبيعي  الغاز 
عمليات التسريع نحو التحول األخضر ومحاولة 
والنظيفة، وذلك  المتجددة  الطاقة  إلى  التحول 

الطبيعي  الغاز  االعتماد على  من خالل تقليص 
والنفط والفحم أو بمعني أدق مكونات الوقود 
األحفوري، حيث كان انخفاض اإلنتاج الطاقوي 
فى مخارج الطاقة التقليدية على النحو التالي: 
نحو  بنسبة  الطبيعي  الغاز  إنتاج  »انخفاض 
الخام بنسبة نحو  النفط  إنتاج  انخفاض   ..62%
%35.. انخفاض إنتاج الفحم بنسبة نحو 43%«.
إنتاج  مستويات  ارتفعت  المقابل،  وفى 
الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة نحو 39% 
وهو ما جعل حصتها تصل إلي نحو %43 من 
إجمالي إنتاج الطاقة فى القارة األوروبية )تلك 
األرقام تُمثل الفترة بين أعوام 2010 إلى 2021(.
حيث  مــن  المشكلة  تتضح  هنا،  مــن 
المتجددة، وهي:  الطاقة  متطلبات أو تحديات 
اإلنتاج  لألراضي..  واسع  استخدام  إلى  »تحتاج 
يعتمد على عوامل الطقس والمناخ.. تحتاج إلى 

أنظمة تخزين مكلفة على كل المستويات«.
اإلنتاج  مصادر  علي  االعتماد  من  وبداًل 
على  تعتمد  فهي  الطبيعي،  الغاز  مثل  المحلي 
هذا  يصل  فيما  الطاقة  من   58% نحو  استيراد 
الغاز  من   80% نحو  من  أكثر  إلى  المعدل 
الطبيعي؛ لذلك، أصبحت دول االتحاد األوروبية 
النفطية  اإلمــدادات  وتقص  للمخاطر  عرضة 
الروسية- األزمة  كانت  حيث  الطبيعي،  والغاز 
إلى  باإلضافة  ذلك،  على  مثال  أكبر  األوكرانية 
لدرجة  البيئية  المراكز  من  الكبيرة  الضغوط 
إحجام بعض الدول األوروبية عن شراء العقود 
لمدد  االحتياجات  تأمين  )عقود  األجل  طويلة 
طويلة وقد تمتد لسنوات( واضطرت من الشراء 
من السوق الفورية بهدف تأمين احتياجاتها من 

السوق الفورية.
الحرب  أن  استنتاج  نستطيع  هنا،  من 
في  الوحيد  السبب  ليست  الروسية-األوكرانية 
تم  التي  القرارات  بل  األوروبية،  الطاقة  أزمة 
المحرك  هي  الماضية  السنوات  خالل  اتخاذها 
أزمة  وجعل  الراهنة  الطاقة  ألزمــة  األساسي 
الطاقة  أمن  أهمية  تسبق  المناخية  التغيرات 
المفهوم  وتطبيق  مصادرها  تنويع  وضــرورة 

الحقيقي ألمنه العالمي.

أزمة الرقائق االلكرتونية وتأثريها يف الرصاعات الدولية أزمة الرقائق االلكرتونية وتأثريها يف الرصاعات الدولية 

أمن الطاقة العالمي اختالف المفهوم وتعدد التعاريف

يتصور البعض أن اغتيال 1٨ طفالً ما هو إال نتيجة عابرة لدواء مهرب 
بغباء صيدلي تم صرفه لمستهلك قروي ال يقرأ ما هو مكتوب في الروشتة، 
هذا  عن  يجيب  العالج  جرعات  مواعيد  بمتابعة  المختص  الدكتور  وأن 
السؤال: كيف تصرف القرويون أولياء الضحايا في تقديم العالج الكيميائي، 

والذي من المفترض الرجوع له في التدقيق لهذا العالج.
بهذه  المتهمين  إلخــراج  المبرر  إيجاد  الصعب  من  ليس  وبالطبع 
المجرمون  يحكمها  مدينة  في  والجريمة  طالما  المأزق  هذا  من  الجريمة 

والقتلة.
التصورات  من  واحداً  إال  ليست  التصورات  هذه  أن  أيضاً،  بالطبع، 
وال  اليمن،  في  الطفولة  بحق  تُرتكب  التي  المجازر  لتغطية  العديدة 
الحوثيين  شهية  يفتح  األمر  ذلك  أن  الطريق  هذا  سالكو  مطلقاً  يستوعب 
للوصول إلى كل روضة أطفال وإخضاعهم لصالح معاركهم القادمة ومناورة 

في تحقيق االنتصار. 
في كل جريمة ترتكبها هذه العصابات تبرز دائماً هذه التصورات عند 
أناس يحاولون خداع أنفسهم بفكرة الحياد، ولكن كم من أناس قادهم هذا 
الحياد إلى ضالل تسبب بمقابر جماعية ارتكبتها مليشيات رأسمالها طابور 

طويل من األطفال.
وبتجاوز هذه التصورات علينا أن نقف بثبات الجبال في كشف هذه 
الجريمة، وهي دعوة لكل الحقوقيين والناشطين والمهتمين بالطفولة لتتبع 

خيوط هذه المجزرة التي ارتكبت في تصفية األطفال المصابين بالسرطان، 
والذي يعتقد في خياالتهم أن هذه الفئة غير ملبية لتطلعاتهم في خوض 

المعركة.
هل نحن على صواب حين نصدق أن إعدام 1٨ طفالً كان بسبب عالج 

مهرب؟ ال.. ال.. وألف ال.
ومن يعتقد أن الجواب على هذا السؤال هو ما سرب لوسائل اإلعالم، 
عليه مراجعة قراءة تاريخ هذه العصابات.. ليفهم مدى خطورة هذه الحركة 

اإلجرامية في السيطرة على أهم النقاط التي تمنحهم القوة والبقاء. 
لقوا حتفهم،  الذين  األطفال  وامتداد  أسر وهوية  تبحثوا عن  أن  لكم 
من  خليط  وهم  الحقيقية،  سماتهم  إحدى  والفقر  البساطة  أن  ستجدون 
البعيد عن تشكيالت الساللة ونواياهم الساعية للتخلص  مكونات الشعب 

من كل مكنونات المجتمع المعتبر في نظرهم اآلخر.
النشيد  هم  أكتوبر،  و14  سبتمبر   ٢٦ ثوار  أحفاد  هم  األطفال  هؤالء 
وهم األغنية التي تطرب ثورتنا وتمنح كل المسميات الثورية صفة الرفض 
للواقع اإلجرامي الذي سيطر على حياتهم وحول أرواحهم إلى مجرد خطأ 
بيد الصيدلي الحقير.. مع الله يا أطفال سبتمبر وأكتوبر.. مع الله يا أطفال 
ومذحج  وبكيل  وحاشد  وحمير  وسبأ  وهمدان  قحطان  أحفاد  ويا  اليمن، 

وكندة ويام وشاكر.

ترقية  ويوقف  قاضيين،  يفصل  صنعاء  في  األعلى  القضاء  مجلس 
القضائية،  للسلطة  العقابية  اإلجراءات  في  فعاًل  بدأوا  أنهم  يبدو  آخرين! 
بعد موجة اإلضراب التي شهدها القضاء الشهر الفائت، لهذا أعتقد بأنهم 
أو  يعيقهم  سلطوي  مركز  أو  قرار  أو  منصب  كل صاحب  من  سيتخلصون 

يشارك في إعاقتهم.
بالمناسبة، نعرف دكتور أكاديمي تم االستغناء عنه عقب فعالية رسمية 
تدريبية  دورة  في  مدرس حكومي  وقبله  الصرخة،  بترديد  فيها  يشارك  لم 
لم يعطوه مستحقاته المالية التي أعطوها لبقية المشاركين، ألنه لم يكن 

يشارك في ترديد الصـرخة نهاية كل يوم.  
المطلق،  الوالء  والمناصب..  الكفاءة  في  الحقيقي  المعيار  هو  هذا 
واالنتماء العقائدي الصريح، لهذا السبب لن يتم إقالة وزير الصحة بسبب 
موت أطفال مركز السرطان بمستشفى الكويت، لن يقيلوه، ولن يستقيل، 
أّي مسئولية على اإلطالق، ألنه منهم، وانتماؤه لهم، وكفاءته  ولن يتحمل 
موثوقة بهم، ووالئه مطلق عليهم، ومصيره مرتبط بمصيرهم، وعليه ستبقى 
المناصب والمعايير المنظمة الختيار الكفاءات بناًء على هذه المسلمات، 

الوالء المطلق، وال شيء سواه، ولو مات ألف طفل في كل ساعة!

والقيم  والمثاليات  األخالقيات  عن  والِعبر  المواعظ  نسمع  ما  كثيراً 
والمبادئ الفاضلة واإليجابية، وكثيراً ما نسمع الخطب الرنانة، والمحاضرات 
وأتباع  قيادات  من  وخصوصاً  والمساواة،  بالعدل  تتغنى  التي  الطويلة 
بوابتهم  والمثالية  الدين  من  جعلوا  الذين  السياسي،  اإلســالم  جماعات 
المفضلة والسريعة للوصول إلى السلطة؛ لكن الغريب في األمر هو التغير 
السلبي  االتجاه  في  درجة   180 بمقدار  وتصرفاتهم  سلوكياتهم  في  الكبير 
بالحكم  استفرادهم  السلطة، وبمجرد  تجاه اآلخرين بمجرد سيطرتهم على 

وحصولهم على القوة والنفوذ. 
من أجل ذلك كانت وما تزال وستظل السلطة هي المقياس الحقيقي 
الحقيقية،  وسلوكياتهم  أخالقياتهم  وقياس  البشر  معادن  لمعرفة  والفعلي، 
الحقيقية،  إلى كشف وجوهم  السلطة كبيرة وكفيلة بدفعهم  إغراءات  ألن 
وخداعاً، وهم  ونفاقاً  وزيفاً  تزلفاً  يرتدونها  كانوا  التي  األقنعة  بخلع  وكفيلة 
في طريقهم للوصول إلى السلطة؛ وسرعان ما يتنكر الكثير من الناس لكل 
إليها، وعلى  التي كانوا يدعون  الفاضلة  المثاليات واألخالقيات والسلوكيات 
رأسها قيم العدل والمساواة، فبمجرد وصولهم إلى السلطة، يتنكرون لتلك 
اآلخرين،  ضد  والقمع  واالستبداد  الظلم  ليمارسوا  الفاضلة،  واألخالق  القيم 

وضد كل من يعارضهم أو يخالفهم الرأي إال من رحم الله.
القيم واألخالقيات والمبادئ الفاضلة ال تتجزأ وال تتغير فهي ثابتة في 
العدل،  فالعدل هو  تغييرها،  أو  تبديلها  أحد  يستطيع  ال  ومكان،  زمان  كل 
والمساواة هي المساواة، لكن ما يحدث هو أن إغراءات السلطة هي من 
تقوم بتغيير القيم والمبادئ الفاضلة، في عقول الواقعين تحت تأثيرها، لتبرر 
لهم كل تصرفاتهم السلبية وتزين لهم كل سلوكياتهم العدوانية ضد اآلخرين؛ 
رغم تعارضها مع المبادئ والقيم والمثاليات التي كانوا ينادون بها ويدعون 
إليها سابقاً، بل ال يستبعد أنهم قد أجازوا ألنفسهم رفع السالح ضد السلطة 
الحقوق  من  وقانونية،  شرعية  أقل  هي  بحقوق  المطالبة  بذريعة  ما  يوماً 
لم  بعدالة  المطالبة  وبذريعة  السلطة،  بعد حصولهم على  منهم  المطلوبة 

تكن غائبة أو مفقودة كما هي غائبة ومفقودة خالل فترة حكمهم.
 وإغراءات وبهارج السلطة هي وحدها من تجعل نظرة اإلنسان تتغير 

تجاه حقوق وحريات اآلخرين، وتجعل ما كان في نظره باألمس حراماً هو 
الحقيقي  المقياس  السلطة وال تزال وستظل، هي  اليوم حالالً؛ لذلك كانت 
لقياس أخالقياته وسلوكيات اإلنسان ومدى التزامه بالمبادئ والقيم الفاضلة.

والقيم  بالمبادئ  اإلنسان  وتمسك  التزام  مدى  معرفة  يمكن  ال  لذلك؛ 
الفاضلة، إال بعد حصوله على الجاه والسلطان والقوة، فإذا لم تتغير سلوكياته 
وأخالقياته وطريقة تعامله مع الناس، واستمر على تواضعه واحترامه لآلخرين، 
واستمر في احترامه للحقوق والحريات والمطالب المشروعة، واستمر في 
دفاعه عن قيم العدالة والمساواة مع جميع الناس، فهذا إنسان يمتلك أخالق 
وقيم فاضلة حقيقية، ويستحق كل االحترام والتقدير، طبعاً هذا النوع من 
الناس نادر؛ ألن الشائع هو أن الكثير من الناس بمجرد حصولهم على الجاه 
ما  وسرعان  وأخالقياتهم،  سلوكياتهم  تتغير  ما  سرعان  والقوة،  والسلطان 
ما  إليها؛ وسرعان  يدعون  كان  التي  الفاضلة  والقيم  المبادئ  لكل  يتنكرون 
والتكبر  الغرور  يعتريهم  ما  وسرعان  اآلخرين،  مع  معاملتهم  طريقة  تتغير 
والتعالي على خلق الله، وسرعان ما يتنكرون للحقوق المشروعة، وسرعان 
ما يتنكرون لقيم العدال والمساواة، وهذا النوع من الناس يمتلكون مبادئ 
وقيم سطحية وقتيه زائفة، وهذا النوع من البشر هو الرائج في كل عصر 

وزمان لألسف الشديد. 
السلطة  دعاة  على  األحكام  إصدار  في  االستعجال  الخطأ  من  لذلك 
ألن  السلطة،  إلى  للوصول  الكفاح  مراحل  في  وهم  ومريديها،  وعشاقها 
غالبيتهم في هذه المراحل يرفعون شعارات المثالية واإليجابية، ويتدثرون 
والتضليل  الناس  استغفال  بهدف  والزهد،  والعدالة  والوقار  الصالح  بثياب 
في  ودعمهم  وتأييدهم  معهم  للتعاطف  بعقولهم،  واالستخفاف  عليهم 
هو  المواقف  هذه  مثل  في  والصواب  السلطة،  على  لالستيالء  مسعاهم 
السلطة ويتربعوا على  إلى  التريث في إصدار األحكام عليهم، حتى يصلوا 
الكفيلة  وحدها  فهي  والنفوذ،  القوة  مصادر  على  ويحصلوا  الحكم،  كرسي 
على  القادرة  وحدها  وهي  ومبادئهم،  وأخالقياتهم  الناس  حقائق  بتوضيح 
كشف وجوههم ونواياهم الحقيقية، وهي المقياس الحقيقي لكشف معادن 

وأخالقيات ومبادئ البشر.

مذبحة األطفال المرىض بالرسطان يف صنعاء

القيم والمبادئ اإليجابية وإغراءات السلطة 

المعيار: الوالء المطلق وليس الكفاءة واألهلية

أ/ عبدالحليم صبر

أ/ ماجد الحرازي

أ/ إبراهيم الجرفي 
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لتصحيحالتصحيحا٢٧ ربيع األول ١٤٤٤هـاالحد  ٢٣ تشرين االول ٢٠٢٢م ٢٧ ربيع األول ١٤٤٤هـاالحد  ٢٣ تشرين االول ٢٠٢٢م 45 تربيةمقاالت

وتحقيق  الشعوب،  استقرار  في  هام  عامل  األوطــان  تمثل 
لتنمية  ضرورة  استقرارها  يعد  ولذلك  الحضارات،  وبناء  التطور، 
كونها  األوطان  أهمية  وترتبط  متطلباتهم،  وتحقيق  الناس  قدرات 
وهذا  وتجربتها،  تطورها  وتعزز  الشعوب  ومبادئ  لقيم  تؤسس 
ينطبق على اليمن التي تمثل عمق سياسي وتأريخي وحضاري كبير 

وهام.
كافة  تقره  أوالً  وأخالقي،  ديني  واجب  الوطن  حب  يعتبر 
وفطري  إنساني  شعور  الوطن  وحب  اإلنسانية،  والشرائع  األديان 
الوطن  ومحبة  تأكيًدا،  ليزيده  اإلسالم  وجاء  اإلنسان،  عليه  جبل 
شيء تتطبع عليه اإلنسان السوي وتبقى عاطفة نفسية تجيش في 

األعماق وسائر العواطف األخرى.
مسألة  رأسه  ومسقط  وبلده  بوطنه  اإلنسان  ارتباط  ويبقى 
الطبيعي  فاإلنسان  الداخلي،  والوجدان  بالنفس  مرتبطة  روحية 
صدره  في  فقط  لوطنه  حبه  يحبس  أن  ينبغي  ال  لوطنه  المحب 
في  وإنما  آلخر،  وقت  من  يرددها  التي  الشعارات  في  أو  ونفسه 
في  فعال  بشكٍل  وتسهم  االنتماء،  عن صدق  تعبر  حقيقية  أفعال 
إعالء مصلحة الوطن العليا والعمل الحقيقي والدؤوب في االعالء 

من شأنه وبناء نهضته وتطويره.
المحافظة عليه  يتحدد االنتصار للوطن عندما نشعر بحقيقة 
في شعورنا الداخلي، وليس في الخارج، وعندما يشعر الشخص بأن 
لذلك  الحقيقي،  االنتصار  هو  فهذا  مستقيم  وعقله  مرتاح  ضميره 
يرتبط ذلك بما نطرحه عن اليمن حيث ال يحق لنا عندما نتحدث 
إن  ولكننا  ونمشي،  كالم  كمجرد  نطرحه  أن  وطننا  يهم  شأن  عن 
لم نقف حول موضوع وطننا وما يواجه اليمن من تحديات وتآمر 
في وقفة حقيقية، إلعطاء فرصة ألنفسنا ولوطننا، وسننتصر عندما 
والصارم،  الصحيح  والموقف  المكان  لنأخذ  ألنفسنا  فرصة  نعطي 

وعندما نتجنب الخطأ حتى ولو بعد االطالع عليه.
كما يجب التفريق هنا بين الشخص المتردد والغير سوي وهو 
على  يستمر  الوقت  نفس  وفي  وطنه  حق  في  يخطئ  الذي  ذلك 
الخطاء، فالكالم هنا ليس لمن نتحدث عنهم، ولكن إلى من نتحدث 
وأطرها  مساراتها  في  الديمقراطية  ممارستهم  إطار  في  إليهم 
الصحيحة، وفي نفس الوقت نزيد من قدرة المواطن اليمني على 
االطالع والفهم، وهو واجب أساسي ومن مسؤوليات المسؤول في 
الدولة من الصغير إلى الكبير، فعند طرح أي موضوع يهم الوطن 

أن  يجب  وإنما  المعني،  الشخص  على  اإلجابة  يكفي  ال  اليمني، 
نتوسع في الطرح لقضايا الوطن اليوم الشائكة والمعقدة.

فاختراق اليمن تعاظم ما بعد 2011م وكذلك بعد فترة قصيرة 
من اندالع ثورة 26 سبتمبر ١٩٦٢م، الدعم المالي الخارجي وخلق 
في  توالى  الدولة  فمراحل سقوط  مخترقة،  دولة  وولد  كثر  عمالء 
الظروف الحساسة والمفصلية، وفي أدق التحوالت ما بعد الربيع 
والحزبيين  السياسيين  لنخب  التدخالت  اتسعت  حيث  العربي 
والصحفيين، حتى أصبح معظم النخب السياسية مجرد أدوات في 

وطنهم ألطماع الخارج.
الطبيعة الحقيقية  اليمني الذي لم يعرف  الشعب والمجتمع 
للدولة ولوجودها، حتى أنه من المؤسف أن نلحظ تلك الطريقة 
التي دأبت فيها النخب السياسية اليوم على العمالة، وكيف أن ال 
تكون مسألة اإليمان بوجود الخارج ضرورية، في فترات ومنعطفات 
تاريخية من الصراع الكبير على السلطة والثروة، ذلك الصراع الذي 
والحزبية  السياسية  النخب  من  معينة  شخصيات  وجود  عن  نتج 

والمشائخ والوزراء والقيادات العسكرية تُدعم من الخارج.
الشعب  لحق  واضًحا  تجاوزاً  يعد  باليمن  حالًيا  يحدث  فما 
حقيقي  شعب  يكون  أن  وفي  وسالم،  بحرية  العيش  في  اليمني 
ومحوري يستنهض ذلك من استلهامه من تاريخه العريق والضارب 
في القدم، ولذلك جرى ضربه وفق مخطط دولي وإقليمي لوضعه 
في  حدث  كما  بمقدراته،  والعبث  والتدمير  التقسيم  خطة  ضمن 
انتجت عمالء  الخطة  العراق، و هذه  السودان ويحدث حالًيا في 
لوضعهم  اليمن  تدمير  عمالء  وصلوا  حتى  والغرب  اليمن  ألعداء 
في سدة الحكم، من خالل تقوية ودعم أطراف ذات نهج مناطقي 
وديني وفئوي وطائفي كعمالء، رتبوا لتدمير اليمن وتقسيمه وتنفيذ 
فالشعب  اليمن،  على  المحافظة  أجل  وليس من  أجندات محددة 
اليمني لن يقبل بهذه القوى المتطرفة طال الزمن أو قصر، وحتماً 

سيستعيد الوطن استقالله وسيادته.
اليمن بحاجة إلى دولة ذات مؤسسات وطنية صارمة ونظام 
تحد من أن يمد اليمنيين أيديهم للخارج حتى ال يتحولون لعمالء 
المالي  الدعم  للخارج كما نحن بحاجة إلى منظومة قوانين تحرم 
جماهيري  تنظيم  أو  سياسي  تيار  ألي  واالقتصادي  والسياسي 
داخل اليمن ويمارس عمل سياسي من أي دولة كانت ضد اليمن 

ودستورها ويهدد سيادتها ووحدتها الجغرافية والسكانية!

