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المجمع  بافتتاح  جًدا  سعيد  أنا 
على  الحراثات  وتوزيع  التعاوني 
اتخذت  ولقد  الزراعية...  الجمعيات 
عدة خطوات وإجراءات لحفظ المياه 
المائية  والحواجز  السدود  وإنشاء 
في وادي مور وسردد وسهام وزبيد، 
استصالح  إلى  بدورها  أدت  والتي 
الزراعية؛  التنمية  وإيجاد  األراضي 
وبالتالي تخفيض نسبة الفقر...  فعلى 
التعاونية  والجمعيات  الزراعة  وزارة 
تكثيف الجهود في مجال نشر الوعي 
واالهتمام  المواطنين،  لدى  الزراعي 
بنظام الري واستخدام التقطير، وكذا 
التي  الصناعات  بإقامة  االهتمام 
تغطي احتياجات المزارعين وتقديم 
الخدمات والتسهيالت لهم، لتتكامل 
مع ما تم توزيعه من حراثات على 

المزارعين.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح
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القدم،  منذ  احتياجاتهم  كامل  لتوفير  الزراعة  على  اعتمدوا  اليمنيون 
تدهورت الزراعة مؤخًرا ألسباب كثيرة جًدا: أبرزها اإلهمال، وانتشار شجرة 
القات في أغلب األودية الخصبة، وانعدام استراتيجية وطنية منهجية شاملة، 

وشحة مصادر المياه، وعدم االستفادة من تقنيات الري الحديثة.
انطالقا من قاعدة »االكتفاء الذاتي: أبرز عوامل القوة« نجد أن الطقس 
والمناخ في اليمن الحبيب قابل لتفعيل الجانب الزراعي وتوفير ما يحتاجه 
والفواكه؛  الخضروات  فيها  بما  الزراعية  والمحاصيل  الحبوب  من  الشعب 
بالدنا  بهما  اشتهرت  اللذان  والقطن  البن  وكذلك  والشتوية  منها  الصيفية 

لقرون طويلة.
لتكلفة أقل وجودة أفضل توجد تقنية الزراعة المائية، والجرارات ذاتية 
القيادة التي تعمل دون الحاجة إلى يد عاملة، والروبوتات، وأنظمة القيادة 
الكهربائية، والتفريغ اآللي للحبوب، ونظام تحديد المواقع GPS الكتشاف 
وأجهزة  المساحات،  وتحديد  اآلليات  وضبط  التربة  وفحص  والري  المياه 
االستشعار عن بُعد، وتحويل النباتات المطلوبة إلى نباتات مقاومة للجفاف، 
ال  قد  الحديثة،  الزراعة  تقنيات  كأحدث  للتربة  النووي  الحمض  واختبار 
نحتاج لها كلنا حاليا في اليمن، بل حرٌي بنا أن نتدارس اإلمكانات اليدوية 
واآللية المتاحة والممكنة لنضمن توفير ما نحتاج إليه وأسواقنا المحلية قبل 
الخارجية ولو بصورة بدائية وأولية ومن تيسر له مواكبة التقنيات الحديثة 
أمامنا،  عائًقا  التحديث  على  القدرة  غياب  من  نجعل  ال  لكن  يتردد،  فال 
ولنفعل عقولنا في البحث عن بدائل ممكنة وميسورة ومقدور عليها، األهم 
أن ال نتوقف، وأن نحاول جادين االعتماد على أنفسنا وبتكاتف، ونؤمن بأن 
وأصلحنا  إليه  لجأنا  ما  إذا  الغيث  ويرسل  األمور  وييسر  البركة  الله سيضع 

نوايانا وصفينا قلوبنا من الغل والضغائن.
نحتاج في اليمن كمواطنين ودولة إلى اتقان الرؤية واإليمان بها، ثم 
اإلرادة والتخطيط وبعدها اإلدارة والتنفيذ وقبل كل ذلك الجدية في اتخاذ 

