
إضـاءة

إن أمتنا تواجه في الوقت الراهن 
تفعيل  تتطلب  كبيرة  تحديات 
العمل العربي المشترك، وعلى وجه 
األمنية  المجاالت  في  الخصوص 

واالقتصادية والتنموية.
الدفاع  اتفاقية  إلى تفعيل  ندعو 
صندوق  وإنشاء  المشترك،  العربي 
في  التنمية  أهــداف  لخدمة  عربي 

الوطن العربي.
ــان الــوقــت ألن  ــه ح ونــؤكــد أن
استخدام  من  العربية  أمتنا  تستفيد 
السلمية،  لألغراض  النووية  الطاقة 
تبذل  التي  العربية  الجهود  وتوحيد 
إيجاد  يكفل  وبما  المجال،  هذا  في 
الطاقة  لتوليد  واحد  عربي  مشروع 
الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، 
الدول  كافة  منه  تستفيد  وبحيث 

العربية.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

٢٩ مارس ٢٠٠٧م

العدد ٩٤٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـالخميس  ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢م
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االفتتاحية

أ/ عمر الشلحبقلم رئيس التحرير

القنبلة القذرة التي يتبادل 
االتهام بنية استخدامها كال 

من روسيا وأوكرانيا

تحالف "اإلخوان" مع "التيار 
الطائفي" يف صفوف الجمهورية

اإلمامة الجديدة
 وطريق االنتحار

إىل أني نتجه، 
وبماذا 

نفخر يف حياتنا؟

تقليل
 المنازعات مقصد 
من مقاصد الدني 

والخلق

الخاليا الجذعية 
الوسيطة

 ووظائفها 
واستخداماتها 
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10تكنولوجيا حرب الفضاء االلكرتوين )حرب النجوم( وآثارها المدمرة 

المراقب المنصف للواقع السياسي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي 
األقوال  كثيرة هي  العجاب،  العجب  يجد  اليمن  في  والتنموي  والتعليمي 
واألحاديث والتغني بالوطنية والسيادة والدولة بينما العكس هو الساري 
والممارس من قبل الجميع إال النزر اليسير الذي ليس لهم نفوذ وال سلطة، 

ولو وجد لبعضهم فال جدوى من تأثيرهم لتغلب السلب على االيجاب.
ندرك تماًما أن لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة نظام ولوائح وأهداف 
وغايات، وندرك تماًما أن أغلب من يقفون اليوم على هرم هذه المؤسسات 
يجهلون ذلك، وال يفقهون سوى جانب واحد فقط هو استغالل المناصب 
والصالحيات للكسب الشخصي، ناهيكم عن إفراغ المؤسسات من محتواها 
من  كل  وإزاحة  أجلها،  من  وجدت  التي  الغاية  عن  وتحويلها  ومضمونها، 
ِمن  الشعب  خدمة  في  العملية  والرغبة  والخير  والخبرة  الجدارة  لديهم 
خاللها، وحرمان َمن بقى منهم ِمن الرواتب واالستحقاقات، يضاف إلى ذلك 

المحسوبية والوساطات لغير ذوي الكفاءة والنزاهة والسلوك الحسن.
لن نتحدث عن عبث وفساد وظلم ونهب وهتك وفتك وتعسف وجور 
استدامتها  عن  ينتج  عما  بل  أحد،  على  خافًيا  يعد  لم  فذلك  المليشيات 
الخاليا  ونمو  الطرق،  وقطاع  والعصابات  المافيات  لظهور  بيئة خصبة  من 
والكهان  والمشعوذين  والدهاقنة  الدجاجلة  وبروز  وتعددها  اإلرهابية 
الجريمة  واستشراء  واالنتحار،  الفردية  الجريمة  وانتشار  المهدية،  وأدعياء 
تهريب  نجوم  وبزوغ  والمخدرات،  والحشيش  باآلثار  واالتجار  المنظمة 
والممنوعات،  واألسلحة  المتعفنة  الغذائية  والمواد  الفاسدة  األدويــة 
التعليم  وهدم  ومعتقداته،  وتاريخه  وثوابته  بقيمه  المجتمع  وتشكيك 
الدراسية،  المناهج  في  السموم  وبث  والجامعي،  والمتوسط  األساسي 
وعقد دورات غسيل األدمغة، وقمع وكبت كل من يحاول قول الصواب أو 

المطالبة بحق أو الدفاع عن ممتلكات.
إن اليمن يمر بوقت عصيب، وحال موجع، ووضع ال يُحتمل، وكوارث 
والظالم  والضالل  الشر  قوى  من  واستغالل  ومؤامرات  تتالى،  ونكبات 

الداخلية والخارجية.
القانون اليمني فاق كثير من القوانين العربية والدولية من حيث الدقة 
والشمولية ومتانة المصدر، يحتاج فقط من يعمل به، كذلك الدستور الذي 
استمدت منه القوانين وضع المحددات والخرائط لمسار التعامل والعمل 
الفرد  لخدمة  يحييه ويدافع عنه ويطبقه  لمن  يفتقر  الغير،  الوطني ومع 
والمجتمع.. حلف الكثير وأقسموا بالعمل به وحمايته، ورأيناهم يصدروا 

قرارات تلغيه وتقفز عليه وال تكترث به.
الشر كلًيا أو يقضي عليه،  الخير ال يموت وال يغلبه  الُمسلّمات:  من 
بالقسم  البارين  والوعود،  بالعهود  بالصادقين  مرتبطًا  يظل  األمل  لذلك 
الوطني، المستشعرين حجم المسؤولية الوطنية والواجبات التي تقتضيها 
أنهم  وأجزم  لإلنقاذ،  والالزمة  الماسة  الحاجة  وتحتمها  واألخالق  الضرورة 
كثير؛ لكن يحتاجوا من يحفزهم ويصقل مهاراتهم ويقودهم؛ بل يوقظهم 
الغير«..  يأتي من  ما  والتواكل والتسويف وانتظار  والتغافل  من »السبات 
وعليهم اليوم قبل غيرهم أخذ زمام المبادرة، وااللتفاف تحت راية القادة 
الشباب المجّربين الذين لهم باع في بناء المؤسسات القوية، وحازوا على 

الريادة، وشهد لهم األعداء قبل األصدقاء.
»األنانية  من  والتخلص  والتعاضد،  والترابط  والتكاتف  التعاون  إن 
والنرجسية والتهاون واإلحباط واإلقصاء« أمر الزم وضروري لتغيير الواقع 
المعاش نحو األفضل، وقلب المعادلة التي رسمها أعداء الشعب والوطن، 
التصحيح  على  واإلصــرار  والعزيمة  اإلرادة  وتقوية  النوايا  تحسين  مع 
والتفاهمات  التنازالت  من  ينبغي  ما  وتقديم  والبناء  واإلنقاذ  والمعالجة 

والحوار والضمانات لبعض من أجل الشعب والوطن بعد هللا.
لن تتوقف المليشيات عن غيها وجرائمها وتماديها إال بتكاتف القوى 
الوطنية وجديتها، ولن تُصد المشاريع الظالمية الخارجية إال بوحدة الصف 
فالجرائم  والمجرمين،  القتلة  ومحاكمة  الشعب،  أبناء  وتفاهم  اليمني، 
باحث وطالب، ومن  ولها  تضيع  والحقوق ال  بالتقادم،  الجنائية ال تسقط 

المحال دوام الحال.. تحيا الجمهورية اليمنية.

صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا

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

2- بناء جيش وطني قوي لحامية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
3- رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتامعيا وسياسياً وثقافياً.

ــن روح  ــه م ــتمد أنظمت ــادل مس ــاوين ع ــي تع ــع دميقراط ــاء مجتم 4- إنش
ــف. ــالم الحني االس

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

ــة والتمســك  ــم املتحــدة واملنظــامت الدولي ــق االم 6- إحــرام مواثي
مببــدأ الحيــاد االيجــايب وعــدم االنحيــاز والعمــل عــى إقــرار الســالم 

العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي بــن األمــم.

11 رياضة الوثب  "القفز الطويل" نشأتها وقوانينها وفوائدها

الجدية والتكاتف أول خطوات البناء

من إرشيف ذاكرة األيادي البيضاء التي خدمت األمة العربية ودافعت عنها من المد الفاريسمن إرشيف ذاكرة األيادي البيضاء التي خدمت األمة العربية ودافعت عنها من المد الفاريس
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الهدنة الصامتة والشعب الخاضع
أ/ إبراهيم الجرفي 

اليمني،  السياسي  المشهد  يتابع مجريات وتطورات األحداث في  من 
سوف يالحظ ظاهرة غريبة ونادرة وغير مسبوقة، تتمثل هذه الظاهرة في 
كيفية تعامل السلطات الحاكمة في مختلف مناطق اليمن مع أبناء الشعب 
الواقعين تحت سلطتها، تعامل ينم عن نظرة استخفاف واستهتار وال مباالة 
واستغفال، وكأنها تتعامل مع أطفال ال زالوا في فترة الحضانة، أو مع أناس 
وغباء  بالدة  من  يعانون  أفراد  مع  أو  وعقلية،  ذهنية  إعاقات  من  يعانون 
على  والضحك  والكذب  والمماطلة  التسويف  على  قائم  تعامل  مستفحل، 

الدقون، تعامل قائم على االستجهال واالستغباء وعدم االهتمام.
فكل تصريحاتها وسياساتها ومواقفها ليست أكثر من مزايدات وشطحات 
وعنتريات وتضليل وتزييف للوقائع والحقائق، حتى مفاوضاتها بشأن الحرب 
والهدنة والسالم ال يتم إطالع الشعب بما يجري في الغرف المغلقة، وكأنهم 
وإيحاءات  رموز  مجرد  تصريحاتهم  آخر،  شعب  ومصير  بشأن  يتفاوضون 
وكلمات متقاطعة، ومزايدات ومغالطات وتالعب بمشاعر ومعاناة ومآسي 
المواطنين، نفس الكالم، نفس االسطوانة المشروخة في كل مرة وعند كل 
محطة، )استمرار المفاوضات، تقدمات، نجاحات، انجازات، بوادر مشجعة، 

ملف المرتبات، ملف المعاناة إنسانية، ملف األسرى والمعتقلين...(. 
وعلى أرض الواقع ال جديد وال تغيير، فقط مزيداً من السلبية والمعاناة 
كاذبة  ووعود  زائفة  أماني  وصرف  تخدير  مجرد  وفقط  واليأس،  واالحباط 
والتجهيل  والتجويع  واإلفقار  واالنهيار  اإلنهاك  من  المزيد  يعاني  لشعب 
واالستبداد والقمع واالستعباد، ما يجعلنا نقف أمام حالة تتمثل في تصرفات 
واالستغفال  المسبوق،  غير  االستخفاف  على  تقوم  سلطوية  وسياسات 
واالستغباء المفرط بمواطنيها، لم يتوقف األمر عند ذلك الحد؛ بل لقد وصل 
للمتاجرة  المواطنين  ومعاناة  ظروف  استغالل  إلى  السلطات  بتلك  الحال 
المرتبات  بموضوع  يزايد  الطرف  فهذا  الدولية،  المحافل  بها في  والمزايدة 
يزايد  الطرف  وهذا  أجلها،  من  التماسيح  دموع  ويذرف  عليها  ويتباكى 
بموضوع األسرى والمعتقلين، وذاك الطرف يزايد بموضوع الطرقات وفتح 
المعابر وهكذا، وكأن العملية توزيع أدوار بين تلك األطراف ال أكثر وال أقل.

على  جديد  ال  هدنة  أو  مؤتمرات  أو  مفاوضات  جولة  كل  ختام  في 
أرض الواقع، لتلجأ تلك األطراف لسياسة جديدة وهي سياسة الصمت، ليس 
خوفاً من الشعب، ولكن خجالً من المجتمع الدولي، خجالً من كثرة الكذب 
والتضليل باسم الشعب ومعاناة الشعب والحرص على الشعب، خجالً من 

النتائج الصفرية والسلبية لكل أعمالها وتصرفاتها ومزايداتها وخداعها! 
هنا فقط نقوم بتوضيح حالة الشعب اليمني، وال ننتقد السلطات فمن 
حقها أن تمارس كل ذلك وأكثر كسلطات حاكمة، طالما أنها تحكم شعب 
خاضع ومستضعف ومستسلم وذليل، شعب ال يطالب بحقوق وال مرتبات 
ومصيره  ورقبته  أمره  سلم  شعب  الحياة،  مقومات  أبسط  وال  حريات  وال 
لحكامه، شعب أعظم أمنية له هي البقاء على قيد الحياة ) شعب عرطة (، 
شعب أكبر إنجازاته هو مدح السلطات والتطبيل لها والتفاني في خدمتها 
والبحث عن رضاها والموت في سبيل بقائها، شعب قبل على نفسه الموت 
الكتابة  عن  الشجاعة  حتى  لديه  ليس  شعب  البيوت،  داخل  وذالً   جوعاً 
المطالبة  يخافون  موظفون  حقوقه،  وأبسط  ومآسيه  معاناته  عن  والتعبير 
بمرتباتهم المقطوعة لعدة سنوات، وشعب يخاف حتى من المطالبة بوقف 
الحرب وتحقيق السالم ليعيش مثل بقية خلق هللا، شعب عاجز عن إيصال 

مظلوميته للمجتمع الدولي.
الجبايات  حجم  عن  التعبير  من  حتى  يخافون  أعمال  ورجال  وتجار 
واالتاوات غير الرسمية التي يدفعونها، ومستثمرون يخافون من القول بأن 
رؤوس أموالهم محتجزة في البنوك وال يصرف لهم منها إال القليل وبالتقسيط 
فهذه  والمطالبات  والمسيرات  الخروج  على  نحرض  ال  هنا  ونحن  المريح، 
الشعب  هذا  من  نطالب  خاضع،  شعب  عند  ومستحيلة  مستبعدة  األمور 
ومعاناتهم  ومرتباتهم  بحقوقهم  مطالبهم  عن  والتعبير  الكتابة  مجرد  فقط 

ومآسيهم ومظلوميتهم! 
أعتقد أن هذا الشعب المستضعف منتظر من السلطات الحاكمة، أن 
تقوم بكل ذلك نيابة عنه، لذلك أقول لتلك السلطات مددي وال تبالي، فال 
بمعاناته  وتزايد  تطالب  ما قصرت ها هي من  وبالفعل  تنادي،  لمن  حياة 
وحقوقه وظروفه اإلنسانية الغاية في السوء والسلبية، وها هي تمارس ضده 
كل صور االستغفال واالستغباء واالستهتار، فهذا شهر يمر بعد إعالن نهاية 
الهدنة السابقة دون أي توضيح أو تصريح أو بيان عن الوضع القائم، هل 
نحن في حرب أم في سالم أم في هدنة، والظاهر أنها فترة هدنة، ولكنها 
هدنة غير معلنة )صامتة(، هكذا قررت السلطات الحاكمة، بعد أن تأكدت 
بأنها تحكم شعب عرطة، ال مطالب لديه وال حقوق وال يريد منها شيء غير 
أن تكون راضية عنه وتعمل ما تشاء وكيفما تشاء، لنقف أمام حقيقة مؤلمة 

وهي أن السلطات الحاكمة في اليمن محظوظة بشعب عرطة.
السلطات طالما والشعب  االنتقادات على هذه  لذلك ال داعي لكثرة 
السلطات مسئوليات  لتحميل  الراضي على نفسه بكل ذلك، وال داعي  هو 
ومطالب هي غير معنية بها أصالً، إال إذا كنا نريد منها أن تخرج بنفسها ضد 
نفسها وتطالب بحقوق الشعب نيابة عن الشعب، حتى المبعوثين الدوليين 
التضليل  سياسة  ممارسة  في  يترددوا  فلم  عرطة،  الشعب  هذا  أن  عرفوا 
والزائفة،  الكاذبة  واألماني  الوعود  والتمديد وصرف  والمماطلة  والتسويف 
الدوليين،  مندوبيكم  يكون  تكونوا  وكيفما  عليكم،  يولى  تكونوا  كيفما 

والطيور على اشكالها تقع.

توقع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن أوكرانيا 
قد تستخدم »القنبلة القذرة« وهي عبارة عن قنبلة تحتوي 
ولم  تقليدية..  متفجرات  إلى  باإلضافة  مشعة  مواد  على 
رفضتها  التي  المزاعم،  هذه  على  دليل  أي  شويغو  يقدم 
والواليات  المتحدة  والمملكة  فرنسا  وكذلك  أوكرانيا، 
إنه  واالس،  بن  البريطاني،  لنظيرة  وقال شويغو  المتحدة.. 
التي  كييف  قبل  من  المحتملة  االستفزازات  بشأن  »قلق 
هذه  عن  عبر  كما  قــذرة«..  قنبلة  استخدام  على  تنطوي 
الواليات  من  كل  دفاع  وزراء  إلى  حديثه  خالل  المخاوف 

المتحدة وفرنسا وتركيا.
المتحدة  والمملكة  فرنسا  قالت  مشترك،  رد  وفي 
مزاعم  جميعها  »ترفض  حكوماتها  إن  المتحدة  والواليات 
قذرة  قنبلة  الستخدام  تستعد  أوكرانيا  بأن  الكاذبة،  روسيا 

على أراضيها، بشكل واضح«.
زيلينسكي، هذه  فولوديمير  األوكراني،  الرئيس  ونفى 
المزاعم أيضا واتهم روسيا بأنها »مصدر كل ما يمكن تخيله 

في هذه الحرب من قذارة«.
أما القنبلة القذرة فهي قنبلة تحتوي على مادة مشعة، 
الهواء  في  محتوياتها  جميع  تتناثر  والتي  اليورانيوم،  مثل 
عندما تنفجر بشكل تقليدي.. وال تحتاج القنبلة إلى مواد 
مشعة عالية النقاء، كما هو مستخدم في القنبلة النووية.. 
المشعة  المواد  تستخدم  أن  يمكن  ذلــك،  من  بدال  إذ 
الموجودة في المستشفيات أو محطات الطاقة النووية أو 

مختبرات األبحاث.
من  صنعها  في  وأسرع  بكثير  أرخص  يجعلها  وهذا 
األسلحة النووية، كما يمكن أيضا حملها في الجزء الخلفي 
من السيارة، على سبيل المثال، ونظرا ألن اإلشعاع المنبعث 
مثل  أمراضا خطيرة،  يسبب  أن  يمكن  انفجارها  عند  منها 
بين  الذعر  تسبب  قد  القنبلة  هذه  مثل  فإن  السرطان، 

واسعة  منطقة  إخالء  أيضا  ويجب  المستهدفين،  السكان 
تلك  عن  التخلي  أو  التلوث،  إلزالة  االنفجار  منطقة  حول 

المنطقة تماما.
وقد قام اتحاد العلماء األمريكيين بحساب أنه إذا تم 
تفجير قنبلة تحتوي على 9 غرام من الكوبالت 60- و5 كجم 
من مادة تي إن تي في الطرف األبعد من مدينة مانهاتن 
ستصبح  المدينة  من  بأكملها  المنطقة  فإن  نيويورك،  في 
غير صالحة للسكن لعقود من الزمن، ولهذا السبب، تُعرف 
القنابل القذرة بأسلحة الدمار الشامل، ومع ذلك ال يمكن 

االعتماد عليها كأسلحة على اإلطالق.

القنبلة  في  الموجودة  المشعة  المادة  تنتشر  ولكي 
إلى  تحويلها  يجب  المستهدفة،  المنطقة  عبر  القذرة 
ناعمة  كانت  إذا  المشعة  المادة  جزيئات  ألن  مسحوق، 
جدا وانطلقت مع الرياح القوية، فسوف تنتشر على نطاق 

واسع جدا لتسبب الكثير من الضرر.
القذرة«،  »القنبلة  الروسية حول  المزاعم  وعن سبب 
قال معهد دراسات الحرب ومقره الواليات المتحدة إن وزير 
تعليق  أو  إبطاء  إلى  األرجح  على  »سعى  الروسي  الدفاع 
المساعدة العسكرية الغربية ألوكرانيا وربما إضعاف حلف 

الناتو بدعوات التخويف هذه«.

كما أنه كانت هناك تكهنات بأن روسيا تخطط لتفجير 
قنبلة قذرة في أوكرانيا وإلقاء اللوم على القوات األوكرانية 
يقول  ذلك،  ومع  الزائف«،  بـ«العلم  يسمى  ما  هجوم  في 
العديد من المحللين العسكريين إن روسيا لن تكون بهذا 
التهور، بالنظر إلى الضرر الذي يمكن أن تلحقه قنبلة قذرة 

بقواتها واألراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وأضاف معهد دراسات الحرب أنه »من غير المرجح 
أن يستعد الكرملين لهجوم وشيك بقنبلة قذرة وإلقاء اللوم 
القذرة من قبل؟  القنبلة  على أوكرانيا«.. هل تم استخدام 
لم يكن هناك حتى اآلن هجوم ناجح بالقنابل القذرة في 
أي مكان في العالم، ومع ذلك كانت هناك محاوالت، ففي 
تحتوي  قنبلة  الشيشان  من  متمردون  زرع  1996م،  عام 
على الديناميت والسيزيوم 137 في حديقة إزمايلوفو في 
من  فيها  استُخدم  الذي  السيزيوم  استُخرج  وقد  موسكو، 
معدات عالج السرطان، واكتشفت األجهزة األمنية موقعها 

وتم نزع فتيلها.
الشيشاني  المخابرات  جهاز  عثر  1998م،  عام  وفي 
سكة  خط  من  بالقرب  موضوعة  كانت  قذرة  قنبلة  على 
حديد في الشيشان، وأبطل مفعولها، وفي عام 2002م أُلقي 
القبض على خوسيه باديال، وهو مواطن أمريكي كان على 
اتصال مع القاعدة، في مدينة شيكاغو لالشتباه في أنه كان 
يخطط لهجوم بقنبلة قذرة، وحكم عليه بالسجن 21 عاما.

وهو  باروت،  ديرين  على  قُبض  بعامين،  ذلك  وبعد 
بتهمة  لندن  في  القاعدة،  في  وعضو  بريطاني  مواطن 
التخطيط لهجمات إرهابية في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة كان من الممكن أن تشمل استخدام قنبلة قذرة، 
وُسجن بعد ذلك لمدة 30 عاما.. ومع ذلك، لم يكن باديال 
وال باروت قد شرعا في تجميع المواد لصناعة تلك القنبلة، 

قبل إلقاء القبض عليهما.

بداية الموقف اإلقليمي: استمرت جهود 
الوساطة األفريقية لنزع فتيل الصراع العسكري 
في  تيغراي  إقليم  في  عامين  منذ  المحتدم 
اآلالف  مقتل  إلى  أدى  والذي  إثيوبيا،  شمال 
فضالً  الماليين،  وتشريد  اإلقليم  سكان  من 
عن تدمير البنية التحتية إلقليم تيغراي، الذي 
يعاني من أوضاع إنسانية قاسية بفعل غياب 
المطروح  السؤال  ولكن  األساسية،  الخدمات 
اليوم هو إلى أي مدى يمكن أن تتمخض هذه 
في  خصوصاً  النزاع،  تنهي  نتائج  عن  الجهود 
ظل معطيات برزت في األيام األخيرة أضفت 
مزيداً من الشكوك حول مآل محادثات السالم.