كيف ينبغي أن ننظر لليمن؟

أصبح اليمنيون اليوم مع إطالة أمد سيطرة مليشيات الحوثي 
االنقالبية أكثر معاناة، جميع المشكالت التي تخمرت أثناء سنوات 
جراء  الشعبي  الكيل  يطفح  كي  الكافية  مدتها  أخذت  االنقالب 

ممارسات هذه الجماعة.
التحرر العسكري  التي تفقد يوما بعد يوم أملها في  فصنعاء 
وفق الترتيبات العسكرية والسياسية الحالية للشرعية وحلفائها تجد 
نفسها في عزلة تامة ووحيدة تخوض صراع مرير بأشكال عديدة 
بقوة  االستبدادي  حضورها  توثق  استبدادية  كهنوتية  سلطة  ضد 

القهر والبطش.
يومهم  قوت  المواطنين هناك  الشعب وسلب  إفقار  يعد  لم 
العامة  الحريات  فتضييق  ومعاناتهم،  المواطنين  مشكالت  أهم 
واالستقالل  والتجارة  العمل  حق  ومصادرة  الرأي،  حرية  ومصادرة 
اهم  من  الطبيعية  حياتهم  ألمور  الناس  وتنظيم  للفرد  الذاتي 

المشكالت التي يعانيها الشعب في مناطق سيطرة المليشيات.
كلما ينمو في صنعاء من تجارة ومن مباني وأسواق ومراكز 
في  ظاهرة صحية  ليست  الدوالرات  بماليين  واستثمارات  تجارية 
التجارية  وحركتها  العمرانية  خارطتها  تتغير  التي  المدينة  هذه 
موارد  كل  سخرت  التي  الحوثية  الفساد  هوامير  لصالح  والبشرية 
الناس  أوجاع  في  استثمرت  التي  االنقالبية  الشلليات  بيد  البالد 

ومعاناتهم لتوظف ثروات البالد والعباد لصالحها.
سنوات  ثمان  حصاد  تتلقى  وهي  بخير  ليست  اليوم  صنعاء 
أمنها وسالمها وتجارتها وصحتها  الحرب والفساد، فقد فقدت  من 
وتعليمها ومدارسها وجامعاتها وأسواقها ومساجدها وحياتها لصالح 
زمرة تمارس التمييز، وتطبق سياسة الهبوط الطبقي لجميع فئات 
الشعب؛ مقابل اتساع رأس الهرم المرتبط بالسلطة االنقالبية التي 
أبناء  باقي  عن  بينهم  فيما  ويتمايزوا  أموالهم  وتتكدس  تتضخم 

الشعب بالسلطة والثروة.
صنعاء ليست بخير وقد تم مصادرة القضاء فيها ليكون أداة 
ضاربة في وجه المواطن العادي الذي تظل حقوقه وأمواله تحت 

طائلة السلب والنهب والمصادرة واالبتزاز بمسميات عدة يشرف 
عليها القضاء بشرعية االنقالب.

صنعاء ليست بخير ومواطنيها أكثر عرضة للموت وقد تنامت 
الصالحية  المنتهية  األدوية  بيع  ظاهرة  االنقالب  سلطات  ظل  في 
وتكالب هوامير الفساد على منح أطفالها جرعات قاتله من أدوية 
الموت مقابل اإلثراء الوحشي الذي سلبهم حق الدواء وحق االمل 

في الشفاء.
فيها  الوطنية  السياسة  رموز  أضحى  وقد  بخير  ليست  صنعاء 
عرضة  المستقلين  والقضاة  الفكر  ورجال  السابقين  الدولة  ورموز 

للقتل واالغتيال بدم بارد.
وبيوتهم  ومشائخها  ورجالها  وريفها  بخير  ليست  صنعاء 
أمن  تستبح  التي  الكهنوتية  للحمالت  عرضة  وأراضيهم  وأمالكهم 
تلك القرى والمديريات بحمالت عسكرية منظمة للسلب والنهب 

والقتل والفيد أكثر من أي وقت مضى.
صنعاء ليست بخير واألهالي فيها مجبرون على السكوت عن 
بالحبس  تواجه  فيها  مظلمة  وكل  حقهم  في  ظلم  وكل  وجع  كل 

واالعتقال والتعذيب والقهر.
المشرفين  وفجور  إفك  تعاني  وهي  بخير  ليست  صنعاء 
والقمع  والنهب  الترهيب  في  وجوالتهم  وصوالتهم  والنافذين 

واالبتزاز الرسمي باسم سلطات الكهنوت.
وطغيان  واحد  صوت  علو  من  وتعاني  بخير  ليست  صنعاء 
فيها  المواطنين  تنظم حياة  واحدة  واستبداد جماعة  واحدة  زمرة 
الكراهية  وينشر  العنف  على  يحرض  واحد  لحساب  وتصادرها 

واالستبداد.
نتلقى  ونحن  بخير؟  ونحن  أنتم  فهل  بخير  ليست  صنعاء 
يوميا تلك األخبار األليمة عن عاصمة كانت يوما ما مالًذا آمًنا لكل 
ليمننا  وأًما  للحريات،  ومنبًرا  الثقافات،  لكل  وعاصمة  اليمنيين، 

الكبير.

صنعاء ليست بخري
أ/ لمياء الكندي

أ/ حسين العبيدي

١٤ أكتوبر ثورة
 ضد االحتالل بأهداف سامية

أ/ ياسر المنصوري

يوما بعد يوم تزداد أطماع المستعمرين وفي نفس الوقت بدأت القوى العظمى 
البريطاني  العرش  نوايا  بانت  الهامة، ففي عام 1837م  المواقع  نفوذها على  ببسط 
والرغبة الشديدة في السيطرة على جنوب اليمن آنذاك أمال منها في التحكم بجنوب 
اليمن التي كانت تعد من أهم المواقع في العالم، ومن أبرزها ميناء عدن الذي كان 

يشكل طوق التجارة العالمية وشريانها النابض.
يعد ميناء عدن بتلك الفترة من أهم خمس موانئ في العالم، وثاني ميناء من 

حيث تزويد السفن بالوقود بعد ميناء نيويورك.
في العام 1839م استخدم االحتالل البريطاني الغاشم كل القوة والعنف وجميع 
لها  التابعة  والمدن  عدن  وإعالن  سيطرته  لبسط  منها  المحرم  حتى  األسلحة  أنواع 

محمية بريطانية.
أصبحت مدن جنوب اليمن أشبه بغمامة سوداء يكسوها الحزن واأللم، وأصبح 
الثروات  المحتل ينهب  الظلم والقهر والتمييز؛ في حين كان  الشعب يعاني ويالت 

والخيرات وتحويل المليارات إلى بنوك لندن.
حاشية المحتل وأتباعهم يسكنون أفخم المباني ويأكلون ما لذ وطاب في حين 

يسكن أبناء جنوب اليمن الجبال والخيام واألكواخ ويفترشون الشوارع.
 ٢٦ ثورة  اشتعال  من  عام  بعد  الثورة  فتيل  يشعلوا  أن  إال  األحرار  الثوار  فأبى 
سبتمبر ضد النظام اإلمامي الظالم والمستبد، وبتكامل وإسناد متبادل قامت الثورتان 
أن  األحرار، وهيهات  تضحيات  بفعل  النجاح  لهما  وكتب  واالستعمار،  االستبداد  ضد 
يعود االحتالل األجنبي أو تعود اإلمامة المقيتة؛ فالشعب لهم بالمرصاد، والتضحيات 

مستمرة في سبيل استعادة الدولة وتالحم الشعب.
تمثلت األهداف األكتوبرية باآلتي: »تصفية القواعد وجالء القوات البريطانية من 
أرض الجنوب دون قيد أو شرط؛ إسقاط الحكم السالطيني والتي يصنف بأنه رجعي، 
على  واإلسالمية  العربية  الوحدة  نحو  الجنوبية سيراً  العربية  الكيانات  توحيد  إعادة 
السيطرة االستعمارية  بالتخلص من  الوطني  التحرر  أسس شعبية وسلمية، استكمال 
الواقع  يغير  سليمة  ثورية  أسس  على  وطني  نظام  إقامة  والسياسية،  االقتصادية 
العدالة  على  قائم  اقتصاد وطني  بناء  عادل ومتطور،  اجتماعي  واقع  إلى  المتخلف 
االجتماعية يحقق للشعب السيطرة على مصادر ثرواته، توفير فرص التعليم والعمل 
لكل المواطنين دون استثناء، إعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في 
الحديثة  بمتطلباته  قوي  شعبي  وطني  جيش  بناء  االجتماعية،  ومسؤولياتها  قيمتها 
تمكنه من الحماية الكاملة لمكاسب الثورة وأهدافها، انتهاج سياسية الحياد اإليجابي 

وعدم االنحياز بعيدا عن السياسات والصراعات الدولية«.

وَن
ُ
ُهْم ال َيْعِقل

َ
ٌم ُعْمٌي ف

ْ
ُصمٌّ ُبك

أ/ محمد با رماده

المتتبع لما يدور في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات االنقالبية الحوثية 
اإليرانية الطائفية يستطيع أن يرى إن هذه المليشيات تُزيف الوعي وتغزو عقول الناس 
وفصل  والتضليل،  األوهام  ببيع  تفكيرهم،  على  وتسيطر  وتوجههم  وتحركهم  البسطاء، 
احِتجاجاتهم ومطالباتهم، وهذه واحدة من  يُمثل  الذي  األليم  الواقع  الناس عن  هؤالء 
درجات ما يمكن تسميته بغسيل المخ الجماعي الذي تمارسه مليشيات االنقالب الحوثية 

الطائفية منذ انقالبها على الوطن وشرعيته.
إن الحقيقة التي ال يوجد غيرها تعليل هي أن المليشيات االنقالبية الحوثية اإليرانية 
تهدف من خالل تزييف وعي الناس أن تخفي على العالم هزائمها وإخفاقاتُها وعجزُها 
وإهمالها وِعمالُتها، فهؤالء خونة اشتراهم أعداء الوطن من خارج أمتنا ليكونوا األيدي 
الخفية األجيرة الحقيرة التي تحمل معاول هدم الوطن، كيف ال؟! وهم الذين انقلبوا على 
منابر  من  وانطلق  الثروات،  وسرقوا  األعراض،  وانتهكوا  األرواح،  وأزهقوا  الوطن  شرعية 
واغتالوا  بأكمله،  شعب  حرية  وصادروا  الفارغة،  اإلسمنتية  الخطابات  سيل  مساجدهم 
إرادة األمة، وهددوا مستقبل وطن، وباعوه في سوق النخاسة السياسة، ومارسوا هوايتهم 
وفرضوا  المجتمعي،  االنقسام  من  حالة  وخلقوا  والنهب،  والسلب  والتدمير  القتل  في 
آراؤُهم بقوة السالح ومارسوا المنطق المليشياوي والتحريض، حتى صرنا ال نرى في هذه 
الحياة الفسيحة غير السجون والمعتقالت، وغير الفقر والمرض والجهل والتخلف والذل.

اليمني،  للشعب  االجتماعية  اللحمة  الحوثية  االنقالبية  المليشيات  مزقت  لقد 
وفككت مؤسسات الدولة الوطنية، واعتقدوا مخادعين إن أفكارهم كافية وإنها مؤسسات 
قائمة بذاتها، فانتهكوا حقوق اإلنسان، وأثاروا الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء الوطن 
الواحد، وبرروا كل الوسائل للوصول إلى السلطة، اعتبروا الوطن ملكية خاصة بهم على 

أساس ساللي ومناطقي وطائفي.
لبست المليشيات االنقالبية الحوثية االيرانية أقنعة الزيف والكذب، وتصيدت حالة 
الحقائق  وتشويه  الكاذبة،  والوعود  بالشعارات  وتضليلها  الناس  لخداع  الشعبي  السخط 
وتغييبها، واستخدموا الحجج الواهية وباعوا الوهم آناء الليل وأطراف النهار حتى يحققوا 
مآربهم السياسية الدنيوية الواهية، ُمعتقدين إنهم بقوة السالح سوف يفرضون ألنفسهم 

شرعية وواقعاً جديداً.
إن المليشيات الحوثية االنقالبية الطائفية أكثر الناس حماقَة وجهالً وغفلة وخطيئة 
وبغًضا واألقل مهارة، وأبعد ما يكونون عن األهلية لتحمل أي مسؤولية، فعندما يجتمع 
الكبر والجهل والحماقة في إنسان فإنه يصبح ممن قال الله فيهم »ُصمٌّ بُكٌْم ُعْمٌي َفُهْم ال 
يَْعِقلُوَن«، لذا فإنهم الُمتسببون في كل المصائب التي حلت بنا نتيجة لجهلهم وحماقتهم، 

والله من وراء القصد.

ُسُبل السالم وخرافات الضالل
العقيد/ وضاح العوبلي

عليها  فيرد  السالم؛  عن  اليمنية  الشرعية  تتحدث 
المنهج  طالت  تغيير  موجة  بأكبر  الحوثي  الطاغوت 
سالم  إما  الحوثية:  المليشيات  حال  لسان  الدراسي.. 
ال،  آم  المنهج،  هذا  أبنائكم  تدريس  خالله  من  تقبلوه 

كان السالم وإال أتى.
يريد الكهنوت الحوثي أن يحصل من خالل التعليم 
على الوالية والتبعية التي لم يستطع فرضها بالقوة على 

أغلب فئات الشعب اليمني.
التعديالت  هذه  بين  الفت  تزامن  عامل  هناك 
المضادة  الشعبية  الصحوة  وبين  الدراسي  المنهج  في 
للحوثيين وخرافاتهم التي تزامنت مع حلول ذكرى ثورة 
يفقد صوابه  الحوثي  26 سبتمبر، وهي صحوة جعلت 
ويظهر غريباً منبوذاً من الشعب الذي كان يتوقع بأنه 

قد تمكن من إعادة صياغة وعيه وثقافته.
فقدان الصواب هذا هو ما جعل الحوثيين يتجهون 
حلت  التي  الصدمة  لتدارك  تخطيط  أو  دراســة  دون 
اعتقاًدا  بخرافاتهم،  متخًما  جديًدا  منهًجا  فطبعوا  بهم، 

منهم بأن هذه الخطوة ستمحو الفكر والوعي الوطني 
والقومي من أدمغة األجيال.

ماذا يعني لكم أن ينزل تعميم حوثي في منتصف 
طباعته  تم  جديد  منهج  تدريس  بضرورة  أكتوبر  شهر 
مؤخرًا لعام دراسي مّر منه على الطالب قرابة الشهرين!؟

التربية  مكتب  يقوم  حمقاء  نكراء  جريمة  وفي 
مدرسة  مديرة  بإحالة  إب  في  الحوثي  لميليشيا  التابع 
مجمع السعيد التربوي للبنات األستاذة فايزة البعداني 
للتحقيق، بسبب االحتفالية التي أقيمت بمناسبة ذكرى 

ثورتي »26سبتمبر و 14 أكتوبر«.
وصرختهم  الطائفية  شعاراتهم  من  خلت  ألنها 
المشؤومة، وألنها لم تعلق صور عجلهم المقدس، وألنها 
بهذه  فقط؛  اليمن  وألجل  اليمن  باسم  أقيمت  فعالية 
الممارسات المتكررة في إب بالذات، نعلم أن ما دفعته 
تعز من أجل حريتها من ضحايا ودماء وشهداء وحصار، 
يكون ثمن قليل جدا إذا ما قورنت باإلذالل الذي تتعرض 
له إب رغم حكمة أهلها في الحفاظ ما أمكن عليها من 
التخريب، فطوبى لتعز وإب محافظتا الكفاح والنضال 
الجمهورية  محافظات  بقية  ومثلهما  والوفاء  والصدق 

المكلومة.

التفوق الدراسي أمر يمكن ألي طالب أن يحققه، من 
قام  إذا  التي  والقواعد  البسيطة  الطرق  بعض  اتباع  خالل 

الطالب بتطبيقها حقق مراده في التفوق، أبرزها:
-1الرغبة في التفوق الدراسي: على التلميذ أن يتحلى 
وإال  المدرسة،  تالميذ  أفضل  من  يكون  أن  في  بالرغبة 
وبالتالي  زمالئه،  بين  التميز  تحقيق  في  يفلح  ال  قد  فإنه 
لن يستطيع أن يحقق حلمه الذي يطمح إليه، األمر الذي 
سيضعه في موقف ضعيف في المستقبل، مع المعاناة في 

تحصيل فرصة عمل مناسبة.
بد  ال  وسيئ:  ومتوسط  جيد  إلى  المواد  -2تصنيف 
للتلميذ المجتهد من تصنيف المواد الدراسية لديه ومعرفة 
مواطن قوته وضعفه، وأن يضع قائمة يميز فيها بين المواد 
التي قد يكون مستواه فيها جيداً أو متوسطاً   أو ربما سيئاً، 
التي  المواد  الدراسي في  التفوق  لكي يعمل على تحقيق 
يحبها ويبرع فيها، ويعمل على تحسين المواد التي يشعر 

ببعض الضعف فيها.
-3اكتشاف مواطن الضعف وسؤال المعلم: إذا لم يكن 
التلميذ جيداً في اللغة اإلنكليزية، مثالً، فعليه تكرار مراجعة 
الدروس في البيت وحّل الوظائف والواجبات المنزلية من 
جديد، وإذا لم يفهم شيئاً من المسائل المطروحة، فأفضل 
أو  المعلم  يسأل  أن  هو  الحالة  هذه  في  عمله  يمكن  ما 
المعلمة في المدرسة حول ما لم يفهمه، ألن من أساسيات 
األسئلة  لجميع  إجابات  عن  البحث  هو  الدراسي  التفوق 

التي تدور في ذهن الطالب.
التلميذ يرغب  ما كان  إذا  الدروس مسبقاً:  -4تحضير 
إلقاء  فعليه  الفصل،  غرفة  في  الشفهي  أدائه  تحسين  في 

نظرة على الدروس المقبلة وأخذ فكرة عنها وتحضيرها قدر 
التالميذ  ويناقشها  المدرس  يلقيها  أن  قبل  مسبقاً،  اإلمكان 
كما  النقاش،  على  قادراً  التلميذ  يكون  وبذلك  الصف،  في 
النقاش،  أثناء  خاطئاً  شيئاً  قال  إذا  يقلق  أال  عليه  يتوجب 
فالمهم هو المشاركة في المناقشات الشفهية، والتعلم من 
األخطاء التي يقع الطالب فيها، هو أمر مهم من أجل أن 

يؤسس أول لبنة في مشوار التفوق الدراسي.
-5تقييم المستوى لتعزيز التفوق الدراسي: من المفيد 
أن يقيّم التلميذ بنفسه مستواه في كل تمرين وكل درس 
بحيث يكتب مثالً: جيد أو متوسط أو سيء، كي يعود إليها 
ما ذكر موقع »ويكي  ويحسن مواطن ضعفه، وفق  الحقاً 

هاو« اإللكتروني.
منفصلة:  بطاقات  في  الضعف  مواطن  -6مراجعة 
التمارين  أو  الجديدة  األجنبية  المفردات  لتعلم  بالنسبة 
متوسطاً  التلميذ  مستوى  فيها  يكون  التي  المعلومات  أو 
وأن  بطاقات  على  منفرد  بشكل  يكتبها  أن  عليه  سيئاً،  أو 

يراجعها ويكررها باستمرار حتى يتمكن من تعلمها.
-7 كما عليه أال يبدأ بذلك قبل يوم واحد من االمتحان، 
لكي  االمتحان،  قبل  الكافي  الوقت  يستغل  أن  يجب  بل 

يتحقق التفوق الدراسي بجميع أركانه.
للمفردات  فّعال  تعلم  أجل  من  يومياً:  -8التكرار 
عشر  يتعلم  أن  التلميذ  على  مثالً،  الجديدة،  األجنبية 
حتى  تعلمه  سبق  ما  يومياً  يراجع  وأن  يوم  كل  مفردات 
هذه  التعلم  عملية  في  مبكراً  يبدأ  وأن  ذهنه،  في  ترسخ 

ألنها تتطلب زمناً طويالً.
-9التعلم في مكان هادئ: أثناء التعلم، على التلميذ 

االنتباه إلى أن يكون في أجواء هادئة بعيداً عن الموسيقى 
وما شابهها.