القرار والسعي الحثيث لتحقيق األهداف.
وغير  األردأ  ونشتري  بالدنا  ونخرب  نتقاتل  حمقى  سنظل  متى  فإلى 
نزرع  مما  لنأكل  الجهد  من  قليل  بذل  وبإمكاننا  األسعار،  بأغلى  المضمون 

ونستخدم ما نصنع؟
واقعنا حاليا يؤكد أننا نصنع التهديدات ونضيع الفرص، ونحول أغلب 
يعبث  الغير  ونترك  الفتات  على  نتسابق  وإشكاليات،  محن  إلى  المنح 
بمواردنا وخيراتنا بطرق ملتوية وأساليب التفافية.. نشتري الرخيص بالغالي 

ونبيع الغالي بالرخيص.
نحن بحاجة ماسة وشديدة لتغيير برمجة تفكيرنا وآليات عملنا ونوع 
التضحية  عن  نتوانى  وال  ووطننا،  شعبنا  مصلحة  مكامن  ولنتتبع  عالقاتنا، 
واإلقدام لتحقيق خدمات ملموسة ومباشرة للشعب الذي ضاقت عليه األرض 
ومستنقعات  الظالم  متاهات  في  السياسية  المكونات  وأغرقته  رحبت،  بما 

الفتنة وشباك العبودية واالستغالل بأيديها وأسيادها من خارج الحدود.
نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا
تجسد هذا البيت الشعري واقًعا راسًخا في حياتنا المعاصرة، فاألطراف 
المصلحة  عن  تماًما  وبعيدة  خاصة  بأمور  مشغولين  والسلطات  السياسية 
المواطن أن يستيقظ ويخدم  الشعب، وهذا يتطلب على  الوطنية وخدمة 
بالحق إلحقاق  البعض  أقترح أن نسند بعضنا  اتخاذ أي إجراء..  نفسه قبل 
أو  هضم  أو  مماطلة  دون  االستحقاق  ونيل  بحق،  الواجب  وأداء  الحق، 
حقيقتهم  بانت  الذين  والعابثين،  الحمقى  من  الوطن  وإنقاذ  استغالل، 
المسبوقة،  المشبوهة وجرائمهم غير  أدوارهم  وتكشفت سريرتهم وتجلت 
من  واالستفادة  وللخير،  بالخير  إليهم  مدت  يًدا  يردوا  ال  أن  النبالء  فعلى 
ونتعايش  بأنانية  نفكر  كنا  إذا  سنعيش  فكم  ينفع،  ما  إلنتاج  الطاقات  كل 
بحقد على بعضنا وأنفسنا وبالدنا؟! بينما أعداء الشعب والوطن يصادرون 
كل المؤسسات والحقوق والممتلكات؛ بل الحاضر والمستقبل بالتزامن مع 

محاوالتهم الحثيثة لتشويه الماضي المشرق والتاريخ المجيد.
انظروا العالم من حولنا بتقنياته الزراعية ونهضته العمرانية ومشاريعه 
العاملة  األيــدي  جهود  من  خففت  التي  الصناعية  وابتكاراته  العمالقة، 
السوقية  والسلع  اليومية  الحياة  تتطلبه  ما  لكل  الشامل  باإلنتاج  وسارعت 
بتسابق وتنافس وإنجاز، فلنتعظ ولنعتبر ولنستفيد من الحكمة حيثما كانت 
وممن كان، واختم بالتذكير بالحكمة المشهورة » من جد وجد، ومن زرع 

حصد«.