طرفي  دعا  قد  األفريقي  االتحاد  وكان 
النزاع إلى محادثات في جنوب أفريقيا بوساطة 
أولوسيجون  األفريقي  للقرن  االتحاد  مبعوث 
أوباسانجو، وأنعشت وساطة االتحاد األفريقي، 
بعد نحو عامين من اندالع الصراع في نوفمبر 
2020م، اآلمال بوجود فرصة إلنهاء القتال  بين 
تحرير  و”جبهة  االتحادية  اإلثيوبية  الحكومة 
شعب تيغراي”، وجلوس الطرفين على طاولة 

المفاوضات في جنوب أفريقيا.
من  الرغم  وعلى  إلريتريا:  بالنسبة 
حرب  في  الطرفين  إنهاك  من  استفادتها 
خياراتها  فــإن  ــد  األمـ طويلة  ــنــزاف  اســت
الرئيس  وقّع  فقد  تبدو سهلة؛  االستراتيجية ال 
أعداء  ألد  من  يُعد  -الذي  أفورقي«  »أسياسي 
الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي- اتفاق سالم 
عام  إثيوبيا  مع  العسكري  بالتحالف  أشبه 
حليفه  مع  يعمل  الوقت  ذلك  ومنذ  2018م، 
نفوذ منطقة  »آبي أحمد« على عزل واحتواء 
السلطة  قواعد  استئصال  أجل  من  التيجراي 

التي يتمتع بها حزبها الحاكم.
الرئيس  اقتصر  الحالي،  الوقت  وفــي 
»أســـيـــاس« عــلــى تــقــديــم بــعــض الــدعــم 
القوات  لبعض  السماح  مثل  اللوجيستي، 
موالية  ظلت  التي  الشمالية  للقيادة  التابعة 
إريتريا  إلى  باالنسحاب  الفيدرالية  للحكومة 
من منطقة تيجراي، ومن هناك أعادوا تجميع 
إقليم  قــوات  على  هجمات  لشن  صفوفهم 

كما  حولها،  وما  بادمي  من  انطالقًا  التيجراي 
الحدود في  حشد »أسياس« قواته على طول 
مدفعيًّا  دعًما  وقدم  إريتريا،  داخل  بادمي 
نوفمبر   9 في  الفيدرالي على حميرة  للهجوم 
2020م، لكن ال توجد أي مؤشرات على تورط 
المرجح  ومن  تيجراي،  داخل  مباشر  إريتري 
للرئيس  الجيش  قادة  من  تحذيرات  ثمة  أن 
»أفورقي« من مغبة الدخول في صراع طويل 

األمد داخل تيجراي.
أما جيبوتي التي تقع على حدود إريتريا 
الشريك  تمثل  فإنها  والصومال،  وإثيوبيا 
وتعد  المنطقة،  في  إلثيوبيا  األكبر  االقتصادي 
المنفذ الوحيد لها على البحر، ومن المقرر أن 
تستضيف جيبوتي مركز البحرية اإلثيوبية، كما 
سيكون مقر قيادة البحرية في بحر دار عاصمة 
إقليم أمهرة شمال غرب إثيوبيا، وتساعد فرنسا 
أسطولها  بناء  إعادة  في  اإلثيوبية  الحكومة 
تدريبًا  البحرية  أفراد  بعض  ويتلقى  البحري، 
الحليف  تعد  جيبوتي  فإن  وعليه  فرنسا،  في 
جبهة  حربها ضد  في  إلثيوبيا  األبرز  اإلقليمي 
التيجراي، وقد اتضح ذلك من قبل في اتخاذها 
موقًفا محايًدا في أزمة سد النهضة بين كل من 

إثيوبيا ومصر والسودان.
الموقف  تمثل  الدولي:  الموقف  ثانيًا 

األمريكي من الصراع في البداية بتجاهل ومن 
منحازاً  موقفاً  ذلك  كان  إذا  المعروف  غير 
بالتنافس  انشغال  مجرد  أنه  أم  أبابا  ألديس 
أميركية  إشارة  أول  أن  الفتاً  وكان  االنتخابي، 
بشأن تيغراي أعلنت مع اقتراب آبي أحمد من 
حسم المعركة لصالحه، إذ دعت واشنطن في 
الحرب  وقف  إلى ضرورة  2021م  يناير  نهاية 
واالنتهاكات، وهو ما يمكن تفسيره بأنه انحياز 

لصيغ حكم شبه مركزي في إثيوبيا.
الواليات  بها  قامت  سرية  جهود  بدت 
محادثات  لعقد  الماضية  األشهر  في  المتحدة 
مسؤولين  توجه  حيث  مجدية،  غير  ســالم 
2022م،  سبتمبر  شهر  في  توجهوا  أميركيين 
اإلثيوبي  تيغراي  إقليم  إلى  سرية  مهمة  في 
إجراء محادثات سالم  بهدف  إلى جيبوتي  ثم 
إثيوبية، وتم التوجه في البداية إلى تيغراي ثم 
إلى جيبوتي بهدف إجراء جولة من محادثات 

السالم.
ويختم بالقول »في النهاية« الوصول إلى 
أطراف  اقتناع  من  يبدأ  تفاوضي  نهائي  حل 
الحكومي،  الطرف  سيما  وال  بذلك،  الصراع 
دون  حال  ما  هو  القناعة  هذه  وجود  وعدم 
المضمار  هذا  في  ملموس  إنجاز  أي  تحقيق 

خالل قرابة عامين من الحرب.

القنبلة القذرة التي يتبادل االتهام بنية استخدامها كال من روسيا وأوكرانيا

المواقف اإلقليمية والدولية من الرصاع يف إقليم تيغراي

منذ اندالع الحرب في الجمهورية اليمنية واإلعالميين في اليمن سوى 
كانوا كُّتابا أو صحافيين أو ناشطين أو مصورين أو مراسلي قنوات تلفزيونية 
التي  الواقع  األمر  سلطات  وبطش  لتطرف  هدفاً  إعالمية:  مؤسسات  أو 
تتصدرها الجماعة الحوثية من حيث حجم وكمية ووحشية تلك االنتهاكات 

وتليها جماعة المجلس االنتقالي الجنوبي ثم السلطة الشرعية.
وألن رجال اإلعالم يؤدون رسالة وطنية ودينية في نقل الحقيقة وتوثيق 
والصوت  بالكلمة  والدولي  واالقليمي  المحلي  العام  للرأي  ونقلها  الجرائم 
وضحايا  المباشر  وغير  المباشر  لالستهداف  عرضة  أصبحوا  فإنهم  والصورة؛ 
بنيران  اإلعالميين  من  العديد  وجرح  أستشهد  فقد  السلطات  تلك  آلليات 

أسلحة األطراف المتصارعة.
وشرد وطرد وهجر العشرات من اإلعالميين من أماكن أعمالهم وأماكن 
األبرياء  بالمعتقلين  السجون  وامتألت  أضعافهم  أضعاف  وأعتقل  اقامتهم، 

منهم. 
والضرب  واالختطاف  والتهديد  للمضايقات  منهم  العديد  تعرض 
سيطرة  مناطق  إلى  إقامتهم  مناطق  من  بالتنقل  السماح  وعدم  والتعذيب 

األطراف األخرى.
لقد تعرض اإلعالميين خالل سنوات الحرب آلالف االنتهاكات الممنهجة 
من قبل سلطات األمر الواقع التي تسعى إلرهاب اإلعالميين وطمس الحقائق 

ومنع انتشارها ووصولها للرأي العام الداخلي والخارجي.
ولكن هذه السلسة الطويلة من الجرائم الوحشية واالنتهاكات القاسية 
الديني  واجبهم  وتأدية  الوطنية  رسالتهم  مواصلة  من  اإلعالميين  تثن  لم 
ومواجهة  الناس  حقوق  عن  والدفاع  وطنهم  وخدمة  واإلنساني  واألخالقي 
وأوجاع  بدماء وجراح  والملطخين  بفسادهم،  الغارقين  والمجرمين  العابثين 

وطنهم وأبناء شعبهم.

هجوم  المتحدة  واألمم  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  أدانت 
الحوثي على ميناء الضبة النفطي، دون أن تتضمن تلك البيانات مجرد إشارة، 

يمكن أن تضع مثل هكذا استهداف تحت طائلة التدابير العقابية.
حر  اليد  طليق  وأنه  يخسره،  ما  الحوثي  لدى  ليس  أن  صحيحاً  ليس 
الحركة، لغياب ما يمكن ممارسة الضغط عليه، فالحوثي ربما ليست له سيولة 
نقدية في البنوك األمريكية األوروبية، وربما أن بنيته التحتية مدمرة، بحيث 
سيان األمر لديه إعادة قصفها أو إعفائها من القصف، وأن المجتمع الدولي 
الحياة  المختطفين في مناطقه، وحرمانهم من حق  ال تعنيه معاناة ماليين 

بالمعنى الحرفي للكلمة.
صحيح أنه قوة منفلتة مارقة، ومع ذلك هناك من اإلجراءات العقابية ما 
يجعله يفكر ملياً، قبل أن يقدم على التمادي في تنفيذ مغامرات ما زال يهدد 
بها، تمس البنية النفطية والمصالح الدولية والممرات االقتصادية، من أوراق 

ذات  موانئ  القتالية من  آلته  تمويل  تعطيل مصادر  تهوره،  لترشيد  الضغط 

إسقاط  واألهم  المليارية،  والجبايات  السالح  تهريب  االزدواجي،  االستخدام 

اتفاق “ستوكهولم” وتحرير الحديدة.

الحوثي يدرك أنه من دون الحديدة ستصاب قوته بالهشاشة، وسيفقد 

فترة  أطول  األفضل  خياره  الحرب  إلبقاء  الالزمة  األموال  ضخ  على  القدرة 

ممكنة.

اتفاق »ستكهولم« إذا كان منحة مجانية للحوثي، فهو عبء على السالم 

وأكبر محفزاته الستمرار الحرب، ورفض االنخراط في مسارات الحل السياسي 

التفاوضي.

في رقعة الصراع الداخلي هو قوي بالحديدة، وهو ضعيف من دونها، 

ومن هنا ودون المساس بالشق اإلنساني، يجب على أدوات الضغط أن تبدأ.

المنافقين،  منزلة من  وأدنى  الرويبضة،  أتفه من  فئة،  الناس  يوجد من 
معرفتهم  في  ترغبون  هل  المتمصلحين..  من  وأحقر  المتملقين،  من  وأقذر 
مالهم،  وزاد  شأنهم  وأرتفع  شهاداتهم  علت  وإن  دنيا سفلى، سفلة  فئة  هم 
هم الذين تجدونهم في وضع يتعيشون فيه من الحضيض حياة، فيها تمتهن 
المعنوية،  المادية وتسلب  ليال ونهارا، سرا وجهرا، وتنهب حقوقهم  كرامتهم 
باألقدام  هاماتهم  وتداس  منثورا،  هباًء  رمادا  عملهم  ويذر  علمهم،  ويسفه 
حديثهم  وسمعتم  وصحائفهم  صفحاتهم  فتشتوا  إن  لكن  بالنعال،  وقاماتهم 
وأحاديثهم تجدونهم ال يوجهون سهام انتقادهم وسخريتهم إال لألموات، أو 

لمن لم يعد لهم منعة سلطة أو جاه.
أنفسهم  قذارات  ويتقيئون  حقًدا  أفواههم  من  يتغوطون  الذين  هم 
على من لم يعد لهم قوة أو قدرة، تجدونهم على المطلق فاغرين أفواههم 
والصراخ  باالستعراض  انحطاطا  ويتغطون  بالضجيج  أنفسهم  ضآلة  ويغطون 

حقيقية،  أو  افتراضية  مساحة  أو  ساحة  أو  مجلس  أو  قاعة  أي  في  والزعيق 

قبحهم هللا ما أحطهم، مكنونهم زبالة لذا تجدون زفيرهم نتن وشهيقهم عفن.

ومن جهة أخرى: نجد الغريب في أحداث اليمن أن جميع من يسوقون 

هم  بها  يتمتعون  أن  يحرصون  اآلخرة  في  الجنة  نيل  بحجة  ألوالدنا  الموت 

وأوالدهم في الدنيا.

تبطش  وتقهر..  تسيطر  العنصرية،  أن  نالحظ  التاريخ  تجارب  ومن 

وتُقصي.. تحكم وتتحكم.. لكنها تلد دولة في أرذل العمر ال تعلم بعد علٍم 

شيئا وتعيش حياتها وهي تترقب الموت.

 وندرك جميًعا بأن التحصين: إدخال فيروس ضعيف إلى الجسم ليتعرف 

عليه ومن ثم يولد مضادات تقضي عليه.. ال تقلقوا على األجيال فالفيروس 

ضعيف، بل وهزيل وقميء.

الثورة والجمهورية في معارك فك حصار صنعاء )معارك  أبطال  انتصار  بعد 
بتصفيتم  الجمهوريين  صفوف  في  الطائفيون  الشيوخ  قام  الموت(،  أو  النصر 

باالغتيال واإلخفاء القسري والتشريد.
الصاعقة  قوات  قائد  األركان  هيئة  رئيس  تصفيتهم  تم  الذين  مقدمة  وفي 
النقيب عبدالرقيب عبدالوهاب، قائد قوات المظالت الرائد حمود ناجي، قائد قوات 
المشاة الرائد محمد صالح فرحان، قائد قوات الصواريخ المالزم غازي علي عبده، 
قائد سالح المدفعية الرائد علي مثنى جبران، وقائد سرية المهام الصعبة بقوات 

المظالت محمد مهيوب الوحش، وغيرهم كثيرون.
في  الزائف  الوعي  تأثير  تحت  المسلمين  اإلخوان  حركة  عناصر  ساهم  وقد 
األبطال  لها  ينتمي  التي  المناطق  إلى  ينتمون  منهم  كثيراً  أن  رغم  تصفيتهم، 
المغدورون، يرجع ذلك إلى أن عناصر اإلخوان المسلمين في اليمن حددوا موقفهم 
من الثورة اليمنية والنظام الجمهوري في ضوء الخالف المركزي بين حركة اإلخوان 
المسلمين في مصر والزعيم جمال عبدالناصر، الذي دعم الثورة اليمنية بسبعين 

ألف جندي.

لدى  الزائف  الوعي  تكريس  الجمهوري  الصف  في  الطائفيون  استطاع  وقد 
لـ«التدخل  معاد  خطاب  تصدير  عبر  صفوفهم  إلى  واستمالتهم  اإلخوان  عناصر 
المصري« في اليمن، والذي دشن خالل انعقاد مؤتمر عمران في سبتمبر 1963م، 
وما زال التحالف بين هاتين الجماعتين قائماً حتى اليوم، وتم التعبير عنه بعبارة: 

»… آخر قالع الجمهورية«.
استناداً إلى مبدأ احترام الخصم الصادق، فإني أحترم أربعة من أهم رموزهم، 
العديني، الذي قالها صريحة: »نحن اإلخوان  األول هو الشيخ عبدهللا أحمد علي 
المسلمين كنا ضد ثورة 26 سبتمبر«، والثاني هو األستاذ عبدالملك الطيب، الذي 
اليمن«، وكتاب آخر بعنوان »الثورة والنفق  الثورة في  بعنوان »نكسة  كتب كتاباً 

المظلم«، وكتاب ثالث بعنوان »التاريخ يتكلم«.
والثالث هو األستاذ عبدالرحمن طيب بعكر الذي كتب كتاباً بعنوان »الرجل 
الذي أحبه الحرم والهرم بطل الجمهورية الشيخ عبدهللا بن حسين األحمر«، والرابع 
هو القاضي يحيى بن لطف الفسيل، مؤسس المعاهد العلمية. هؤالء األربعة عبروا 

بشكل واضح عن رفض النظام الجمهوري، وتأييدهم للشيوخ الطائفيين.

آالف االنتهاكات الهمجية بحق اإلعالميني

الكشف عن حقيقة قمامون الحياة

تحالف" اإلخوان" مع "التيار الطائفي" يف صفوف الجمهورية

مصدر قوة الحويث وخارصته الرخوة

أ/ مطيع المخالفي

أ/خالد سلمان

 أ.د/ خالد القيداني

 د/ عادل الشرجبي

اختتمت نتائج الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية البرازيلية بفوز لوال دا سيلفا بنسبة 
٥٠.٩٪ مقابل ٤٩.١٪  لجايير بولسونارو المنتهية واليته، وهى النتائج التي توقعها العديد من 
استطالعات الرأي في البرازيل خالل الفترة الماضية، وتمثل عودة لوال دا سليفا مرة أخرى ليشغل 
فترة رئاسية ثالثة بعد انقضاء فترة رئاسته الثانية في٢٠١٠م، وتوجيه اتهامات له بالفساد، حلقة 
من حلقات صعود اليسار في أمريكا الالتينية أو بمعنى آخر تمثل عودة دا سيلفا تعزيزا »للمد 

الوردي« في المنطقة الالتينية.
وال شك أن مجيء دا سيلفا إلى سدة الحكم لم يكن أمر سهال خاصة أن الفارق االنتخابي 
من  يواجه مجموعة  أنه سوف  يعنى  المائة، وهذا  في  الواحد  يتجاوز  لم  منافسه  وبين  بينه 
التحديات والصعوبات لكسب تأييد أغلبية من صوتوا لصالح بولسونارو، باإلضافة إلى التحديات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فضال عن التحديات الناتجة عن التغير في بنية النظام التي 

تتسابق فيه القوى الدولية الستقطاب أكبر عدد ممكن من دول أمريكا الالتينية.
يتوقع الكثير أن الطريق األمثل أمام الرئيس البرازيلى لوال دا سيلفا هو بناء سياسة خارجية 
األوكرانية،  األزمة  التي نتجت عن  التحديات  الدولي، خاصة في ظل  المجتمع  توازنا مع  أكثر 
فضال عن ضرورة استئناف العالقات الودية مع الدول التي توترت معها العالقات نتيجة سياسات 
فرنسا  إلى  باإلضافة  اليوم،  للبرازيل  األكبر  التجاري  الشريك  الصين  ذلك  في  بما  بولسونارو، 
وألمانيا والنرويج والواليات المتحدة، إضافة إلى التحسن في العالقات مع دول أمريكا الالتينية، 
التي شهدت توترات بينها في ظل إدارة بولسونارو؛ حيث استضاف بولسونارو في ٢٨ فبراير 
٢٠١٩م  نوفمبر  في  البرازيل  كما صوتت  الفنزويلية،  المعارضة  زعيم  جوايدو،  خوان  ٢٠١٩م، 
ضد قرار رفع الحظر المفروض على كوبا، ناهيك عن الخالف مع نيكاراجوا، وتضاف إلى ذلك 

االنتقادات التي وجهها بولسونارو، إلى السوق المشتركة للجنوب )ميركوسور(.
على  انفتاحا  أكثر  سياسة  سيلفا  دا  لوال  قيادة  ظل  في  البرازيل  تشهد  أن  يتوقع  لذلك 
المجتمع والعالم، بهدف تحسين صورة البرازيل واستعادة مكانتها الدولية التي تراجعت على 
مر السنوات الماضية، كما ستنضم البرازيل اليوم للمد الوردى في أمريكا الالتينية، ما سيعزز 

سياسة أكثر تقاربا مع دول الجنوب، وكذلك أكثر تعاونا مع دول أمريكا الالتينية.

لوالدا سيلفا 
يفوز بانتخابات الربازيل 
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لتصحيحالتصحيحا٩ ربيع الثاني ١٤٤٤هـالخميس  ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢م ٩ ربيع الثاني ١٤٤٤هـالخميس  ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢م 45 تربيةمقاالت

العليا  المناصب  في  وجودهم  يفسرون  قادة  على  تعولوا  ال 
والجهوي  المناطقي  واالستحقاق  الحصص  بمنطق  يشغلونها  التي 
الواجب  بمنطق  وال  والعملية  الوطنية  الجدارة  بمنطق  وليس 
تمثيله..  يدعون  الذي  الكبير  الوطن  من  أصغر  هؤالء  واإلنجاز.. 

تفكيرهم محدود، واستعدادهم للتضحية ضعيف.
اإلمام  الشمال ضد حكم  اليمنيين في  األحرار  تشكلت حركة 
بالدرجة  مستمدة  واحد،  بعد  ذات  كانت  »وطنيته«  ألن  يحيى، 
األولى من دوره في قيادة التمرد على العثمانيين في المرتفعات 
الشمالية، )رغم أن حروب التمرد تلك لم تكن السبب المباشر في 

جالء العثمانيين؛ بل هزيمتهم في الحرب العالمية األولى(.
ومثلما كان طالئع األحرار قد اعترفوا، في البداية، لإلمام بهذا 
دعوات  قمع  في  وتشدده  وعزلته  انغالقه  في  فقد وجدوا  الدور، 
البناء والتحديث ومواكبة العصر- وجدوا فيها عناصر قوية لتأسيس 
السلطة  وطنية  ضد  والخارج  الداخل  على  منفتح  وطني  اتجاه 

الخانقة-.
عميقة  وتحوالت  تاريخية  وقائع  تسلسلت  االتجاه  ذلك  من 
في  الجمهورية  بإعالن  ذروته  وصلت  وطني  تكويني  مسار  ضمن 

26 سبتمبر 1962م.
تتصف  كانت  إذا  سلطة-  -أي  السلطة  أن  هو  قوله  نريد  ما 
تكون  أن  من  أبداً  يعفيها  ال  فهذا  معينة،  في مسألة  بـ«الوطنية« 

»وطنية« في مسائل أخرى ال تقل أهمية.
الملموسة  النتائج  للوطنية  مقياسي  الحالي،  الوقت  في 

العظيمة ال كيفية تحقيقها.
بل  الخير،  لبلدك  تحب  ما  بمقدار  فقط  ليس  »وطني«  أنت 

وبمقدار ما تساهم بالفكر وبالعمل في تحقيق هذا الخير.
وأنت »وطني« أيضاً بمقدار ما تدفع عن بلدك بالفكر والعمل 

من األضرار والمتاعب والشرور.
من ينحو هذا المنحى، فهو وطني بال جدال.

في المستقبل، من ينقذ الكيان اليمني سيكون هو الوطني، ال 
من يضطهد الناس باسم إنقاذه بينما هو ال ينفذ إال نفسه.

من يساعد الناس على أن يكونوا وطنيين ضمن أفق عمومي 
األفق  ضّيق  المتغطرس  ذلك  ال  واالتساع،  والمرونة  باليسر  يتميز 
الذي يدفعهم دفعاً إلى الخوف منه والكفر به وبوطنية ناقصة ال 

تجلب لهم سوى صنوف المتاعب والويالت.

بالثوابت  اليمنيين  تمسك  من  أكثر  الحوثيين  يزعج  شيء  ال 
اليمنية واعتصامهم بها، وتمسكهم بحب اليمن، بالنظام الجمهوري، 
بثورتي سبتمبر وأكتوبر، بدولة الشعب، بالوعي أيًضا؛ وإال ما الذي 
شعار  رفضوا  طالب  مع  بالتحقيق  يقومون  حوثيين  قادة  يجعل 

الصرخة وهتفوا »بالروح بالدم نفديك يا يمن؟!«.
في  لكنه  للريبة؛  مثيًرا  يبدو  قد  هذا  مثل  خبر  الماضي،  في 
مناطق سيطرة الحوثيين بات واقًعا مؤلًما، وبات الجميع يشاهده 

ويعيشه، وليس من سمع كمن رأى.
على  الحوثيون  أقــدم  حيث  إب،  محافظة  في  هذا  حدث 
الطالب  من  وعدد  التربوي،  السعيد  مجمع  مديرة  مع  التحقيق 
خارج  من  جاءت  جماعة  من  الغريب  وما  لليمن!!  هتفوا  الذين 
التاريخ، من زمن الخرافة والجهل، محملين بحقد تاريخي مستمر 
في  ويستثمرونها  التاريخ،  يجرون صراعات  قرنًا،  أربعة عشر  منذ 
تدمير الحاضر والمستقبل، وهذا جزء مما يفسر تحسسهم من كل 

ما يمت للجمهورية بصلة.
العصابة التي قبلت أن تكون أداة إيرانية، تستدعي كل أدبياتها 
من الفرس، وتصلي نحو عمائم مالل ُقم، من الطبيعي والبديهي أن 
انتمائها  بقدر  للوطن  تنتمي  ال  ألنها  الوطنية،  دعوات  من  تنزعج 
الدولة  قبل  ما  وأفكار  المنتظر،  واإلمام  الفقيه  إلى خرافات والية 

الوطنية الجامعة. 
أن  الطبيعي  الموت وتقدسه، من  ترفع شعار  التي  والعصابة 
تنزعج من دعوات الحياة؛ لهذا فهي ال تؤمن بالموت فداء للوطن، 
بل فداء لمن تسميه »السيد« الذي يصوره لها فكرها الغارق في 

الضاللة في منزلة المخلص والوصي والمعصوم!!
وتعلي  والموت  القتل  ثقافة  تقدس  عصابة  فإن  شك،  وبال 
من شأنها، من الطبيعي أن تتمسك بالحرب وتسوق قطعانها نحو 

تحميهم  وقصورهم  منازلهم  في  العصابة  قيادات  دام  ما  الموت، 
وتشعر  العصابة  تخشاها  التي  المعركة  لكن  الجهلة،  جماجم 
األقالم  من  الحوثيون  ينزعج  الوعي..  معركة  هي  فيها  باالنهزام 
الحرة، وينزعجون من كل من يُعِمل عقله ويفكر، ويمنع الناس من 
السقوط في مستنقع الخرافة، ويكشف لهم حقيقة مليشيا الحوثي 
وأفكارها المنحرفة التي تؤمن بفكرة الحق اإللهي بالحكم، ووجوب 
تّدعي  التي  المقدسة  واألسر  المقدس  المركز  على  محصوًرا  بقائه 

كذبًا وزوًرا أنها من نسل رسول هللا!!
توظيف  إنه  متدين،  مجتمع  في  الدين  وتر  على  العزف  إنه 
الوصول  سبيل  في  بالدين  العبث  بل  السياسة،  لخدمة  الدين 
للسلطة واالستئثار بها؛ لهذا فالحوثيون ينزعجون من كل من يفكر، 

من كل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 
أن  الطبيعي  بها، من  وتحكم  الخرافة  تغمرها  التي  والعصابة 
الجمهوري،  وبالنظام  الشعب،  بدولة  الشعب  تمسك  من  تنزعج 
وبالدستور والقانون الذي يساوي الجميع تحت سلطته، ومن كل 

يمني حر يدعو لذلك.
والعصابة التي تستبدل تحية العلم، والنشيد الوطني بالصرخة 
ال  عصابة  هي  اإليراني،  الثوري  الحرس  شعارات  من  المستوحاة 

عالقة لها بالوطن، وال تستحق أن تعيش فيه.
في  التوحد  اليمنيين  على  المقدس  الواجب  من  كان  وإذا 
الحوثي  مليشيا  فكر  الستئصال  تهدف  التي  العسكرية  المعركة 
يتحد  أن  قداسة  األكثر  فإن  اليمني،  والجسد  العقل  من  الخبيثة، 
الحوثي  عصابة  تعري  التي  المعركة  الوعي،  معركة  في  اليمنيون 
واألجيال  الجيل  هذا  وأمام  والمستقبل،  الحاضر  أمام  وتفضحها 

القادمة.