-10اختبار مدى رسوخ المعلومة في الذهن: إذا سئل 
متباعدة عن معنى مفردة  أوقات  التلميذ تسع مرات في 
أو كلمة أجنبية مثالً، فعرفها وأعطى جواباً صحيحاً في كل 
مرة، باإلمكان افتراض أن هذه المعلومة ستبقى في ذهنه 

زمناً طويالً.
حل  أثناء  التركيز:  على  تساعد  المرتبة  -11الطاولة 
الوظائف والواجبات المدرسية المنزلية، يجب التأكد من أن 
مكتب التلميذ أو طاولته مرتبة وأنيقة وخالية من الملهيات 

التي قد تشتت الذهن وتقلل التركيز.

من  النشاط:  وتجديد  للتحفيز  مهمة  -12االستراحة 

وقت  من  الراحة  من  قسطاً  التلميذ  يأخذ  أن  جداً  المهم 

يقرأ  أن  أو  المنزلية،  المدرسية  الوظائف  أدائه  أثناء  آلخر 

شيئاً آخر يختلف عن موضوع الواجب المنزلي.

مالحظات  كتابة  المنزلية:  الواجبات  نسيان  -13عدم 

التلميذ بعد  التي لم يقم  المنزلية  الوظائف  تنبيهية حول 

بإنجازها كي ال ينساها مع الزمن، وكي ال يؤثر عدم إنجازها 

على مستوى التلميذ.

أرسار التفوق يف الدراسة 

خطوات للتعامل 
مع حاالت اإلغماء 

المفاجئة
نــتــعــرض يــومــيــا لــمــواقــف 
التعامل معها  مفاجئة وال نستطيع 
أبرزها  ومــن  الصحيح،  بالشكل 
في  تحدث  التي  اإلغماء  حــاالت 
الشارع كثيرا وفي حاالت االزدحام 
عند  البيت  في  وحتى  واالختناق 
إعطاء دواء قوي ال يتحمله المريض 
لذلك  فارغة  معدة  على  وخاصة 
تتبعها  بسيطة  خطوات  لك  نقدم 

للتعامل الطبي في هذه األوقات: 
أن  يجب  ــى:  األولـ الخطوة 
تسارع بمسك هذا الشخص، وعدم 
ألنه  األرض  على  ليسقط  تركه 

سيجرح عند ارتطامه.
عليك  يجب  الثانية:  الخطوة 
أن تحركه فمن الممكن أن يعود له 
الوعي، ثم تجعل وضعيته مستلقيا 
على ظهره، فذلك يجعل الدم ينضج 

للمخ بسهولة.
له  افسح  الثالثة:  الخطوة 
على  واتركه  نفسه  ليأخذ  المجال 
األرض لفترة 15 دقيقة بعد إفاقته 

ليتخلل جسمه الدم بشكل جيد.
ساقيه  ارفع  الرابعة:  الخطوة 
ألعلى خطوتين عن األرض لتساعد 

في تدفق الدم إلى مخه.
تحسس  الخامسة:  الخطوة 
رقبته بحثا عن نبض له إذا لم تشعر 
القلب  بإنعاش  بالقيام  فسارع  به، 
من خالل الضغط عليه بكال يديك 

بقوة مرة تلو األخرى.
الخطوة السادسة: يجب عليك 
جدا  مهم  فذلك  هادئا  تكون  أن 
في مساعدة الحالة، ويجعل األمور 

أسهل في إفاقته.

أبناؤنا ليسوا 
حقول تجارب وال عينات للفحص 

د/ طه الروحاني 

لتسجيل  لديهم موسوعة جينيس  القياسية  باألرقام  والهواة  المهووسون 
محكمة  علمية  مجالت  لديهم  والباحثون  األكاديميون  القياسية..  أرقامهم 
ومؤتمرات لنشر أبحاثهم العلمية.. المخترعون والمبتكرون لديهم مؤسسات 
لديهم  والمبدعون  الموهوبون  اختراعاتهم..  براءة  لتسجيل  ودولية  محلية 
جوائز ولجان تستقبل مواهبهم وتُفاضل بين أعمالهم.. الناشطون والمؤثرون 
لديهم وسائل تواصل اجتماعي وجماهير تتابعهم وتعجب بهم.. السياسيون 
أما  رسائلهم..  لنقل  بهم  الخاصة  اإلعالمية  منابرهم  لهم  والوعاظ  والكتاب 
المناهج الدراسية فليست المكان المناسب لكل هؤالء ومحاوالتهم وتجاربهم، 

وليست الوعاء لكل شيء، وال تستوعب أي شخصية لحظية أو انتاج مباشر.
كما ال تقبل سوى خالصة التجربة العلمية واألدبية ذات الفعل التاريخي 
واالدراكي  المعرفي  التسلسل  وفق  البالغ  االيجابي  واألثر  والتأثير  الممتد، 

للطالب.
فليس كل من قال بيتين فيهما قافية صار شاعرًا ويستحق اإلدخال في 
المنهج التعليمي، وليس كل خطيب لجمعة حفظ آيتين صار عالًما ويستحق 
التعليمي؛ وليس كل دكتور قدم بحثين صار فلتة زمانه  المنهج  اإلدخال في 
لها  أي جماعة  من حق  وليس  التربية،  لوزارة  التعليمي  المنهج  في  ويدخل 
صاحب أو معروف أو مناصر؛ ولو مبدع في رأيهم أن يُدَخل في مناهج التعليم، 
المنهج؛ بل  لنا أو كتبناه بماء الذهب ندخله  وليس كل كالم أعجبنا أو راق 
هناك معايير علمية حصيفة تتبع في خلق المناهج التربوية وتوزيع المعرفة 

والعلم بما يتناسب والمراحل العمرية والحاجات اإلنسانية والوطنية.
ونقول: اعطونا سبب واحد فقط أو مبرر حقيقي، واقعي، تربوي، علمي، 
لجعل  والالمجدي  والالمعقول  المتخبط  القرار  هذا  مثل  تتخذوا  أن  دفعكم 
الصفوف من السادس االبتدائي إلى الثالث االعدادي شهادة عامة.. نحن ايضا 
أساتذة جامعيين نعمل في قطاع التعليم ونشكل مرجعية في رسم سياسات 
األسباب  نعلم  أن  يهمنا  أبناء  ولدينا  أمور  أولياء  نحن  بالدنا،  في  التعليم 
ونوضحها لهم، نحن قبل ذلك مواطنين ننتمي إلى هذا المجتمع الذي تريدون 

ليه وتغييره. 
ثم أين القرار؟، ومن اتخذه من األفراد أو المجالس التربوية والتعليمية؟، 
ما هي حيثياته؟، ما هي الدراسات والمؤشرات التي اعتمدتم عليها؟، ما هي 
التجارب السابقة المماثلة التي استندتم اليها؟، الموضوع ليس سرا من أسرار 
الكون ولن يكون؛ وال من أسرار الدولة الذي ال يحتمل التسريب، كما ال يمكن 
أن يكون طي الكتمان وال نعرف االجابات المقنعة على هذه األسئلة إن كانت 

لديكم إجابات.
أبناؤنا ليسوا حقول تجارب، وال عينات للفحص، ولن يكونوا ضحايا هذا 
جيدا  تعلمونها  التعليم  تجاه  وأولويات  واجبات  عليكم  واألدوات،  االرتجال 
التصانيف  هذه  من  األولى  وهي  األهم  هي  كانت  باستمرار  منها  تتنصلون 

واألمزجة واألهواء.
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تسوس األسنانتسوس األسنان
 ومراحله وأنواعه وأعراضه وعالجه ومراحله وأنواعه وأعراضه وعالجه

حالة تكون فيها أجزاء من األسنان مصابة بالتعفن 
بشكل  كبيرة  أو  صغيرة  ثقوب  إلى  يتطور  قد  الــذي 

تدريجي.
الصحية  المشكالت  إحدى  األسنان  تسوس  يُشكل 
منتشر  وهو  العالم،  أنحاء  مختلف  في  انتشاًرا  األكثر 
كل  أن  إال  والمراهقين،  األطفال  بين  األولى  بالدرجة 
حال  وفي  بالتسوس،  يُصاب  قد  أسنان  فمه  في  إنسان 
عدم معالجة تسوس األسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع 
مّما يُسبب آالًما شديدة، والتهابات، وحتى فقدان أسنان 

ومضاعفات أخرى.
إن المواظبة على زيارة طبيب أسنان بشكل منتظم، 
أسنان  خيط  واستعمال  دقيق،  بشكل  األسنان  وتنظيف 
لتنظيف األسنان بشكل منتظم ودائم هي طريقة الوقاية 

األفضل لمنع التسّوس وتعّفن األسنان.

مراحل تسوس األسنان

يحتوي تجويف الفم مثل أعضاء أخرى في الجسم 
وبعض هذه  المختلفة،  الجراثيم  من  عديدة  أنواع  على 
الجراثيم ينمو ويتكاثر في بيئة من األغذية أو المشروبات 
النشويات  أو  السكريات  على  تحتوي  التي  المختلفة 
الكربوهيدرات  باسم  أيًضا  تُعرف  والتي  المطبوخة، 

المخّمرة.
عندما ال يتم إزالة هذه الكربوهيدرات عند تنظيف 
األسنان تقوم الجراثيم بتحويلها إلى أحماض في غضون 
الطعام  جزيئات  أو  األحماض  أو  فالجراثيم  دقيقة،   20
لزجة  طبقة  والتي  سّنية  لويحة  إلى  تتحول  واللعاب 

تغطي األسنان.
استشعار  يمكن  األسنان  على  اللسان  وضع  عند 
هذه اللويحة السنيّة بعد ساعات قليلة فقط من تنظيف 
األسنان، وتكون اللويحة السنيّة خشنة بعض الشيء في 
منطقة األسنان والطواحين وخاصًة على طول خط اللثة.

تُهاجم  السنية  اللويحة  في  تتكون  التي  األحماض 
السن  من  الصلبة  الطبقة  في  الموجودة  المعادن 
تغطي  التي  الخارجية  الطبقة  وهي  المينا،  والمسماة 
السن، إن تآكل طبقة المينا في السن يؤدي إلى حدوث 

ثقوب صغيرة فيها وبالتالي تسوس األسنان.
يحدث تآكل ألجزاء من طبقة المينا، وبذلك تُصبح 
الطبقة  إلى  الوصول  على  قادرة  واألحماض  الجراثيم 
الثانية من السن، والمسماة العاج وهي الطبقة الوسطى 
من السن، هذه الطبقة هي أكثر ليونة وأقل قدرة على 

مقاومة األحماض من طبقة المينا.
وصول عملية تسوس السن إلى هذه النقطة، تزداد 
هذا  استمر  وكلما  تدريجيًا،  السن  تعّفن  وسرعة  وتيرة 
داخل  إلى  الجراثيم واألحماض في طريقها  تتقدم  األمر 
الطبقات التي يتكون منها السن، فهي تتقدم إلى داخل 
مما  السن،  من  الداخلية  الطبقة  السّن وهي  لّب  طبقة 

يؤدي إلى انتفاخها وتهيجها.
تسند  التي  العظمة  أيًضا  يصيب  األسنان  تسوس 
يُعاني  التسوس  من  جًدا  المتقدمة  المراحل  في  السّن، 
المصاب من آالم حادة ومن حساسية زائدة في األسنان 

لدى القضم ومن أعراض أخرى.
الجسم قد يدافع عن مثل هذا التغلغل الجرثومي 
لمحاربة  بيضاء  دم  خاليا  إرسال  طريق  عن  داخله  في 

في  الُخراج  يتكّون  قد  لذلك  ونتيجة  الناشئ،  االلتهاب 
األسنان حيث أن عملية تعفن السن هذه تستغرق وقتًا 

غير قصير.
األخرى  بعد  واحدة  السن  طبقات  تآكل  استمرار 
بالتسارع  تأخذ  العملية  هذه  فإن  التسوس،  جراء  من 
الطواحين  منطقة  في  غالبًا  يبدأ  والتسوس  فأكثر،  أكثر 
الخلفية، نظرًا ألن فيها فتحات، وفجوات وتعرجات أكثر 

من األسنان األخرى.
رغم أن هذه البنية تساعد كثيرًا في مضغ الطعام، 
الطعام،  بقايا  لتكدس  ممتازًا  مرتًعا  أيًضا  تشكل  أنها  إال 
كما أن تنظيف هذه األضراس أكثر صعوبة من تنظيف 
السهل  ومن  مالمسة  أكثر  هي  التي  األمامية  األسنان 

الوصول إليها.
نتيجة لذلك تتكون اللويحة السنية بسهولة وسرعة 
أكبر في األضراس الطاحنة، حيث تترعرع الجراثيم وتنتج 

األحماض التي تقتل طبقة المينا.

أنواع التسوس

التسوس،  أنواع  تحديد  أيًضا  يمكنه  األسنان  طبيب 
وهي ثالثة كاآلتي:

النوع  هذا  السن:  سطح  على  األسنان  تسوس   .1
الجراثيم  للسّن حيث تستطيع  الخارجي  السطح  يصيب 
المينا  بينما تهاجم األحماض طبقة  البقاء لوقت طويل، 
الذي  أي  السن  من  الخارجي  الجانب  على  غالبًا  يظهر 
النوع  وهذا  اللثة،  من  القريب  الخط  في  الخّد  باتجاه 
في  ظهر  إذا  إال  بسهولة  ومعالجته  منه  الوقاية  يُمكن 

مناطق بين األسنان.
2. تسوس أسنان الطواحين: تسوس األسنان من هذا 
الطاحنة  األسنان  في  والتقعرات  الفجوات  يهاجم  النوع 
على سطح الجزء الماضغ، وهذا النوع قد يتطور بشكل 
سريع إذا لم نهتم بنظافة الفم واألسنان، أو إذا لم نعالج 

تسوس األسنان بشكل فوري لدى ظهوره.
األسنان  تسوس  السن:  جذر  من  أسنان  تسوس   .3
من هذا النوع يظهر في منطقة جذر السن وهو منتشر 

باألساس عند األشخاص الذين يعانون من تراجع اللثة.

أعراض تسوس األسنان

األعراض األولية لتطور تسوس األسنان تختلف من 
التسوس وموقعه،  حالة إلى أخرى، وهي تتعلق بدرجة 
أعراض  بأية  مصحوبًا  يكون  ال  قد  بدايته  في  فالتسوس 
أعراض  تظهر  فقد  التسوس  اشتد  كلما  لكن  أو عالمات، 
مختلفة، منها اآلتي: “آالم األسنان، حساسية األسنان، آالم 
أو  باردة  أو  ساخنة  أطعمة  تناول  عند  حادة  أو  طفيفة 
مشروبات محاّلة، ثقوب أسنان يمكن مالحظتها بالعين، 

ألم عند قضم الطعام، ظهور قيح حول السن”

أسباب وعوامل خطر تسوس األسنان

والعوامل  األسباب  إن  األسنان:  تسوس  أسباب   1-
االعتناء  “عدم  يأتي:  ما  تشمل  التسوس  من  تزيد  التي 
مشروبات  ونقارش  حلويات  وتناول  األسنان،  بنظافة 

تحتوي على السّكر”.
-2 عوامل خطر اإلصابة بتسوس األسنان: إن تسوس 

في  انتشاًرا  األكثر  الصحية  المشاكل  إحدى  هو  األسنان 
اإلصابة  زيادة خطر  شأنها  من  عدة  عوامل  ثمة  العالم، 
بالتسوس أو تطور حالة من تعفن األسنان والتي تشمل 
ما يأتي: “أسنان غير نظيفة: عدم تنظيف األسنان.. المياه 
المعدنية: إضافة الفلوريد إلى مياه الشرب تُساعد على 
تقليل انتشار التسوس بين الناس؛ ألن هذه المعادن تقي 
الناس  من  كثيرون  حاليًا  ولكن  السن،  في  المينا  طبقة 
ال  التي  المصفاة  المياه  أو  المعدنية  المياه  يستهلكون 
التي  الوقاية  يخسرون  وبذلك  الفلوريد،  على  تحتوي 
يوفرها الفلوريد ألسنانهم.. العمر: أسنان الكبار في السن 
أكثر عرضة للتسوس.. مشاكل في األسنان: أسنان تشكو 
الجفاف  الفم:  جوف  في  الجفاف  اللثوي..  التراجع  من 
في جوف الفم يدل على نقص في اللعاب، وللعاب دور 
مركزي في منع تسوس األسنان فهو يقوم بشطف بقايا 
الطعام واللويحات السنيّة من األسنان، كما أن المعادن 
المبكرة  المراحل  معالجة  على  تساعد  فيه  الموجودة 
الشهية  فَقـْد  التغذية:  اضطرابات  األسنان..  تسوس  من 
المتعّمد أو الّشرَه قد يؤديان إلى تآكل جدي في طبقات 
تصل  التي  الهضمية  فاألحماض  التسوس،  وظهور  السن 
التقيؤ تصيب األسنان وتؤدي إلى  الفم جرّاء  إلى جوف 
قد  التغذية  اضطرابات  أن  كما  فيها،  المينا  طبقة  تآكل 
تشّوش وتعيق عملية إنتاج اللعاب.. ُحرقة المعدة: تزيد 
عن  االتصال  األسنان..  تسوس  خطر  من  المعدة  حرقة 
أن  يمكن  األسنان  لتعفن  المسببة  الجراثيم  بعض  قرب: 
تنتقل من شخص إلى آخر من خالل القبل أو استعمال 
الذين  األشخاص  أو  األهل  أن  كما  مشتركة،  أكل  أدوات 
الجراثيم  هذه  ينقلون  قد  األطفال  من  جًدا  يقتربون 

إليهم.. السرطان: بعض عالجات مرض السرطان.

مضاعفات تسوس األسنان

تسوس األسنان منتشر بشكل واسع جًدا إلى درجة 
أن كثيرين من الناس ال يتعاملون معه بالجديّة المناسبة، 
فمن الشائع مثاًل عدم االهتمام بإصابة األطفال بالتسوس 
إلى  يؤدي  األسنان قد  أن تسوس  إال  البنية،  األسنان  في 
مضاعفات وتعقيدات خطيرة وبعيدًة المدى، حتى لدى 
بين  بعد، ومن  الثابتة  أسنانهم  تنبت  لم  الذين  األطفال 
تساقط  األسنان..  في  ُخراج  “أوجاع..  المضاعفات:  هذه 
التهابات  المضغ..  في  مشاكل  األسنان..  تكّسر  األسنان.. 

حادة”.
عندما يصل تسوس األسنان إلى مرحلة تكون فيها 
الحياة  ممارسة  يعيق  قد  هذا  فإن  جًدا  حادة  األوجاع 
خروج  دون  الحيلولة  درجة  إلى  طبيعي  بشكل  اليومية 

الطالب إلى مدرسته أو العامل إلى عمله، أما إذا كانت 
قد  فإنها  المضغ  أو  األكل  عملية  وتعيق  حادة  األوجاع 

تؤدي إلى سوء تغذية ثم خسارة في الوزن.
يؤثر  فقد  األسنان  تساقط  إلى  التسوس  أدى  إذا 
ذلك سلبًا على الثقة بالنفس، وفي بعض الحاالت النادرة 
جًدا قد يؤدي الُخراج المتكون جراء تسوس األسنان إلى 
تلوث حاد قد يشكل خطرًا على حياة المريض إذا لم تتم 

معالجته كما ينبغي.

تشخيص تسوس األسنان

األسنان  تسوس  تشخيص  األسنان  طبيب  يستطيع 
أو  لديك آالم  إذا كانت  فائقة، فهو يسألك عما  بسهولة 
يقوم بفحص فمك وأسنانك، ويقوم بوخز  ثم  حساسية، 
هنالك  كانت  إذا  ما  للتأكد  خاصة  فحص  بأداة  األسنان 
أماكن رخوة في األسنان.. قد تحتاج إلى فحص األسنان 
باألشعة السينيّة القادرة هي أيًضا على تشخيص تسوس 

األسنان.