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 نشأة وتطور كرة القدم  الرياضة األشهر عىل اإلطالق 

االهتمام بالزراعة  وسيلة قوة وأداة إنقاذ

االهتمام بالقطاع الزرايع واجب الدولة والمواطنني مًعا، ألنها  أبرز مقومات الحياةاالهتمام بالقطاع الزرايع واجب الدولة والمواطنني مًعا، ألنها  أبرز مقومات الحياة
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الميثاق الوطني: النشأة والتكوني
د/ جمال عبدالحق الحميري

كان الظرف اليمني في مطلع العام 1980م معقداً 
شماالً  ومعارك  اختالفات  هناك  وكان  كبير،  حد  إلى 
الجبهة  وجــود  عن  ناهيك  الوطن،  أرض  من  وجنوباً 
حالة  في  الوضع  جعلت  والتي  الشمال،  في  الوطنية 

زعزعة نظام الحكم.
إلى جانب اضطرابات القوى السياسية واالجتماعية 
الخارجية  العالقات  في  التوترات  إلى  باإلضافة  األخرى، 
األمر  االقتصادية،  المشاكل  من  وكثير  الجوار،  دول  مع 
صالح  عبدالله  علي  اليمني/  الرئيس  أمام  شكل  الذي 
جملة من الهموم كان في مقدمتها خطورة ترك الساحة 
خالية من فكر وطني، ومن فراغ سياسي، نظراً ألن ذلك 
الفراغ كان يشكل ثغرة ال يؤتمن معها من تسرب أفكار 

اآلخرين برمتها على ما في ذلك من مخاطر.
وكان يحز في نفس الزعيم المؤسس/ علي عبدالله 
الخالفات  تمزقهم  اليمن  أبناء  من  مجاميع  رؤية  صالح 
أو  ذاك،  أو  الدخيل  الفكر  لهذا  االنحياز  جراء  الطاحنة 
التأثر بالتبعية لجهات دولية، والتخلي عن والئهم الوطني 
لليمن أرضاً وشعباً، حيال ذلك مما عنت له فكرة الدعوة 
من  ومضامينه  روافده  يستمد  وطني  ميثاق  وضع  إلى 
تاريخ وتراث شعبنا وواقعه ومصالحه وطموحاته، ومن 
الراسخة  وعقيدته  والقومي  والوطني،  الديني  انتمائه 
في  والمعاصرة  األصالة  بين  يجمع  نظرياً  دليالً  ليصبح 
اليمنية  بهويتنا  التمسك  بضرورة  يخل  ال  دقيق  توازن 
والعربية واإلسالمية، وال يلغي حقنا في األخذ بالمشروع 
من أسباب الحضارة والمدنية، بما يكفل لليمنين تحقيق 
التقدم والرقي والتطور وصوالً إلى حياة أفضل، ومستقبل 

زاهر للشعب
وكان ال بد لمثل هذا الميثاق من التأكيد والتوكيد 
على مبادئ وأهداف ثورتنا، واالستهداء بحصيلة تجاربنا 
اآلخرين  تجارب  من  االستفادة  إلى  باإلضافة  الوطنية؛ 
ذلك  ومع  اإلمكان..  قدر  شامالً  ويكون  متكامالً،  فيأتي 
لم يقتصر تصوره للميثاق المنشود على أن يكون دليالً 
فكرياً فحسب؛ وإنما ليكون كذلك بمثابة عقد اجتماعي 

شعبنا  وشرائح  وقوى  االجتماعية  الفئات  مختلف  بين 
لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي تعزيزاً للوحدة الوطنية 
اليمن  بناء  أجل  من  والجهود  الطاقات  تتضافر  حتى 

الجديد يمن الوحدة والمستقبل الزاهر.
وعملية  جديدة  صياغات  إلى  الوصول  سبيل  وفي 
حقيقة  نواة  وتكون  القادمة،  المرحلة  هياكل  تؤسس 
السياسية  الــقــوى  لجميع  الوطني  العمل  لبرامج 
بناء  اليمنية، إذ أخذت مسيرة  الساحة  واالجتماعية في 
تاريخ  منذ  متقدم  تكاملي  تسلك طريق  اليمنية  الدولة 
عبدالله  علي  الرئيس  فيها  أصدر  مايو 1980م حين   27
صالح قرار جمهوري رقم )5( لسنة 1980م، والذي تعتزم 
الوطني«  »الميثاق  صياغة  خالل  من  اليمنية  القيادة 
ليوحد القوى اليمنية المختلفة على منهج فكري واضح 