المقياس الحقيقي للوطنية

"بالروح بالدم نفديك يا يمن" دايع لالستجواب عند المليشيات

عندما يتم رفض كل الحلول السلمية ويتم رفض تمديد الهدنة، 
فهذا يعني أن الحوثي يضع اليمنيين بين خيارين ال ثالث لهما: إما 

االستسالم له أو مقاومته.
بكثير من  أهون  المليشيا  ثمن مقاومة  إن  نقول  وكنا والزلنا 
عوامل  إلى  االلتفات  هو  فعله  علينا  ما  كل  لها..  االستسالم  ثمن 

القوة وهي كثيرة.
جاءت  مسدود  طريق  إلى  وصل  العسكري  الحل  أن  فكرة 
للتغطية على حقيقة أن الحل السياسي هو الذي وصل إلى طريق 

مسدود.
الحل العسكري تم إيقافه ولم يصل لطريق مسدود، والحديدة 
السياسي مع يقينهم برفضه  الحل  البعض على  خير دليل.. إصرار 
اليمن للحوثي..  المليشيا ال يعني إال رغبتهم في تسليم  من قبل 

وهيهات.

المليشيا  وأخرج  الجنوب  استعاد  الذي  هو  العسكري  الحل 
من تعز والجوف، وصمدت به مأرب، وهو الذي طارد الحوثي إلى 

مشارف صنعاء والحديدة.
بأنه  زعماً  إيقافه  تم  النجاح،  على  الحل  هذا  أوشك  وعندما 

وصل لطريق مسدود.
ومع أوهام الحل السياسي استرد الحوثي كل ما خسره، وهو 

اليوم يطالب بصرف مرتبات مقاتليه!
 مجرد سؤال:

مبعوثي  لبلداننا  ويرسلون  السالح  ألوكرانيا  يرسلون  لماذا 
سالم؟! هل يعني هذا أنهم يرغبون بتدمير أوكرانيا بالسالح وبناء 
بلداننا بالسالم؟! وبما أن الجواب بالنفي، فإن الحقيقة الجلية هي 
أنهم يريدون الحسم في أوكرانيا وتعويم الصراع في بلداننا.. نحن 

ال ينبغي أن نفترض حسن النوايا.

ال ينبغي أن نفرتض حسن النوايا

أ/ محمد العالئي

أ/ فخر العزب

د/ محمد جميح

اذ، فهي تسحر اآلخرين وتجعلهم  الثقة في الذات لها جمال أخَّ
يكتسبون ثقتهم في أنفسهم حينما يرون شخصيات واثقة؛ ولذا كان 
من العالج لمن يشعر بنقص الثقة الذاتية أن يصاحب الشخصيات 
الواثقة في ذواتها، فيتعلم منهم كيف يثق في نفسه؟ فالثقة الذاتية 
الثقة  فقد  لمن  األمل  يعطي  وهذا  تُكتَسُب،  فهي  تُفَقُد  أنها  كما 
بذاته، ولو لم تكن الثقة الذاتية تكتسب لما كانت الكتابة في الثقة 

الذاتية تجدي.
التفكير  طريق  عن  تتحقق  الذاتية  الثقة  أن  يرى  من  هناك 
يتوقف على  ال  األمر  ولكن  منها،  أداة عقلية البد  اإليجابي، وهذه 
اإليجابي  التفكير  يجعل  حقيقي  عمل  من  بد  ال  بل  فحسب،  هذا 
أمرًا ال مفرَّ منه، فوضع األهداف والسعي لتحقيقها هو إحدى طرق 

بناء الثقة الذاتية.
علينا ونحن نسير نحو بناء ثقتنا في أنفسنا أن ندرك أن األمر 
عًصا  توجد  فال  صبرًا،  يتطلب  فاألمر  مستحيالً،  وليس  بسيطًا  ليس 

سحرية تغير األمر في ثواٍن معدودة.
إنجازات  يحققون  الذين  أولئك  مع  سريًعا  تأتي  الذاتية  الثقة 
صلبة وحقيقية، فاإلنجاز إحدى وسائل بناء الثقة الذاتية، وهذا مؤثر 
الثقة  وبالتالي  الذاتي  الرضا  اكتساب  في  ضروري  ولكنه  خارجي 

الذاتية.
بل  إنجازات!  لدي  ليس  إنه  ما:  شخص  يقول  أن  يمكن  وال 
إنجازاتنا كثيرة، ولكننا ال نعرفها أو إننا نتغافل عنها، ال تحطم نفسك 
أنفسنا  القدرة في تحطيم  لدينا  لم تحقق شيئًا! نحن  إنك  وتقول: 
أكثر من قدرتنا في بناء ثقة إيجابية، فمن السهل أن يقول اإلنسان: 
أنا ما عملت كذا وكذا! ولكنه ال ينظر إلى األشياء الكثيرة والرائعة 
التي عملها في حياته، فروح األمل لديك إنجاز، وطيبة نفسك إنجاز، 
ومساعدتك لآلخرين إنجاز، فكل عمل تعمله صغيرًا أم كبيرًا يعتبر 
هللا  غفر  كيف  الطريق  عن  الشوَك  أماط  الذي  ذاك  فتأمل  إنجازًا، 
ذنبه؟! فهو عمل عمالً صغيرًا لكنه في حقيقة األمر هو كبير، كبير 
ألنه يهتم باآلخرين فيمنع عنهم األذى، كبير ألنه يحقق مرضاة هللا، 
إنجازاتك  قائمة  اجعله في  بل  تستحقره؛  تعمله ال  فأي عمل خير 

التي تفتخر بها. 
إنجازاتك  في  وتأمل  عينيك  أغمض  بذاتك،  الثقة  تفقد  حين 
يستحق  إنجاز  فهي  صغيرة  كانت  ولو  حتى  والمعنوية،  المادية 

االعتزاز.
لتبني ثقتك الذاتية عليك أن تذهب إلى أعماق قلبك، وابحث 
في ذاتك عما تريده أنت وليس ما يريده اآلخرون، ابذل جهًدا كبيرًا 
في اكتشاف ذاتك، وستتعب في ذلك، ولكنك في النهاية ستعرف ما 
األشياء التي تسعدك، واألشياء التي تود تحقيقها، حين تحّددها اتَِّجْه 
الناس، فما دامت في دائرة المباح  إليها حتى وإن خالفت رغبات 
وال تشين النفس وال تخرم المُروءة فاتَِّجْه إليها واعمل على تحقيقها، 

حينها ستجد نفسك ترتقي وتعلو ثقة واطمئنانًا.
السلبية  الخواطر  لكل  أال تستجيب  الذاتية عليك  ثقتك  لتبني 
التي تقذفها أفكارك، بل تخلص منها واستبدل بها خواطر إيجابية، 
ثُك نفُسك: أنت لست كهؤالء؛ فأنت ال تمتلك القدرة… فحين تحدِّ

أنا لدي  أفضل،  بل  أنا كهؤالء  تقول:  نفَسك  اعكس هذا، ودَْع  إلخ. 
مواهب كثيرة ال يملكها كثير من الناس…الخ.

هذا الحديث الذاتي يزرع الثقة في الذات وتتخلص من عبء 
اآلخرين،  من  وليس  ذواتنا  من  مشكلتنا  فنحن  الذاتي،  التحطيم 
كي  جميالً؛  تصوًرا  ونرسم  أنفسنا،  عن  تصوراتنا  نصحح  أن  فعلينا 

نعيش حياة كريمة.
ال تجعل أخطاءك تسلب ثقتك الذاتية؛ بل اجعل الخطأ فرصة 
لزيادة الثقة الذاتية، فاألخطاء هي تجربة ثرية ال يملكها كثير من 

الناس.
كن أقوى إنسان معززًا لذاته، والتعزيز الذاتي يجب أن يكون 

مستمرًّا ويكون بعبارات ملؤها الثقة واليقين واالطمئنان.
اشغل نفسك بالعمل، ال تكن فارًغا، فالفراغ يجعلك تفكر في 
نفسك كثيرًا، وهؤالء ناقصو الثقة لألسف تفكيرهم سلبي؛ لذلك كن 
من  تفعله  عما  فابحث  عملك  من  تنتهي  فحين  شغل،  في  دائًما 
أعمال تهواها وترغبها، حّقق ذاتك في مواهبك، حينها تجد أنك ال 

تجد معاناة من اكتساب الثقة الذاتية.

سؤال تعجبي، فالعلم هدفه فهم الظواهر وتفسيرها 
ذلك  العلم  يحقق  وأنى  أيًضا،  وضبطها  بل  بها  والتنبؤ 
في  يعانون  الدارسين  يجعل  التعلم،  وهو معقد صعب 
فهمه، ويتوهون في دروبه، وتتداخل عندهم المفاهيم 
والمصطلحات، ويصبح حفظ العلم وليس تطبيق العلم 
الغاية، وأضحى  المختلفة هو  الظواهر  على  الحياة  في 
الطالب مزدحًما بالمواد والمعلومات التي ال يفهم منها 

إال القليل وال يطبق منها سوى األقل.
بدون  للعلم  فهم  وال  فهم،  دون  لعلم  تطبيق  فال 
يتبارون  المتخصصين  نرى  أننا  والعجيب  تبسيط، 
ويتسابقون في سبيل تعقيد العلوم التي تخصصوا فيها، 
وارتباطه  العلم  بساطة  رغم  الدارسين  على  ويصعبونها 
وكتبهم  محاضراتهم  بتصعيب  ويتفاخرون  بل  بالحياة، 
يفهمها  ولم  ومعقدة،  صعبة  جاءت  ألنها  وامتحاناتهم 
الهدف  أن  تناسوا  أو  ونسوا  الدارسين،  من  القليل  إال 
فيوضح  للدراسين  العلم  تبسيط  هو  للمعلم  الرئيس 
الغامض، ويسهل الصعب، ويقدم الحلول، ويبدع المعلم 
في النماذج والتطبيقات، ويحفز الدارسين، ويحبهم في 

مادته العلمية مهما كان نوعها.
العلم  مع  يتناسب  تعليمي  تــدرج  في  بأيديهم 
فذلك  ومتطلباته،  والتطبيق  آلياته،  والتفكير  وطبيعته، 
العلم  بمفاهيم  وعيًا  وأكثر  فهما،  أعمق  يجعلهم 
وتطبيقاته، ويصبح هذا المعلم نابغة عصره، رغم أنه لم 
العلم  الحقيقة شيئًا جديًدا، وإنما فقط فهم  يفعل في 
وقدمه  فبسطه  تعلمه،  من  والغاية  وفلسفته  وطبيعته 

مستساًغا للدارسين.
ولقد ضرب لنا المعلم األعظم صلى هللا عليه وسلم 
المثال في مجال تبسيط العلم وتقسيمه سهال غًضا ليًنا 
للمتعلمين، ومن ثم أصبحوا أكثر فهًما واستيعابًا وتطبيًقا 
أراد  الذي  األعرابي  على  يرد  هو  فها  العلم،  لهذا  ونقال 
ويطبقها  يفهمها  أن  يستطيع  صورة  أبسط  في  الدين 

في حياته، وال يحتاج إلى االستفهام عنها من أحد، فعن 
 « قال:  عنه  هللا  رضي  الثقفي  عبدهللا  بن  سفيان  عمرو 
قلت يا رسول هللا، قل لي في اإلسالم قوال ال أسأل عنه 
أحًدا غيرك«، قال: »قل آمنت باهلل ثم استقم« رواه مسلم 

في صحيحه.
أدق  وما  التبسيط،  أجمل  وما  االختصار،  أروع  فما 
الدراسة  إلى  الراجع  العلم  لتراكم  نظرًا  ولكن  التطبيق، 
من  علم  كل  تشعب  المختلفة  قضاياه  في  والبحث 
مما  بساطتها،  رغم  تعقيًدا  العلوم  وازدادت  العلوم، 
فهم  على  ذلك  وأثر  استيعابها،  الدارسين  على  صعب 
الطالب للعلم وتطبيقه، وانفصل العلم عن قضاياه لدى 
الدارسين، بل والمتخصصين، وأصبحنا ببغاوات تردد ما 

تسمع وما تحفظ دن فهم.
إلى  ويخرج  التعليم  من  الطالب  ينتهي  أن  وبعد 
سوق العمل يكتشف الكارثة، أن كل ما تعلمه أو جل ما 
تعلمه وقضى فيه الليالي الطوال ليس له عالقة بالواقع، 
عمله  مجال  في  يطبقه  ال  بل  الحياة،  في  يطبقه  وال 
لماذا درست كل هذه  المتخصص فيه، ويسأل متعجبًا: 

العلوم، وهذا الكم الهائل من المعلومات؟!
وهذا كله يتحمل مسؤوليته واضعوا المناهج الذين 
بها جمع  يقصد  له« وهي  وارمي  قاعدة » حش  طبقوا 
وفهم  بها دون وعي  الطالب  أذهان  المعلومات وحشو 

وتوظيف لها في الحياة.
إن العلم ال قيمة له إذ لم يطبق، وال سبيل للتطبيق 
سوى الفهم والتحليل والنقد واالبداع، وال سبيل لكل ما 
سبق بدون انتقاء المعلومات، وتبسيط العلم حتى يكون 
بالحياة،  منه  يرتبط  ما  اختيار  مع  للدارسين،  مستساًغا 
وتشجيع الطالب على ذلك من خالل التفكير ومساعدته 
على الوصول لحلول القضايا بسهولة ويسر، وعدم رفض 

أي حل يقدمه طالما كان صوابًا مهما كان ساذًجا.
المعلم  أهمها،  متطلبات  عدة  العلم  ولتبسيط 

التي  العلم  لبنية  المدرك  العلمية،  مادته  من  المتمكن 
بالمفاهيم  مروًرا  بالنظريات  وتنتهي  الحقائق  من  تبدأ 
مع  العلمية،  والقوانين  المختلفة  بمستوياتها  العلمية 
ودراستها،  بتناولها  يعني  التي  بالقضايا  كله  ذلك  ربط 

ومدى ارتباط ذلك بالحياة.
إن تبسيط العلم يحتاج إلى مناهج مطورة منتقاة 
المحتوى وفق معايير علمية تركز على الكيف ال الكم، 
وعلى المهم المستحدث ال القديم المتروك، وعلى ماله 
الدارسين  واحتياجات  العمل،  سوق  بمتطلبات  ارتباط 

المعرفية والمهارية والوجدانية في عصر الكفايات.
يساعد  التقنيات  استخدام  أن  فيه  شك  ال  ومما 
بطريقة  وظفت  أذا  سبق،  ما  تحقيق  في  كبير  بشكل 
علمية تساعد على اكتساب العلم وتكوين صور ذهنية 
صحيحة للحقائق والمفاهيم العلمية مما يجعل الطالب 
إدراكًا ألبعادها وتطبيقاتها في  لها، وأكثر  استيعابًا  أكثر 

الحياة، فكما يقولون: »صورة تغني عن ألف كلمة«.
كذلك يلعب الوالدان دوًرا مهًما في تبسيط العلم 
ذلك  وعالقة  يتعلمونه  فيما  األبناء  مناقشة  خالل  من 

البيئة التي يعيشون فيها، وما يدور حولهم من أحداث.
األطراف  من  العديد  فيه  يشارك  العلم  تبسيط  إن 
مروًرا  اإلعالم،  بوسائل  انتهاًء  المناهج  واضعي  من  بدًءا 

المؤسسات  وكل  واألندية  والمسجد  والمدرسة  باألسرة 
المجتمعية التي تساهم بشكل أو بآخر في تنفيذ المنهج 

المدرسي.
إن تبسيط العلوم في ضوء ما سبق وباختصار هو 
إليه  الوصول  وإمكانية  سهولته  فبقدر  الممتنع،  السهل 

بقدر صعوبة تنفيذه.
لنهمس في أذن المعلم: من فضلك ال تصعب العلم 
وال  سهلة،  المادة  أن  داخلهم  في  وازرع  أبنائك،  على 
يوجد أي صعوبة فيها، وابدأ معهم بالسهل وتدرج معهم 
في المفاهيم العلمية حتى ينتقل معك الطالب بسهولة 
ويسر دون صعوبة مدركًا أبعاد المفهوم وصورته الذهنية 
مع تطبيقات متنوعة لها، حينها سيتعلم التلميذ أي علم 
البداية  من  عليه  أقبل  ألنه  كان صعبًا  مهما  العلوم  من 
ومبسطة،  سهلة  بأنها  المادة  عن  ذهنية  صورة  ولديه 
فكما يقولون: »المادة أستاذ« فكم من المواد الدراسية 
التي أحببناها بسبب المعلم، وكم مادة كرهناها بسبب 

المعلم أيًضا.
هناك  وإنما  سهل،  علم  وال  صعب  علم  يوجد  فال 
معلم فاهم وقادر على اإلفهام، فرجاًء ال تعتقدوا العلم، 
وخذوا من المعلم األعظم صلى هللا عليه وسلم نموذًجا 

يحتذى.

د العلم؟!
ّ

عق
ُ
من الناحية الرتبوية: لماذا ن

مفهوم علم اجتماع الرتبية
أ/ علي فؤاد علي

يعد علم االجتماع التربية فرعا من فروع علم االجتماع العام، وميدانا من أهم ميادينه 
الميكرو مجتمعية؛ نظرا لعالقة المدرسة بالمجتمع والتنمية والتخلف، بل أكثر من هذا، 
فثمة تأثير وتأثر متبادل بين هذين العلمين، إذ يشتغل علم اجتماع التربية على التصورات 

االجتماعية والمقاربات المنهجية والتطبيقية التي يرتكن إليها علم االجتماع العام.
التربية،  االجتماع  علم  قضايا  من  العام  االجتماع  علم  يستفيد  نفسه،  الوقت  وفي 
من  أيضا  التربية  االجتماع  علم  يستفيد  كما  والتحليلية،  والميدانية  المختبرية  ونتائجه 
معظم النظريات والمقاربات التي اعتمدتها السوسيولوجيا العامة، مثل: المادية التاريخية 
)كارل ماركس، والبنيوية لويس ألتوسير(، و البنيوية الوظيفية )بارسونز وميرتون(، النسقية 

)كومبس وبودون وفالو(.
ومن جهة أخرى، يوظف هذا العلم األدوات والمفاهيم نفسها التي يستخدمها علم 
االجتماع العام، ويناقش الموضوعات والقضايا التي يناقشها على سبيل المثال ال الحصر: 
عالقة النظام التربوي بالمجتمع الكلي.. ومن ثم، ال تكتفي سوسيولوجيا التربية بالمقاربة 
التعامل  إلى  ذلك  تتعدى  بل  المدرسة مجتمع مصغر،  أن  أساس  على  الميكرو مجتمعية 
بباقي  التربوية  المؤسسة  بالتوقف عند عالقة  الماكرو سوسيولوجيا،  المقاربة  معها ضمن 
التنظيمات المجتمعية األخرى؛ كما ال تعنى بدراسة المدرسة أو المؤسسة التربوية فقط، 
التي  العالقات االجتماعية  التربوية واستجالء مختلف  الممارسات  تهتم كذلك بدراسة  بل 

تتحكم في تصرفات الفاعلين داخل المؤسسة التربوية.
يدرس علم االجتماع التربية كل الظواهر المتعلقة بمجال التربية والتعليم والمؤسسة 
الدراسية في عالقتها مع المجتمع، مما يدل على أن المدرسة تعكس محيطها االجتماعي 
بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم تركز هذه السوسيولوجيا على دراسة المؤسسة التربوية 
الكلي برصد مختلف  الوظيفي  بدراسة مكوناتها وعناصرها ونسقها  الداخل والخارج،  من 
األنشطة التي تقوم بها المؤسسة التعليمية، سواء كانت أنشطة مادية أم معنوية، ثم رصد 
عند  بالتوقف  الخارجي  المجتمع  مع  المؤسسة  تجريها  التي  التفاعلية  العالقات  مختلف 
المجتمعية، ومدى مساهمتها  وأدوارها  واستجالء خصائصها ووظائفها  ثوابتها ومتغيراتها، 
في فهم المجتمع وتحليله اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وحضاريا من خالل اعتماد 
التربية كمدخل لهذا التحليل. عالوة على ذلك، تتوقف سوسيولوجيا التربية عند مكونات 
ورجال  والمدرسين  التالميذ،  عند  مثال  كالعنف  والوظيفية،  الفاعلة  وعناصرها  المدرسة 

اإلدارة، واألعوان والمساعدين، والمشرفين التربويين.

أ.د/ خالد عرفان

أ/ مبارك عامر

أدوات بناء الثقة الذاتية

أمن تعز والبداية 
الموفقة الجتثاث المجرمني

د/أروى الشميري

مقتل صهيب المخالفي هو البداية، وأرجو أن ال تتوقف الحملة األمنية وأن يتم 
مالحقة كل المطلوبين أمنيا لتطهير »تعز الشرعية« من المجرمين.

واألمن  العسكرية  بالشرطة  متمثلة  تعز،  في  األمنية  للحملة  ودعم  سند  كلنا 
السياسي واألمن القومي ومكافحة اإلرهاب والجريمة وكذلك بالبحث الجنائي.

الذين  المطلوبين  كل  وتسلم  األمنية  الحملة  تساند  تعز  محور  قيادة  ليت  ويا 
ينتمون إلى األلوية العسكرية ويشوهون سمعة الجيش.

وهناك كشوفات بأسماء المطلوبين أمنيا المنتمين للجيش وأمر القبض القهري 
بحق المطلوب أمنيا غزوان والذي إلى اآلن لم يتم تسليمهم!

هذا غير من ارتكبوا مجزرة بيت الحرق وغيرها عشرات الجرائم من المطلوبين 
أمنًيا الذين لم تضف أسماؤهم للكشوفات ألن الكشوفات قديمة لسنة 2020م.. ال 

أحد فوق القانون.