عالج تسوس األسنان

بدرجة  كبير  بشكل  يتعلق  األسنان  تسوس  عالج 
التسوس ومدى خطورته وبالحالة الصحية بشكل عام، من 
بين ما تشمله العالجات: “العالج بالفلورايد.. الحشوات 
للسن  كامل  غطاء  وضع  السن..  عصب  عالج  المركّبة.. 
السن..  خلع  التالفة..  األسنان  وإصالح  لترميم  يُستخدم 
الوقاية من تسوس األسنان.. المحافظة على نظافة الفم 
الوقاية من تسوس  واألسنان بشكل منتظم تساعد على 
يمكنك  اآلتية  والتعليمات  النصائح  اتّبعت  إّذا  األسنان، 

منع تسّوس أسنانك أو تعفنها والتي تشمل ما يأتي:
شطف  الشرب..  أو  األكل  بعد  األسنان  “تنظيف 
الفم.. زيارة طبيب أسنان بشكل منتظم.. فحص إمكانية 
شّد الفجوات بين األسنان.. شرب المياه من الحنفيات في 
حال ضمنت خلوها من الجراثيم والميكروبات.. االمتناع 
قدر المستطاع عن تناول النقارش والمشروبات المحاّلة.. 
بالفلوريد..  عالج  األسنان..  صحة  تقّوي  أطعمة  تناول 
استخدام مضادات البكتيريا عند الضرورة وبعد استشارة 

الطبيب.

العالجات البديلة

قد  ولكنها  األسنان،  تسوس  تُعالج  ال  األعشاب  إن 
تُساعد في التخفيف من ألم تسوس األسنان من ضمنها 
يارو..  عشبة  الكركم..  الزعتر..  “الزنجبيل..  يأتي:  ما 

النعناع.. البابونج.. الثوم.. القرنفل”.

آهات مواطن آهات مواطن الصاعدون.. من دمائهمالصاعدون.. من دمائهم
واحتضار وطن ال يموتواحتضار وطن ال يموت

أ/ تيسير الطيري

يكاد  عقلي  قلقة،  روحي  غاضبة،  نفسي  حزين،  قلبي 
ينفجر، عيناي ال تكادان تصدقان ما تراهما من جنون وهستيريا 
من  السنوات  آالف  هاوية،  حافة  على  وطني  الوطن..  أبناء 
الحضارة تهدمها الحروب المتعاقبة واالنقسام البغيض! ال أحد 
مغزى  يفهم  أحد  ال  يحدث؟  ما  يحدث  لماذا  يعرف  بالضبط 
التصعيد مع موظفي اليمن، ونتيجة الغضب، ومحصلة االنقسام 
قدم  كرة  مباراة  في  النهائي  الفائز  من  يفهم  أحد  ال  العبثي؟ 

يلعبها الساسة بجماجم الشعب؟
على  يضيع من  أتابع وطني  وأنا  دائم  بكاء  تنتابني حالة 

شاشات الفضائيات!
لم تعد المهدئات تنفع، ولم يعد الكالم يجدي، ولم تعد 
الشكوى تساعد في الترويح عن النفس.. شعب يتضور جوًعا، 
شباب يضيع، اقتصاد وطني يتساقط وينهار، ماليين من البسطاء 

في حالة من الهلع والقلق واالكتئاب.
وطني يحتضر يا أصدقائي، وأنا عاجز، غير قادر على إيجاد 
األوكسجين  أنبوب  وال  المعافي،  الطبيب  وال  الشافي،  الدواء 
إن  يقول  زال  ما  والبعض  أصدقائي،  يا  يحتضر  وطني  األخير! 
انتقال  انتقالية؟! أي ثورة وأي  لفترة  الطبيعة  هذه هي األمور 

بأي ثمن فادح ندفعه من دمائنا وأعصابنا وأرزاقنا؟!
مؤقت  بشكل  الخدمة  من  مرفوع  وطن  من  جزء  إنه 
ويخشى عليه أن يدخل في طريق »الباب اللي يروح ما يرجع« 
المخيفة! وطني يحتضر يا أصدقائي، بعد أن قرر له جهالء من 

الساسة أن ينتحر بشكل طوعي!
الرغبة  من  بحالة  بأكمله  جيل  يصاب  أن  يمكن  هل 
الشديدة في تدمير الذات وتدمير الوطن دون أي عائد منطقي 
أو جائزة تذكر؟ هل يمكن أن يصل بهم الفشل في اإلدارة إلى 
آذاننا  وتسمعه  أعيننا  تبصره  ما  فيه  نرى  ال  نكاد  الذي  الحد 
وتعقله عقولنا؟ هل أوصلنا العمى السياسي، والصمم الوطني، 

والخرس الفكري إلى هذا الجنون؟
يعد  ولم  اليأس  قتلني  بعدما  أصدقائي،  يا  يحتضر  وطني 
الخلق،  خالق  داعيا  الله  إلى  تذلل  في  السجود  سوى  أمامي 
أن  الكون  الذي ال يعجزه شيء في  السماوات واألرض،  وفاطر 
أنت  آمين،  اللهم  وأعدائه..  ومعارضته،  نخبته،  من  وطنا  ينقذ 

قادر على كل شيء يا رب العالمين

2626 سبتمرب إرث وحياة  سبتمرب إرث وحياة 
أ/ عبدالناصر المنتصر

ثورة  ورثنا  والوحدة،  الثورة  ورثنا  األرض شيء؛  نرث في هذه  لم 
في  لنا  يكن  لم  1962م..  العام  في  اندلعت  التي  سبتمبر  من   26 الـ 
هذه األرض سنًدا وعونًا سوى هذه الثورة الخالدة التي أرست لنا أوتاد 
الحرية والكرامة والعزة والشهامة؛ فقد قضت على اإلمامة بكل صلفها 
بدمائهم  أجدادنا  فيها  ضحى  أعوام  ثمانية  الثورة  استمرت  وجبروتها، 
الزكية الطاهرة؛ لنجعل من هذه الثورة مجًدا تليًدا مخلًدا في ضمائر 

أجيالنا المتالحقة. 
سبتمبر؛  من   26 الـ  ثــورة  عن  يسمع  أو  يعرف  أو  يع  لم  من 
فليسأل من هو أكبر منه سًنا ممن عاصر تلك األحداث، عن تضحيات 
الجمهوريون دفاًعا عن هذه الثورة.. نتأمل في الماضي ونقرأ الفاتحة 

ألرواح شهداء الثورة الخالدة.

طبخة الموسم!طبخة الموسم!
أ/أمين صادق

خلف هذه الكواليس تدور ألف حكاية، وخلف الصمت المطبق 
تستعد وتعد األطراف السياسية في اليمن لطبخة الموسم التي 

ستأتي بمثابة مفاجأة.
وفي هذا التوقيت بالذات يعيش الشعب اليمني لحظات ترقب 
حرجة لم يعد ينفع معه الخداع وال يجدي التماطل، وأن الحل 
والكرة والملعب في أيدي الجميع ويستعد حكم النزال إلطالق 
صافرة، ال أحد يعلم هل ستكون صافرة البداية أم صافرة النهاية.

الغموض  ويظل  لها  إجابة  ال  أذهاننا  إلى  تتبادر  كثيرة  أسئلّة 
يحمي  من  مخيف..  ترقب  في  السياسية  الساحة  على  يغطي 
الحوثي؟ وما سر قوته؟ وما سر فرض شروطه بكل هذه الثقة؟ 
تواجدها،  للوطن في ظل  يكون وجود  أن  يمكن  ال  مليشيات 
يدافع عنها الشرق والغرب وهم يعلمون ويدركون أن وجودها 
مستقبل  ينتظر  مخيف  ومستنقع  الوطن  لهذا  كارثة  بمثابة 

اليمن.
هدنة غير معلنة وشروط غير مقبولة ومفاوضات ليست عادلة 
ومنصفة لهذا الشعب.. الحوثي يخترق الهدنة ويفرض شروطه 
ويهدد ويتوعد دون أي ردع.. ومجلس رئاسي يتصدر المشهد 
بصمت مرعب ال نعرف أن وراء هذا الصمت قوة وانتصارا أم 
ضعفا وضغطا ينخر قواه.. نحن عالقون بين شكوكنا وتوقعاتنا 
وآمالنا وطموحاتنا نرتقب لحظة النصر التي سيفرح بها الشعب 

اليمني.
الرئاسي  بالمجلس  نتمسك  النجاة  بقشة محاوال  يتمسك  كمن 
هذا  من  الوطن  إلخراج  واحدة  يدا  يكونوا  أن  نطمح  الذي 
المأزق.. الطبخة تحاك فوق نار هادئة وأسئلة كثيرة ننتظر لها 

إجابات!!

ألنهــــم مـن دمهـــم أبحــــروا
كالصبح، من توريدهم أسفروا

تكســروا ذات خريـــف هنــــا
واآلن من أشالئهــــم، أزهروا

وقبل إعالن الشذى، حدقـــــوا
وعن سداد الرؤية استبصــروا

تجمروا في ذكريـــات الحصى
ومن حنين التربة اخضوضروا

هنــــــاك رفوا ههنـــا أعشبــوا
هل تضجر األمواج كي يضجروا؟

من كل شبر، أبرقوا، أشرقـــوا
كيف التقى الميالد والمحشـــر؟

كيف هموا لوناً، سنى؟ كيف من
تحت الشظايا والحصى أمطروا

ماذا يقـــص التـــل للمنحنـــــى
عنهم، ويروي الحقل والبيـــدر؟

وكيف تحكي الدار أخبارهـــــم
ويستعيــــد القصــــة المهجـــر؟

ناموا شظايا أنجــم في الثــــرى
وقبل إسحار الدجى أسحـــــروا

مؤقتًا غابـــوا، لكــي يبزغــــوا
كي يشمسوا، من بعد ما أقمروا

عادوا إلى أعراقهم، أورقــــــوا
منهــــا ومن أشجـــارهم أثمروا

من حيث يدرون، ومن حيث ال
ندري أطلـــوا، أذهلوا، أسكروا

ال شــــيء يدري أي شيء يرى
وكيف أضحــــى غيره المنظر؟

تعــدو إليهم كالصبــايا الربــــى
يطيـر كالعصفــــورة المعبــــــر

وكـــل كـــوخ يمتطـــي شوقـــه
وكـــل صخــــر فـــرس أشقـــر

وكل بستـان يصيــــح: اقتطـــف
يا كل طـــاو يا عطاش اعصروا

من أيـــن جاؤوا؟ كلهـــم أكــدوا
مماتهـــــم، عن ســــره أخبــروا

وشكلــــــــوه بدعـــــة لونــــــت
أشكـــــالها األســـــواق والسمــر

قيل: انقضى عشرون عاماً على
تمزيقهـــم قيــــل انقضــت أشهر

وقـــال واٍد: أصبحــــوا عنــــده
وقال سفـــــح: فوقـــــه عسكروا

وقال نجـــــم: تحت عيني سروا
والفجـــر في أهدابهــــــــم يسهر

وقيــل: هبــــوا ضحـــوة وانثنوا
كمـــا يتيــــه العاصـــف األغبر

وقال بعـــض: شاهـــدوا دفنهـم
وقال بعــض البعـض: لم يقبروا

قيل اختفــوا يوًما.. وقيل انطفوا
وقيــــل: من حيث انطفوا نوروا

وقيـــــــــل: ذابـــــــوا ذرة ذرة
واألرض فـــي ذراتهـــــــم تكبر

في كل ملقـــى، أصبحـــوا قصة
علـــى رؤاها، تلتقـــــي األعصر

ترق، تغلــــي، تنهمــــي خضرة
تطـــول، تنســـى بدأها، تقصــر

لكــــن أما ماتـــــوا؟ أمن أعلنوا
هذا، بآتــــي وصلهـــــم بشروا؟

وكيف عادوا من غيـاب الردى؟
ألنهـــم غابـــوا، وهـــم حضــر

وكانــــت الشمــــس بال محـــور
وكانت األشعـــــار ال تشعــــــر

وكــــل أمٍر كـــــــان يجري كما
يدبـــــــر الماخـــــور والمتجـــر

وكانـــــت األلحـــــــان طينيـة
والوقت عن رجليه يستفســـــر

وكل مرأى، كــــان من لونـــه
يفـــــر، يلغـــــي طعمه السكـر

كانــــوا زماناً مستحيالً أتــــى
من المحال، انفجروا، فجــروا

ومن يقين الصـــاعد المفتـــدي
ثاروا على عنف الردى، ثوروا

أنهوا زماناً، تحت موضــــــاته
ينهـــار، ال ينســـى وال يذكــر

كانوا صراعاً، بالنجيع ارتوى
روى، إلى أن أغصن الخنجر

أ/ عبدالله البردوني

يا نسيًما عابقــًا كالزَهــــــِر
طيََّب األنفاَس عند السَحـــِر

يا جالل الحق صوت القدِر
يا وثوَب الشعب في سبتمبِر

ي ُعمـُري اسقني عدالً وغذِّ
في سالم الثائـر المنتصـــِر

مولدي أنَت ونـور البصــِر
ووميٌض في دمـي الُمستعٍر

ذكرياتي ِعبــرًا سطـرتــها
فوق هامـات جبــال الِعبـــِر

أنــت يا أيلـــول فجــــــري
لت تاريخي وفخري بدمي سجَّ

فاخصبـــي يا أمُّ يا خضـراء
ــــــرت نهـــــــري ها أنا فجَّ

ال تسلني ال تقــل ماذا جــرى

فطموح الشعــب حكـــم القدِر

جـدد العـزم وسر في دربـنا

يا شبــاباً من ســنا سبتمبـــِر

يا سطوًرا من دماء الشهداِء

يا ضياًء في طريق األوفياِء

يا نشيًدا في قلوب الشرفـــاِء

يا تراب األرض يا كلَّ سناِء

لك روحي كلـــه يا يمنـــــي

لك جهدي في سباق الزمـــِن

أنا شــدو في لســان المؤمـِن

أنا نبـض في ضمير الوطـِن

أنت يا أيلول فجريأنت يا أيلول فجري
أ/ عثمان أبو ماهر

وما أدراك ما الشتاء؟!وما أدراك ما الشتاء؟!
الشتاء هو فصل يعطي وال يأخذ تزهر الطبيعة من حبات المطر التي 
الشتائي،  الحب  أتذكر  الشتاء  في  بالمطر..  الناس  ويسعد  األرض،  تالمس 
وأقوم بالتوسل إلى حبات المطر أن تمطر في المكان الذي أنت فيه لتذكرك 
بي.. في الشتاء عندما تنهمر األمطار ترتبك الشوارع وتغلق المتاجر، الكل 
دفء  في  األسرة  واجتمعت  والنوافذ  األبواب  أحكمت  مأوى،  إلى  يسرع 
عجيب.. في الشتاء تحي حبات المطر قلبي الذي ذبل من جفاف الخريف.

في الشتاء تحرك الرياح الستائر في غرفتي أشعر يا أحبائي بأنني أريد 
البكاء في أحضانكم، على أوراقي، على دفء لقاءاتنا مًعا.. في الشتاء يحلو 
البكاء وسط حبات المطر في الطرقات، وسط أضواء السيارات التي تعكس 

المطر المنهمر كأنه سيل ال ينتهي.
صوت  سماع  هو  الشتاء  في  بها  تشعر  التي  األحاسيس  أجمل  من 
داخلنا  في  تيقظ  أن  كفيلة  والشرفات  النوافذ  في  تتساقط  األمطار وهي 

بعض الذكريات الدافئة مع بعض األحباب المسافرين، الراحلين.
من اللحظات الممتعة في صباح الشتاء تشرق الشمس الدافئة لترسل 
الناس والشوارع تعطيهم الدفء والجمال والبهجة..  الخافتة على  أشعتها 
منها  القارسة وأغزل  الشتاء  ليالي  الباردة في  المطر  ألتقط حبات  اتركني 
عقًدا يلتف حول عنقي ستجده يذوب من حرارة قلبي.. الشتاء فقط يكون 

صقيًعا على من ال يملك الذكريات الرائعة.
من يعرف الشتاء مثلما أعرفه جيًدا ال يمكنه أن يحزن.. أيتها الحياة 
ال تبخلي كالسعادة، بل كوني معطاءة كالشتاء.. الرجاء أال تتركني وقلبي 
وحيدين الفتراس برد الشتاء كن منصًفا حتى في الغياب.. عندما يتساقط 
المطر في ليل الشتاء فإنه يغسل سواد الصدور وأحقاد القلوب.. الصمت 

في حرم حبات المطر جمال.

نسيم الشتاء يتسلل بجرأةنسيم الشتاء يتسلل بجرأة
أ/ مروى األدهم

وتمّر أصابعك على معطف الّشتاء، تارة تدفئه وتارة تلعنه، ومرّات تقول 
متى الّلقاء؟ وتودعه شيئاً من الغضب، تمزّقه.. ترميه.. وتحضنه كما البؤساء، 
وتغلق  الخيال،  من  قصصاً  له  تحكي  تقبّله..  تراقصه..  تائه..  كطفل  تحمله 
خلفك الباب عليه ويوماً جميالً تتمّنى له وتحمل أسفارك بعيداً عنه، وتقول 

متّى اللقاء؟ وتبقى وحيداً.
وتمّر أصابعك.. ال مّد وال جزر.. وال رياح تضرب شباكك بموعد للحّب 
في وضح الّنهار.. تركض نحوه..  تغار عليه تقاسمه ما عشته من دون الّلقاء 
نعم ال.. ال.. لقاء.. وأتحسّس وجهي هل أنا على قيد الحياة؟  نعم أراك.. ها 
أنت هنا بين الّنجوم.. بين المجرّات والّذّرات.. أمشي نحوك خطوة.. وخطوة 
للوراء.. أتنّفس بسرعة.. قلبي يكاد يختنق.. واسأل نفسي: هل تختنق القلوب 
من دون الّلقاء؟ تقبّل الرّمال خطواتي.. وما زلت ال أراك.. وأسأل قلبي.. أين 

اللقاء؟ اتّبع قلبي ويدلّني إليك.. وطيفك بعيد كما كّنا قبل الفراق.
وتثقل  ببطء  نحوك  أمشي  الحياة..  قيد  على  أنا  ها  أصابعك..  وتمّر 
أنفاسي..  أفقد  الّشريان..  وحتّى  جسدي  قلبي..  كبّلت  وأصفادك  خطاي، 
الزّمان.. أبكي مكاني.. جسدي وأنثر  أنّه كبّلني  لو  كما  أتعب.. أسقط أرضاً 
أمامي..  المرميّة  الخشب  بقطعة  محيّاك  أرسم  كان..  ما  على  وأثور  الرّمال 
فتبتسم لي وأرسمك كما القمر في بدر التّمام.. ويضيء وجهك عتمة قلبي.. 
وأقف من  قواي  وأجمع  وأحيا من جديد..  في عروقي  الّدم  ويسري  حزني 
جديد.. ترشدني كّل الّدروب إليك.. شجر الياسمين.. والبيلسان وذلك الطّفل 
البحر.. وبتالت األقحوان.. وأجدك.. وأحتفل بك من جديد..  الوحيد بجانب 
وأدور حولك وكأنّك كوني.. وطني وحلمي القريب.. نعم.. ها أنا أسمع صوت 
كما  بك  فرحة  وأدور  بك..  احتفاء  والغيوم  الّنجوم  ألجلك  أنحر  أنفاسك.. 
العيد.. وأستجمع قواي وأنهض من جديد.. وأستمد قّوتي منك من عنفوانك.. 
فراغ  وأمأل  من جديد  معاً  ونسير سويّاً..  العريض..  وناصية جبينك  كبريائك 

أصابعي منك حبّاً.. ودفئاً.. ومعك أخلق من جديد.
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العصبية والعنرصية من صفات الجاهليةالعصبية والعنرصية من صفات الجاهلية
عنها  نهى  التي  الجاهلية  أهل  صفات  من  والعنصرية  العصبية  إن 
اإلسالم وحاربها، وهي في وقتنا الحاضر تالزم الشعوب المتخلفة، والدول 
مظاهر  من  ومظهر  العقيمة،  التربية  لتشوهات  انعكاس  وهي  الممزقة، 
األمراض االجتماعية، التي تنذر بالعواقب الوخيمة، والنتائج الخطيرة على 
تماسك المجتمع ووحدته، وفي تجاهل أسبابها ومسبباتها أو التساهل مع 
متعاطيها محفز النزالق المجتمع نحو التناحر فيما بينه، وبالتالي يصبح 

مجتمعاً ممزقاً يسهل افتراسه.
إن الفخر باألحساب والعادات، والطعن باألنساب، والتنابز باأللقاب؛ 
والعنصرية المناطقية والمذهبية والطبقية للون أو الساللة أو لجنس أو 

للغة أو لبلد، كل ذلك رجس من عمل الشيطان.
مزلزالً؛ بإلغاء  الناس، وكان نداؤه قوياً  لقد جاء اإلسالم ليساوي بين 
الفوارق الطبقية، والقضاء على العنصرية، فمجتمع االسالم األول تساوت 
وأعتق  سيدنا  بكر  »أبو  عوف:  ابن  الرحمن  عبد  قال  حتى  األكتاف  فيه 

سيدنا« )يعني بالالً(.
أعزنا الله تعالى باإلسالم، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن 
الجور إلى العدل، ومن المعتقدات الفاسدة الى العقيدة الصحيحة، ومن 
الكريمة؛ فقد كانت األمم متناثرة،  الرذيلة إلى األخالق الحسنة  العادات 
والقبائل متناحرة، والمجتمعات متشرذمة؛ وجاء اإلسالم بشريعته العظيمة، 
ومبادئه السمحة وقيمه اإلنسانية، فغرس في الناس وشيجة الدين وآصرة 
اإليمان؛ لتكون هي الرابطة التي تجتمع عليها األمة ويميز به بين أفرادها 

ويسمو بعضهم فوق بعض بالتقوى فقط.
وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خطورة العصبية ودعوى 
الجاهلية، وحذر منها تحذيراً شديداً، من استوعبه لن يكون عنصرياً أبداً، 
فقد قال: »لَيَْس ِمنَّا َمْن َدَعا إِلَى َعَصِبيٍَّة َولَيَْس ِمنَّا َمْن قَاتََل َعلَى َعَصِبيٍَّة 
َولَيَْس ِمنَّا َمْن َماَت َعلَى َعَصِبيٍَّة »)رواه أبو داود(، وقال أيضا :« َمْن قُِتَل 
يٍَّة يَْدُعو َعَصِبيًَّة أَْو يَْنُصُر َعَصِبيًَّة فَِقتْلٌَة َجاِهلِيٌَّة«)عند مسلم(. تَْحَت َرايٍَة ِعمِّ
يدعو  في وسطها من  تقبل  أال  األمة  عليه وسلم  الله  أمر صلى  بل 
للعنصرية والعصبية، حتى ال يكون أثره سلباً على األمة، وتجد دعوته أذنا 
الله  صلى  قال  الوحدة؛  عضد  في  ويفتُّ  الكلمة  إجماع  فيفسد  صاغية، 
عليه وسلم: » من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه وال تكنوا« )عند النسائي 

وأحمد( أي اسمعوه كالماً مستقبحاً يردعه عن غيه.
فالمجتمع المسلم عليه أن يطهر نفسه من دعاة العنصرية، وأصحاب 
النزعة الجهوية، وأن يكون المجتمع متماسكاً يشدُّ بعضه بعضاً، يسعى فيه 
كل فرد لرفعة المجتمع، وهو يدرك أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، ويسعى 

بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.
أبي اإلسالم ال أب لي سواه
إذا افتخروا بقيس أو تميم.