اإلمامة الجديدة وطريق االنتحار
أ/ عبدالكريم المدي

والتعايش،  والدستور  والقانون  الدولة  أختطف  كما  المناهج  الحوثي  يختطف 
بضاعة  أصبحت  أنها  نفسه  قرارات  أدرك في  يرفعها  كان  التي  الشوارعية  الشعارات 
لجحيمي  ذاهب  »أنا  الهمجي  الُمنتحر  منطق  وفق  الوضع  مع  يتعامل  وصار  بائرة 
ونهايتي، أكرهكم وأكره نفسي« ) المية يا ناراه(، يقول المأثور إن أحدهم قتل تسعا 
يكون  قد  المهم:  ناراه«  يا  »المية  وقال  بالمئة  جريمته  واستكمل  إنسانا  وتسعين 
اإلمامي )المتخادم مع إيران طبعا( وطوال حربه على اليمنيين نسي نقطة في غاية 
الشعبية وحتى  الحاضنة  إنها  معالجتها،  على  يقدر  ولن  عليه  فاتت  وربما  األهمية، 
النخب التي أفقرها وتعّمد إذاللها وإهانتها وتنصيب ُقطّاع الطرق والّسفلة وخريجي 

السجون للّتحكُّم برقابها ورقاب المجتمع.
المالحظ إن ورثة مشروع اإلفقار والخرافة وأتباعهم أجبروا مغفليهم كثيرا على 
ابن  بعبدهللا  مرورا  وأبنائه  الرّسي  من  بداية  والدجل،  الخرافة  قيادات  مالزم  قراءة 
لحسين  وصوال  عباس  ومهدي  والمنصور  إسماعيل  والمتوكل  الدين  وشرف  الحمزة 
أتباعه  ألزم  اإلرهاب  هذا  أن  الواضح  ومن  الدين،  حميد  وأحمد  ويحيى  الحوثي 
هات أيديولوجية صارمة ألتباعهم سيما   بانتهاج الشر كمبدأ، والقتل كبطولة وفق توجُّ
من  أغلبهم  إن  اعتباركم  في  تضعوا  أن  ولكم  السرقة،  على  المتهافت  »المشرف«  
النسب،  وأدعياء  قبائلهم  والمطرودين من  السجون  في حياتهم وخريجي  الفاشلين 

وهؤالء حتما سيسقطون مع أصغر عاصفة مناخية محلية فقط.
ال أريد اإلسهاب، لكن أود أن أضيف: حينما سيطرت اإلمامة في القرون الماضية 
إمبراطوريتّي  وبسبب  الزمن  من  غفلة  لحظة  في  اليمن  من  محدودة  أجزاء  على 
إسطنبول ولندن كان العالم حينها مغلقا في جغرافيات معينة ومشاريع استعمارية 
فشلت في إقناع اإلنسانية بها ولم يصل صوت المواطن في جبل رأس وقفلة عذر وآل 
عواض والحجرية وهمدان ألوتاوا في كندا وسيول في كوريا الجنوبية وبرازيليا في 

البرازيل وستوكهولم في السويد، وأكيد أن األمر اليوم صار مختلفا تماما.
احترام  بكل صلف وغرور وعدم  الحوثية شعبنا  وآخرها  اإلمامة  استباحت  لقد 

لقواعد القانون الوطني وقيم الدين وقواعد القانون اإلنساني أيضا.
تقرر  التي  المناطق  في  واالتصاالت  النت  تغلق  المليشيات  هذه  أن  تصوروا 
استباحتها ومع كل هذا يصل صوت المظلومين فيها ألقاصي الدنيا حتى لو كان الغرب 
يدعمها، لكنه مثلما يفشل بدعمه لها فاإلرهابي العنصري الحوثي نفسه غير قادر على 
دعم إرهابه، ألنه قاتل أصال وعنصري مؤدلج ولن يقّدم ألي داعم له أي جديد يعزز 

هذه الخيانة لحقوق اإلنسان ولشعب يرفض اإلرهاب ويدعو لحمايته منه.
التفاف شعبي كبير خلف قرار مجلس الدفاع الوطني وبحضور كل أعضاء مجلس 
القيادة الرئاسي في عدن الذي قضى بتصنيف الحوثية كجماعة إرهابية، أما المخدرين 
والمتماهين بأفيون اإلمامة وإيران نقول: إن الحوثي  يذهب إلى تطرٍُف جديد عنوانه 
)استكمال عنصرة وعنصرية المناهج التعليمية والذهاب بغشامة الحاقد لنهب أراضي 
اليمنيين(، وحول هذه األخيرة أدعوكم للتضامن مع الشابة اليمنية في منطقة صرِف 
عن  دفاعها  أثناء  الفاسد  العنصري  هذا  قتلها  التي  القاضي(  فاطمة   ( ببني حشيش 

أرضها أمام همجية ُقطعانه.
وفي تقديري إن استشهاد بنت صرِف في صنعاء ال يقل شأنا عن استشهاد مهسا 

أميني في إيران.
ال أريد اإلطالة بقدر ما أقرأ إن هذا األفيون الحوثي اإلمامي لن يستمر، وبقدر ما 
أراهن على األبطال واألحرار فأنا أراهن على نواميس وحقيقة كونية، الظُّلم ال يستمر، 

وإن غدا لناظره قريب.
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الخاليا الجذعية الوسيطةالخاليا الجذعية الوسيطة
 ووظائفها واستخداماتها وكيفية زراعتها ووظائفها واستخداماتها وكيفية زراعتها

متعددة  بأنها خاليا  الوسيطة  الجذعية  الخاليا  تعرف 
تنقسم وتتطور ألنواع مختلفة من  أن  يمكن  إذ  القدرات، 
مثل:  العظمي،  الهيكل  أنسجة  لبناء  المهمة  الخاليا  أنواع 
العضلية،  والخاليا  الغضروفية،  والخاليا  العظمية،  الخاليا 

والخاليا الدهنية.
نخاع  في  تجمع  أو  كمخزون  توجد  الخاليا  هذه 
العظم، إال أنها تختلف عن الخاليا الجذعية المكونة لخاليا 

الدم والتي أيًضا موجودة في نخاع العظم.
ومن  بالعمر،  الفرد  تقدم  مع  المخزون  هذا  يقل 
المهم ذكره أن بعض األبحاث أشارت إلى أن انخفاض هذا 
المخزون يرتبط بالسمنة، هذا يفسر عدم قدرة العظام على 

التجدد في حاالت فشل العظام.
ومن الجدير ذكره أن هذه الخاليا تشكل جزًء صغير 
أن  إال  العظم،  نخاع  في  الموجودة  الخاليا  أنواع  من  جًدا 

العلماء قاموا بعزلها إلجراء الدراسات عليها.
جًدا  صغير  جزء  تشكل  الوسيطة  الجذعية  الخاليا 
الباحثون  يعتقده  كان  ما  وهذا  العظم،  نخاع  خاليا  من 
مصادر  من  عليها  الحصول  يمكن  أنه  حديثًا  تبين  أنه  إال 
أخرى متنوعة، مثل: “أنسجة الحبل السري، دهون الجسم، 

الطواحين، السائل األمينوسي«
تعتمد  الجذعية  الخاليا  فاعلية  أن  التجارب  وبينت 
أكثر  كانت  أصغر  الخاليا  عمر  كان  كلما  إذ  عمرها،  على 
قدرة على التطور ألنواع أخرى من الخاليا وأكثر سرعة في 
عملية التمايز، من الجدير ذكره أن األنواع المستخرجة من 
الحبل السري تعد أصغر أنواع الخاليا الجذعية المتوسطة 
على  ممتازة  قدرة  ذات  أنها  يعني  هذا  بدائية  وأكثرها 
أقل  كانت  الدهون  من  المستخرجة  األنواع  بينما  التمايز، 

قدرة على التمايز.
تعتمد  الخاليا  أن جودة هذه  له  اإلشارة  المهم  ومن 
األكبر  األفراد  عند  فاعليتها  تقل  إذ  الفرد،  عمر  على  أيًضا 

عمرًا.
المبكرة  الدراسات  بعض  ظهرت  المنطلق  هذا  ومن 
التي تشير إلى أن هذه الخاليا ال تتمايز إلى أنسجة الهيكل 
مثل:  أخرى،  ألنسجة  تتطور  إنما  فقط  العضلي  العظمي 
الخاليا العصبية، وخاليا عضلة القلب، وخاليا الكبد، والخاليا 
من  للمزيد  هناك  زال  ما  لكن  الدموية،  لألوعية  المبطنة 

الدراسات واألبحاث لتأكيد ذلك.

استخدامات الخاليا الجذعية المتوسطة

ما زالت األبحاث والدراسات قائمة لدراسة المجاالت 
التي يمكن فيها استخدام الخاليا الجذعية الوسيطة، سنذكر 

اآلن أبرز االستخدامات التي توصل لها الباحثون:
-تجديد الغضاريف واألغشية الزليلية لمرضى هشاشة 

العظام.
-عالج واعد ألمراض الكلى، مثل: الفشل الكلوي، لكن 
ما زالت األبحاث قبل السريرية والسريرية قائمة لتأكيدها.

- من الممكن استخدامها في عالج أمراض القلب، إذ 
الملساء  العضالت  إلى  تتمايز  أن  الممكن  من  أنها  يعتقد 

والخاليا العضلية القلبية. 
المتعدد،  لها دور في عالج مرض كرون، والتصلب   -
والذئبة، ومرض االنسداد الرئوي المزمن، ومرض الباركنسون.

هل لها أي أضرار جانبية؟

رصد عدد قليل جًدا من األضرار، لكن العيب الرئيس 
لهذه التقنية بالعالج أن المريض يحتاج إلى عدد جلسات 
عالج متكررة لضمان بقاء نسبة عالية من الخاليا الجذعية 
في الجسم، وأظهرت التقارير المبكرة أن آثار العالج تدوم 

حوالي 5 - 10 سنوات.

وظيفة الخاليا الجذعية

تكمن الوظيفة األساسية للخاليا الجذعية في أنها تعد 
الجسم  خاليا  منها  ستنتج  فهي  الجسم،  في  الخام  الخاليا 
األخرى التي تؤدي الوظائف المتخصصة في الجسم، حيث 
تنقسم مثاًل إلى خاليا الدم، أو خاليا الدماغ، أو خاليا عضلة 

القلب، أو خاليا العظام.
ونتيجة لوظيفة الخاليا الجذعية الكبيرة والمميزة فإن 
في  استغاللها  يتم  أن  تتوقع  الحديثة  واألبحاث  الدراسات 

اآلتي:
فهم  يمكن  ــراض:  األم بعض  حدوث  كيفية  -1فهم 
كيفية حدوث وتطور بعض األمراض من خالل مراقبة نمو 
الخاليا الجذعية المتحولة إلى خاليا في العظام أو القلب أو 

األعصاب أو غيرها من األنسجة واألعضاء.
فهم  في  دورها  إلى  باإلضافة  األحياء:  علم  فهم   -٢
علم  فهم  على  تساعد  أيًضا  فإنها  األمراض  حدوث  كيفية 
األحياء األساسي في الجسم، إذ تساعد على فهم كيفية نمو 

وتطور الخاليا البشرية.
٣- الطب التجديدي: يشير مصطلح الطب التجديدي 
إلى إمكانية استخدام الخاليا الجذعية في نمو وتطور خاليا 

سليمة لتحل محل الخاليا التالفة أو المتأثرة بالمرض.
إذ يتم توجيه الخاليا الجذعية لتنقسم وتتمايز لنوع 
األنسجة  إلصالح  استخدامها  يمكن  وبذلك  محدد،  خاليا 

التالفة.
الخاليا  باستخدام  عالجها  يمكن  التي  األمراض  ومن 
من  السكري  ومرض  الشوكي،  الحبل  إصابات  الجذعية: 
النوع األول، ومرض باركنسون، والتصلب الجانبي الضموري، 
الدماغية،  والسكتة  القلب،  وأمــراض  ألزهايمر،  ومرض 

والحروق، وااللتهاب المفصلي العظمي، والسرطان.

استخدامات الخاليا الجذعية

أسلفنا الحديث عن وظيفة الخاليا الجذعية األساسية، 
المجاالت  من  العديد  في  استغاللها  يتم  أن  المتوقع  من 

واالستخدامات:
١-اختار أمان وفعالية األدوية الجديدة: يلجأ الباحثون 
حديثًا إلى اختبار سالمة وفعالية وجودة األدوية الجديدة 
جًدا  مفيدة  فإنها  وبذلك  الجذعية،  الخاليا  من  أنواع  على 
وتتضمن  األمــراض..  لعالج  المخصصة  األدوية  تطوير  في 

هذه الوظيفة في توجيه الخاليا الجذعية لنوع محدد من 
على  تعمل  التي  األدوية  فاعلية  اختبار  يتم  ثم  األنسجة، 
هذا النسيج، على سبيل المثال يتم توجيه الخاليا الجذعية 
لعالج  جديد  دواء  اختبار  يتم  ثم  عصبية،  خاليا  إلنتاج 

األمراض العصبية.
أحد  في  الدموية:  واألوعية  القلب  أمراض  عالج   -٢
بتطوير  الباحثون  قام  الفئران  على  أجريت  التي  التجارب 
أوعية دموية للفئران من خالل خاليا جذعية بشرية، وتمت 
 Massachusetts General( في مستشفى  التجارب  هذه 
Hospital( عام 2013م، وخالل أسبوعين من زراعة الخاليا 
الجذعية تم مالحظة تشكل أوعية دموية جديدة وبجودة 
المنطقة..  بنفس  الدموية  األوعية  من  وقريبة  جًدا  جيدة 
أمراض  عالج  في  التقنية  هذه  استغالل  الباحثون  ويتوقع 

القلب واألوعية الدموية.
أحد  أنه في  الباحثون  يتوقع  الدماغ:  أمراض  ٣-عالج 
األيام سيتم استخدام الخاليا الجذعية لعالج أمراض الدماغ، 
مرض  إن  إذ  ألزهايمر..  ومرض  باركنسون،  مرض  مثل: 
الباركنسون يحدث نتيجة لتلف خاليا الدماغ، بينما يتوقع 
أنسجة  لتجديد  الجذعية  الخاليا  استخدام  إمكانية  العلماء 
الخاليا  توجيه  بالفعل  العلماء  حاول  وقد  التالفة،  المخ 

الجذعية إلى خاليا مخية، وما زالت التجارب قائمة.
الخاليا  اآلن  األطباء  يستخدم  الدم:  أمراض  ٤-عالج 
مثل:  الدم،  أمراض  لعالج  الدم  لخاليا  المتمايزة  الجذعية 
سرطان الدم، وفقر الدم المنجلي، ومشاكل نقص المناعة.. 
إذ يمكن أن تتمايز الخاليا الجذعية إلى خاليا الدم الحمراء 

التي تحمل األكسجين، أو خاليا الدم.

زراعة الخاليا الجذعية

سليمة  جذعية  خاليا  نقل  فيه  يتم  طبي  إجراء  هو 
الجذعية  الخاليا  وهذه  التالفة،  الخاليا  عن  بداًل  للمريض 
السليمة يتم الحصول عليها من نخاع العظم أو المشيمة، 
وهي خاليا خاصة تنقسم وتتمايز إلى أنواع أخرى من خاليا 

الجسم. 
تعريض  يتم  العملية  قبل  أنه  ذكــره  الجدير  ومن 
العالج  أو  عالية  بجرعات  الكيميائي  العالج  إلى  المريض 
اإلشعاعي، ذلك لتهيئة الجسم لعملية الزراعة، ثم يتم حقن 
إلى  تنتقل  هناك  ومن  المريض  دم  في  الجذعية  الخاليا 

النخاع العظمي لتكوين خاليا جديدة.

أنواع عمليات زرع الخاليا الجذعية

١-الزراعة الذاتية: يتم في هذا النوع استخدام الخاليا 
الجذعية من نفس جسم المريض، إذ يقوم األطباء بسحب 
الخاليا الجذعية أو نخاع العظم من دم المريض قبل البدء 
العالج،  بعد  الخاليا  هذه  إعادة  يتم  ثم  السرطان،  بعالج 
بذلك يستعيد الجسم مناعته وقدرته على إنتاج خاليا الدم 
ومواجهة العدوى، ويسمى هذا النوع أيًضا بالزرع التلقائي 

أو إنقاذ الخاليا الجذعية.
٢- الزراعة الخفية: في هذا النوع يتم الحصول على 
الخاليا الجذعية من شخص آخر أو متبرع بصحة جيدة، هذا 
يعني أن ذلك يتطلب المطابقة، إذ من المهم أن تتطابق 
بروتينات دم المتبرع مع بروتينات دم المتلقي، وهو عادًة 
ما يكون من اإلخوة األشقاء.. في حال لم يجد األطباء متبرع 
متطابق يتم زراعة دم الحبل السري في حال تم االحتفاظ 
به، أو زرع الخاليا من أحد الوالدين أو األخوة حتى لو لم 

تكن متطابقة تماًما. 

ما الهدف من زرع الخاليا الجذعية؟

تستخدم عمليات زراعة الخاليا الجذعية عندما يتلف 

نخاع العظم ويصبح غير قادًرا على إنتاج خاليا دم سليمة، 

عن  والناجمة  التالفة  الدم  خاليا  الستبدال  يستخدم  كما 

الخاليا  زرع  إلى  اللجوء  يتم  ما  وعادًة  السرطان،  عالجات 

فوائد  وتفوق  األخرى  العالج  طرق  تفشل  عندما  الجذعية 

الزرع المضار والمخاطر.

اللجوء  فيها  يتم  التي  الحاالت  بالتفصيل  اآلن  سنبين 

إلى زرع الخاليا الجذعية:

-فقر الدم الالتنسجي الشديد.

-اللوكيميا، وهو نوع من السرطان يصيب خاليا الدم 

البيضاء.

من  أيًضا  نوع  وهو  الليمفاوية،  الغدد  -سرطان 

السرطان يصيب خاليا الدم البيضاء.

خاليا  يصيب  سرطان  وهو  المتعددة،  -المايلوما 

البالزما.

-بعض اضطرابات الدم واأليض والجهاز المناعي، مثل: 

المشترك  المناعة  ونقص  والثالسيميا،  المنجلي،  الدم  فقر 

الشديد )SCID(، ومتالزمة هيرلر.

كيف تتم عملية الزراعة؟

المريض  أن يخضع  المتوقع  العملية: من  قبل  ما   -١

لعدد من االختبارات لتقييم الحالة الصحية ومدى استعداد 

االختبارات  هذه  تستغرق  وقد  الزراعة،  لعملية  الجسم 

والتقييمات عدة أيام، يتم زرع قسطرة وهي أنبوب رفيع 

الصدر  في  الكبيرة  األوردة  أحد  خالل  من  يزرع  وطويل 

والرقبة، ويبقى طوال فترة العالج.

العملية  كانت  إذا  الجذعية:  الخاليا  جمع  ٢-عملية 

المقررة لزراعة الخاليا الجذعية هي الذاتية؛ فإن المريض 

النمو لزيادة جمع الخاليا،  سيخضع لعدد من حقن عامل 

ثم يتم سحب الدم من الوريد ويمرر من خالل آلة لفصل 

الخاليا الجذعية.. أما إن كانت الخاليا الجذعية من متبرع 

فإنه تجمع الخاليا من وريد الشخص أو النخاع وفًقا لتقييم 

ألطباء، ثم تتم عملية فصل الخاليا الجذعية.

٣- عملية التهيئة: يتم في هذه المرحلة تهيئة جسم 

اإلشعاعي،  أو  الكيميائي  العالج  خالل  من  للزرع  المريض 

ذلك بهدف تدمير الخاليا السرطانية وتثبيط جهاز المناعة 

وتحضير نخاع العظم لتلقي الخاليا الجديدة.

٤- عملية الزرع: يتم حقن الخاليا من خالل القسطرة 

التي تم زرعها في وريد المريض، وهي عملية غير مؤلمة 

وال تتطلب تخدير المريض.

مخاطر عملية زرع الخاليا الجذعية

يمكن أن تسبب عمليات زرع الخاليا الجذعية مخاطر 

عديدة، بعضها قد تكون خفيفة لكن بعضها اآلخر قد يكون 

وتعتمد  الحياة،  ويهدد  المستشفى  دخول  ويسبب  خطر 

الخاليا  لزرع  الخضوع  استلزم  الذي  المرض  على  المخاطر 

الجذعية، ونوع العملية، والعمر، والصحة العامة للمتلقي.

يأتي:  ما  المتوقعة  والمخاطر  الجانبية  اآلثار  وتشمل 

“داء الطعم ضد الثوي.. فشل زراعة الخاليا الجذعية.. تلف 

العضو.. العدوى.. إعتام عدسة العين.. العقم.. أنواع جديدة 

من السرطان.. الوفاة.

تجديد الخطاب النقديتجديد الخطاب النقدي

أثقال عىل الكلمات أثقال عىل الكلمات 

الحياة تجارب ودروس
إبراهيم عتيق

ً تلك التجارُِب لم تََدع لي جانبا
أغفو عليــه فكيـــَف لو أَتََقلّـَُب

كثُرَت ِجراحاتي ولست بناِهٍض
من َحرِّها إذ ال يُفيـــُد تطبُُّب

قلباً بريئاً أفســــدوا بوقيعــٍة
يا ويَحُهْم لم أفســدوه وَخبَّبوا

ــالً قد كان قلبـــي واِدعاً متبتِـّ
في معزٍل عن كل َهْرٍج يرغُب

لَِم أقحموه بمكرِهم وضاللِهم
لو يعلمون بما َجنوا وتسبَّبــوا

ذاك الفؤاُد الِغرُّ صار ُمخاِدعاً
كالثُّعلُباِن إذا يــروُغ ويهـــرُُب

كالذئِب كالِحرباِء كالتمساِح كال-
-صياد فخاً للطرائِــــِد ينِصــُب

ما ُعدُت أعرُِف ما البياُض أِو النَّقا
ما عدت أخطو للصواِب وأطرَُب

ناً ما كنت أعلم للوجــــــوِه تَلَــــوُّ
ــــُب لم أدِر أنَّ القلـــــَب فيه تََقلُـّ

يا ليت لي بسويعـــٍة أصــــفو بها
وأعيش في كَنف الِكرام وأصَحُب

ــــٍة يا ليت أنّي قد ظَِفـــــرُت بثُلَـّ
كانت تُعيُن على الصالح وتضرُِب

يا ليتنـــي لم ألـــَق يوماً ُمفِســداً
ُب فالعيُش في قُرِب اللئاِم يَُعـــذِّ

رواية عن الدينا
أ/ زهير قنبر

سأروي عن الدنيا ولسُت ُمغاليا
لَعمري وقد أرَدْت عزيزًا وغاليا

ت بناِبها إذا رُْمَت منها األْمن َعضَّ
وتُْضِحُك يوًما؛ بل وتحزُِن تاليا

مطايا ركبْناها وفيها لنا منى
فيا ليتها بالَعطف تُهدي األماليا

لقد ضلَّ َمن يبِني عليها ُجسورَُه
ولم يتَّخْذ ِجْسرًا إذا كاَن فانيا

وكم ِمن كراٍم مالهم َمنزٌل بها
فكانوا ُضيوفًا عن َهواها َخواليا

فما غرَّهم أنَّ المفاتَن كثْرٌة
وقد ُرزِقُوا قلبًا فأحيا اللياليا

فتاٌة بألواِن الجماِل تزيََّنت
ولوٌع بها أضحى صريًعا وغاويَا

وكم ُمغرٍم في ُحسِنها ُمتََغرٍِّر
يُشدُّ إلى ذاَك الغراِم ُمناِجيَا

تَزَاَوُر ما جادت إليِه بنظرٍة
ويا ليَت إذ نادى تجيُب المنادي

إىل أني نتجه، وبماذا 
نفخر يف حياتنا؟

أ/ محمد الدلواني

 المتأمل للحياة في عالمنا العربي يجد أن أغلب متطلبات 
حياة أبنائه إن لم تكن كلها أجنبيه فمعظمها، سخرت لخدمة 
جمعاء،  للبشرية  وعالمية  علمية  حضارة  وسجلت  اإلنسان، 
باالهتمام  ابتداء  والمهارات  القدرات  لبناء  يعود  والسبب 
بالتعليم؛ فيما يظل العرب في صراع دمر اإلنسان وجعل الكثير 
جديدة  ووجهات  ملجأ  عن  بحثا  للهروب  يضطرون  أبنائه  من 

أكثر أمًنا.
وال  علم،  وال  مشاريع،  تمتلك  ال  بلداننا  معظم  أصبحت 
والصراع،  الحقد  أمراض  إال  وبناتها  أبنائها  تورث  وال  معرفة، 

وقشور من المعارف التي يتعلقون بها.
ألسباب  بلده  يدمر  أنه  يخجل  من  نجد  ال  األخير  وفي 
العصر  متطلبات  يواكب  وال  وطنية،  وال  منطقية،  غير  ودوافع 
في بناء األوطان، وقد نجد أيًضا من يشغل نفسه بأمور هي من 
البديهيات، دون إدراك أن الشعوب تعلمت وارتقت وتنافست 
بالسالح  ليس  الحضارة،  من  العالية  األماكن  على  بعلمها 
والصراع وإنما باالستقرار والرخاء المؤدي إلى التنمية والمعرفة 

واالستقطاب للعقول. 
نحن أمام العالم ال نزيد عن جماعات انخرطت في صراع، 
يمتلك  ومن  الدمار،  من  بمزيد  ومجتمعاتها  نفسها  وانهكت 
سلطة منهم يسلك سلوك من سبقه إن لم يتجاوزه، متوارثين 
الفساد وارهاق المجتمعات، وال يقتصر فساد الحكام على نهب 
الدعم  على  ليسطو  ذلك؛  منهم  البعض  تجاوز  بل  المقدرات، 
الخارجي، ولم يتركوا للمجتمعات حتى األمل في تشكيل دول 
تحمي ذاتها ومجتمعها، ويتنافس أبنائها على العمل والتعايش 
بمزيد من المعرفة، دون إغفال أن هناك من يعمل على إغالق 
ألحفادنا  يمكن  شيئا  يترك  ولم  أمل،  بصيص  أي  أمام  األبواب 
االفتخار به، لن يجدون إال تسجيل بأننا كنا أمة ال تهتم بالعلوم 
والمعرفة، وال تجنح لالستقرار والتوجه نحو التنمية، ولم نترك 
لهم و ألطفالنا كعرب حتى األمل في مستقبل آمن، ونسفنا أي 
احتمال أن يتواجد بيننا من يحمل هموم الشعوب، دون إغفال 
أن هناك عقوال نيرة تحمل رؤى بناء األوطان،  إال أن  هؤالء لن 

يجدوا لهم مكانا ولن تتاح لهم الفرص.
وهو األمر الذي يدعونا باليمن على وجه التحديد للتأمل 
والتفكير بخجل، على ماذا نتصارع ونحن أمة ودولة ومجتمع 
في  دوالر  مليون   ٦٠٠ بحدود  إال  وبضائع  خدمات  تصدر  لم 
السنة؟ وماذا سوف نخلف ألبنائنا غير ثقافة الصراع التي ال تولد 

إال الحقد والكراهية!  
تتوارث  أنها  إال  مدمرة،  صراعات  الزمتها  كمثال،  ألمانيا 
واتجهت  المؤلم،  ماضيها  وتجاوزت  جيل،  بعد  جيل  المعرفة 
نحو التعايش.. نحن نصر أن نتوارث الصراع والفرقة والكراهية، 
وال نريد أن نطمح بمماثلة الدول المتقدمة حضارة وعلما، أو 
نتنافس على ما ينفع، أو نحاول في الحد األدنى مجاراة دول 

مستقرة في المنطقة.
والفساد،  الصراع  من  مزيد  على  لنتنافس  غيرنا  تجاوزنا   
وارتزاق البعض منا لهذه الجهة أو تلك، بما في ذلك العمل على 
ومستقبل  ودمار حاضرنا  رهن  في  ونستبسل  الممزق،  تمزيق 
أوالدنا؛ ليشعر كال منا اآلخر بنفوذه وسطوته، وال يجيد كال منا 

إال فن التخندق والحرص على استمرار الصراع.
تسجيل  على  الشعوب  فيه  تتنافس  الــذي  الوقت  في 
التنمية؛  من  بمزيد  المتقدمة  البلدان  صفوف  في  أسمائها 
تختزل  نيرة  بعقول  البشرية  ضمن  جديدة  حضارات  لتسجل 
الزمن وتقلص الفجوة الحضارية، فيما نجد نخبنا تتنافس على 
بالحاضر  بالماضي، وتحرص على اجهاضها  طمس أي نجاحات 
والمستقبل، وبرؤى ال تصنع منا مجتمع معرفيا لضعف االهتمام 
أبنائها  لدفع  األسر  من  كثير  فيها  اضطرت  لدرجة  بالتعليم، 
لالنخراط بالعمل دون تأهيل، وهو األمر الذي فرض وجودهم 
دائما في مراحل إحباط ومعاناة، يدفنون فيها أحياء دون أي 
التعليم  لضعف  امتداد  هو  اليوم  به  نمر  وما  هدف،  أو  أمل 
واستمرار انحدار مستواه حاليا وكل تلك عوامل ال توفر أجواء 

مناسبة لنهوض أي مجتمع.
وخالصة القول: الغرب ليسوا أذكى منا كعرب، ونحن لسنا 
لتغيير واقع  اللبنة األساس  بالتعليم هو  أغبياء إال أن االهتمام 
الناس وصناعة أجيال منتجة ومخترعة كما حال الدول المهتمة 
لتتبني  وتنقاد  تصفق  فاشلة  أجيال  مقابل  والتعليم،  بالعلم 
مسمى  تحت  المصنفة  الفقيرة  الدول  في  خصوًصا  يضرها  ما 
للمجتمعات  يترك  أن  دون  حالنا،  هو  كما  الثالث  العالم  دول 

والشعوب رأي فيما حدث أو يدور أو فيما سيحدث مستقبال.

ظهر هذا المصطلح حديثا لتحرير النص األدبي 
من القراءات القديمة التقليدية والنظر إليه برؤية 
بعيدا عن  به من جماليات  ما  أكثر شمولية إلبراز 
المعايرة، خاصة وأن القصيدة الشعرية قد تحررت 
كثيرا من الشعر العمودي وحل محلها الشعر الحر 
الحديث، والقصيدة النثرية ال يمكن قراءتها قراءة 
غير  جديدة  ومفاهيم  برؤية  إال  إبداعية  نقدية 
متعارف عليها من قبل، خاصة وأن مفهوم اإلبداع 
األدبي يعني خلق جديد لم يكن موجودا من قبل 

يتميز باالستمرارية وقوة األثر.
د/ مصطفى  المصري  األدبي  الناقد   ويضيف 
الحداثة  بـ  خــاص   عنده  تعريف  ال  بأنه  عطية 
Modnernism ألنه مصطلح نقدي فكري، ال خالف 
على شيوعه أدبيا وفلسفيا، ولكنني أرى أن الحداثة 
أنها  السلبي  الوجه  سلبي،  ووجه  إيجابي  وجه  لها 
التراث،  مع  القطيعة  وتعني  الغربي  الفكر  وليدة 
فهو  اإليجابي  الوجه  أما  المتوارثة،  والقيم  والدين، 
المختلفة  والرؤية  واالبداع،  التجديد  أهمية  يعني 
وللحياة  واألدبية  الفنية  لألحاسيس  التقليدية  غير 
يجب  التي  الخطوات  من  مجموعة  ويضيف  كلها، 

اتباعها عند تقديم قراءة لنص أدبي ومنها:
-1 مرحلة فهم المضمون: بفهم النص، ويكون 
متأنية،  واعية  قراءة  مرة،  من  أكثر  النص  بقراءة 
والمضمون هو ما اشتمل عليه النص من موضوعات 

ورؤى. 
وقائله،  العام  ه  وجوِّ النص:  موقع  تحديد   2-

ومناسبة النص وبنيته وقائله.
العامة: يجب أن  الفكرة  أ-  الفكر:  -3 تحديد 
األفكار  ـ  للنص.. ب  العام  للمضمون  شاملة  تكون 
المعاني  تعكس  فكرة  فكل  الجزئية:   / األساسية 
الفقرة،  من  فتستخرج  نثرا؛  النص  كان  فإذا  للنص؛ 

وإن كان شعرا؛ تستنبط من الوحدة الشعرية. 
-4 مرحلة التفسير: أ- المفردات الموحية.. ب 
ـ التراكيب اللغوية.. ج- الرموز.. د- الصور الخيالية.

المبدع  يكتب  بأن  األخيرة  المرحلة  تأتي  ثم 
أنه  المهم  يكتب،  ال  أو  نقدية  قــراءة  النص  عن 
مضمونه  على  والوقوف  النص  تحليل  استطاع 

وجمالياته.
أن  الحضري  رمضان  د.  األدبي  الناقد  ويرى 
والذين  النقدي،  اإلبداع  تجلى  إذا  يتجلى  اإلبداع 
يقولون أن النص يسبق النقد لهم مبررات تاريخية 
والمنطقية  التاريخية  المبررات  ومعظم  ومنطقية، 

ال تأتي بنتائج صحيحة، فلو سرنا على منهاج محمد 
سوى  إنتاج  نصنع  فلن  الصناعة  تطوير  في  علي 
الدين  صالح  خطة  على  سرنا  ولو  قديمة  بندقية 
سوف  الصهيونية  فإن  القدس  تحرير  في  األيوبي 
 ( تتمثل في  القضية من وجهة نظري  أكثر،  تتسع 
لكن   ،) ما حدثت مشكلة  يعرف  ال  لو سكت من 
من  كل  ومحاوالت  الكهان  وسجع  البيان  شقشقة 
له،  ويسوق  الخطأ  يقيم  أن  جملة  إقامة  يجيد  ال 
ولسوف يجد من يتبعونه، من هنا حدثت المشكلة 

الكبرى من وجهة نظري.
ويضيف الناقد األدبي سامى ناصف: أن النقد 
ينتجه  ما  يتشكل ويتجدد حسب معطيات  األدبي 
والُمقنن لسير  الُمنظر  أنه هو  األدبي، رغم  الواقع 
مع  المتناغم  المصطلح  ومنحها  األدبية،  الكتابة 
وما  الحداثة  وهج  يواكب  أنه  إال  األدبي،  المنتج 
تفرضه  ما  عبر  المنتج  ذلك  ليشكل  الحداثة  بعد 
أيدولوجيات العصر من تطور، أو لمرجعية قديمة 

قد يتشوق لها الواقع اإلبداعي في فترة ما.
قابلية  لديهم  يكون  أن  النقاد  على  هنا  ومن 
التطور ومواكبة ما يستجد بنظرة واعية الستكشاف 
تقنية،  مصطلحات  ورصد  التطور،  ذلكم  أهداف 
يسير  خريطة  بمثابة  ليكون  قوسين  بين  ووضعه 
أولئك  أثــر  يقتفي  أن  يتعشق  مبدع  أي  عليها 

المجددين.
ناقدة،  لعين  جديدة  رؤية  في  نأمل  هنا  من 
وضاعت  بالنابل،  الحابل  فيه  اختلط  عصر  في 
الهوية، وخاصمنا المرجعية، وصار المبدعون شتاتا 

في ساحات اإلبداع.
أما آن األوان أن نجتمع على مائدة االختالف 
الرأي لنتصالح على مفهوم يُنظر ويرصد لهذه  في 
الفترة التي إن سكتنا عنها سيصفها أبناؤنا وأحفادنا 

بأنها )فترة انحطاط أدبي(.
في  التجديد  يمكن  ال  سبق  ما  على  وبناء 
جلباب  في  نعيش  زلنا  ما  ونحن  النقدي  الخطاب 
قراءة  في  قديما  الموروثة  المعايير  ونطبق  أبى، 
أي نص أدبي، وال يمكن أن تجدف سفينة اإلبداع 
أو وجوده  األدبي  النقد  بمجداف واحد في غياب 
ما  ويقتل  يشاء  من  يرفع  المخزية،  الصورة  بهذه 
يريد، وإن أردنا التأسيس لنظرية جديدة في النقد 
األدبي علينا قراءة كافة ألوان األدب الموجودة على 
النقد وليس  الساحة األدبية عمال بأن النص يسبق 

العكس.

 د/ محمد ضباشه

لم حرفت الكلماْت؟
والشاعر يتعب في لم الشمل الشارْد

في إكليل الزهراْت
فلتترفق كي تنتهي الفوضى ويفيض الفوح العائْد

في بذخ كالغيماْت
من زمن والورد أنيق في زي البهجة والهمساْت

تتوافد تترى واألطياف األنقى من كل الهاالْت
تتمدد في درب األطفال كأغلى الباقاْت

ما شأنك أنت جرحت الورد العطري وخنت الكلماْت
نرجسك الطاغي لن ينجو من كيد الغاراْت

فلقد أخبرنا التاريخ بأنك سوف تغيب عن الساحاْت
سفرا أو موتاً وسينجو منك األفق العابق بالبسماْت

أسوارك ضاقت فالشح بأعماقك يكتسح الخيراْت
لم يغمض عينيه الشاعر عن أصناف الضحكة والعبراْت

لم يلجأ للصمت برغم الغيظ الراكض في الفلواْت
أرسى جبل الزهر الناطق بالحب وأغلى النغماْت

وأضاء القلب فشاهد في الغربة آمال الهاماْت
فلماذا حرفت الوعد الصادق وكسرت الدوحاْت
وكأنك لم تبصر روعتها حين تقاوم تيار اآلهاْت

وسمحت لقلبك أن يرهق ميراثاً كالشاماْت
أقلقت الفرح الباسق فلترفع أثقالك عن شمس الكلماْت

أ/ زيد الطهراوي 
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النهى لغة: المنع، ولذا سميت العقول »نُهى« كما في قول ربنا: »إنَّ 
في ذلك آلياٍت ألولى النهى«، وعند علماء الشرع هو: استدعاء ترك الفعل 

بالقول على جهة االستعالء.
والصيغة المخصصة للنهى عند أهل اللغة: »ال تفعل«، وليس المقصود 
أي شيء يدل على الكف مثل: »كف«، و »ذر« و »دع«، و«اترك«، فمع أن 
هذه األفعال تدل على طلب الترك، إال أنها ليست من النهى، حيث وردت 

بالصيغة المخصصة لألمر.
في صيغة  ذكره  بما سبق  أشبه  النهى،  استخدام صيغة  في  والكالم 
األمر، غاية األمر أن األمر طلب فعل، بخالف النهى، فهو طلب ترك، وبين 
أربعة  على  فيها  اختلفوا  النهى، حيث  صيغة  تفيده  فيما  العلماء خالٌف 
خاليا  مطلقا  ورد  إذا  التنزيهية،  الكراهة  يفيد  أنه  بعضهم:  فيرى  أقوال: 
الذى يستخدم  المشترك  النهى من  البعض: أن صيغة  القرينة، ويرى  عن 
للتحريم حينا، وللكراهة التنزيهية حينا آخر، وتوقف فريق ثالث: فقالوا 
النهى حقيقة، وأكثر  التوقف حتى يرد دليل على ما تفيده صيغة  يجب 
العلماء: على أن صيغة النهى تفيد التحريم متى وردت خالية عن القرينة، 
االستخدام  يؤيده  الذى  وهو  العلم،  أهل  عند  المعتبر  الرأي  هو  وهذا 
الخادم:  أو  كاالبن  عليه  له والية  لمن  قال  أن من  يفهمون  فهم  اللغوي، 
ال تفعل كذا، أن هذا يعنى منعه عن فعل ما نهاه عنه، ولذا يحق له أن 

يعاقبه إن فعل ما نهاه عنه.
كما أن كتاب هللا عز وجل، وسنة رسوله األكرم، قد ورد فيهما النهى 
كثيرا داالًّ على التحريم فكان أصاًل فيه، كما كان األمر أصال في الداللة على 
التحريم قوله  للداللة على  النهى  الكريم  القرآن  الوجوب، ومن استخدام 
قَتْلَُهْم  إِنَّ  يَّاكُْم  َوإِ نَْرزُقُُهْم  نَْحُن  إِْماَلٍق  َخْشيََة  أَْواَلَدكُْم  تَْقتُلُوا  »َواَل  تعالى 
تَْقتُلُوا  َواَل  َسِبياًل،  َوَساَء  فَاِحَشًة  كَاَن  إِنَُّه  الزِّنَا  تَْقَربُوا  َواَل  كَِبيرًا،  ِخطْئًا  كَاَن 
ُ إاِلَّ ِبالَْحقِّ َوَمْن قُِتَل َمظْلُوًما فََقْد َجَعلَْنا لَِولِيِِّه ُسلْطَانًا  النَّْفَس الَِّتي َحرََّم هللاَّ
فاََل يُْسرِْف ِفي الَْقتِْل إِنَُّه كَاَن َمْنُصوًرا، َواَل تَْقَربُوا َماَل الْيَِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي 
ُه َوأَْوفُوا ِبالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كَاَن َمْسئُواًل«، فقد حرمت  أَْحَسُن َحتَّى يَبْلَُغ أَُشدَّ
اآليات بطريق النهى: »قتل األوالد خشية الفقر، الزنا وما قرب إليه، قتل 
آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  »يَا  اليتيم«، ومنه  المعصومة، االعتداء على مال  النفس 
اَلَة َوأَنْتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَُقولُوَن«، »اَل تَُقْم ِفيِه أَبًَدا  اَل تَْقَربُوا الصَّ
َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَِّل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل يُِحبُّوَن  لََمْسِجٌد أُسِّ
ُ يُِحبُّ الُْمطَّهِِّريَن«، »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن  أَْن يَتَطَهَُّروا َوهللاَّ
َخيْرًا  يَُكنَّ  أَْن  َعَسى  نَِساٍء  ِمْن  نَِساٌء  َواَل  ِمْنُهْم  َخيْرًا  يَُكونُوا  أَْن  َعَسى  قَْوٍم 
بَْعَد  الُْفُسوُق  ااِلْسُم  ِبئَْس  ِباأْلَلَْقاِب  تََنابَزُوا  َواَل  أَنُْفَسُكْم  تَلِْمزُوا  َواَل  ِمْنُهنَّ 
اإْلِيَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن«، ويستخدم إلفادة أمور أخرى 

فيستخدم للكراهة كقوله تعالى: »...َواَل تَْنَسُوا الَْفْضَل بَيَْنُكْم...«.
هللا  صلى  قوله  المطهرة،  السنة  في  للتحريم  النهى  استخدام  ومن 
ِتَها، َوالَ بَيَْن الَمْرأَِة َوَخالَِتَها«، ويأتي  عليه وسلم: »الَ يُْجَمُع بَيَْن الَمْرأَِة َوَعمَّ

تَُسْؤكُْم...«  لَُكْم  تُبَْد  إِْن  أَْشيَاَء  َعْن  تَْسأَلُوا  اَل   ...« تعالى:  كقوله  لإلرشاد، 
السؤال عن أمور لم تطلب منه، ولكنه  المرء  ليتجنب  فهو مجرد توجيه 
إن سأل عنها فال إثم عليه، ويأتي النهى إلفادة الدعاء، ومنه قوله تعالى 
أَنَْت  إِنََّك  رَْحَمًة  لَُدنَْك  ِمْن  لََنا  َوَهْب  َهَديْتََنا  إِْذ  بَْعَد  قُلُوبََنا  تُِزْغ  اَل  »َربََّنا 
ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما كََسبَْت َوَعلَيَْها َما اكْتََسبَْت  اُب«، و«اَل يَُكلُِّف هللاَّ الَْوهَّ
َربََّنا اَل تُؤَاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أَْو أَْخطَأْنَا َربََّنا َواَل تَْحِمْل َعلَيَْنا إِْصرًا كََما َحَملْتَُه 
َواْغِفْر  َعنَّا  َواْعُف  ِبِه  لََنا  َما اَل طَاقََة  لَْنا  َواَل تَُحمِّ َربََّنا  الَِّذيَن ِمْن قَبْلَِنا  َعلَى 
لََنا َوارَْحْمَنا أَنَْت َمْواَلنَا فَانُْصرْنَا َعلَى الَْقْوِم الَْكاِفِريَن«، ويأتي للتقليل من 
نَّ َعيَْنيَْك إِلَى َما َمتَّْعَنا ِبِه  شأن المنهى عنه واحتقاره كقوله تعالى: »اَل تَُمدَّ
نْيَا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرزُْق َربَِّك َخيٌْر َوأَبَْقى«، فهو  أَْزَواًجا ِمْنُهْم زَْهرََة الَْحيَاِة الدُّ

قليل وحقير، بخالف ما عند هللا.
قُِتلُوا  الَِّذيَن  تَْحَسبَنَّ  »َواَل  العاقبة:  بيان  على  للداللة  النهى  ويأتي 
َربِِّهْم يُْرزَقُوَن«، فبيّنت اآلية أن عاقبة  أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد   ِ ِفي َسِبيِل هللاَّ
كقوله  والتسكين  للطمأنة  ويأتي  الباقية،  اآلخرة  في  السعادة  الجهاد: 
على  للحث  النهى  ويأتي  َوأََرى«،  أَْسَمُع  َمَعُكَما  إِنَِّني  تََخافَا  »اَل  تعالى: 
الشفقة والرحمة، كقوله صلى هللا عليه وسلم حين مر على قوم ووجدهم 
 ، وقوفا على دوابهم: »اْركَبُوَها َسالَِمًة َوَدُعوَها َسالَِمًة، َواَل تَتَِّخُذوَها كَرَاِسيَّ
أَكْثَُر  ِهَي  َراكِِبَها  ِمْن  َخيٌْر  َمرْكُوبٍَة  فَرُبَّ  َواأْلَْسَواِق  الطُّرُِق،  ِفي  أِلََحاِديِثُكْم 
ِ تََعالَى ِمْنُه«، ويأتي للتيئيس كقوله تعالى: »يَا أَيَُّها الَِّذيَن كََفُروا اَل  ِذكْرًا هلِلَّ

تَْعتَِذُروا الْيَْوَم إِنََّما تُْجزَْوَن َما كُْنتُْم تَْعَملُوَن«.
العلماء  حولها  اختلف  التي  النهى  بصيغة  المتعلقة  المباحث  ومن 
داللة النهى على األمر بضد المنهي عنه، حيث رأى بعضهم أن صيغة النهى 
ا ضده فهو يحتاج إلى دليل يخصه  ال تدل إال على ما نهت عن فعله، أمَّ
الوقت  في  هو  بشيء  النهى  أن  جمهورهم:  يرى  بينما  مطلوبًا،  كان  إن 
نهاه عن  األمر بضده، فمن قال: »ال تنطق بكلمة«، فقد  ذاته يدل على 
النطق وأمره بالسكوت، حيث إن االستجابة للنهى ال تكون إال بالسكوت، 
فيكون مأموًرا بالسكوت، ومنهيًّا عن الكالم، ومثل هذا الخالف ورد عنهم 
في صيغة األمر، حيث رأى البعض أنها ال تدل إال على طلب المأمور به، 
يرى  بينما  مطلوب،  غير  كان  إن  يخصه،  دليل  إلى  يحتاج  فهو  ا ضده  أمَّ
جمهورهم: أن األمر بشيء نهى عن ضده، فمن قال لشخص: »قم«، فقد 
نهاه عن هيئات الجلوس والنوم وغيرهما من الهيئات التي تمنع حصول 

الهيئة المأمور بها وهى القيام.
لوال  األمر،  قبله  النهي ومن  ليستفاد من صيغة  الثراء  كان هذا  وما 
أن  ونحمد هللا  بلغتنا  نفخر  أن  لنا  فُحقَّ  بهما،  تعلق  الذي  اللغوي  الثراء 

جعلنا من أهلها ونحمل اسمها.