البشرية،  النفس  في  متأصلة  العنصرية  والنزعة  الجاهلية،  دعوى 
من  وهي  عظيماً،  وجهدا  طويالً  نفساً  تحتاج  منها  والتخلص  ومحاربتها، 

بقدر  المجتمع  منها  يتعافى  حتى  لها،  ننتبه  أن  بد  ال  التي  الشر  خصال 
المستطاع، أما القضاء عليها بالكلية فهو أمر عسير، وقد نبه على ذلك نبينا 
تي ِمن أْمِر الجاِهلِيَِّة  الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: » أَْربٌَع في أُمَّ
: الَفْخُر باألْحساِب، والطَّْعُن في األنْساِب، واالْسِتْسقاُء بالنُُّجوِم،  ال يَتْرُكُونَُهنَّ
وعلى  اإليمان،  كمال  تنافي  ذميمة،  صفات  هذه  كل  والنِّياَحُة«)مسلم(، 

األمة تحجيمها، أو تقليلها حتى ال تعيق سير األمة ووحدة صفها.
والعنصرية  العصبية  من  التخلص  على  اإلنسان  تساعد  أمور  وهناك 

نجمل بعضها فيما يلي:
الناس خلقوا من أصل واحد، وأن االصطفاء  أن  المسلم  يوقن  أن   -
إنما جاء بالتقوى والقرب من الله جل جالله، واإلسالم ألّح كثيراً على أن 
ينحدرون من أصل واحد، وتكرر النداء في القرآن الكريم:  الناس جميعاً 

]يا بني آدم[ 
وفيهم  اتحدوا  أنهم في مدة وجيزة  الصحابة، وكيف  قراءة سيرة   -
الحقوق  في  سواسية  جميعاً  وأصبحوا  واإلفريقي  والفارسي  العربي 
حنكة  واألكثر  األكفأ،  يقودها  وغزواتهم  سراياهم  وأصبحت  والواجبات، 

بغض النظر عن لونه وجنسه.
- وحدة األمة أسمى وأغلى من الروابط الضيقة، فأنت جزء من كل، 

وعضو من جسم كبير مترامي األطراف.
بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا

بالرقـمتـيـن وبالفـسطـاط إخـواني
وأينما ذكر اسـم الله في بـلــــد

عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني
العظيم،  للتطور  يصلوا  لم  أنهم  اآلخرين  تجارب  من  ندرك  أن   -
والمدنية المتقدمة، إال بعد أن تمكنوا من بناء الوحدة عندهم على أسس 
والهدف  الجامع،  الوطن  إلى  والجهة  والقبيلة،  العرق،  تجاوزت  متينة، 

النافع.
- التأكيد على أن التفاضل بين الناس في الدنيا ال يكون إال لِما يبذلون 
من جهد عملي وخلقي وروحي يفيد الناس، وال دخل للجنس أو اللون أو 

العرق أو الساللة في إنزال الناس منازلهم.
بل  الجامعة،  واألخــوة  المساواة  عن  بالحديث  اإلسالم  يكتف  لم 
وضع القوانين والتشريعات التي تصون الكرامة اإلنسانية وتحفظ حقوق 
الضعفاء، فأوجب الزكاة رعاية لحق الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، 
ووصى باليتيم حتى ال يشعر بالحرمان والجور، وأكرم منزلة المرأة ورفع 
العبيد والترغيب فيه وجعل  الباب أمام تحرير  شأنها ورد كرامتها، وفتح 

كفارات كثيرة منطلقاً لعتق العبيد.
وطبعاً ال يكفي أن تُعلَن الحقوق، بل يجب أن تكون هناك جهات 
تقوم على حراستها وتنفيذها ومراقبة أي خروقات ممكنة، وهذه مهمة 
ويأخذ  بها،  الناس  يسوس  بلد،  كل  في  والوجهاء  والعقالء  األمور  والة 

بأيديهم إلى االتحاد والوحدة.

يحدد القرآن مكان القلب بأنه في الصدر، يقول: 
ُدوِر(، ويحدد كنهه  الَِّتي ِفي الصُّ الُْقلُوُب  )َولَِكن تَْعَمى 

وذاته بأوصافه ووظائفه:
)َولََقْد  فيقول:  والتعقل،  الفهم  مركز  فيجعله   1-
الَّ  قُلُوٌب  لَُهْم  َواإلِنــِس  الِْجنِّ  َن  مِّ كَِثيرًا  لَِجَهنََّم  ــا  َذَرأْنَ
الَّ  آَذاٌن  َولَُهْم  ِبَها  يُبِْصُروَن  الَّ  أَْعيٌُن  َولَُهْم  ِبَها  يَْفَقُهوَن 
ُهُم  أُْولَـِئَك  أََضلُّ  ُهْم  بَْل  أُْولَـِئَك كَاألَنَْعاِم  ِبَها  يَْسَمُعوَن 
ويقول  بقلبه،  ويفهم  يفقه  اإلنسان  فجعل  الَْغاِفلُوَن(، 
أيًضا: )أَفَلَْم يَِسيُروا ِفي األَرِْض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن 
َولَِكن  األَبَْصاُر  تَْعَمى  فَِإنََّها ال  ِبَها  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  أَْو  ِبَها 
إلى  ينسب  فإنه  ُدوِر(،  الصُّ ِفي  الَِّتي  الُْقلُوُب  تَْعَمى 

القلوب عمل العقل والفكر.
تَْكتُُمواْ  )َوالَ  فيقول:  المسئولية:  مركز  ويجعله   2-
تَْعَملُوَن  ِبَما  َواللُّه  قَلْبُُه  آثٌِم  فَِإنَُّه  يَْكتُْمَها  َوَمن  َهاَدَة  الشَّ

َعلِيٌم(، وهكذا القلب يأثم ويعصي، ويطيع وينفذ.
-3 ويجعله مركز اإليمان والكفر، فيقول: )َمن كََفَر 
ِباللِّه ِمن بَْعِد إيَمانِِه إاِلَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلْبُُه ُمطَْمِئنٌّ ِباإِليَماِن 
اللِّه  َن  مِّ َغَضٌب  فََعلَيِْهْم  َصْدًرا  ِبالُْكْفِر  َشَرَح  ن  مَّ َولَـِكن 
َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم(، ويقول: )َوَمن يُْؤِمن ِباللَِّه يَْهِد قَلْبَُه 
َعلِيٌم(، فالقلب مكان اإليمان والكفر،  َشْيٍء  ِبُكلِّ  َواللَُّه 

ن قَلْبَيِْن ِفي َجْوِفِه(. ا َجَعَل اللَُّه لِرَُجٍل مِّ كما يقول: )مَّ
ــَف  )َوأَلَـّ فيقول:  اإلحــســاس،  مركز  ويجعله   4-
أَلََّفْت  ا  مَّ َجِميعاً  األَرِْض  ِفي  َما  أَنَفْقَت  لَْو  قُلُوِبِهْم  بَيَْن 
َحِكيٌم(،  َعِزيٌز  إِنَُّه  بَيَْنُهْم  أَلََّف  اللَّه  َولَـِكنَّ  قُلُوِبِهْم  بَيَْن 
الشعور، واإلحساس  ترابط  المؤمنين هو  بين  فالترابط 
واْ  الَنَفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  فَظًّا  كُنَت  )َولَْو  ويقول:  العميق، 

ِمْن َحْولَِك(.
-5 ويجعله مركز الوعي في اإلنسان فيقول: )َوإِنَُّه 
قَلِْبَك  َعلَى  األَِميُن  الرُّوُح  ِبِه  نَزََل  الَْعالَِميَن،  رَبِّ  لَتَنِزيُل 

ِبيٍن(. لِتَُكوَن ِمَن الُْمنِذِريَن، ِبلَِساٍن َعَرِبيٍّ مُّ
اللَُّه  ذُكَِر  )َوإَِذا  فيقول:  الذوق،  مركز  ويجعله   6-
َوإَِذا  ِباآْلِخرَِة  يُْؤِمُنوَن  اَل  الَِّذيَن  قُلُوُب  اْشَمأَزَّْت  َوْحَدُه 
ذُكَِر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه إَِذا ُهْم يَْستَبِْشُروَن( فالقلوب كما 

تشمئز: تفرح وتستبشر.
يمثل  الكريم  القرآن  نظر  في  أخيرًا  والقلب 
اإلنسانية  الخصائص  والبصر:  السمع  إلى  بانضمامه 
في اإلنسان على معنى أن اإلنسان يتميز عن الحيوان 
بالقلب مع السمع والبصر، والسمع والبصر هما مدخال 
َمِن  )أَفََرأَيَْت  شأنه:  جل  الله  فيقول  والتعقل؛  اإلدراك 
اتََّخَذ إِلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلٍْم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه 
بَْعِد  ِمن  يَْهِديِه  فََمن  ِغَشاَوًة  بََصرِِه  َعلَى  َوَجَعَل  َوقَلِْبِه 
هواه  اتبع  الذي  هذا  مثل  أن  أي  تََذكَُّروَن(؛  أَفاَل  اللَِّه 
إلًها يعبده، وأغلق عليه قلبه، وعطل عليه  وجعل منه 
سمعه وبصره: يستحيل عليه أن يصل إلى هداية الله، 
وليس هناك في الوجود عدا الله من يمكنه منها؛ ألن 
منافذ اإلنسانية لديه سدت جميعها؛ وهكذا: يكاد يكون 
القلب في تقدير القرآن له أن ينظر إليه على أنه هو 
المركز الذي تتفرع منه وتنتهي إليه شرايين اإلنسانية، 
وإذا كان القلب في نظر األطباء هو العضلة التي تنظم 
توزيع الدم حسب حاجات البدن؛ فإنه في نظر اإلسالم 
يضله  الذي  اإلنسان،  في  والقيادة  التوجيه  مصدر  هو 

ويهديه.

دون  فكري  اختالف  إدارة  اليوم  الصعب  من  بات 
استحضار لخطاب الشماتة، وتمني، ليس فقط زوال الخصم، 
اتساع  يكشف  وضٌع  الوجود!  سجل  من  ذكره  اقتالع  وإنما 
المجتمعية  المنظومة  والمواقف، وحاجة  القيم  بين  الخرق 
إلى قبول التنوع واالختالف كمبدأ أساسي للتواصل اإلنساني.
في سعيها  البشرية  تكون  أن  تعالى  الله  إرادة  شاءت 
الدنيوي متقلبة بين العطاء والبالء، ومحكومة بُسنة الموت 

التي تؤسس للحظة االنتقالية من الفناء إلى البقاء.
فيما  اإللهية  اإلرادة  تجليات  اإلنسان  يتأمل  وعندما 
حوله، يوقن بأنه لن يشذ عن غيره في التعرض لسنن االبتالء 
بمختلف أنواعها، هذا اليقين يفرض الوالء لمنظومة أخالقية 
من  بقدر  الشعور  لألفراد  وتتيح  الفرقة،  ال  التماسك  تعزز 
المنطلق  هذا  من  المكروه،  حدوث  عند  والتحمل  العزاء 
يكون ِحس الشماتة الذي يُبديه البعض تجاه بالء اآلخرين، 
صورة للعجز الذي يتطرق إلى الكيان اإلنساني، فيوهمه أنه 

استثناء ال تنطبق عليه القاعدة.
لذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحى الذي 
في  يقول  لسهامه؛  عرضة  الجميع  فيجعل  البالء،  يتخذه 
الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن واثلة بن األسقع: 
يضج  ويبتليك«..  الله  فيرحمه  ألخيك،  الشماتة  تُظهر  »ال 
وتغذية  المسلمين،  بين  الشماتة  بألوان  اإلعالمي  المشهد 
أسباب الفرقة والخصام، يتعلق األمر بردود األفعال المصاحبة 
لمباراة رياضية، أو منافسة فنية، أو تجربة سياسية، أو حتى 

صوابية طرح فكري من عدمه.
مال  حيث  إلى  اليوم  تميل  اإلعالمية  المقاربة  وألن 
الفهم  سوء  تحويل  في  حرًجا  تجد  ال  فإنها  المتصفحون، 
البسيط إلى حدث يؤزم الوضع بين قُطرين شقيقين، وتبرير 
أشكال العدوان بخطاب شماتة يُهدر الدم والكرامة، ويُجرد 

اإلنسان من معناه؛ إن شماتة العدو بنا مفهومة بعد أن تبين 
النفس  في  يحز  ما  لكن  والضالل،  الحق  بين  الفاصل  الحد 
حقا أن نعاين مظاهر جلية لشماتة المسلم في أخيه، لمجرد 
وجهات  تعدد  أو  مذهبية،  خصومة  أو  الــرأي،  في  خالف 
تعبيراته، حين  أسوأ  التشفي  ويبلغ  عام،  لتدبير شأن  النظر 
ينتقل العبد إلى جوار ربه، فيحسم الشامتون مآله قبل يوم 
األعداء،  على  بالنصر  يفرح  أن  المسلم  حق  من  الحساب! 
الفرحة  تنقلب  أال  شرط  الظالمين،  بزوال  األمر  واستتباب 
شماتة؛ ألن المراد من التدافع الحاصل ليس هو الثأر وتصفية 

الحساب وإنما إخراج الناس من الظلمات إلى النور.
لذا حين لعن الصحابة رضوان االله عليهم الرجل الذي 
أقيم عليه الحد لشربه الخمر، أرشدهم النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ما يغلق باب الشماتة ويعين صاحبهم على التوبة 
بالقول: ال تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، ال 
تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر 
له! ويعرض صلى الله عليه وسلم ألسمى قيم اإلنسانية التي 
تتجاوز حدود الملة، حين قام لجنازة يهودي مرت به، وأكد 
هديه الشريف ألصحابه بقوله: »إن الموت فَزع، فإذا رأيتم 

الجنازة فقوموا« رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله.
لكل  ــة  الزم ليصبح  الشماتة  خطاب  الحقا  وامتد 
التقلبات السياسية، وشاهدا على انفصام العرى االجتماعية 
ألمة التوحيد والوحدة. ولم تقف الشماتة عند حدود اللمز 
النقمة،  وباطنها  الرحمة  ظاهرها  التي  والعبارات  اللفظي، 
وإنما تطورت إلى صيغ شائنة من تمثيل بالجثث، وتشريد 
نعاين أسوأ مظاهر  اليوم  لألسر، وهتك لألعراض، وها نحن 
في  العزاء  نتلقى  أن  ونوشك  اإلنترنت،  شبكة  على  التشفي 
منظومة القيم التي أودعها النبي صلى الله عليه وسلم خيَر 

أمة أخرجت للناس!

كيفية محبة الله ورسوله كيفية محبة الله ورسوله 
وأن  بالمحبة،  إفراده  بل  الله،  محبة  العبادة  أصل 
لله، فال يحب معه سواه، وإنما يحب  يكون الحب كله 
أنبياءه ورسله ومالئكته، فمحبتنا  ألجله وفيه كما نحب 
من  كمحبة  معه،  محبة  وليست  محبته  تمام  من  لهم 
كانت  وإذا  كحبه..  يحبونهم  أندادا  الله  دون  من  يتخذ 
المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق 
واجتناب  األمر  اتباع  فعند  نهيه،  واجتناب  أمره  باتباع 
النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة؛ ولهذا جعل تعالى 
اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى: 
آل  اللُّه«  يُْحِببُْكُم  فَاتَِّبُعونِي  اللَّه  تُِحبُّوَن  كُنتُْم  إِن  »قُْل 
لله  بمحبتهم  مشروطاً  رسوله  اتباع  فجعل   ،٣١ عمران: 
الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون  لمحبة  وشرطاً 
وجود شرطه، وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند 
انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله الزم النتفاء المتابعة 
لهم،  الله  محبة  النتفاء  ملزوم  المتابعة  وانتفاء  لرسوله، 
لهم  الله  لله وثبوت محبة  ثبوت محبتهم  إذاً  فيستحيل 

بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
هناك خصال بارزة، األولى: بينك وبين الله عز وجل 
سواهما(  مما  إليه  أحب  ورسوله  الله  يكون  )أن  وهي: 
والكالم في محبة الله والرسول صلوات الله وسالمه عليه 

ينحصر في أمرين وثالثهما هو الثمرة.
أما األمر األول: كل محبة من العبد لها سبب، وهذا 
أو  أو أخروياً محضاً  إما أن يكون دنيوياً محضاً،  السبب 
وجل  عز  الله  محبة  ولكن  واآلخــرة؛  الدنيا  بين  جامعاً 
الله تكون لسبب  األسباب، فمحبة  الثالثة  جمعت هذه 
وتكون  واآلخــرة،  الدنيا  في  نجاتك  وهو:  محض  ديني 
لسبب دنيوي محض فال سعادة في الحياة إال بطاعة الله، 
ولست أرى السعادة جمع ماٍل، ولكن التقي هو السعيد 

وتكون جامعة بينهم بما ذكرنا.
أجلها،  تهيأت من  كلها  األسباب  فإن  الله  أما محبة 
يده  وجليل  إحسانه  لعظيم  والده  أحب  إنساناً  أن  فلو 
عليه وكريم امتنانه، فكيف بالله جل وعال الذي ما من 
طرفة عين إال وأنت ترفل في نعمة منه ال يعلمها إال هو 
سبحانه وتعالى؟ إن كانت المحبة لإلحسان فأين أنت من 
إحسان الله؟ وإن كانت المحبة للنعم فأين أنت من نعم 
الله؟ وإن كانت المحبة لدفع النقم فأين أنت من النقم 
التي دفعها الله؟ تفكر وتدبر لو أنك في يوم من األيام 
قد ضاقت بك السبل وتعسرت عليك األسباب في دين أو 
كربة أو هم من الدنيا أو حاجة، فاحتجت إلى من يعينك 
الساعة  تلك  في  منك  يدنو  وفي  برجل  وإذا  ويساعدك، 
العصيبة فمد لك يد المساعدة، وأعطاك ما تحتاجه، لو 
تتحدث  بمعروفه، وألصبحت  ذلك ألسرك  فعل  عبداً  أن 
وإبكاراً،  ونهاراً، وعشياً  ليالً  عليه  وتثني  المعروف  بذلك 