م الُمتساِرع في مجال تقنية التواصل  ال شك أن التطور الُمذِهل، والتقدُّ
والمعلوماتية، قد بدأ يضغط على الكثير من الكتَّاب والمفكرين، والمربين 
الجمهور، بعد  إلى  إلى مراجعة لغة خطابهم  القوم، والدعاة  من أعمدة 
رؤى  وتَتالطمه  قيود،  بال  مفتوح  افتراضي  واقعٍ  أمام  أنفسهم  وجدوا  أن 
التواصل  مواقع  الوجود  إلى  ظهرت  أن  بعد  سيما  ال  دة،  ومعقَّ عة،  متنوِّ
االجتماعي المعاصرة، مثل )فيس بوك( و)تويتر( و)يوتيوب(، وغيرها من 
الواقع  فإن هذا  المعلوماتي، وبالفعل،  للفضاء  االجتماعية  اإلعالم  وسائل 
الجديد بدأ يضغط على البعض من تلك النُّخب بشكل حادٍّ، باتجاه اعتماد 
الناس،  هات  توجُّ مراعاة  إلى  الحاجة  بذريعة  الخطاب،  في  التلون  صيغة 
وأخذ رؤى الجمهور بنظر االعتبار؛ بقصد كسِب جماهيرية تواصليَّة بدافع 
التوق للشهرة، وحب االنتشار؛ مما اختزل دوَر تلك النُّخب من موقع القائد 
أقرب  دور  إلى  الُملتزِم،  النوعي  والمثّقف  الديني،  والواعظ  الجماهيري، 
ما يكون لدور البّقال، الذي يسعى إلى الحرص على تغليف سلعته، َوفًقا 
جمهور  التجاهات  استطالعه  ونتائج  السوق،  عن  انطباعه  معطيات  إلى 

المستهلكين، ومن ثَمَّ تسويقها َوفًقا لتلك المعايير.
وألن الدين ومنظومة القيم االجتماعية، مبنيان على ثوابت راسخة، 
الضمير  سلوك  في  باالستقرار  وتتَِّسم  الفيزيائي،  الزمن  حركة  تتجاوز 
الجمعي، فإنه ال ينبغي أن تقوم تلك النخب بإعادة صياغة جوهر خطابها 
أو  الجمهور،  أهواء  طبيعة  لمجرد  َوفًقا  االجتماعي،  وإرشادها  الديني، 
التواصل  لمواقع  الخصوصيَّة  وسياسات  الفضائيات،  الستراتيجيات  طبًقا 
االجتماعي، التي تقوم بنقل تلك الخطابات، بحيث تجدهم يقومون ببثِّ 

خطاٍب ُمتشّدد، عندما يكون موجًها عبر قناة اتصال ُجل جمهورها يُحبِّذ 
ليظهر  الخطاب  تلوين  بإعادة  يقومون  تجدهم  حين  في  الخطاب،  ذلك 
جمهور  مع  تتعاَمل  اتصال  قناة  عبر  ينقل  عندما  واعتداالً،  انفتاًحا  أكثر 
يعيشوها  أن  تستِحقُّ  جميلة  فرصة  الحياة  أن  ويرى  وُمتحرِّر،  ُمنفِتح 

بأبعادها المختلفة.
وإذا كان التعامل مع النِّتاج الفكري، والُمعطى المعرفي يجري بعقليَّة 
االلتزام  ويتطلَّب  المعاصرة،  الماديَّة  الكسب  ثقافة  سياق  في  السوق 
ويُحقِّق  المستهلكين،  جمهور  أذواق  مجاراة  يُبرِّر  بما  السوق،  بمعايير 
أخالقية  أو  دينيَّة،  بمعايير  بالضرورة  يلتزم  ال  تجريدي  بشكل  إشباعاهم 
المنهج  ذلك  أن  جرم  فال  بح؛  الرِّ تعظيم  قاعدة  تحكمه  ما  بقدر  بذاتها، 
ال يُبرِّر بيع الدين، ومنظومة القيم المجتمعيَّة باعتبارها سلًعا استهالكيَّة 
تخضع لقوانين السوق، كما يفعل البعض من النخب المشار إليها، فاألصل 
أال يشتري الذين يتعاملون بالدين، ويَنَشطون في مجال القيم، والتقاليد 
االجتماعية، بآيات هللا ثمًنا قليالً، وبالتالي فإنه ينبغي رفْض تحويل الدين 
لبضاعة، وااللتزام بمنطلق الدعوة إلى هللا، كما أمر هللا خالصة لوجه هللا، 
ذرائع  أي  ومغادرة   ،112 هود:  أُِمرَْت«  كََما  فَاْستَِقْم   « قاعدة  على  جريًا 
بقصد  القيمي،  أو  الديني،  الخطاب  صياغة  إعادة  وتقتضي  التلون،  تُبرِّر 
المريدين  طريقة هوى  على  الجمهور  مخاطبة  تبرير  ثم  ومن  التكسب، 
ومجاراة  أذواقهم،  مراعاة  ضرورة  على  الحرص  بذريعة  وحسب،  منهم 
سياسات  مع  وتماشيًا  التواصل،  آليات  في  الحاصل  التطور  لمقتضيات 

خصوصيات تَداولها لنقل الخطاب.

مكانة العقل  عظيمةمكانة العقل  عظيمة
والفكر  العقل  كرم  اإلسالم  غير  دين  يوجد  ال 
النظر  إلى  ودعــا  والنهي،  األلباب  بأولي  وأشــاد 
الناس  وقرأ  والتدبر،  التعقل  على  وحرض  والتفكر، 
)أَفاَل  و   ،)44 )البقرة:  تَْعِقلُوَن(  )أَفاَل  كتابه:  في 
تَْعِقلُوَن(  )لََعلَُّكْم  و   ،)17 )الغاشية:  يَْنظُُروَن( 
 ،)219 )البقرة:  تَتََفكَُّروَن(  )لََعلَُّكْم  و   ،)73 )البقرة: 
و )أََولَْم يَْنظُُروا( )األعراف: 185(، و )أََولَْم يَتََفكَُّروا( 
)الروم: 8(، و )آليَاٍت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن( )البقرة: 164(، 

و )آليَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن( )يونس: 24(.
إِنََّما  )قُْل  القرآن قوله:  أروع ما جاء في  ومن 
ثُمَّ  َوفـُـرَاَدى  َمثَْنى   ِ هلِلَّ تَُقوُموا  أَْن  ِبَواِحَدٍة  أَِعظُُكْم 
تَتََفكَُّروا( )سبأ: 46(. ومعناه: أنه ال يطلب منهم إال 
خصلة واحدة، وهي أن يتوجهوا بعقولهم وقلوبهم 
إلى هللا الذي يؤمنون به، وبخالقيته للكون وتدبيره 
الحقيقة،  إلى  الهداية  طلب  في  مخلصين  ألمره، 
بعيًدا عن تأثير” العقل الجمعي“، وعن الخوف من 
لهم، كل فرد مع صديقه ممن  المجاملة  أو  الناس 
يثق به، ويطمئن إليه، أو يفكر وحده، وهو معنى 
النبوة،  أمر  في  يتفكروا  ثم  وفرادى(،  )مثنى  قوله: 

وسيهديهم فكرهم الحر إلى الحق.
التكليف،  مناط  العقل  أن  العلماء  اعتبر  وقد 
ومحور الثواب والعقاب، كما قرروا أن العقل أساس 
ويثبت  بالعقل،  هللا  وجود  يثبت  لم  لو  إذ  النقل، 
هو  فالعقل  الوحي،  ثبت  ما  بالعقل،  النبي  صدق 
النبي عن طريق  النبوة، ويثبت صدق  يثبت  الذي 
بعد  ثم  عقلية،  داللة  صدقه  على  الدالة  المعجزة 
الذي  الوحي  عن  ليتلقى  نفسه،  العقل  يعزل  ذلك 

هو سلطة أعلى منه.
ومن هنا قرر المحققون من علماء اإلسالم: أن 
المطلق غير مقبول، ألنه لم يؤسس  المقلد  إيمان 
على برهان، ولم يقم على حجة بينة، بل على تقليد 
ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم  محض: )إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

ُمْقتَُدوَن( )الزخرف: 23(.
والقرآن يطالب كل ذي دعوى بإقامة البرهان 
محاورة  في  قال  ولهذا  رفضت،  وإال  دعواه،  على 
َصاِدِقيَن(  كُْنتُْم  إِْن  بُرَْهانَُكْم  َهاتُوا  )قُْل  المشركين: 
َهاتُوا  قُْل  آلَِهًة  ُدونِِه  ِمْن  اتََّخُذوا  )أَِم   ،)64 )النمل: 

بُرَْهانَُكْم( )األنبياء: 24(.
لَْن  )َوقَالُوا  الكتاب:  أهل  محاجة  في  وقال 
تِلَْك  نََصاَرى  أَْو  ُهوًدا  كَاَن  َمْن  إاِل  الَْجنََّة  يَْدُخَل 
َصاِدِقيَن(  كُْنتُْم  إِْن  بُرَْهانَُكْم  َهاتُوا  قُْل  أََمانِيُُّهْم 

)البقرة: 111(.
البراهين  على  تؤسس  أن  بد  ال  فالعقائد 
عاب  ولهذا  ــام،  واألوه الظنون  على  ال  اليقينية، 
َحقٌّ   ِ هللاَّ َوْعَد  إِنَّ  ِقيَل  )َوإَِذا  بقوله:  المشركين  هللا 
اَعُة إِْن  َما السَّ َما نَْدِري  ِفيَها قُلْتُْم  اَعُة ال َريَْب  َوالسَّ
)الجاثية: 32(،  ِبُمْستَيِْقِنيَن(  نَْحُن  َوَما  إاِل ظَنًّا  نَظُنُّ 
َوَما  َونَْحيَا  نَُموُت  نْيَا  الدُّ َحيَاتَُنا  إاِل  ِهَي  َما  )َوقَالُوا 
ْهُر َوَما لَُهْم ِبَذلَِك ِمْن ِعلٍْم إِْن ُهْم إاِل  يُْهلُِكَنا إاِل الدَّ
يَظُنُّوَن( )الجاثية: 24(. ليس في اإلسالم إذن ما عرف 
شيئًا  اإليمان  اعتبار  من  األخرى  األديان  بعض  في 
يؤخذ  وإنما  التفكير،  ودائرة  العقل  منطقة  خارج 
بالتسليم المطلق، وإن لم يرتضه العقل، أو يسانده 
البرهان، حتى شاع عندهم مثل هذا القول: »اعتقد 

وأنت أعمى« أو » أغمض عينيك ثم اتبعني«.
ويحرم على المسلم أن يتبع الظنون واألوهام، 
لتحصيل  إياها  هللا  وهبه  التي  األدوات  معطالً 
والفؤاد،  والبصر  السمع  وهي:  الصحيحة،  المعرفة 
ْمَع  قال تعالى: )َوال تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ
َوالْبََصَر َوالُْفؤَاَد كُلُّ أُولَِئَك كَاَن َعْنُه َمْسئُوالً( )اإلسراء: 
36( قال العلماء في تفسير هذه اآلية: إن هللا تعالى 
نهى عن القول بال علم، بل بالظن الذي هو التوهم 
والخيال، وفي الصحيحين: )إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث( )متفق عليه عن أبي هريرة(، وفي 
سنن أبي داود وغيره: )بئس مطية الرجل: زعموا( 
)َرواُه أحمُد وأبو داود عن حذيفة – صحيح الجامع 

الصغير )2846(.
ينزل  والــفــؤاد  والبصر  السمع  تعطيل  إن 
حضيض  إلى  العاقلة  اإلنسانية  أفق  من  باإلنسان 
سبيالً  أضل  اإلنسان  يجعل  بل  الغافلة،  البهيمية 
من األنعام؛ ألنها لم تؤت ما أوتى من قوى التمييز 
أن يكون من حطب جهنم:  واإلدراك، فكان جديرًا 
لَُهْم  َواإلِنِْس  الِْجنِّ  ِمَن  كَِثيرًا  لَِجَهنََّم  َذَرأْنَا  )َولََقْد 
قُلُوٌب ال يَْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم أَْعيٌُن ال يُبِْصُروَن ِبَها َولَُهْم 
أََضلُّ  ُهْم  بَْل  كَاألَنَْعاِم  أُولَِئَك  ِبَها  يَْسَمُعوَن  ال  آَذاٌن 

أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُوَن( )األعراف: 179(.
اتباعهم  المشركين  على  القرآن  عاب  لقد 
إال  فيها  يغني  ال  التي  العقائد  تكوين  في  للظن 
ذلك  وفي  والبرهان،  البصيرة  على  القائم  اليقين 
بخطابهم فيقول في شأن آلهتهم: )إِْن ِهَي إاِل أَْسَماٌء 
ُ ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن  يْتُُموَها أَنْتُْم َوآبَاُؤكُْم َما أَنْزََل هللاَّ َسمَّ
إِْن يَتَِّبُعوَن إاِل الظَّنَّ َوَما تَْهَوى األَنُْفُس( )النجم: 23(، 
ويقول في هذا السياق نفسه: )َوَما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم 
الَْحقِّ  ِمَن  يُْغِني  الظَّنَّ ال  َوإِنَّ  الظَّنَّ  إاِل  يَتَِّبُعوَن  إِْن 

َشيْئًا( )النجم: 28(.
قتل  قضية  في  الكتاب  أهــل  على  ــاب  وع
ِبِه  لَُهْم  )َما  فقال:  الوثنيين  على  عابه  ما  المسيح 
رَفََعُه  بَْل  يَِقيًنا،  قَتَلُوُه  َوَما  الظَّنِّ  اتِّبَاَع  إاِل  ِعلٍْم  ِمْن 
لمسلم  يحل  وال   ..)158  –  157 )النساء:  إِلَيِْه(   ُ هللاَّ
أن يأخذ فكرته عن الوجود: مبدئه ومنتهاه، وعلته 
وأسراره، إال عن رب الوجود، فكل ما يتصل بمسائل 
ورسله  وكتبه  ومالئكته  هللا  في  والعقيدة  الغيب 
ليس  الكون،  وأسرار  الحياة  وغايات  اآلخر،  واليوم 
المؤيد  المنزل على رسوله،  له مصدر إال وحي هللا 
القاطعة  نبوته،  الدالة على صدق  البينات،  باآليات 

بصحة رسالته.
إن من أراد أن يعرف فكرة صحيحة كاملة عن 
أن  فالبد  صنعه،  من  الغاية  وعن  ما،  جهاز  دقائق 
يأخذها من صانعه نفسه، وهللا تعالى هو صانع هذا 
الكون، علويه وسفليه، بمن فيه وما فيه، وما نبصره 
يمدنا  أن  على  القادر  وحده  وهو  نبصره،  ال  وما 
بالحقائق الصادقة عن هذا الوجود وأسراره وغاياته: 
)الملك:  الَْخِبيُر(  اللَِّطيُف  َوُهَو  َخلََق  َمْن  يَْعلَُم  )أاَل 
أنها  زعمت  التي  والفلسفات  النظريات  وكل   ،)14
فسرت الوجود وخباياه، والحياة وأسرارها، إنما هي 
ال  الظَّنَّ  )َوإِنَّ  بعًضا:  بعضها  يضرب  ظنية  فروض 

يُْغِني ِمَن الَْحقِّ َشيْئًا( )النجم: 28(.

فقد  الكبائر،  أكبر  كبيرة من  إنه  العقوق شديد، حيث  أن عقاب  ال شك 
العاص: أن رسول هللا صلى هللا عليه  البخاري عن عبد هللا بن عمرو بن  روى 
يا رسول هللا،   : قيل  والديه،  الرجل  يلعن  أن  الكبائر  أكبر  قال: »إن من  وسلم 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب 
أمه فيسب أمه«، وهذا في التسبب في السب، فما بال المباشرة؟! وقد قال هللا 
تعالى: »فال تقل لهما أف وال تنهرهما، وقل لهما قوال كريما، واخفض لهما جناح 

الذل من الرحمة« اإلسراء :23، 24.
وقد أَخرج الحاكم واألصبهانّي وقال الحاكم: صحيُح اإلسناد عن أبي بكر 
ُر  نُوِب يُؤَخِّ رضي هللا عنه مرفوًعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »كُلُّ الذُّ
لُُه لَِصاِحِبِه ِفي  َ يَُعجِّ ُ ِمْنَها َما َشاَء إلَى يَْوِم الِْقيَاَمِة، إالَّ ُعُقوَق الَْوالَِديِْن، فَِإنَّ هللاَّ هللاَّ

الَْحيَاِة قَبَْل الَْمَماِت«.
وأما الذي صدر منه عقوق في حالة غضب: فالغضب ليس عذًرا وال مبرًرا، 
ما دام اإلنسان يعي ويعقل ويعلم ما يصدر منه من أقوال وتصرفات، ولذلك 
نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن الغضب، فيما رواه البخاري عن أبي هريرة 
أن رجال قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: أوصني، قال: )ال تغضب(، فردد مرارا- 
من  شيء  منه  صدر  من  فعلى  تغضب(،  )ال  قال:  ـ،  مرارا  الوصية  طلب  أي 
العقوق أن يتوب إلى هللا تعالى من هذا الذنب الكبير، فيندم على ما صدر منه، 
ويستغفر هللا تعالى، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه أن يعوض هذا 
العقوق بالبر واإلحسان، ويسترضي أباه حتى يرضى، وعليه أن ال ييأس وال يمل 

من اإلحسان حتى يرضي أباه.
وقال  هــود:114،   السيئات(  يذهبن  الحسنات  )إن  تعالى:  قال هللا  وقد 
سبحانه: ) ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 
( فصلت: 34، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم فيما رواه ابن حجر والمنذري 
وغيرهما بسند حسن عن أبي ذر رضي هللا تعالى عنه، قال: قال لي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: »اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق 

الناس بخلق حسن«.

نبذة عن الخليفة الراشد )الفاروق(نبذة عن الخليفة الراشد )الفاروق(
هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، أبو حفص 
ولقبه النبي صلى هللا عليه وسلم بالفاروق، أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة 
المخزومية وهي أخت أبي جهل عمرو بن هشام، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، 
وأول من لقب بأمير المؤمنين، كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، 

وكانت له السفارة فيهم، ينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذاره.
أسلم قبل الهجرة بخمس سنوات وشهد الوقائع مع النبي صلى هللا عليه 

وسلم، وأرسله النبي صلى هللا عليه وسلم في عدة سرايا.
بويع بالخالفة يوم وفاة أبي بكر الصديق وبعهد منه، بعد استشارة الناس 
فيه فوافقوه، واله أبو بكر القضاء في عهده فكان أول قاٍض في اإلسالم، ولم 
كانت  اإلسالم  وأخوة  اإليمان  طالوة  ألن  متخاصمان،  القضاء  واليته  مدة  يأته 
يفتيهم  من  إفتاء  عند  ونزلوا  استفتوا  اختلفوا  فإذا  التخاصم،  من  الناس  تمنع 
من الصحابة، قطع العطاء عن المؤلفة قلوبهم بعد اعتزاز اإلسالم وقوة شوكته، 
الغانمين، لكي  بين  للخراج ولم يقسمها  المفتوحة عنوة  البالد  أراضي  أخضع 
يستكملوا فريضة الجهاد، وأعادها إلى أصحابها الذين كانوا عليها وجعل خراجها 

حقا للمسلمين.
في  الدواوين  دون  من  وأول  النبوية،  الهجرة  بسنة  التاريخ  بدأ  من  أول 
في  سابقتهم  حسب  ألصحابها  المرتبات  وتوزيع  األعطيات،  إلحصاء  اإلسالم، 
اإلسالم، اتخذ بيت مال المسلمين، فزاد فيها )الحمد هلل( وفي بعضها زاد )ال إله 
إال هللا(، وفي بعضها )محمد رسول هللا(، رد النساء المسبيات في حرب الردة إلى 

عشائرهن، وقال: كرهت أن يصير السبي سبة على العرب.
ضرب في شرب الخمر ثمانين جلدة، وكانت أربعين وحرم المتعة ونهى 
عن بيع أمهات األوالد، اتخذ داراً للدقيق وجعل فيها الدقيق والتمر والسويق 
والزبيب وما يحتاج إليه، يعين به المنقطع، وكان يخرج إذا صلى اآلخرة -أي 
العشاء- فيطوف بدرته على من في المسجد، فينظر إليهم ويعرف وجوههم 

ويسألهم هل أصابوا عشاء، وإال خرج فعشاهم.
كان له عيون يتقصى بها أحوال الجيش وأحوال عماله في األمصار، وكان 
إذا أتاه وفد من مصر من األمصار سألهم عن حالهم وأسعارهم وعمن يعرف 
من أهل البالد وعن أميرهم، وهل يدخل عليه الضعيف وهل يعود المريض، 

فإن قالوا نعم، حمد هللا، وإن قالوا: ال، كتب إليه: أقبل.
يلبس  وال  البراذين،  يركب  أال  أربعاً:  عليه  يشترط  عامالً  بعث  إذا  كان 

الرقيق، وال يأكل النقي، وال يتخذ بواباً.
له  عامالً  فذكروا  هذا؟  لمن  فقال:  وجص،  بحجارة  يبنى  ببناء  يوماً  ومر 
على البحرين، فقال: أبت الدراهم إال أن تخرج أعناقها، وشاطره ماله، في أيامه 
والجزيرة وخراسان  والمدائن ومصر  القدس  وافتتحت  والعراق  الشام  فتح  تم 

وكرمان وسجستان وقبرص.

التوبة من عقوق الوالدنيالتوبة من عقوق الوالدني

الدني معتقد وليس سلعة استهالكية للبيعالدني معتقد وليس سلعة استهالكية للبيع

كالبائع  المشتري  لدى  يكون  أن  يجب  البيع  ففي 
يتحدد  لم  فإذا  واألجــل؛  والــوزن  السعر  عن  معلومات 
والمشتري:  البائع  بين  النزاع  وقع  العقد  في  السعر 
البائع يزيد في الثمن، والمشتري ينقص! وإذا لم يتحدد 
الوزن أو الكيل وقع النزاع بين المتبايعين: البائع ينقص، 
والمشتري يزيد! وإذا لم يتحدد األجل في الثمن أو في 
المبيع، فإن أحدهما يريد التعجيل واآلخر يريد التأجيل!

ولهذا نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع 
السيارة  بيع  وال  الشارد،  الحيوان  بيع  يجوز  فال  الَغَرر، 
المسروقة، وال بيع شيء لم يُخلق بعد، أو لم يُقبض، وال 
يجوز بيع َغوصة غائص، وال رمية صائد … ألن هذا أشبه 

شيء بالقمار، ويؤدي إلى الجهالة والنزاع!

وفي بيع السلَم، حيث يؤجل المبيع، يجب تحديد 
مواصفات هذا المبيع تحديًدا دقيًقا نافيًا للجهالة والنزاع، 

بحيث يقوم وصف المبيع مقام رؤيته.
كما نهى الدين عن أن يبيع أحٌد على بيع أخيه، أو 
يسوم على َسومه، أو يخطب على خطبته، ونهى المرأة 
عن أن تسأل طالق أختها في النسب أو في الدين أو في 

اإلنسانية، لتحّل محلها.
جاء  بثمنه،  كل صنف  وبيع  السلع،  بتصنيف  وأمر 
على  منه  صنف  كل  تمرك:  صّنْف  البخاري:  صحيح  في 
العمال والخدم: إخوانكم  حدة! كما أمر بحسن معاملة 

خولكم، جعلهم هللا تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعْمه مما يأكل، وليلبْسه مما يلبس، وال يكلْفه 
فوق طاقته، فإذا كلّفه وجب عليه إعانته )انظر صحيح 

البخاري وغيره(.
وشهادة  والكذب  والنجش  الغش  عن  الدين  ونهى 
والظلم  والغصب  والربا  واالحتكار  والــرشــوة  ــزور  ال
والتالعب  الديون  وفــاء  في  والمماطلة  والتطفيف 
والصلح  والنصح  بالعدل  وأمر  والمكاييل،  بالموازين 
واألمانة والصدق واالستقامة والسماحة في البيع والشراء 
ووفاء الديون وحسن القضاء وإنظار الُمْعسر والتخفيف 
بين  فيها  والعدل  المالية  )التكاليف(  الوظائف  في 
المكلّفين، بما يؤدي إلى تقليل المنازعات واالضطرابات 

في المجتمع إلى أقّل حّد ممكن.

والقروض والديون يجب توثيقها بالكتابة والشهادة 

والرهن، كي ال يقع اختالف أو نزاع بين الدائن والمدين 

في أصل الدين، أو مبلغه، أو أجله.

من  مقصد  المنازعات  تقليل  فــإن  هــذا  وعلى 

مقاصد الدين والخلق في المجال االقتصادي والسياسي 

والمحاكم  القضاء  إلى  اللجوء  من  يخفف  واالجتماعي، 

والشحناء،  البغضاء  من  ويخفف  والدولية،  المحلية 

ابتزازات  بين  والجهود  واألمـــوال  األوقــات  وإضاعة 

المحامين ورشاوى القضاة وأالعيب األمم!

د/ رفيق يونس المصري

تقليل المنازعات مقصد من مقاصد الدني والخلقتقليل المنازعات مقصد من مقاصد الدني والخلق

إن روح السماحة التي تبدو في ُحسن المعاشرة، ولطف 
البر  من  اإلنسانية  المشاعر  وسعة  الجوار،  ورعاية  المعاملة، 
والرحمة واإلحسان من األمور التي تحتاج إليها الحياة اليومية، 

وال يغني فيها قانون وال قضاء.
شأن  في  القرآن  قول  مثل  في  السماحة  هذه  تتجلى 
الوالَديْن المشركَيْن اللذيْن يحاوالن إخراج ابنهما من التوحيد 

نْيَا َمْعُروفًا« لقمان: 15. إلى الشرك: »َوَصاِحبُْهَما ِفي الدُّ
المخالفين  إلى  واإلقساط  البر  في  القرآن  ترغيب  وفي 
ُ َعِن الَِّذيَن  الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين: »الَ يَْنَهاكُُم هللاَّ
تَبَرُّوُهْم  أَْن  ِديَارِكُْم  ِمْن  َولَْم يُْخرُِجوكُْم  يِن  الدِّ يَُقاتِلُوكُْم ِفي  لَْم 

َ يُِحبُّ الُْمْقِسِطيَن« الممتحنة: 8. َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ هللاَّ
وفي قول القرآن يصف األبرار من عباد هللا: »َويُطِْعُموَن 
الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوأَِسيرًا« اإلنسان: 8، ولم يكن 

األسير حين نزلت اآلية إال من المشركين.
المسلمين  بعض  شبهة  عن  يجيب  القرآن  قول  وفي 
المشركين  من  وجيرانهم  ذويهم  على  اإلنفاق  مشروعية  في 
يََشاُء  َمْن  يَْهِدي   َ هللاَّ َولَِكنَّ  ُهَداُهْم  َعلَيَْك  »لَيَْس  ين:  الُمِصرِّ
َوْجِه  ابِْتَغاَء  إاِلَّ  تُْنِفُقوَن  َوَما  فأَلَنُْفِسُكْم  َخيٍْر  ِمْن  تُْنِفُقوا  َوَما 

«البقرة: 272. ِ هللاَّ
وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدوِّن 
مذهبه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث إلى أهل مكة ماالً 
لما قحطوا؛ ليوزَّع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من 

أهل مكة من العنت واألذى هو وأصحابه.
قالت:  بكر  أبي  بنت  أسماء  عن  والشيخان  أحمد  وروى 
قدمت أمي وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت 
النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت: يا رسول هللا، إن أمي قدمت 

وهي راغبة، أفـأِصلُها؟ قال: »نعم، ِصلي أمك«.
وفي قول القرآن يبين أدب المجادلة مع المخالفين: »َوالَ 
تَُجاِدلُوا أَْهَل الِْكتَاِب إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم 
َوقُولُوا آَمنَّا ِبالَِّذي أُنْزَِل إِلَيَْنا َوأُنْزَِل إِلَيُْكْم َوإِلَُهَنا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد« 

العنكبوت: 46.
عليه  الرسول  معاملة  في  كذلك  السماحة  هذه  وتتجلى 
الكتاب يهوًدا كانوا أو نصارى، فقد كان  الصالة والسالم ألهل 
ويأخذ  مرضاهم،  ويعود  إليهم،  ويحسن  ويكرمهم،  يزورهم 

منهم ويعطيهم.
من  -وهم  نجران  وفد  أن  السيرة:  في  إسحاق  ابن  ذكر 
النصارى- لما قدموا على الرسول بالمدينة، دخلوا عليه مسجده 
بعد العصر، فكانت صالتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد 
الناس منعهم، فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم: »دعوهم« 

فاستقبلوا المشرق فصلوا صالتهم.
النبوي(  )الهدي  القصة في  القيم على هذه  ابن  وعقب 
مساجد  الكتاب  أهل  دخول  »جواز  الفقه:  من  فيها  ما  فذكر 
بحضرة  صالتهم  من  الكتاب  أهــل  وتمكين  المسلمين، 
وال  عارًضا،  ذلك  كان  إذا  أيًضا،  مساجدهم  وفي  المسلمين، 

يمكنون من اعتياد ذلك«.
وروى أبو عبيد في )األموال( عن سعيد بن المسيب: أن 
رسول هللا تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تُْجَرى 
عليهم، وروى البخاري عن أنس: أن النبي عاد يهوديًّا، وعرض 
عليه اإلسالم فأسلم، فخرج وهو يقول: »الحمد هلل الذي أنقذه 
ودرعه  مات  النبي  »أن  أيًضا:  البخاري  وروى  النار«،  من  بي 
مرهونة عند يهودي في نفقة عياله«، وقد كان في وسعه أن 
يستقرض من أصحابه، وما كانوا لِيَِضنُّوا عليه بشيء، ولكنه أراد 

أن يَُعلِّم أمته.
وقَِبل النبي الهدايا من غير المسلمين، واستعان في سلمه 
يخش  ولم  له،  والءهم  ضمن  حيث  المسلمين،  بغير  وحربه 
منهم شرًّا وال كيًدا، ومرت عليه جنازة فقام لها واقًفا، فقيل له: 
إنها جنازة يهودي! فقال عليه الصالة والسالم: »أليست نفًسا؟«.

الصحابة  معاملة  في  كذلك  السماحة  هذه  وتتجلى 
دائم  معاش  بصرف  يأمر  فعمر  المسلمين،  لغير  والتابعين 
هللا  قال  يقول:  ثم  المسلمين،  مال  بيت  من  وعياله  ليهودي 
َدقَاُت لِلُْفَقرَاِء َوالَْمَساكِيِن« التوبة: 60، وهذا  تعالى: »إِنََّما الصَّ
بقوم  الشام  إلى  رحلته  في  ويمر  الكتاب..  أهل  مساكين  من 
مجزومين من النصارى، فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم من بيت 

مال المسلمين.
لؤلؤة  -أبي  الذمة  أهل  من  رجل  بضربة  عمر  وأصيب 
المجوسي- فلم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده، وهو 
بأهل  بعدي  من  الخليفة  »أوصي  فيقول:  الموت  فراش  على 
وأالَّ  ورائهم،  من  يقاتل  وأن  بعهدهم،  يوفي  أن  خيرًا،  الذمة 

يكلفهم فوق طاقتهم«.
وعبد هللا بن عمرو يوصي غالمه أن يعطي جاره اليهودي 
من األضحية، ويكرر الوصية مرة بعد مرة، حتى دهش الغالم، 
ابن عمرو: إن  العناية بجار يهودي؟ قال  وسأله عن سر هذه 
النبي عليه الصالة والسالم قال: »ما زال جبريل يوصيني بالجار 
ربيعة  أبي  بن  الحارث  أم  وماتت  سيورثه«..  أنه  ظننت  حتى 
وهي نصرانية، فشيَّعها أصحاب رسول هللا.. وكان بعض أجالء 
التابعين يعطون نصيبًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى، وال 
يرون في ذلك حرًجا، بل ذهب بعضهم -كعكرمة وابن سيرين 

والزهري- إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها.
عن  ُسئل  »أنه  زيد:  بن  جابر  عم  شيبة  أبي  ابن  وروى 
المسلمين،  من  ملتكم  أهل  في  فقال:  توضع؟  فيمن  الصدقة 
وأهل ذمتهم«.. وذكر القاضي عياض في »ترتيب المدارك« قال: 
ث الدارقطني أن القاضي إسماعيل بن إسحاق، دخل عليه  »حدَّ
الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد باهلل 
العباسي، فقام له القاضي ورحب به، فرأى إنكار الشهود لذلك، 
إنكاركم،  علمت  قد  إسماعيل:  القاضي  قال  الوزير  فلما خرج 
ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِفي  وقد قال هللا تعالى: »الَ يَْنَهاكُُم هللاَّ
يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن تَبَرُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم«  الدِّ
الممتحنة: 8، وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين، وهو سفير 

بيننا وبين المعتضد، وهذا من البر.
من  كثير  مواقف  في  ذلك  بعد  السماحة  هذه  وتتجلى 
الذمة، واعتبار أعراضهم  الدفاع عن أهل  األئمة والفقهاء، في 
لذلك: موقف  مثالً  ذكرنا  وقد  المسلمين،  وحرماتهم كحرمات 

اإلمام األوزاعي، واإلمام ابن تيمية.
ونكتفي هنا بكلمات نيرة للفقيه األصولي المحقق شهاب 
الدين القرافي شارًحا بها معنى البر الذي أمر هللا به المسلمين 
في شأنهم، فذكر من ذلك: الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، 
وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم -على سبيل 
واحتمال  والذلة،  الخوف  سبيل  على  ال  والرحمة  لهم  اللطف 
إزالته- لطًفا منا بهم، ال  القدرة على  الجوار -مع  إذايتهم في 
أهل  من  يجعلوا  وأن  بالهداية،  لهم  والدعاء  طمًعا،  وال  خوفًا 
السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، 
وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد ألذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم 
وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع 

الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم… إلخ.

التسامح يف رشيعتنا الغراءالتسامح يف رشيعتنا الغراء
أ/ كالع رياض

عباس شوماند/السيد صقر 

أ/ نايف عبوش
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رياضة الوثبرياضة الوثب
 »القفز الطويل« نشأتها  »القفز الطويل« نشأتها 

وقوانينها وفوائدهاوقوانينها وفوائدها
المعلوماتية من ثورة هائلة  الثورة  بفضل ما أحدثته 
اإللكتروني  الفضاء  أصبح  اإللكتروني،  الفضاء  مجال  في 
خاللها  من  تُدار  جديدة  ساحة  يكون  ألن  بقوة  ُمرشحاً 
األسلحة  عن  تماماً  مختلفة  وأدوات  بأسلحة  التفاعالت 
عليه  يُطلق  جديد  ُمسمى  ظهر  وهنا  التقليدية،  واألدوات 
اشتباك  قواعد  لها  أصبح  والتي  اإللكتروني  الفضاء  حروب 
وقد  التقليدية،  الحروب  في  الموجودة  تلك  عن  مختلفة 
غيرت حروب الفضاء اإللكتروني من مفهوم وطبيعة الحرب؛ 
فهي ال تستهدف تدمير اآلالت والمعدات العسكرية للعدو 
أو احتالل األرض وإنما إلحاق الضرر البالغ بالبنية التحتية 

للدولة بأقل كُلفة ممكنة.
من  البد  اإللكتروني  الفضاء  حــروب  تعريف  عند 
بدراسة  المعنيين  من  لعدد  الفكرية  الجهود  إلى  اإلشارة 
الحروب اإللكترونية مثل جون أركويال وديفيد رون اللذان 
استرداد  أو  »إجراء  بأنها:  اإللكتروني  الفضاء  حروب  عرفا 
واآلليات  المبادئ  باالعتماد على  إلجراء عمليات عسكرية 
المعلومات  نظم  تدمير  أو  تعطيل  يعني  ما  المعلوماتية، 
الُمستهدفة«، ويُمكن تعريف  العدو  واالتصاالت في دولة 
قائم  نظام  بأنها  القانونية  النظرة  من  اإللكترونية  الحروب 
إلى  تهدف  العنكبوتية  الشبكة  في  الُمنتشر  الرعب  على 
والجماعات  األفراد  أمن  لترويع  األعمال  العديد من  تنفيذ 
في  وإدخالهم  اقتصاديا  وإرهاقهم  والدول  والمؤسسات 
باإلرهاب  يعرف  عما  ناتجة  واجتماعية  نفسية  أزمــات 
الغربي، وهي  الواقع  المفهوم من  وينطلق هذا  الصامت، 
االتصاالت  كشكل  عدة  أشكاالً  تأخذ  صامتة  ناعمة  حرب 
بين الجيوش وقاداتها وإضعاف شبكات النقل واإلمدادات 
اللوجستية وضرب المعلومات االقتصادية وإحراج الساسة 

والعبث بالمحتوى الفني والتقني.
تخيلية  حرب  أنها  أيضاً  اإللكترونية  الحروب  تُعرف 
الواقع  تُحاكي  ملموسة  غير  طبيعة  ذات  افتراضية  أو 
أدوات  تتلخص  بحيث  دماء  بال  حرب  وهي  تام،  بشكل 
التقنية  والبرمجيات  اإللكترونية  بالمواجهات  فيها  الصراع 
وبرامج التخريب المحوسبة وطلقات من لوحات المفاتيح 
الوصول  تحاول  اصطناعية  بيئة  في  المبرمجين  ونقرات 
المادية والملموسة، عرفتها  الحياة  لصورة حقيقية لمالمح 
 ” بأنها  لإلنترنت  أكسفورد  معهد  في  الباحثة  تاديو،  ماريا 
حرب تُركز على استخدامات معينة لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ضمن استراتيجية عسكرية هجومية أو دفاعية 
السيطرة  أو  الفوري  التعطيل  إلى  وتهدف  الدولة،  أقرتها 
مع  المعلومات  بيئة  داخل  تُشن  والتي  العدو  موارد  على 
أهداف تتراوح بين الصعيد المادي والمجاالت غير المادية 
والتي قد يختلف مستوى الدمار فيها على حسب طبيعة 

وحجم الهجوم.
الفضاء  حروب  األمريكية  الدفاع  وزارة  عرفت  فيما 
بهدف  السيبرانية  القدرات  توظيف  أنها  اإللكترونية 
تحقيق غرض أساسي، يتمثل في تحقيق األهداف أو اآلثار 
وبالتالي  خالله،  من  أو  اإللكتروني  الفضاء  في  العسكرية 
معناها  في  اإللكترونية  الحروب  مفهوم  تلخيص  يُمكن  
الدول  بعض  تشنها  التي  الهجمات  هي  بأنها:  اإلجرائي 
ويكون مسرحها هو الفضاء اإللكتروني بغرض إلحاق الضرر 
بالمنشآت والبنى التحتية واألهداف العسكرية للدولة التي 
بأنها  اإللكتروني  الفضاء  حروب  وتتميز  للهجوم،  تعرضت 
يُمكن أن تكون من فاعلين غير الدول فيكون هناك صعوبة 

في تعديد العدو والجهة الُمهاجمة.

خصائص حرب الفضاء

من  بالعديد  اإللكتروني  الفضاء  حــروب  تتميز 
من  العديد  اعتماد  وراء  الدافع  كانت  التي  الخصائص، 
الدول  غير  الفاعليين من  عليها وكذلك  الدوليين  الفاعلين 

ومن أهم تلك الخصائص:
مع  بالمقارنة  اإللكترونية  الحروب  تكلفة  -انخفاض 
أو  معدات  إلى  تحتاج  ال  فهي  التقليدية،  الحروب  تكلفة 
كما  للدماء،  إراقة  هناك  يكون  ال  وبالتالي  ُمجهزة  جيوش 
تكون  الُمهاجمة  الجهة  من  الخسائر  إلحاق  احتمالية  أن 

ُمنعدمة مع إلحاق ضرر بالعدو.
الفضاء  ــروب  ح أن  إذ  المسئولية،  ــالء  إخ -مبدأ 
اإللكتروني يكون فيها صعوبة تحديد الجهة الُمهاجمة مما 
يُساعد على إمكانية التالعب والتمويه العالية فيما يتعلق 

بمصدر ومكان شن الهجوم اإللكتروني.
تستهدف  الحروب  هذه  أن  بحيث  األهداف،  -تعدد 
مجموعة من األهداف وال تقتصر على األهداف العسكرية 
فقط؛ بل قد يكون الهدف منها طمس هوية الدولة وهنا 

تدمير  هو  منها  الهدف  يكون  وقد  ثقافي،  هدفها  يكون 
في  المالية  المؤسسات  من  لمجموعة  المعلومات  أجهزة 
تحول  بعد  خاصًة  اقتصادي،  هدفها  يكون  وهنا  الدولة 
البنى  تستهدف  أنها  أي  للرقمنة،  الدولة  قطاعات  ُمعظم 

التحتية للدولة.
فاعليين  من  اإللكترونية  الحروب  تكون  أن  -يُمكن 
هذه  في  الُمستخدمة  األسلحة  أن  حيث  الدول،  غير  من 
الحروب ليست حكراً في يد الدولة، وبالتالي يُمكن وصفها 
بأنها حروب غير تناظرية، فنتيجة لتكلفتها الُمتدنية وأنها 
ال تحتاج لمقاتالت متطورة أو امتالك أسلحة ُمكلفة وإنما 
يكفي للقيام بها أن يكون هناك تطوير للبرمجيات وامتالك 
أجهزة الحاسوب وكيفية التعامل معها، جعل فاعليين أيضاً 

من غير الدول تقوم بها.
ما  عادًة  والتي  الردع،  مبدأ  تطبيق  إمكانية  -فشل 
أو  التقليدية  الحروب  في  أخرى  ضد  دولة  من  يُستخدم 
صعوبة  بسبب  اإللكترونية  الحروب  في  ولكن  النووية، 
الهدف  تتبع  الصعب  من  يكون  الُمهاجمة  الجهة  تحديد 

وبالتالي يكون من الصعب ردعه.
تعتمد  وال  متنوعة  أساليب  استخدام  فيها  -يتم 
اإللكتروني؛  الفضاء  أسلحة  أهم  فمن  معين،  أسلوب  على 
التجسس المعلوماتي وهي أحد أشهر أقدم أسلحة الحروب 
اإللكترونية،  القرصنة  اإللكتروني،  االختراق  اإللكترونية، 
وسائل اإلعالم التي تلعب دوراً محورياً في العصر الحديث 
عدد  إلقبال  نظراً  شبابها  وإفساد  الدولة  هوية  طمس  في 
كبير من الجماهير عليها، وهناك أيضاً األقمار االصطناعية 
حسم  في  تعقيداً  وأكثرها  التقنية  الوسائل  أكفئ  فهي 

المعارك.
كل هذه الخصائص جعلت الحروب اإللكترونية هي 
وبالتالي  الحديث  العصر  في  الــدول  من  العديد  وجهة 
أصبحت ركن أساسي في الصراعات العالمية، فهي ال تعرف 
تحديد  فيها  الُمتعذر  ومن  والمكانية  الجغرافية  الحدود 
من  جديًدا  نوعاً  جعلها  ذلك  كل  سيرها،  وخط  الضربات 

المواجهات مغايرًا لما عرفته البشرية في تاريخها.

الحروب اإللكترونية والتحول في مفهوم األمن

الحروب  على  ُمتزايد  بشكل  تعتمد  الــدول  باتت 
تكنولوجيا  في  الحادث  الكبير  التطور  نتيجة  اإللكترونية؛ 
قُورنت  ما  إذا  ُمكلفة  غير  أنها حروب  وكذلك  المعلومات 
بوسائل الهجوم العسكرية التقليدية، كما أنها تُلحق ضرراً 
وبالتالي  الُمهاجمة،  الجهة  تحديد  ويصعب  بالخصم  كبيراً 
تُجنب الدول اإلدانة والتبعات القانونية والتبعات العسكرية 
للهجوم بما في ذلك تجنبها أي ردود عسكرية مباشرة على 
آثارها  لها  الحروب  تلك  أن  يمنع  ال  هذا  ولكن  الهجمات 
أمنها  تهدد  أنها  حيث  الُمستهدفة،  الدول  على  المدمرة 
القومي وتُربك حساباتها والخطط الموضوعة للتنمية، ومن 
هنا كان البد أن يكون هناك فرع جديد لألمن القومي تكون 
مهمته حماية الفضاء اإللكتروني وهو األمن السيبراني أو 

اإللكتروني.

نماذج تطبيقية لحروب الفضاء اإللكتروني

الفضاء  عبر  تتم  التي  الهجمات  من  العديد  هناك 
على  التفاعالت  إدارة  في  فعال  دور  لها  وكان  اإللكتروني 

الساحة العالمية، ولكن من أبرز الهجمات اإللكترونية خالل 
السنوات األخيرة:

الهجمات اإللكترونية بين الواليات المتحدة األمريكية 
وروسيا، إذ كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن 
الدفاع  لوزارة  تابعاً  إلكترونياً  جيشاً  بالفعل  أنشأت  بالده 
إلكترونية  مؤسسة  إنشاء  تم  2010م  عام  وفي  الروسية، 
أمريكية تابعة للبنتاغون، بل وأكدت وكالة الدفاع األمريكية 
إلكتروني هجومي  إضافية ستُبذل إلنشاء سالح  أن جهوداً 
يُكل عنصراً جوهرياً في اإلستراتيجية العسكرية األمريكية، 
قامت روسيا بهجمات إلكترونية على االنتخابات األمريكية 
ترامب  دونالد  الرئيس  لمصلحة  للتأثير  2016م،  عام 
وبالتالي: حدث تحول في الحرب اإللكترونية إلى الساحة 
الديموقراطية بعد أن كانت تستهدف المنشآت العسكرية 
واالستخباراتية، غير ذلك من مصادر التشويش اإللكترونية 
على  خطورة  لتشكيل  روسيا  تستخدمها  التي  الروسية 

القوات األمريكية المتواجدة في سوريا.
عن  األمريكية  بوست  واشنطن  صحيفة  كشفت 
توسع عمليات التجسس اإللكتروني من الواليات المتحدة 
روسيا  تعرضت  2019م  عام  وفي  روسيا  ضد  األمريكية 
لهجوم إلكتروني أصاب شبكتها الكهربائية وذكرت صحيفة 
برامج  بوضع  قاموا  أمريكيين  متسللين  أن  تايمز  نيويورك 
الروسية، مما  الكهربائية  الشبكة  تعطيل  قادرة على  ضارة 
أدى لتخصيص مبالغ كبيرة لهذه األعمال وهي المبالغ التي 
والحروب  اإلرهاب  لمكافحة  األساس  في  ُمخصصة  كانت 
للفضاء  األمريكية  المتحدة  الواليات  تنظر  األمريكية، 
معايير  فيه  تُعمم  أن  يجب  حيز  أنه  على  اإللكتروني 

ومقاييس سياسية وأيدلوجية مختلفة حسب مفهومها.
حيث  وأوكرانيا،  روسيا  بين  اإللكترونية  الهجمات 
لهجوماً  2015م  عام  األوكرانية  الطاقة  وزارة  تعرضت 
األوكرانية وأوضحت  الكهرباء  على شبكة  ُمنسقاً  إلكترونياً 
مقرها  انترنت  شركة  استخدموا  متسللين  أن  التحريات 
روسيا قاموا بهذا الهجوم، مما تسبب في انقطاع الكهرباء 
عن  ناجم  للكهرباء  انقطاع  أول  الحادثة  هذه  واُعتبرت 

هجوم إلكتروني.
سلسلة الهجمات التي وقعت من روسيا ضد أوكرانيا 
البنوك  تستهدف  الِقرم  جزيرة  شبه  حول  2017م  عام 
والوزارات والُصحف وشركات الكهرباء، بل تم فيها استخدام 
برمجيات خبيثة من نوع بيتا، مما نتج عنه تعطيل أنظمة 
والخاصة  الحكومية  الشركات  أعمال  وتعطيل  المعلومات 
التي  البيتكوين  اإللكترونية  بالعملة  والمطالبة بدفع فدية 

ال يمكن تعقبها.
الهجمات اإللكترونية بين الواليات المتحدة األمريكية 
وإيران؛ إذ تعرضت إيران لهجمات إلكترونية على المفاعل 
بعد  النووية  قدرة طهران  إضعاف  بهدف  اإليراني  النووي 
توصل المجتمع الدولي لالتفاق النووي مع إيران، حيث أكد 
خبير فيروسات يعمل في الجيش األمريكي إنه تم إرسال 
الفيروسات الخبيثة لتخريب المنشآت النووية اإليرانية مما 
أضعف من قدرة تخصيب اليورانيوم، وفي المقابل تعرضت 
إيرانية،  إلكترونية  لهجمات  األمريكية  المتحدة  الواليات 
جنائية  اتهامات  األمريكية  العدل  وزارة  وجهت  حيث 
وفرضت عقوبات على شركة إيرانية و 9 ناشطين إيرانيين؛ 
الجامعات والشركات  المعلومات لمئات  الختراقهم أنظمة 

الفكرية،  والملكية  األكاديمية  والبيانات  البحوث  لشركة 
وفي عام 2019م أعلنت شركة مايكروسوفت أن مجموعة 
استهدفت  إلكترونية  هجمات  شنوا  إيرانيين  قراصنة 

حسابات صحفيين أمريكيين وشخصيات حكومية رسمية.
حيث  وإيــران،  إسرائيل  بين  اإللكترونية  الهجمات 
في  طرأ  الذي  التطور  واسرائيل  ايران  من  كالً  استغلت 
في  اإللكتروني  الفضاء  واستغالل  المعلومات  تكنولوجيا 
تخدم  التي  اإللكترونية  الحروب  عليها  يُطلق  عمليات 
التطور  كان  ولكن  أخــرى،  حساب  على  دولــة  مصلحة 
الحادث في الحرب اإللكترونية بين الدولتين عام 2019م؛ 
أنها  اإلسرائيلية  اإللكتروني  الدفاع  وحدة  أعلنت  حيث 
التنبيه  نظام  استهدفت  إيرانية  اختراق  عملية  أحبطت 
أعلن  التالي 2020م  العام  اإلسرائيلية، وفي  الصواريخ  ضد 
جهاز األمن الوطني اإللكتروني اإلسرائيلي أنه أحبط هجوم 
تضمن  كما  إسرائيل،  في  المياه  منظومة  على  إلكتروني 
الهجوم األنظمة الحاسوبية لست منشآت مياه في إسرائيل 
ورجحت إسرائيل وقوف إيران وراء هذا الهجوم، وذلك ألن 
من الصعب التحقق من هوية الُمعتدي، وفي يوليو 2020م 
عدة  مواقع  استهدفت  غامضة  لتفجيرات  إيران  تعرضت 
أهمها منشأة نطنز النووية وهى المبنى الرئيسي لتخصيب 