وتثني عليه أمام أبنائك صغاراً وكباراً، فأين نعم الله؟ وأين 
منن الله؟ كم من كربة فرجها الله عنك، وكم من كربة 
األبناء  وحولك  والمرض  السقم  جاءك  الليل  ظلمات  في 
ونظرت  وتأوهت،  فتألمت  واألخوات،  واإلخوان  والبنات 
فلم تجد معيناً سواه، وال مجيراً عداه، وال  يميناً ويساراً 
فناديته  رباه!  رباه!  فقلت:  عاله،  في  جل  غيره  مغيثاً 
بقلب ال يعرف سواه، وتعلقت به سبحانه وتعالى، وفي 
عنك  ففرج  منته،  وأسداك  رحمته،  آتاك  واحدة  لحظة 
فهل  تجده،  الذي  البالء  عنك  وأزال  تألمه،  الذي  الكرب 
أمام  عليه  أثنيت  وهل  األيام؟  من  يوماً  معروفه  ذكرت 
األنام؟ وهل ذكرت فضله تبارك الله رب العالمين؟ أحبتي 
في الله! ليس هناك محبة أصدق من محبة الله عز وجل، 
وليس هناك أحد يحب على الحقيقة كمحبة العبد لربه، 
الله  تبارك  الله  إال  فيه  مغاٍل  فأنت  شيئاً  أحببت  ومهما 
رب العالمين، فإنك مهما أحببته وأجللته، ومهما أعظمته 

وأكبرته، فأنت المقصر في حقه سبحانه وتعالى.
محبة الله عز وجل لها أمارات ولها دالئل وعالمات، 
ومن أحسن من عبر عن تلك المحبة أحد العلماء بقوله: 
)تحصل محبة الله بفعل واجباته وترك مخالفته، فإذا تهيأ 
في  الخصلتان  اجتمعت  إذا  لله(  محباً  كان  ذلك  للعبد 
حبيب  فهو  الله-  محارم  وترك  الله  فرائض  -فعل  العبد 

الله عز وجل.
 )يستدل على محبة العبد لله بتوفيق الله عز وجل 
الواجبات  في  العبد  يقصر  ما  وبمقدار  لطاعته(  للعبد 
وبمقدار ما يقع في فعل المحارم والمنكرات كلما كان 
ذلك نقصاناً في محبته لله عز وجل، ولذلك ما استقرت 
محبة الله في قلب عبد إال وجدته أنشط ما يكون لفعل 
فرائض الله، وأبعد ما يكون عن حدود الله ومحارم الله 
انتظر في كل لحظة أمراً من  الله  عز وجل، فمن أحب 
يلبي ذلك األمر، وانتظر في كل لحظة من  أوامره حتى 
لحظاته نهياً من النواهي حتى يتقرب إلى الله عز وجل 

في ترك ذلك المنهي.
وفي  األمرين،  هذين  في  الله  محبة  دالئل  لذلك 
الله وترك محارم  تحقيق هاتين الخصلتين: فعل فرائض 
الله أو  أمام فرٍض من فرائض  الله، وكلما وقف اإلنسان 
محبة  في  ممتحن  أنه  فليعلم  الله  حدود  من  حٍد  أمام 

الله عز وجل.
أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي -بعد 
محبة الله- أشرف مأمول وأعظم محصول، من وفقه الله 
الله عليه وسلم فقد وفقه  الكريم صلى  الرسول  لمحبة 

لطريق من طرق الجنة، فما أحب عبد رسول الله صلى 
أثره،  التباع  وتلهف  لسنته  تعطش  إال  وسلم  عليه  الله 
ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه هي 
الطريق الوحيد إلى الجنان والفوز بالرضوان؛ ولذلك إن 
الله أقفل كل السبل المفضية إليه إال سبيالً واحداً وهو 
وقد  وسلم،  عليه  الله  صلى  لنبيه  اختاره  الذي  الطريق 
أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله: »َوأَنَّ َهَذا 
ِبُكْم  بَُل فَتََفرََّق  السُّ تَتَِّبُعوا  فَاتَِّبُعوُه َوال  ُمْستَِقيًما  ِصرَاِطي 
األنعام:153،  تَتَُّقوَن،  لََعلَُّكْم  ِبِه  اكُْم  َوصَّ َذلُِكْم  َسِبيلِِه  َعْن 
إذا أردت أن تعرف مقدار محبة العبد لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم، فانظر إلى حرصه على السنة علماً وعمالً 
رسول  محبة  في  الناس  أصدق  ولذلك  وتطبيقاً؛  ودعوة 
الله صلى الله عليه وسلم هم العاملون بالسنة والداعون 
لرسول  اإلنسان  تعرف صدق محبة  أن  أردت  فإذا  إليها، 
الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى خصاله وانظر إلى 
خالله، وزِنها بخالل النبي صلى الله عليه وسلم وبآدابه، 
فإن وجدته يترسم نهجه ويقتفي أثره ويتعطش لمعرفة 
من  والقريب  الحبيب،  ونعم  الحبيب  إنه  فوالله  سنته، 
الله ونعم القريب؛ لذلك فإن أول ما يعتني به المؤمن 
معرفة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  محبة  في  الصادق 
السنن والبحث عنها والحرص على العمل بها وتطبيقها، 

والدعوة إليها ما استطاع لذلك سبيالً.
توضأ  ما  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  حبيب 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  كان  كيف  وتذكر  إال 
يتوضأ، وال مد كفه بالماء وال أدارها على عضو إال وهو 
أمامه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يالحظ  كأنه 
يتوضأ كوضوئه ويغتسل كغسله، حتى إذا دنا من صالته 
وعبادته تذكر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
قيامه في قراءته في ركوعه في سجوده في دعائه فأخذ 
يحدوه ويقتفي أثره حذو القذة بالقذة، والله إنه لتوفيق 
للعبد إذا أراد الله له خيري الدنيا واآلخرة أن يلهمه محبة 

هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
حتى إذا أصاب اإلنسان هذه الخصلة الكريمة وهي 
الثمرة  الله عليه وسلم، جاءت  الله ورسوله صلى  محبة 
بالله،  إال وقلبه معلق  المباركة، فصار ال يمسي ويصبح 
يقوم لله، ويقعد لله، ويتكلم لله، يراقب الله في حركاته 
شيء  كل  ويترسم  كلماته،  في  أنفاسه  في  سكونه  في 
الشريف  المقام  هذا  إلى  بلغ  إذا  حتى  الله  محبة  فيه 
وهذا المنزل المنيف وأصاب محبة الله عز وجل، وأصاب 
الثانية  الثمرة  تأتي  عندها  وتعالى،  سبحانه  الله  رضوان 
التي هي ثمرة محبة الله عز وجل، فما أحب مؤمن ربه 
أُثر  ولذلك  ويقوله،  يفعله  شيء  كل  في  بالله  تعلق  إال 
عن القاضي الحافظ ابن دقيق العيد: أنه قضى في قضية 

فراجعه رجل قضى عليه اإلمام في تلك القضية، فقال له 
الرجل: والله ما أنصفتني، ولقد ُجرت في حكمك، فقال 
الحافظ: أتقول ذلك؟ فوالله الذي ال إله إال هو ما تكلمت 
بكلمة منذ أربعين عاماً إال وأعددت لها جواباً بين يدي 
الله عز وجل، وهذا إنما يكون من كمال المحبة لله عز 
)إن  الحديث:  هذا  شرح  في  العلماء  ذكر  ولذلك  وجل؛ 
الثانية  الثمرة  جاءت  الله  بمحبة  قلبه  عمر  إذا  المؤمن 
وهي أن يحب حبيب الله ويعادي عدو الله، يصبح قلبه 
ويمسي ال يُقرب إال من قربه الله، وال يبعد إال من أمره 
النبي  إليه  أشار  الذي  هو  وهذا  بإبعاده،  وجل  عز  الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله: )وأن يحب الرجل ال يُحبه 

إال لله(.
ما اجتمعت هذه الخصال الثالث في عبد من عباد 
الله إال ذاق حالوة اإليمان، وال وفق الله عز وجل عبداً 
لتحقيقها وتحصيلها إال كان من أحبابه وكان من خاصة 

أوليائه.
ولذلك يأتي السؤال: كيف السبيل للوصول إلى هذه 
المحبة؟ وكيف الطريق للوصول إلى هذه الحالوة؟ التي 
أن  العلى  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  العظيم  الله  نسأل 
يذيقنا وإياكم تلك الحالوة وأال يسلبنا إياها إلى أن نلقاه.. 
أعظم سبيل لتحصيلها وأقرب طريق للوصول إليها: طريق 
لذة  يذيقك  وأن  اإليمان،  حالوة  الله  تسأل  بأن  الدعاء، 
العبودية للرحمن، فما دعا عبد ربه إال استجاب، وما سأل 
وبلغه مراده؛ ولذلك  الله عز وجل  أعطاه  إال  ربه  سائل 
قال الله في كتابه: »اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم« غافر:60، وما 
بشيء  استعصت  إذا  الله  طاعات  من  طاعة  عبٌد  ل  حصَّ

مثل الدعاء.
أما األمر الثاني: فهو تحصيل األسباب التي ذكرناها، 
والتي من أعظمها: الفقه في الدين ومعرفة سبيل الطاعة 
الله له بين الحسنيين ورزقه  لرب العالمين، فمن جمع 
هذين األمرين فإنه ال شك سيصيب حالوة اإليمان ويكون 

من الموفقين لطاعة الرحمن.
يقول تعالى: »قُْل إِْن كَاَن آبَاُؤكُْم َوأَبَْناُؤكُْم َوإِْخَوانُُكْم 
َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيرَتُُكْم َوأَْمَواٌل اقْتَرَفْتُُموَها َوتَِجارٌَة تَْخَشْوَن 
اللَِّه َورَُسولِِه  ِمَن  إِلَيُْكْم  تَرَْضْونََها أََحبَّ  َوَمَساكُِن  كََساَدَها 

َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي اللَُّه ِبأَْمرِه”
أن  أنت  إال  إله  ال  الله  أنت  بأنك  نسألك  إنا  اللهم 
بعده،  كفر  ال  وإيماناً  بعدها،  مــرارة  ال  حالوة  ترزقنا 
إنك  بعدها،  عذاب  ال  ورحمة  بعدها،  شقاء  ال  وسعادة 
لله رب  الحمد  أن  ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا 

العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

د/ عمر علي د/ محمد المغربي

تعتبر  التي  األخالقية  التربية  في  تتمثل  والتي  االخالقية  القيم  منظومة 
الوطنية  الشخصية  بناء  في  بارز  دور  ولها  الشعوب  الستدامة  المتين  األساس 
للشباب المعتز بدينة وهويته العربية األصيلة وقيمها النبيلة وإرثها الحضاري 
األخالق  حسن  على  الحث  في  الشرعية  النصوص  تضافرت  ولذلك  المميز، 
وقال  والشعوب،  األمم  بناء  أساس  األخالق  ألن  بها  والتمسك  عليها  والتأكيد 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم« إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق« وقال الله 

سبحانه وتعالى في مدح الرسول الكريم » وإنك لعلى خلق عظيم«.
فإذا كان بناء المجتمع والقيم الوطنية ال تقوم إال في بيئة ديمقراطية وطنية 
فاعلة مبينة على التسامح والمحبة ونبل األخالق والعدالة والمساواة وتغليب 
والمؤسسات  الجامعات  دور  فإن  الخاصة،  المصلحة  على  العامة  المصلحة 
التربوية لها الدور األساس والفعال في تجسيد هذه المبادئ من خالل تطوير 
المناهج الدراسية السليمة من الوالءات الضيقة، وفي مقدمتها مناهج التربية 
األخالقية في إبراز المواطنة الصالحة، والتحلي باألخالق الحميدة والسلوكيات 
اإليجابية من خالل تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة واالنتماء الحقيقي للوطن، 
وتوجيه األنشطة المنهجية والالمنهجية التي تعزز قيم األخالق النبيلة وتجذرها 
يجعله  الذي  للوطن  االنتماء  هو  للمواطنة  الحقيقي  فالمعيار  الطلبة،  لدى 
الطامعة  القوى  حصينا في مواجهة اإلخطار والتحديات، ويحول دون اختراق 
بالمجتمع، ويكون االنتماء بالعمل الصادق الدؤوب في خدمة الوطن والتضحية 
المعايير وفي  بالعديد من  االنتماء سلوكا وممارسة  في سبيله، ويتجسد ذلك 
مقدمتها تعزيز الهوية الوطنية والتمسك بالدستور والحفاظ على سيادة الوطن 
واستقالله واالعتزاز به، والحفاظ عليه والعمل على رفعته، وتغليب المصلحة 

العامة على المصلحة الخاصة، واحترام سيادة القانون والعدالة واالنصاف.
من هنا يجب علينا جميعا أن نعتبر القيم الوطنية وهويتنا هدفا ساميا 
دين  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  أجله معتمدين في ذلك على  نعمل جميًعا من 
التي  والسالم  والوسطية  االعتدال  سياسة  الحكيمة  والسياسة  والسالم،  المحبة 
تقوم على نشر المحبة واالحترام بين أبناء الوطن الواحد، وجعل لغة التسامح 
والحوار الهادف االيجابي وقيمنا وعاداتنا العربية الرفيعة عنوان وحدتنا الوطنية 
والمواطنة الصالحة التي تحرص على التجمع بين الصفوف وتنبذ الفرقة والفتنة 
الوطن  مكتسبات  على  والمحافظة  واالستقرار  األمن  ترسيخ  على  وتساعد 
وانجازاته، وإننا نعتز ونفخر في وحدتنا عبر مسيرتنا الوطنية، ليس على أساس 
الوطنية  الشخصية  به  تمتاز  ما  أيًضا  وإنما  الواحد،  والشعب  الواحد  الوطن 
التكافل، والتضامن والتسامح واالنفتاح على  النقي من روح  العربي  للمواطن 
اآلخر، هذه الوحدة والتجانس لم تمنع من قيام تعددية في إطار إثراء الحياة 

الثقافية والسياسية واالجتماعية.

قيمنا األخالقيةقيمنا األخالقية

العالقة بني القلب والعقلالعالقة بني القلب والعقلال تشمت يف أخيك، فريحمه الله ويبتليكال تشمت يف أخيك، فريحمه الله ويبتليك

اإلسالم  في  المالية  المعامالت  على  التعرف  قبل 
تجدر اإلشارة بعدم اعتناء الفقهاء قديما بنظرية ترتيب 
ممنهجا،  عقالنيا  تقسيما  وتقسيمها  الفقهية  األبــواب 
رأسهم  على  الحنفية  مؤلفي  من  محاوالت  وجدت  وإن 
الصغير،  الجامع  كتابه  في  الشيباني  الحسن  بن  محمد 
فقد حاولوا إيجاد مناسبات لهذا الترتيب فجاءت طبيعية 
المأخذ  وقريبة  أخرى،  أحيانا  ومتكلفة  أحياناً،  ومعقولة 
حينا، وبعيدته حينا آخر.. ولعل هذا هو ما حدا بالبعض 
الفقه اإلسالمي بعدم مراعاة فكرة معينة في  اتهام  إلى 

التقديم والتأخير بين أبواب الفقه اإلسالمي.
ويعتبر العالمة محمد الغرناطي المالكي في كتابه 
نظرية  رائد  هو  الشرعية(،  األحكام  )قوانين  المعروف 
التقسيم االصطالحي؛ فقد قسم الفقه تقسيماً موضوعياً 
قسم:  كل  وضّمن  والمعامالت؛  العبادات،  قسمين:  إلى 
الفقه  فانحصر  أبواب،  عشرة  كتاب:  وكل  كتب،  عشرة 

عنده في عشرين كتاباً، ومائتي باب.
يقول الدكتور عبد الوهاب سليمان: )بهذا التقسيم 
الواسع الذي أعطاه فسحة في التنظيم استطاع أن يبتكر 
يضم  أن  مكنته  التقسيم  في  أبواباً  وليست  جديدة  كتباً 
كل موضوع إلى ما يجانسه، ويضع تحت عنوان كل كتاب 

األبواب التي تنسجم معه، وبهذا خلص من تكلف وضع 
إال بشيء من  تتالءم معها  ال  األبواب تحت كتب  بعض 
لهذه المشكلة في كتب  التكلف(.. كان ابن جزي واعياً 
المستطاع  بقدر  تفاديها  حاول  ثم  فمن  اإلسالمي  الفقه 
ولذا علل مذهبه في التقسيم ومنحاه في التبويب قائال: 
“… وإنما حصرت الكتب واألبواب في هذا العدد ألنني 
إلى  فرع  كل  وألحقت  شكله،  إلى  شكل  كل  ضممت 
أصله، وربما جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس 
للمقاربة، والمشاكلة، ورغبة في  في تراجم كثيرة، راعياً 

االختصار “.
المعامالت المالية في اإلسالم نالها ما نال غيرها من 
األبواب الفقهية من الخالف في أقسامها، وما يندرج تحتها: 
فبعضهم يحصر األقسام المندرجة تحتها في المعاوضات 
المالية وما يتصل بها: كالبيع، والسلم، واإلجارة، والشركة، 
والرهن، والكفالة، والوكالة، ونحو ذلك.. وهذا هو ماجرى 
من  وكثير  والحنابلة  والشافعية،  المالكية،  مؤلفو  عليه 
المعاصرين.. غير أن متأخري المالكية قسموا الفقه إلى 
البيع،  والثاني:  بها؛  والملحق  العبادات،  األول:  قسمين: 

الفقه  فصار  إلى قسمين:  كل قسم  ثم قسموا  وتوابعه، 
عندهم أربعة أقسام: األول: ربع العبادات؛ والثاني: ربع 
والرابع:  وتوابعه؛  البيع،  ربع  والثالث:  وتوابعه؛  النكاح، 

ربع اإلجارة، وتوابعها.
المعامالت  أن  وهو:  الحنفية  تقسيم  الثاني  والرأي 
اإلنسان مع غيره  إلى مصلحة  راجعاً  كان  ما  تشمل كل 
على  بالعقد  عوض،  بغير  أو  بعوض،  األمالك  كانتقال 
المناكحات،  بهذا:  فتشمل  واألبضاع،  والمنافع،  الرقاب، 

والمخاصمات، واألمانات، والتركات.
»المعامالت خمسة:  عابدين في حاشيته:  ابن  قال 
والمخاصمات،  والمناكحات،  المالية،  المعاوضات 
الوهاب  عبد  الدكتور  يقول  والتركات«،  واألمــانــات، 
أبواب  لترتيب  بالنسبة  المشكلة  »وتتضاعف  سليمان: 
فاألبواب  موحدا،  ترتيبا  تأخذ  لم  إذ  اإلسالمي،  الفقه 
آخر،  مذهب  في  ترتيبا  متأخرة  مذهب  في  المتقدمة 
فمثال قسم المعامالت متقدم على النكاح عند الشافعية 
عند  المعامالت  على  متقدم  النكاح  وباب  والحنابلة، 
التي تندرج  الحنفية، باإلضافة إلى أن األبواب والفصول 
اآلخر،  المذهب  عن  في مذهب  تختلف  األقسام  تحت 
المالكية  الثالثة  المذاهب  عند  مثال  المعامالت  فقسم 

والشافعية والحنابلة ال يعني إال عقود البيوع وما شابهها، 
في حين أن هذا القسم عند األحناف أعم وأوسع إذ يعني 
والمخاصمات  والمناكحات  المالية  المعاوضات  عندهم 

واألمانات والتركات«.
إلى  المالية  المعامالت  نقسم  أن  إجماال  ويمكننا 

أربعة أقسام:
قسم المعاوضات: وهي المعامالت التي يقصد بها 
العوض من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك، وتشمل 

البيوع واإلجارات وتوابعهما.
بها  يقصد  التي  المعامالت  وهي  التبرعات:  قسم 
والعتق  والوقف  والعطية  الهبة  مثل  واإلرفاق،  اإلحسان 

والوصايا وغير ذلك.
قسم الشركات: وهي المعامالت القائمة على أساس 
وتكون  والغرم،  الغنم  في  أكثر  أو  طرفين  بين  التشارك 
وحده  بالعمل  أو  العنان،  كشركة  معا  والعمل  بالمال 
كشركة األبدان، أو بالمال من أحدهما والعمل من الثاني 

كالمضاربة، أو بدونهما كشركة الوجوه.
قسم التوثيقات: كالرهن والحوالة والكفالة ونحوها 

من العقود التي يقصد بها االستيثاق وضمان الحقوق.