اليورانيوم بإيران.
الحروب اإللكترونية ليست مقصورة على الدول فقط، 
بل هناك فواعل غير الدول تعتمد على الحروب اإللكترونية 
اإلعالم  أدوات  دور  تنامي  مع  اإلرهابية،  التنظيمات  منها 
المرئي تصاعد استغالل تلك التنظيمات لوسائل التكنولوجيا 
والدعاية الرقمية لتحقيق أهدافها بما يُعزز بسط نفوذها 
تنظيم  يستخدم  المثال  سبيل  فعلى  قاعدتها،   وتوسيع 
وهي  اإلعالمي  التضليل  أدوات  إحدى  اإلرهابي  داعش 
المعلومات والحقائق  التي يتم من خاللها اختزال  القولبة 
بإلصاق  وتبدأ  ما  قضية  يخص  فيما  جامدة  قوالب  في 
مجموعة من السمات السلبية حول الموضوع الُمستهدف 
جوانب  أي  تتالشى  حتى  السمات  تلك  في  الُمبالغة  ثم 
إيجابية بل وترسيخ تلك السمات في عقل الُمشاهد، مما 
قد يؤدي إلى الثورة على السلطة الحاكمة وبالتالي تهديد 

اإلستقرار األمني للدولة الُمستهدفة.
وأخيرًا: قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية 
المتحدة  للواليات  التابعة  التجارية  الصناعية  األقمار  إن 
وحلفائها قد تصبح أهدافا مشروعة لروسيا إذا شاركت في 

الحرب في أوكرانيا.
أول  وهو   )1 )سبوتنيك   1957 عام  روسيا  وأطلقت 
قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي كما نقلت في عام 1961 
هجومية  فضائية  قدرة  وتمتلك  الفضاء،  إلى  إنسان  أول 
وأطلقت  والصين،  المتحدة  الواليات  شأن  شأنها  كبيرة، 
روسيا في 2021م صاروخا مضادا لألقمار الصناعية لتدمير 
نائب رئيس  أحد أقمارها.. وأبلغ قسطنطين فورونتسوف، 
بوزارة  التسلح  على  والرقابة  النووي  االنتشار  حظر  دائرة 
يحاولون  وحلفاءها  واشنطن  أن  المتحدة  األمم  الخارجية، 

استغالل الفضاء لفرض الهيمنة الغربية.
أن  مالحظات،  من  يقرأ  وهو  فورونتسوف،  وأضاف 
المجهود  لمساعدة  الغربية  الصناعية  األقمار  استخدام 

الحربي األوكراني “توّجه شديد الخطورة.
وقال أمام )اللجنة األولى( باألمم المتحدة إن “البنية 
لضربة  مشروعا  هدفا  تصبح  ربما  المدنية  شبه  التحتية 
األقمار  هذه  لمثل  الغرب  استخدام  ووصف  انتقامية”، 

الصناعية لدعم أوكرانيا بأنه “استفزازي”.
البنية  من  مكونات  استخدام  عن  »نتحدث  وأوضح 
التحتية الفضائية المدنية، بما في ذلك التجارية، من جانب 

الواليات المتحدة وحلفائها في صراعات مسلحة«.
صناعية  أقمار  شركات  أي  فورونتسوف  يذكر  ولم 
على وجه التحديد، إال أن إيلون ماسك قال هذا الشهر إن 
شركة سبيس إكس لتصنيع الصواريخ التي يمتلكها ستواصل 

تمويل خدمة اإلنترنت ستارلينك في أوكرانيا.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في مقتل عشرات اآلالف، 
كوفيد،  جائحة  بعد  العالمي  االقتصادي  التعافي  وقوضت 
الصواريخ  أزمة  منذ  الغرب  مع  مواجهة  أخطر  وفجرت 

الكوبية عام 1962م.

تكنولوجيا حرب الفضاء االلكتروني )حرب النجوم( وآثارها المدمرة تكنولوجيا حرب الفضاء االلكتروني )حرب النجوم( وآثارها المدمرة 

نشأة هذه الرياضة:

يرى بعض المؤرخين أن تاريخ رياضة القفز يعود إلى 
اليونانيين القدامى، والتي بالطبع لم تكن بالشكل الحالي، 

ونشأت هذه الرياضة عن طريق:
لمسافة  يجري  الالعب  كان  اليونانيين  عهد  -في 

قصيرة ويقفز أثناء حمل نوع من األثقال.
-عام 1800م انتشرت في كافة قارة أوروبا والواليات 

المتحدة األمريكية.
-دخل في األولمبياد عام 1896م في أول دورة ألعاب 

أولمبية حديثة.
الرجال  الوقت على منافسات  -كان يقتصر في هذا 

وبدأت ممارسة النساء له عام 1948م في األولمبياد.

مراحل القفز الطويل

عند  بها  المرور  يجب  التقنيات  من  العديد  توجد 
أدائه، وهي:

التي  المسافة  على  السرعة  مستوى  يؤثر  الركض: 
يجب  الركض  بداية  في  لذا  القفز،  خالل  الالعب  يقطعها 

الجري بسرعة كبيرة، مع مراعاة العالمة حتى يقفز.
على  ويرتكز  الهامة،  التقنيات  من  االرتقاء  االرتقاء: 
وضعية القدم التي يستخدمها العداء عند االرتقاء، فيعتمد 

على أحد قدميه للوصول إلى أعلى نقطة ارتقاء.
الطيران: هذه التقنية التي تجعل الالعب يبقى لفترة 
عالية،  إلى مسافة  الوصول  وتمكنه من  الهواء،  في  أطول 

وتختلف التقنية المستخدمة من المبتدئين للمحترفين.
إذ  الرياضة،  هذه  في  هامة  تقنية  هي  الهبوط: 
يجب أن يعلم الالعب أال يسقط للخلف أثناء الهبوط من 
رأسه  وتوجيه  لألعلى  كعبيه  يرفع  أن  يجب  لذا  المدرج، 

بنفسه اتجاه الركبة.

قوانين القفز الطويل

الرياضات  باقي  كحال  حالها  الطويل  القفز  رياضة 
منظمة  تجعلها  بحيث  القواعد  من  العديد  تضبطها  التي 
ومفهومة بالشكل الصحيح، ومن تلك القواعد نذكر ما يلي:

-يعتمد عدد محاوالت القفز لكل العب على العدد 
عدد  كان  حال  ففي  المنافسة،  في  للمشتركين  الكلي 
 3 منهم  لكل  يُعطى  فإنه  العبين   8 من  أكثر  المتنافسين 
محاوالت قفز وبعد ذلك يتم اختيار أفضل 8 قافزين ويتم 

إعطاؤهم 3 قفزات إضافية.
-يجوز ألي العب قبل بدء المنافسة بإجراء عمليات 
أنظار  وتحت  المنافسة  رمل  حفرة  مستخدماً  اإلحماء 
الُحكَّام والمسؤولين، وعند بدء المسابقة عليه التوقف عن 

ذلك.
ِقبَل  من  وُمرخصة  خاصة  أداة  العب  لكل  -يُعطى 
عالمات  وضع  في  الستخدامها  للمسابقة  المنظمة  اللجنة 

ألماكن القفز والهبوط.
-تتم عملية القفز لكل العب فردي على حدة ابتداًء 
من مضمار الركض وتنتهي بالقفز )بكال القدمين عادًة( من 

على القطعة الخشبية المثبتة قبل حفرة الرمل.
-يُعطى الالعب مسافة قُصوى مقدارها 40 متراً لكي 

يعدو خاللها من أجل أن يقفز.
-تُلغى قفزة الالعب في حال تجاوز أي جزء من قدمه 

الحافة الخشبية الموضوعة قبل حفرة الرمل.

تم  نقطة  أقرب  عند  من  القفزة  مسافة  -تُحسب 
لمسها على الرمل من قفزة الالعب باتجاه حافة االنطالق 

وبشكل متعامد معها.
-يُسمح لالعب بإتمام قفزته خالل مدة زمنية مقدارها 

دقيقة واحدة منذ اللحظة التي تُعطى فيها إشارة البدء.
-يُعطى الالعبين المتعادلين في النتائج فُرَصاً إضافية 

حتى يحقق أحدهما عالمة أكبر من اآلخر.
القفز  حفرة  في  الموجود  الرمل  سطح  تسوية  -يتم 
وارتفاع  نسق  على  ممسوحاً  يكون  بحيث  قفزة  كل  بعد 

واحد.
-يُسمح لالعب بالقفز بقدم واحدة من فوق العارضة 

الخشبية والنزول في الرمل بكلتا القدمين.
-يتعين على الالعب بعد إتمام قفزته أن يخرج من 
الرمال من الجهة المقابلة لمنطقة القفز وإال فإنه سيترك 
قفزته  عالمة  مكان  ويفسد  الرمل  على  قدميه  عالمات 

وبالتالي سيتم إلغاء تلك القفزة.

أفضل األرقام التي تم تحقيقها في رياضة 
القفز الطويل:

من  نقطة   1346 حقق  أمريكي  العب  بويل:  -مايك 
عام  ذلك  وكان  متر،   )8.95( مسافة  بلغت  التي  قفزته 

1991م.
-بوب بيمون: العب أمريكي حقق 1335 نقطة من 
عام  ذلك  وكان  متر،   )8.90( مسافة  بلغت  التي  قفزته 

1968م.
نقطة من  أمريكي حقق 1330  لويس: العب  -كارل 
عام  ذلك  وكان  متر،   )8.87( مسافة  بلغت  التي  قفزته 

1991م.
نقطة   1326 حقق  صيني  العب  إيميان:  -روبــرت 
من قفزته التي بلغت مسافة )8.86( متر، وكان ذلك عام 

1987م.
نقطة   1300 حقق  أمريكي  العب  ميريكس:  -الري 
من قفزته التي بلغت مسافة )8.74( متر، وكان ذلك عام 

1988م.
نقاط   1307 حقق  أمريكي  العب  فيليبس:  -وايت 
من قفزته التي بلغت مسافة )8.74( متر، وكان ذلك عام 

2009م.
-إيرفينج ساالدينو: العب من بنما حقق 1298 نقطة 
من قفزته التي بلغت مسافة )8.73( متر، وكان ذلك عام 

2008م.
نقطة   1293 حقق  كوبي  العب  بيدروسو:  -إيفان 
من قفزته التي بلغت مسافة )8.71( متر، وكان ذلك عام 

1995م.

طريقة األداء

اء  ببساطٍة ُمتناهيٍة، وعند الَنظر من بُْعد، يُشاَهد عدَّ
إلى خط  سريعاً  يَجري  ثم  ومن  المسار،  بداية  في  يَقف 
القفز، ثم يَقفز بقدر ما يستطيع، لكن في الواقع، الوثب 
الطويل هو واحد من أكثر األحداث األولمبية التي تحتاج 
ُمختلفة  تقنيات  ثالث  يقل عن  ال  ما  التقنية، وهناك  إلى 
مع  خاّصة  َوضعيّة  منها  ولكٍل  القفز،  خط  من  لالقتراب 
الذراع والجسم، ويتم تحقيق أقصى تسارع مع أطول فترة 
مسار  من  متراً   40 كامل  )باستخدام  بها  يُسمح  قانونية 
الجري(، ولكن كُلَّما اتخذ الواثب خطواٍت أكثر، كُلَّما أصبح 
اء  من الصعب ُمعايرة اإلقالع مع الحافة األمامية لقدم العدَّ
ما  أقرب  تكون  أن  يجب  والتي  القفزة،  في  الُمستخَدمة 

يُمكن من حافة خط القفز دون أن تاُلمسه.
القفزة  أداء  قبل  اء  الــعــدَّ جــري  خطوات  جميع 
األخيرتين،  الخطوتين  عدا  ما  الطول  في  ُمتساوية  تكون 
والخطوتين قبل األخيرة والخطوة األخيرة تختلفان، حيث 
الخطوة ما قبل األخيرة هي أطول وُمصممة لَخفض مركز 
غيرها،  من  أقصر  هي  األخيرة  الخطوة  أما  الواثب،  ثِقل 
التي تسبقها،  للخطوة  ُمعاكس  بأمر  للقيام  وهي ُمصممة 
إلى أعلى  الواثب  الِثقل في جسم  ة لرفع مركز  فهي ُمعدَّ

مستوى ُممكن للبدء في تنفيذ القفزة نفسها.
الواثب  جسم  زاوية  عن  فضالً  والذراع،  اليد  موقف 

للغاية،  ُمهمة  أيضاً  هي  الهواء،  في  وهو  الوقت  خالل 
من  قَدر  أقصى  لتحقيق  ُمختلفة  تَقنيات  عدة  وتُستخدم 
إلى  ليَسُقط  الواثب  في  التَسبُّب  اإلجمالية دون  المسافة 
أطول  تسجيل  يَحرُمه من  مما سوف  الهبوط،  أثناء  الوراء 

مسافة َوثب ُممكنة.

فوائد هذه الرياضة 

التي  الممتعة  الرياضات  أنواع  الطويل من  القفز  إن 
كثيرة  بفوائد  تعود  أنها  كما  ممارستها،  بسهولة  تمتاز 
لياقة  ذو  رياضي  جسم  بناء  في  مهمة  فهي  لممارسيها، 
بدنية عالية، وذلك ألنها تستخدم عضالت عدة منها عضالت 

اليد والساق والبطن وغيرها، لها فوائد كبيرة أبرزها:
-يقوم هذا النوع من الرياضة بتنشيط العضالت في 
جميع أنحاء الجسم عند أداء القفزات الطويلة وخاصة في 
وطريقة  الممارسة  خالل  من  الجسم،  من  السفلي  الجزء 
القفز المناسبة، ويمكن للقفزة الطويلة أن تزيد من القوة 
الدفعية في الساق لإلقالع، وكذلك تنشيط عضلة المؤخرة 

وأوتار الركبة وعضالت الفخذ.
-تساعد على تقوية عضلة القلب واألوعية الدموية، 
وبالتالي  الجسم،  في  الدموية  الدورة  تنشيط  خالل  من 

تساعد في الحماية من أمراض القلب والشرايين.
الرئتين،  في  األكسجين  سعة  زيــادة  على  -تعمل 
تحسين  في  كبير  إيجابي  أثر  لها  الرياضة  أن هذه  حيث 
كفاءة التنفس عند الالعب، فتعتبر تمرين مناسب للرئتين 
الالعب  كفاءة، وذلك من خالل جعل  أكثر  للعمل بشكل 
يتنفس بقوة ولفترة طويلة من الزمن خالل القفزة، حيث 
يسمح للرئتين باالستفادة من أكبر قدر ممكن من كميات 

األكسجين الواصلة إليها.
-تساعد على تحفيز التمثيل الغذائي الخاص بالالعب، 

من خالل رفع معدل الحرق في جسمه.
-يحسن الدورة الدموية للنسيج الليمفاوي التي تنتج 

عن طريق الغدد الليمفاوية.
الدم، حيث تساعد على  -تساعد على تنظيم ضغط 
ضبط نسب ضغط الدم ومن ثم التقليل من نسب ارتفاع 

ضغط الدم لدى الالعب.
والنشاط  بالحيوية  والشعور  الطاقة  من  -يزيد 
والتخلص من التوتر واإلرهاق واالضطرابات النفسية خالل 

اللعب.
عنصر  إضافة  خالل  من  وذلــك  والمرح،  -للمتعة 

المنافسة بين الالعبين.
إلى  الالعب  يحتاج  حيث  التوازن،  مهارة  من  -يزيد 
على  يساعد  مما  الطويلة،  القفزات  بهذه  للقيام  التوازن 

تحسين التوازن لديه.
تعتمد  فهي  وللنساء،  للرجال  مناسبة  الرياضة  هذه 
يعود  الجسدي،  التحمل  على  وقدرته  الالعب  قوة  على 
كانت  حيث  القديمة  اليونان  إلى  الرياضة  هذه  تاريخ 
تكمن فائدتها في الحروب، ثم أصبحت واحدة من األلعاب 
األولومبية المهمة، وتعتبر النرويج في الوقت الحاضر هي 
الدولة الوحيدة التي يقام فيها القفز الطولي كحدث بطولة 
القفز  في  النرويجية  البطوالت  تقام  لديهم، حيث  وطنية 
1995م  عام  من  ابتداًء  شتاء  كل  في  ستانج  في  الطولي 

حتى اآلن.

يمكن تعريف رياضة القفز الطويل بأنها الرياضة التي يقوم فيها الرياضي بالَعْدِو سريعاً ضمن مضمار طويل 
لكي يتسنى له تحقيق التسارع المطلوب حتى يصل إلى مشارف حفرة رملية موضوعاً على حافتها عارضة خشبية 
اء هو مقدار المسافة التي يقفزها داخل الرمل  لتسمح لالعب بالقفز منها نحو داخل الحفرة، ومقياس نجاح الَعدَّ
مع العلم أن قفزته يمكن إلغاؤها إذا شرع بالقفز من بعد الحافة الخشبية، والجدير بالذكر أنه وخالل مسابقات 
القفز الطويل يُسمح لكل العب بإجراء 6 قفزات إال في حال كانت قفزات الرياضي قصيرة فإنه سيستبعد من أول 

3 محاوالت والالعب الفائز هو الذي يحقق القفزة األطول.
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منوعات 12

ما هو التلوث البيئي؟ما هو التلوث البيئي؟
الهواء  تهاجم  ضارة  مواد  شكل  على  البيئي،  التلوث  يكون  ما  عادة 
تهاجم  موجات،  شكل  على  أيضاً  يكون  أن  الممكن  ومن  والتربة،  والماء 

آذاننا )تلوث سمعي أو ضوضائي( وعيوننا )تلوث بصري(.
حالياً، يكثر الحديث عن التلوث بسبب الغازات التي تسبب االحتباس 
وبعض  والشاحنات  السيارات  طريق  عن  الغازات  هذه  تنتج  الحراري؛ 
المصانع.. ثاني أوكسيد الكربون، أو CO2، هو واحد منها، علماً، أن ثاني 
وإذا  الطبيعة،  في  طبيعي  بشكل  موجوداً  كان  لطالما  الكربون  أوكسيد 
أصبح ثاني أوكسيد الكربون مادة ملوثة اليوم، فذلك ألنه تراكم بشكل غير 

طبيعي في الهواء، على مدار الـ100 عام الماضية.

البحر األبيض  أكبر جزيرة في  ثاني  تعّد 
الجزيرة  وتتبع  بعّد جزيرة صقليّة،  المتوسط 
الجهة  من  الجزيرة  ويحّد  إيطاليّا،  إلى  إدارياً 
الغربيّة  الجهة  ومن  التيرانّي،  بحر  الشرقيّة 
المدينة  إحداثيات  وتنحصر  سردينيا،  بحر 
الشمال،  باتجاه  و41.15°   ،38.51° بين 
و°8.8 و °9.5 باتجاه الشرق، وتبلغ المساحة 
اإلجماليّة للجزيرة ثالثة وعشرون ألف وثمان 
مائة وعشرين كيلو متر مربع، ويعيش عليها 
أكثر من مليون وسبعمئة ألف نسمة، وتتأثر 
المتوسط،  األبيض  البحر  بمناخ  الجزيرة 
ويتراوح متوّسط درجات الحرارة السنويّة في 
عشرة  سبع  إلى  عشرة  إحدى  بين  الجزيرة 

درجة مئويّة.
خمسة  من  واحدة  بأنّها  سردينا  تتميز 
اإليطاليّة،  البالد  ذاتي في  مناطق ذات حكم 
ثالث  من  اإلقليميّة  سردينيا  إدارة  وتتشكل 
وهي؛  الدستورّي  للقانون  وفقاً  سلطات 
بالسلطة  المعروف  اإلقليمّي  المجلس 
المعروف  العسكرّي  والمجلس  التشريعيّة، 
رئاسة  وهي  والرئاسة  التنفيذيّة،  بالسلطة 
السلطة التنفيذيّة، وتتكّون الجزيرة من ثمانية 
مقاطعات وهي؛ كالياري، ونورو، وأوريستانو، 
وميديو  إغليسياس،  وكاربونيا  وســاســاري، 

كامبيدانو، وأولبيا تمبيو، وأولياسترا.

جزيرة سردينياجزيرة سردينيا

تنين الكومودو »سحلية عمالقة«تنين الكومودو »سحلية عمالقة«
رسم العلماء خريطة جينوم تنين كومودو أكبر سحلية في العالم، واكتشفوا أسرارا مذهلة وراء سرعة هذه 

السحلية المثيرة لإلعجاب، وقوة تحملها من خالل زيادة عملية التمثيل الغذائي إلى مستويات تشبه الثدييات.
وقال باحثون إنهم حددوا التعديالت الجينية المهمة التي قد تدعم قوة هذه السحالي المفترسة التي تعيش 
في العديد من الجزر اإلندونيسية بما في ذلك جزيرة كومودو، وتستطيع أن تسقط فريسة كبيرة مثل جاموس 

الماء بلدغة سامة.
ويبلغ طول تنانين كومودو نحو ثالثة أمتار، وتمتلك أسناناً مقوسة ومدببة ولساناً متشعباً أصفر، وأطرافاً قوية 
وذيالً طويالً.. وقال بينوا برونو مدير معهد جالد ستون ألمراض القلب واألوعية الدموية التابع لجامعة كاليفورنيا 
في سان فرانسيسكو وأحد مؤلفي الدراسة التي نشرت في دورية )نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن( »هذا حيوان 

مفترس يعيش في جزر منعزلة وهو عمالق للغاية، إنه حيوان رائع«.
وأضاف »الزواحف هي إلى حد كبير ملعب للتطور. هناك تنوع كبير في الحجم والشكل والسلوك وعلم 
كومودو من حديقة حيوان  تنيني  من  دم  عينات  باستخدام  الجينوم  الفريق خريطة  األعضاء«.. ورسم  وظائف 
التحكم في وظائف  بما يساعد في  الخاليا  الطاقة في  توليد  تكيفات جينية تشمل  الباحثون  أتالنتا.. واكتشف 

القلب وغيره من العضالت، والتي قد تساعد في تعزيز قدرات السحلية الهوائية.
البارد وسرعان ما تصاب باإلرهاق  الدم  الهوائية لكونها من ذوات  القدرات  الزواحف إلى  وعادة ما تفتقر 
من المجهود البدني على النقيض من الثدييات ذات الدم الحار، لكن تنانين كومودو هي االستثناء الوحيد بين 

الزواحف وتستطيع أن تصل إلى مستوى من األيض قريب للغاية من الثدييات.

عالج الصداع والشعورعالج الصداع والشعور
 بالضيق واالحساس بالخمول بالضيق واالحساس بالخمول

أنت جهاز استقبال لكميات كبيرة من األشعة الكهرومغناطيسية!!« أي أنك مشحون بالكهرباء وأنت ال تشعر.. 

جسمك يستقبل قدرا كبيرا من األشعة الكهرومغناطيسية يوميا تهديها إليك األجهزة اإللكترونية والكهربائية التي 

تستخدمها والتي ال تستغني عنها كالموبايل والالبتوب والتليفزيون، واإلضاءة الكهربائية....

» لديك صداع، وشعور بالضيق، وخمول، وآالم مختلفة« ال تنسى هذه المعلومة المهمة وأنت تشعر بشيء 

من ذلك؛ فهذا باحث غربي توصل في بحثه العلمي إلى أن أفضل طريقة لتخلص جسم اإلنسان من الشحنات 

الكهربائية الموجبة التي تؤذي جسمه أن يضع جبهته على األرض أكثر من مرة ، ألن األرض سالبة فهي تسحب 

الشحنات الموجبة كما يحدث في السلك الكهربائي الذي يمد إلى األرض في المباني لسحب شحنات الكهرباء 

من الصواعق إلى األرض.

العالج: ضع جبهتك على األرض حتى تفرغ الشحنات الكهربائية الضارة؛ ويزيدك البحث بياناً واندهاشا حين 

اندهاشا أكبر حينما يقول: إن أفضل طريقة في  التراب مباشرة! ويزيدك  الجبهة على  يقول: األفضل أن توضع 

هذا األمر »أن تضع جبهتك على األرض وأنت في اتجاه مركز األرض«، ألنك في هذه الحالة تتخلص من الشحنات 

الكهربائية بصورة أفضل وأقوى! إذن فإن السجود في صلواتك هو الحالة األمثل لتفريغ تلك الشحنات الضارة!