د/ محمد محمود

المعامالت المالية وتقسيماتها عىل ضوء الرشيعةالمعامالت المالية وتقسيماتها عىل ضوء الرشيعة
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رياضة »تسلق الجبال« فن مغامرات بارزرياضة »تسلق الجبال« فن مغامرات بارز

تكنولوجيا  قيام  في  هاًما  عنصرًا   NFT الـ  تُعد 
الميتافيرس، فالـ NFT كما نعلم هو رمز مميز يتم شراءه 
بأي  استبداله  يمكن  وال  الُمشفرة،  العمالت  مقابل  وبيعه 

شيء ألنه يُميز كل األعمال الفنية الرقمية على اإلنترنت.
والميتافيرس هو عالم 3D يحتوي على رسوم وتصاميم 
فنية متنوعة، وكل ما يحتويه الميتافيرس يمكن تداوله كـ 
من  ملحقاته  بكامل  بك  الخاص  األفاتار  من  ابتداًء   NFT
يوفره  الذي  الواسع  بالعالم  انتهاًء  وغيرهم  وُحلي  مالبس 
لك الميتافيرس من أماكن وأراِض وعناصر تفاعلية وجامدة، 
يشتريها  التي  االفتراضية  للسلع  االفتراضي  االقتصاد  يُقَدر 
 100 بحوالي  المختلفة  األلعاب  ِمنصات  داخل  الالعبون 
الرقم  الـ NFTs، وقد يعطينا هذا  مليار دوالر غير شامل 
فكرة عن مدى التوسع الذي سيشهده االقتصاد االفتراضي 

مع توسع الميتافيرس وتداول الـ NFTs بداخله.
 The Bored Yuga Labs صانع  الفنان  تُعد صفقة 
أراضي  من   55,000 حوالي  لبيع   Ape Yacht Club
الميتافيرس في شكل NFTs إلى سوق العقارات االفتراضي 
اآلن؛  حتى  األكبر  هي   ،Otherside الجديدة  لعبته  في 
يُعادل  ما  أو   ApeCoins  305 تقريبًا   NFT كل  تساوي 
 305 الـ  يقارب  ما  تقريبًا  كلها  الصفقة  وتعادل   ،6,000$
مليون دوالر، وقد يعطينا هذا الرقم فكرة عن مدى اهتمام 

المستثمرين بالميتافيرس.
مجموعة  عقدت  الماضي،  العام  من  نوفمبر  في 
ِمنصة  مع  دوالر  مليون   2.43 تساوي  Metaverse صفقة 
قامت  واحد  بأسبوع  وبعدها  لأللعاب،   Decentraland
بلعبة  الخاص  الميتافيرس  في  أراضي  بشراء   Atari لعبة 
شركات  دوالر،  مليون   4.3 يساوي  بمبلغ   SandBox
المالبس واألحذية أيًضا مثل Nike و Ralph Lauren قد 
لتزويد خزائن   Snap مثل اجتماعية  ِمنصات  تعاونت مع 
التحكم في كل هذه  ويتم  بهم،  الخاصة  األفاتارز  مالبس 
عالمة  باعت  وقد   ،NFT كـ  وشراءها  وبيعها  التصاميم 
Dolce & Gabbana التجارية مجموعة من تصميماتها كـ 

NFTs بحوالي 5.7 مليون دوالر في أكتوبر 2021م.
كتلخيص لجميع ما سبق فيما يخص الـ NFT، يمكننا 
الذي سيحمله كل مكون موجود داخل  الرمز  أنها  القول: 
االقتصاد  أساس  هي  وستكون  المستقبل،  في  الميتافيرس 

االفتراضي في هذا العالم الواسع.

االتجاهات الحالية نحو الميتافيرس 
Metaverse

 8 إلى  الميتافيرس  استثمارات  تصل  أن  المتوقع  من 
مليار دوالر بحلول العام 2024م أي بعد عامين من اآلن، 
لهذا، نجد أن الكثير من الشركات والِمنصات المختلفة قد 
بدأت خطواتها األولى للدخول إلى هذا العالم ودمجه مع 
أنشطتها، وقد بدأت شركات عدة بعيدة عن عالم األلعاب 
مثل Meta )فيسبوك سابًقا( ونيفيديا )Nvidia( وغيرهم 
الميتافيرس  من  الخاصة  نسختهم  بتأسيس  الشركات،  من 
جوانب  في  الحقيقي  العالم  مع  التكنولوجيا  هذه  ودمج 

الحياة المختلفة.

عالم األلعاب

كما ذكرنا سلًفا أن بداية الميتافيرس كانت مع األلعاب 
الرقمية، لهذا من الطبيعي أن تكون هي الرائدة في تبني 

التقنية وتطويرها يوًما بعد يوم. ومن ضمن األلعاب التي 
 Fortnite لعبة فورتنايت  الميتافيرس هي  عالم  اقتحمت 
خالل  من  بداخلها  بعضهم  مع  الالعبون  يتفاعل  الذي 
األفاتارز الخاصة بهم إضافة إلى أنهم يربحون المال داخل 
اللعبة مما يمكنهم من شراء المالبس لألفاتار الخاص بهم. 
فورتنايت  للعبة  الُمطورة   Epic أن شركة  بالذكر  والجدير 
لبناء  االستثمارات  من  دوالر  مليار   1 مبلغ  خصصت  قد 
السباق  أيًضا Roblox قد دخلت  بها؛  الخاص  الميتافيرس 
وقد أعربت عن رؤيتها المستقبلية حوله، وقد تكون لعبة 
Second Life هي أقرب مثال حي على الميتافيرس حيث 
أنشطة  من  بكثير  والقيام  واألكل  التسوق  لالعبيها  يمكن 

الحياة الحقيقية ولكن داخل الواقع االفتراضي.

التواصل االجتماعي

كما ذكرنا من قبل، تعتبر شركة فيسبوك هي األولى 
ففي  الميتافيرس،  نحو  االجتماعية  الِمنصات  سباق  في 
ميتا  إلى  اسمها  بتغيير  فيسبوك  قامت   2021 أكتوبر 
واستثمار ما يُقارب من 10 مليار دوالر في تطوير المعامل 
أجهزة  إخــراج  على  يعمل  جديد  قسم  وهو  الواقعية 

ومحتوى للميتافيرس.

في العمل

اتجهت مايكروسوفت )Microsoft( نحو الميتافيرس 
ودمجت الواقع االفتراضي ببيئة العمل لتسهيل العمل عن 
 The Microsoft عن  مايكروسوفت  كشفت  وقد  بُعد، 
Mesh في نوفمبر 2021م والذي يسمح للموظفين بمزج 
األفاتارات الخاصة بهم في االجتماعات مما يجعلها ممتعة 
نيفيديا  شركة  قامت  كما  العمل.  على  المرح  ويُضفي 
لدمج   Nvidia Omniverse المفتوحة  الِمنصة  بتأسيس 
األماكن ثالثية األبعاد الُمستخدمة في المحاكاة والتصميم 
والتعاون  التواصل  لتسهيل  واحد  عالم  في  والتصنيع، 
الـ  استخدام  ويتم  وُمبدعيها،  ومصمميها  مهندسيها  بين 
اآلن  المختلفة  الصناعات  من  العديد  في   Omniverse
مثل مجموعة BMW التي استخدمت هذه التقنية لتقليل 
وقت اإلنتاجية وتحسين جودة المنتج من خالل التصنيع 

الذكي.

في عالم الموضة والجمال

وحتى  واألحذية  ــاء  األزي مع  الميتافيرس  تداخل 
عالمية  تجارية  عالمات  أن  فنجد  التجميل؛  مستحضرات 
شقت  قد   Nike و   Gucci مثل  واألحذية  المالبس  في 
وأحذية  مالبس  طرح  خالل  من  الميتافيرس  إلى  طريقها 
من تصميم هذه العالمات في األلعاب المختلفة، تعاونت 
جوتشي )Gucci( مع ِمنصة روبلوكس )Roblox( لأللعاب 
 Nike لبيع مجموعتها من الُحلي الرقمية، وقد استحوذت
من  مستوحاة  رقمية  أحذية  باعت  التي   RTFKT على 
 Elon سيارة تسال اإللكترونية عندما قامت بتزوير صورة لـ
Musk وهو يرتدي إحداها، وحتى الشركات الصغيرة مثل 
DressX قد تبنت تسويق منتجاتها من خالل الميتافيرس، 
وهي تعتبر رائدة في الموضة في العالم الُمعزز، وكانت 
تبني  رائدي  من  التجميل  لمستحضرات   L’Oréal شركة 
بتجربة  لعمالئها  سمحت  التي  المعزز  الواقع  تقنية 
المستحضرات حتى بدون تكبد عناء الذهاب إلى المتجر.

في الفن

الميتافيرس  تأسيس  في  السبق  لأللعاب  والزال  كان 
لهذا تتنافس الشركات األخرى على االستحواذ على األلعاب 
لعبة  مايكروسوفت مع  فعلت  مثلما  ِمنصاتها  إلى  لضمها 
ما  مقابل  عليها  استحوذت  التي   Activision Blizzard
مفهوم  لتطوير  سباقهم  وفي  دوالر،  مليار   70 من  يقرُب 
ألعاب عدة الستضافة  الميتافيرس على ِمنصاتهم، اتجهت 
في  السبق  فورتنايت  لـ  وكان  والحفالت  الفنية  األحداث 
ترافيس  مثل  كُثر  موسيقيين  استضافت  وقد  الصدد،  هذا 
 Ariana( غراندي  أريانا   ،)Travis Scott( سكوت 
تجربة  )Major Lazer( إلضافة  الزير  وماجور   )Grande

الموسيقى االفتراضية داخل اللعبة.

في التسوق

الواقع  عن  2019م  عام  لجوجل  استطالع  حسب 
الواقع  استخدام  يؤيد  الناس  من   66% رأي  كان  الُمعزز 
يخلق  فهو  الشراء،  قرارات  واتخاذ  التسوق  عند  الُمعزز 
الصدد،  هذا  وبخصوص  للمستخدمين،  جديدة  تجربة 
قامت بعض الِمنصات مثل Shopify بتسهيل الدخول إلى 
ملفات  إلى  المادية  األشياء  تحويل  العالم من خالل  هذا 

3D لالستخدام داخل الواقع الُمعزز.

كيف تدخل إلى الميتافيرس Metaverse؟

الميتافيرس  إلى  للدخول  منفردة  بوابة  يوجد  ال 
خالل  من  العالم  هذا  اقتحام  يمكن  ولكن  اآلن،  حتى 
مثل  ومعقول  رخيص  بعضها  يكون  التي  األجهزة  بعض 
الثمن  متوسطة  أو   10$ الـ  ذات   Google Cardboard
مثل Oculus Quest 2 ذات الـ $300 أو األجهزة باهظة 
هنالك   ،999$ الـ  ذات   Valve Index VR مثل  الثمن 
الواقع  إلى  الدخول  لك  توفر  التي  الِمنصات  من  العديد 
 Extended( الممتد  الواقع  أو  االفتراضي  والواقع  الُمعزز 
reality - XR( ولكن ال يوجد سبيل واحد للدخول إلى كل 
عوالم الميتافيرس، وقد وفر هذا ِمنصات مختلفة للعوالم 
أو  العمل  أو  اللعب  في  التجربة سواء  لخوض  االفتراضية 
ليس  أنه  يقترحون  الخبراء  بعض  فإن  هذا،  رغم  كالهما، 
إلى  للدخول  االفتراضي  الواقع  نظارة  تملك  أن  بالضرورة 
الميتافيرس وأن وجود الهواتف النقالة أو الحاسوب كافي 
هذه  وأن  ُمتفاعل،  أو  نشيط  غير  بشكل  إليه  للدخول 
الميتافيرس،  إلى  الدخول  في  األولى  الطريقة ستظل هي 
العالم  هذا  الختبار  األمثل  الطريقة  بأنها  الخبراء  ويصف 

واستكشافه دون االنغماس فيه.

التحديات التي يواجهها الميتافيرس 
Metaverse

هناك سبب لظهور الميتافيرس في روايات الدستوبيا 
 Ready Player و Snow Crash مثل روايتي )Dystopia(
تشاؤمي  طابع  ذو  األدب  من  نوع  هو  والدستوبيا   ،One
يوجد  لهذا،  والتكنولوجيا،  الحداثة  بسبب  للمستقبل 
الميتافيرس  ظهور  تصاحب  التي  التحديات  من  العديد 
والتي يتخوف منها البعض في مستقبل هذه التكنولوجيا.

الخصوصية

فيسبوك  مثاًل  ميتا  بشركة  الخاص  الميتافيرس  في 
لالغتصاب  تعرضت  بأنها  شكوى  امــرأة  قدمت  سابًقا، 
تخوفات  طرح  مما  الميتافيرس،  في  االفتراضي  الجماعي 
من اقتحام خصوصية المستخدمين من ِقبل المستخدمين 
األُخر وليس هذا فقط، وإنما من ِقبل الِمنصة ذاتها، فهي 
جسدك  تحركات  كل  تراقب  مراقبة  أداة  بمثابة  ستصبح 
يُحيط  ما  كل  وعن  عنك  البيانات  بجمع  وتقوم  وعينك 
لبيانات  تسريب  يحدث  وقد  الحقيقي  العالم  في  بك 
والمادية،  االفتراضية  لخصوصياتهم  وانتهاك  المستخدمين 
يقول الخبراء أنه البد من وجود قوانين للتعامل في حاالت 
العدوان االفتراضي كما حدث مع هذه السيدة، في الوقت 
الراهن يتخوف الجميع من اتجاهات شركة ميتا مثاًل لجمع 
وبيع  بها  الخاص  الميتافيرس  مستخدمي  عن  البيانات 
البيانات للشركات الُمِعلنة كما يحدث في ِمنصات التواصل 

التابعة للشركة ذاتها حاليًا.

أدوات تربط بين الميتافيرس المختلفة

الميتافيرس  تواجه  التي  األخــرى  التحديات  من 
لمستخدميها  تسمح  التي  والِمنصات  األجهزة  توفر  هو 
من  االفتراضية  األشياء  ونقل  آخر  إلى  عالم  من  باالنتقال 
ِمنصة ألخرى، حيث أن هذا حيوي للميتافيرس ألنه يعزز 
تطبيق  على  ويعمل  الصحيح  اتجاهها  في  التكنولوجيا 
مفهومها من حيث ربط العوالم المختلفة ببعضها البعض، 
تسعى الشركات التقنية المختلفة اآلن لحل معضلة دمج 
ولكن  المختلفة  الِمنصات  لربط  طريقة  وإيجاد  العوالم 
هذا يحتاج إلى تكنولوجيا قوية ومعايير ُمتفق عليها، من 
برنامج  هو  الصدد،  هذا  بخصوص  تمت  التي  المبادرات 
أطلقته  الذي   )Horizon Workrooms( االجتماعات 
العالم  نظارات  مع  استخدامه  ليتم  للشركات  ميتا  شركة 
حول  جيدة  اآلراء  تكن  لم  ولكن   ،Oculus االفتراضي 
التجربة إلى جانب أن تكلفة النظارات 300$ أو أكثر مما 

يجعل الميتافيرس ليس في متناول الجميع.

التعرف على الهوية

في العالم الحقيقي يمكننا أن نتعرف على هوية كل 
من نتعامل معه، ولكن في الميتافيرس يتعامل الناس من 
خالل األفاتار الخاص بهم والذي يخفي هوية من يتحكم 
أو  المحتالين  بعض  ينضم  فقد  المشكلة،  تظهر  وهنا  به، 
حتى الروبوتات إلى الميتافيرس متظاهرين بأنهم أشخاص 
مختلفين عن حقيقتهم، وقد يقع اآلخرون في شراكهم مما 
تدمير  مثل  المخدوعين  للمستخدمين  ضرر  في  يتسبب 

سمعتهم.

مستقبل الميتافيرس وما يقدمه للبشرية

الميتافيرس  استغالل  في  الخبراء  من  العديد  يطمح 
أفضل استغالل لصالح اإلنسان، حتى اآلن، أثبت الميتافيرس 
ليشمل  وامتد  الرقمي،  االقتصاد  في  الرئيسي  الالعب  أنه 
الخبراء  يريد  ولكن  والموضة  والحفالت  واأللعاب  المتعة 
ما هو أكثر من ذلك، وأن يمتد الميتافيرس ليشمل التعليم 
والذي سيتيح للطلبة التعليم عن البعد وتسجيل التجارب 

االفتراضية.

االتجاهات التكنولوجية نحو الميتافيرس والتحديات التي تواجههااالتجاهات التكنولوجية نحو الميتافيرس والتحديات التي تواجهها
تاريخ رياضة تسلُّق الجبال

وأصبحت  القدم،  في  غائرة  تاريخية  رياضة  هي 
رياضة ظاهرًة قبل حوالي 100 سنة فقط، ولقد بدأت هذه 
إيفرست  جبل  تسلق  تم  وقد  1854م،  عام  منذ  الرياضة 
1953م  عام  في  مرة  ألول  متراً   8848 ارتفاعه  يبلغ  الذي 
من قبل المتسلّق النيوزيلندي إدموند بيرسيفال هالري مع 
نورجاي، وبقيادة هنري سيسيل جون هانت، وقد  تتزيج 
مجموعة  أّسست  ترويحية، حيث  لهواية  كممارسة  بدأت 
1875م،  عام  لندن  في  األلب  نادي  الجبال  متسلقي  من 

بهف تشجيع ممارسة رياضة التسلّق بطريقة منتظمة.

طبيعة التنافس في تسلُّق الجبال

عادًة ما يكون التنافس بين أفرقٍة يتكوَّن كٌل منها من 
ثالثة، أو أربعة أفراد، وجاءت فكرة الفريق بهدف أن يعتمد 
حمايتهم،  تأمين  في  البعض  بعضهم  على  المتنافسون 
متّصلين  المجموعة  ــراد  أف ويكون  سالمتهم،  وضمان 
ببعضهم البعض بواسطة حبٍل على مسافة ستة أمتار بين 

كل شخٍص والذي يليه، ويترأسهم قائد المجموعة.
الوصول  محاولة  بأنها  الجبال  تسلُّق  رياضة  تُعرف 
هذا  ينطبق  كما  الجبلية،  المناطق  في  نقطة  أعلى  إلى 
تعتبر  التي  المنخفضة  الجبال  إلى  الصعود  على  المفهوم 
سهلة الوصول من قبل المتسلقين، وتحدد العوامل الجوية 
حيث  وصعوبته،  التسلُّق  خطورة  مستوى  والتضاريس 
الخطرة،  الرياضات  من  واحدة  الجبال  تسلُّق  رياضة  تعدُّ 
إذ  الرياضات،  من  غيرها  عن  الرياضة  هذه  تختلف  كما 
الشاق  والعمل  التحّدي  لزيادة  ا  مهمًّ دوًرا  الطبيعة  تلعب 
تكشف  ذلك،  إلى  باإلضافة  القمة،  إلى  الوصول  أجل  من 
ل  هذه الرياضة شجاعة الشخص وقوته وقدرته على تحمُّ

المخاطر.
أّما بالنسبة لتمرين تسلُّق الجبل؛ فهو من التمرينات 
في  كافية  لقوة  يحتاج  أنه  كما  رياضة،  أي  في  األساسية 
الجزء العلوي والسفلي من الجسم للقيام به بشكٍل صحيٍح، 
كما يمكننا وزن الجسم في هذا التمرين من السيطرة على 
وعندما  الجسم،  وأعضاء  العضالت  بكامل  المرتبطة  القوة 
واحد،  تمرين  في  الجسدية  القوى  جميع  تحديد  يتم 

فستعرف أهمية هذا التمرين للرياضيين.

فوائد تسلق الجبال

الكثير  التسلُّق  يستخدم  حيث  البدنية:  الصحة 
أو  العلوي  الجزء  في  كان  سواء  العضالت  مجموعات  من 
فإنك  الرياضة؛  هذه  تمارس  فعندما  الجسم،  من  السفلي 
عضالت  وكذلك  ورجليك  وبطنك  ظهرك  عضالت  تمرُّن 
الكتفين والذراعين، كما يمكن أن يؤدي التسلُّق المنتظم 
ل باإلضافة إلى زيادة قوة  إلى تحسين القدرة على التحمُّ
الهواء  في  والتجوُّل  الخروج  أن  إلى  باإلضافة  العضالت، 

الطلق والمشي من التمارين الهوائية الجيّدة.
من  العديد  التسلُّق  يوفّر  والرفاهية:  العقلية  الصحة 
الفوائد الصحية للعقل باإلضافة إلى الفوائد الجسدية؛ فهو 
يحّسن من احترام الذات ويزيد من خفة الحركة الذهنية 
والوعي الذاتي، كما ان تسلُّق الجبال من التمارين الرائعة 

للتخلص من التوتر، لذلك فهو جيٌّد للصحة العامة.
تعزيز صحة القلب واألوعية الدموية: يُعرف تمرين 
من  السفلي  الجزء  قوة  بناء  في  بفائدته  الجبال  تسلُّق 
الجسم، باإلضافة إلى أنه تمريٌن مهمٌّ لصحة القلب ورفع 
معدالت ضربات القلب، حيث يعتمد التمرين على القفز 
وتبديل القدمين في الهواء مما يزيد من تدفُّق الدم وزيادة 

سرعة ضربات القلب بشكٍل إيجابيٍّ وصحّي.
تحسين التنسيق وخفة الحركة: يحتاج تمرين تسلُّق 
الجبال إلى تنسيق وأقدام سريعة وشعور دقيق بالتوقيت، 
حيث يجب الحفاظ على الوزن الموّزع بين القدمين أثناء 
نقلهم بسرعة ذهابًا وإيابًا تحت الجسد والتأكد من توجيه 
تحّسن  بالتمرينات  الدقة  هذه  أنَّ  كما  لألمام،  الركبتين 

التنسيق بشكٍل كبيٍر للجسد.
تسلٌّق  تمرين  يعتمد  الحركة:  على  القدرة  زيــادة 
كما  المتكررة،  والسلسة  المستمرة  الحركة  على  الجبال 
بسبب  المفاصل  مرونة  لزيادة  الرائعة  التمارين  من  أنه 
تكرار ثني وتمديد الوركين والركبتين مما يخفف من آالم 
أيًضا  التمرين  الحركة، كما يحّسن هذا  المفاصل ويحّسن 
الرياضي  األداء  ويعزز  والركبة  للورك  الحركة  نطاق  من 

ويقلل التعرُّض لإلصابة.
مخاطر رياضة تسلق الجبال تعدُّ رياضة تسلُّق الجبال 
من األنشطة المحفوفة بالمخاطر والتي ال يجب االستهانة 
بها بأي حال من األحوال، وبغض النظر عن سهولة الطريق 
يتعرض  قد  حيث  القمم،  إلى  المتسلق  يحذوها  التي 
المتسلقون ألخطار األحوال الجوية السيئة مثل العواصف 
الرعدية وضربات البرق، فضاًل عن االنهيارات الجليدية، كما 
أن هناك العديد من المخاطر التي قد يتعرض لها ممارسوا 
هذه الرياضة وخاصة أولئك الذين يحاولون تسلُّق القمم 
ا، حيث أنهم قد يتعرضون لخطر السقوط من  العالية جدًّ

المنحدرات العالية.
اآلثــار  بعض  من  المتسلقون  يعاني  أن  ويمكن 
عالية  الرتفاعات  التسلُّق  أن  حيث  الصحية؛  والمخاطر 
يقلل من كمية األكسجين التي تصل إلى دماغ المتسلق، 
والذي قد يسبب بما يعرف بدوار الجبل الذي تزيد أعراضه 
كلما زاد ارتفاع المتسلّق، وفي مراحل متقدمة، قد يعاني 
المتسلق من صعوبة في المشي والصداع والتعب والتّوهم 

وغيرها من االعراض الخطيرة االخرى.
إن  الجبال  تسلق  عن  البديلة  الرياضية  التمارين 
غيرها،  عن  يفضلّونها  تدريبية  حركات  المتدربين  لجميع 
تسلُّق  تدريب  ممارسة  يفّضلون  ال  المتدربين  وبعض 

الجبال.
والتدريبات  التمرينات  من  العديد  هناك  أنَّ  كما 

االخرى التي يمكن القيام بها مثل:
يزيل  تمرين  عن  عبارة  وهو  العالية:  الركبة  تمرين 
ويفيد  القدمين،  على  القوة  ويركز  الذراعين  عن  الضغط 
القلب عن طريق دفع  التمرين برفع معّدل ضربات  هذا 
الركبين إلى الصدر، ويمكنك القيام بهذا التمرين ببساطة 
بينما  البطن  الصدر مرفوًعا وشد عضالت  إبقاء  من خالل 

تحرُّك الركبتين بسرعة نحو الصدر واحدة تلو االخرى.
من  العمل  على  التمرين  هذا  يركز  التلويح:  تمرين 

جانب واحد من الجسد.
من  التمرين  هذا  ممارسة  يمكنك  فروجر:  تمرين 
خالل إسناد يديك وإبعاد الكتفين ألبعد مدى ممكن، ومدِّ 
رجليك للخلف ثمَّ البدء في القفز بوضعية القرفصاء، حيث 

يفيد هذا التمرين في زيادة اللياقة البدنية.
التمرين  هذا  يعدُّ  المرتفعات:  صعود  بالنك  تمرين 
حيث  قوية،  وعزيمة  لتركيز  يحتاج  ولكنه  وسهٌل  بسيٌط 
يمكنك تأدية هذا التمرين من خالل مدِّ جسمك كاماًل مع 
رفع الجسم عن طريق الذراعين، وأن تلمس األرض بكوعك 
بالتعب،  تشعر  حتى  اليسرى  ثمَّ  اليمنى  اليد  طريق  عن 
من  يرفع  أنه  كما  الفخذ  عضالت  التمرين  هذا  ويساعد 

معّدل ضربات القلب.
التي  األدوات  من  العديد  الجبال  متسلقو  يستخدم 
تساعدهم على إتمام المهّمة بنجاح، وفيما يلي أبرز هذه 

االدوات:
األحذية  هذه  تكون  بالتسلُّق:  الخاصة  -األحذية 
استخدام  ويمكن  عازلة،  ناعمة  بطانة  وفيها  بالستيكية 
أهم  ومن  الجليد،  على  االنزالق  لتسهيل  التزلُّج  أحذية 
شروط األحذية أن توفّر الدفء والجفاف لقدمّي المتزلج.

الحبل: حيث يتراوح قطره بين 7.6 مم إلى أكثر من 
10 مم، ويمكنك استخدام حبل واحد منفرد أو زوج من 

الحبال.
للمساعدة  الفأس  هذا  يستخدم  الجليد: حيث  فأس 
على التسلُّق، ويُغرس في الجليد ويكون على شكل حرف 
ل بعض متسلقي الجبال أن  T باللغة اإلنجليزية، كما يفضِّ
ل  يفضِّ اآلخر  والبعض  واحًدا،  جليديًّا  فأًسا  معهم  يحملوا 
المحيطة  الظروف  على  باالعتماد  وذلك  فأسين،  أخذ 

بالجبل.
معّدات الحماية: حيث تعتمد معّدات الحماية التي 
يٌراد  التي  األرض  وظروف  ميزات  على  المتسلّق  يحملها 

التسلُّق فيها.
كما أسلفنا ال بُدَّ للمتسلّقين من ارتداء أحذيٍة خاّصٍة 
بالتسلّق، على أن يكون نعلها مصنوعاً من المطاط المفّرز 
خور  الصُّ على  األقــدام  تثبيت  لغرض  بــارزٍة  نتوءاٍت  إلى 
والثُّلوج، كما أنَّهم يرتدون مالبس خاّصة، ونظَّارات تقيهم 
ُب على كل فريٍق أن يحمل حبالً  من الثلوج والغبار، ويتوجَّ
األكسجين،  أسطوانات  حمل  عليهم  كما  ميالً،   40 طوله 

والبوصلة، ومطرقة خاّصة لتكسير الجليد.
الًمتسلّق ومالبسه مع طبيعة  تتالءم سترة  أن  بُدَّ  ال 
بُدَّ أن  الجو، حيث الحرارة الشديدة، أو البرد القارس، وال 
يتمتَّع باللياقة البدنية الكافية لحمل كل األدوات التي تمَّ 
وبندقيّة  األّولي،  اإلسعاف  صندوق  إلى  باإلضافة  ذكرها 
من  يلزمه  وما  الدببة،  وبعض  الثعابين  لمواجهة  صغيرة 

طعام.

نماذج ناجحة لرياضة تسلُّق الجبال

معهد تسلّق جبال الهيمااليا: أنشأت الهند العديَد من 
المنشآت والمؤسسات التي تهتمُّ بالتسلّق، بهدف تدريب 
الفتيان  بتدريب  يقوم  حيث  المعهد،  هذا  مثل  الشباب، 
والفتيات على مخاطر التسلّق وأحواله، وتحدياته العمليّة.

هذه  تأسيس  تمَّ  الجبال:  لتسلّق  الهندية  المؤسسة 
اليابانيّة  الرياضيّة  تابيي  جونكو  مسز  ِقبل  من  المؤسسة 

التي نجحت في بلوغ قمة إفرست، وتُعد أول سيّدة في 
العالم تنجح في تسلّق هذه القّمة الشاهقة.

قامت  حيث  دستيفل:  كاترين  الفرنسية  الرياضية 
بتسلُّق جبال األلب األوروبيّة، ومرتفعات الدرو في شمال 
جبال األلب السويسريّة، وكذلك جبل إيجير، وجبال والكر، 
وجراند جوراس، حتى تمّكنت من تسلّق قمة أنابورنا التي 

تعتبر من أعلى قمم العالم.

نصائح يجب مراعاتها خالل تسلق الجبال

تسلق الجبال هي هواية ممتعة وشعبية من الباحثين 
عن المغامرة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإنها تأتي 
مع مخاطر حقيقية يجب تفاديها من خالل اتباع النصائح 

التالية:
من  التقليل  يجب  ال  الجبال:  تسلق  على  -التدريب 
التدريب  الجبال، لذلك يجب  التدريب قبل تسلق  أهمية 
على أمور عدة منها استخدام الحبال، والقدرة على قراءة 
واإلسعافات  الِمالحة،  أجهزة  استخدام  ومعرفة  الخرائط، 
لها  يجب حضور حصص  التي  األمور  من  والكثير  األولية، 

في مدارس خاصة.
-اإلعداد والتخطيط: يجب التخطيط الُمسبق لعملية 
الالزم  والوقت  الصعود،  مسارات  ومعرفة  الجبال،  تسلق 
لذلك، وكم عدد األيام الُمراد قضائها في الجبال، وما هي 
المعدات المطلوبة، كل ذلك من شأنه أن يزيد من متعة 

التسلق والعمل على نجاحه.
-األحذية المناسبة لتسلق الجبال: يجب شراء زوج من 
نوعية  ومن  الوعرة،  للمناطق  الُمخصصة  الجبلية  األحذية 

ذات شد عالي، كما يجب تجربتها قبل البدء بالتسلق.
حمل  على  الحرص  يجب  الجبال:  لتسلق  -الغذاء 
من  يكون  والطعام  والشراب،  الطعام  من  كافية  كميات 
إضافية  كميات  واحتساب  الطاقة،  وعالي  الخفيف  الوزن 

ر عن المدة المحددة في التسلق. في حال التأخُّ
الجبال،  تسلق  في  الشروع  قبل  الطقس:  -مراقبة 
الطقس  واختيار  المحلية،  الطقس  نشرات  متابعة  يجب 
عدم  حال  في  التسلق  وتأجيل  التسلق،  لنوع  المناسب 

مالئمة الطقس.
الجبال،  في  الضياع  جداً  السهل  من  االختفاء:  -عدم 
بوصلة  حمل  يجب  لذلك  واألشجار،  التضاريس  وبين 
لنظام  إشــارة  وجود  عدم  المحتمل  من  ألنه  وخريطة، 
المالحة واالتصاالت، كما يجب إخبار أشخاص آخرين عن 
والمدة  والهبوط  الصعود  مسارات  وعن  التواجد،  أماكن 

المتوقعة إلنهاء كل مرحلة.
للطوارئ  ملجأ  حمل  دائماً  يجب  الطوارئ:  -مأوى 
عناصر  تحمي من  -يكون على شكل خيمة صغيرة-، كي 

الطقس المختلفة، حيث أن للطقس الجبلي قوى رهيبة.
-إجراءات حالة الطوارئ: يجب التحضير دائماً لوقوع 
الطوارئ  إجــراءات  على  التدريب  يجب  كما  الحوادث، 
لتضييع  الحاجة  يعني عدم  المسبق  والتدريب  المختلفة، 
الوقت في التفكير في رّدات الفعل للحوادث، ويعني أيضاً 
جهوزية التعامل مع مختلف األحداث تحت الضغوط وفي 

األوقات العصيبة.
الهاتف  أخذ  يجب  الطورئ:  حالة  في  -االتصاالت 
عدم  وفي حاالت  للماء(،  مقاوم  كيس  في  )مختوم  دائماً 
الراديو تعتبر ضرورية،  للهواتف، فإن أجهزة  وجود إشارة 
ألنها تُمكِّن أعضاء الرحلة من التواصل مع بعضهم البعض 
على الجبل، وطلب الحصول على المساعدة إذا لزم األمر.

حاول اإلنسان منذ القدم أن يتحّدى الطبيعة، فاجتاز البحار عن طريق السباحة، واكتشف 
الجبال وما وراءها عن طريق تسلُّقها، وتعتبر هذه الّرياضة من أخطر الّرياضات وأكثرها احتياجاً 
للسالمة، حيث يجب على الُمتسلّق أن يتمتّع بالقوة، والقدرة على التَّحمل، باإلضافة إلى السيطرة 
العقليّة، وخّفة الحركة والتوازن، إاّل أنَّها بال شك تعتبر هوايًة مشّوقًة يُفّضلها العديُد من المغامرين 

الذين يحبون االكتشاف، وتحدي الصعاب.
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منوعات 12

تأثير المشي على الصحةتأثير المشي على الصحة
-بعد 3 دقائق من المشي يبدأ ضغط الدم باالنخفاض.

-بعد 5 دقائق من المشي يستقيم المزاج وتشعر بالرضا.
-بعد 5 إلى 10 دقائق يبدأ الدماغ بالتفكير السليم واإلبداع.

-بعد 15 دقيقة من المشي بعد األكل ينخفض مستوى السكر بالدم.
-بعد 30 دقيقة من المشي السريع بعد األكل يبدأ الجسم بالتخلص من الوزن الزائد.

-بعد 40 دقيقة من المشي يساعد الشخص على مقاومة أمراض القلب ويخفض من نسبة اإلصابة بالذبحات 
الصدرية عند الكبار في السن.

-بعد 90 دقيقة من المشي يخفف من حاالت االكتئاب واالضطرابات النفسية.

يجود علينا الخيرون بمالهم  يجود علينا الخيرون بمالهم  
استدعى أحد األمراء شعراء بالده، فصادفهم شاعر فقير بيده جرّة فارغة ذاهبًا إلى البحر ليمألها ماء 
فرافقهم إلى أن وصلوا إلى دار الخالفة، فبالغ األمير في إكرامهم واإلنعام عليهم، ولّما رأى الرجل والجرّة 

على كتفه ونظر إلى ثيابه الرّثة، قال: من أنت؟ وما حاجتك؟؛ فأنشد الرجل:
ولما رأيُت القوَم شدوا رحالهم

إلى بحرِك الطَّامي أتيُت ِبجرتّي
فقال األمير:

املؤوا له الّجرة ذهباً وفّضة؛ فحسده بعض الحاضرين، وقالوا لألمير: هذا فقير مجنون ال يعرف قيمة 
هذا المال، وربّما أتلفه وضيّعه.

فقال األمير: هو ماله يفعل به ما يشاء، فُملئت له جرّته ذهبًا، وخرج إلى الباب ففرّق المال لجميع 
الفقراء، وبلغ األمير ذلك، فاستدعاه؛ وسأله على ذلك.. فقال:

يجود علينا الخيّرون بمالهم  
ونحن بمال الخيّرين نجـود

فأعجب األمير بجوابه، وأمر أن تُمأل جرّتُه عشر مرّات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها؛ فأنشد الفقير هذه 
األبيات الشعرية، التي يتم تداولها عبر مئات السنين:

الناس للناس مادام الوفاء بهم
والعسر واليسر أوقات وساعات
وأكرم الناس ما بين الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجات

ال تقطعن يد المعروف عن أحد
ما دمت تقدر واأليام تارات

واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت
إليك ال لك عند الناس حاجات

فمات قوم وماتت فضائلهم
وعاش قوم وهم في الناس أموات

وقفـة:
التفنن بالعطاء، وقضاء حوائج الناس ال يعرفه سوى العظماء وأصحاب األخالق الفاضلة.. وليس دائماً 
عن  اللسان  وكف  الناس،  أسرار  وستر  الغضب،  فكتمان  بالمنع!!  العطاء  يكون  أحياناً  بل  بالمنح،  العطاء 

أعراضهم هو من أنبل أنواع العطاء.

تقرأ  ال  األصدقاء،  أنصاف  تصادق  وال  العشاق،  أنصاف  تجالس  ال 
ألنصاف الموهوبين، ال تعش نصف حياة، وال تمت نصف موت، ال تختر 
نصف حل، وال تقف في منتصف الحقيقة، ال تحلم نصف حلم، وال تتعلق 

بنصف أمل.
إذا صمّت؛ فاصمت حتى النهاية، وإذا تكلمت؛ فتكلّم حتى النهاية، ال 
تصمت كي تتكلم، وال تتكلم كي تصمت.. إذا رضيت فعبّر عن رضاك، ال 
تصطنع نصف رضا، وإذا رفضت؛ فعبّر عن رفضك، ألن نصف الرفض قبول.

النصف هو حياة لم تعشها، وهو كلمة لم تقلها، وهو ابتسامة أّجلتها، 
وهو حب لم تصل إليه، وهو صداقة لم تعرفها.. النصف هو ما يجعلك 
غريباً عن أقرب الناس إليك، وهو ما يجعل أقرب الناس إليك غرباء عنك، 
النصف هو أن تصل وأن التصل، أن تعمل وأال تعمل، أن تغيب وأن تحضر.. 
النصف هو أنت، عندما ال تكون أنت؛ ألنك لم تعرف من أنت، النصف 
هو أال تعرف من أنت، ومن تحب ليس نصفك اآلخر؛ هو أنت في مكان 

آخر في الوقت نفسه!
نصف شربة لن تروي ظمأك، ونصف وجبة لن تشبع جوعك، نصف 
طريق لن يوصلك إلى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة، النصف 
هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز، ألنك لست نصف إنسان، أنت إنسان، 

وجدت كي تعيش الحياة، وليس كي تعيش نصف حياة.

إنصاف القول عن األنصافإنصاف القول عن األنصاف
جبران خليل جبران

وصغرت  المنازل،  كبرت   -
األسر.

ــاءت  ــب.. وس ــط ال - تــطــور 
الصحة.

- بلغنا القمر.. وجهلنا الجار.
راحة  وتالشت  المال..  زاد   -

البال.
وقلت  الـــذكـــاء..  ــع  ــف ارت  -

الحكمة.
وتناقصت  المعرفة..  زادت   -

المشاعر.
واختفى  ــاء..  األصــدق كثر   -

الوفاء.
الساعات.. وال نجد  - تنوعت 

الوقت.
ــراب،  ت مــن  البيوت  كانت 

والقلوب من ذهب.
ذهب،  من  البيوت  واليوم 

والقلوب من حجر.

قراءة قراءة 
منطقيةمنطقية

القائمة  رأس  على  األسماك  تأتي  السمك:   1-
ألنها تحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميغا3- 
حيث  الدماغ،  في  الدم  تدفق  تعزز  والتي  الدهنية، 
يساعد أوميغا3- في نمو الدماغ وعمله بشكل مناسب، 
يُقترح تضمين 75-100 غرام من األسماك الزيتية مثل 
الغذائي،  نظامك  في  الماكريل  أو  التونة  أو  السلمون 
معظم  من  أكثر  مغذية  الدهنية  األسماك  وتعتبر 

اللحوم كما أنها مفيدة أيضاً لصحة القلب.
باحتوائها  التوت  أنواع  معظم  تتميز  التوت:   2-
التي  األكسدة  مضادات  من  جداً  جيدة  كميات  على 
وتساعد  الحرة،  الجذور  محاربة  على  العقول  تساعد 
في تقليل اإلجهاد التأكسدي وتقوية الذاكرة والتركيز، 
يحسن تناول التوت بشكل منتظم التواصل بين الخاليا 
المعرفية  األمراض  من  عدداً  يمنع  وبالتالي  العصبية، 
مثل مرض الزهايمر وباركنسون، ويمكن تضمين التوت 
واألضــرار  الشيخوخة  لمحاربة  الغذائي  نظامنا  في 

البيئية.
معظم  في  أوميغا3-  توجد  الكتان:  بــذور   3-

األطعمة غير النباتية، لكن يمكن أن تكون بذور الكتان 
بأوميغا3-، كما تحتوي بذور  ممتازاً، ألنها غنية  خياراً 
جداً  ضروري  أيضاً  وهو  الكالسيوم  على  أيضاً  الكتان 

لتوصيل النبضات في الخاليا العصبية.
على  األفوكادو  مكونات  تشتمل  األفوكادو:   4-
غير  األحادية  الدهنية  األحماض  من  جيدة  كمية 
الدهنية  لألحماض  اإلنسان  جسم  ويحتاج  المشبعة، 
في  تساعد  حيث  السليم،  األداء  أجل  من  األحادية 
مطلوبة  أنها  كما  الدماغ،  حول  واقية  طبقة  تكوين 
الجسم،  يحتاجها  التي  المختلفة  الفيتامينات  لتخزين 
كما تحمي األحماض الدهنية غير المشبعة الدماغ من 

االلتهابات.
وكذلك  بالبروتينات  غني  البيض  إن  البيض:   5-
 B فيتامين كميات جيدة من  على  ويحتوي  الدهون، 
في  بسهولة  البيض  إدراج  ويمكن  الفوليك،  وحمض 
نظامنا الغذائي، ويفضل إضافته إلى وجبة اإلفطار ألنه 

يمنح بداية صحية ليومنا.

خمسة خمسة 
أطعمة أطعمة 

لصحة لصحة 
الدماغالدماغ

قصة قصيرةقصة قصيرة