وثوابت استراتيجية ملزمة.
يكن  لم  أنه  في  الوطني(  )الميثاق  عظمة  وتكمن 
نتاج  كان  وإنما  اجتماعية،  نخبة  أو  حصيلة جهد فردي 
القوى  مختلف  فيها  اشتركت  مضنية  جماعية  جهود 
مثقفين  من  الوطنية  والشخصيات  االجتماعية  والفئات 
وعلماء وأكاديميين وسياسيين وقبائل عبر ممثلين عنها، 

أنفقوا في إعداد مشروعه أمداً ليس بالقصير.
لجنة  أربع لجان فرعية، لكل  اللجنة  حيث شكلت 
اجتماعها  الوطني  الحوار  لجنة  وعقدت  اختصاصاتها، 
األول بتاريخ 1980/6/12م في )نادي الضباط( بالعاصمة 
الجمهورية/  رئيس  االجتماع  أعمال  وتــرأس  صنعاء، 
وتقر  تضع  أن  اللجنة  على  وكان  صالح،  الله  عبد  علي 
تقوم  ثم  الفرعية،  لجانها  وتحدد  لها،  الداخلية  الالئحة 
بحمالتها اإلعالمية في مختلف أرجاء اليمن، إضافة إلى 
توزيع استمارات االستبيان ونسخ من مشروع ) الميثاق 

الوطني( على المواطنين.
اللجان  جميع  عقدت  1980/12/14م  وبتاريخ 
الفرعية للجنة الحوار الوطني اجتماعا موسعا في )نادي 
جدولة  خالله  ثم  الجمهورية،  رئيس  برئاسة  الضباط( 
األعمال وفقا لسقف زمني معلن، وتوعية اللجان الفرعية 
بمهامها، فكان أن باشرت تلك اللجان حمالتها اإلعالمية 
بدء من يوم 1980/12/16م ولغاية 1981/1/4م وخالل 
تلك الفترة عقدت اللجان )250( مؤتمرا مصغرا، وزعت 

خاللها )100.000( مائة ألف نسخة من مشروع الميثاق 
استمارة  ألف  مائتين   )200.000( إلى  إضافة  الوطني، 
وأدق  أهم  الوطني  الحوار  لجنة  بلغت  اآلراء،  استبيان 

أعمالها في يوم األحد 1981/2/15م.
الجمهورية،  رئيس  برئاسة  اجتماعها  وعقدت 
بآراء  مستهدية  والصياغة  الفرز  بأعمال  اللجنة  وباشرت 
الوصول  تم  أن  إلى  ومقترحاتهم  وتصوراتهم  األغلبية 
إلى الصيغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني، وفي يوم 
الوطني  الحوار  لجنة  استعرضت  1981/10/4م،  األحد 
فردا  فردا  باإلجماع  عليه  المصادقة  وتمت  المشروع، 

بطريقة رفع األيادي.
ناهيك عن إسهام آخرين من ذوي الكفاءة والمقدرة 
في مراجعته، ريثما تم التوصل إلى صيغة نهائية مقبولة 
الجادة  الوطنية  الحوارات  من  سلسلة  بعد  الجميع  من 
بروح ديمقراطية.. وإثرئذ جرت عملية االستبيان الشعبي 
عليه ليصبح بعد إقراره وثيقة إجماع وطني سجلت بذلك 
سبقاً في تاريخ العمل السياسي منذ فجر الحركة الوطنية 

في اليمن.
يشكل  الوطني(  )الميثاق  بأن  القول  يمكن  وعليه 
االرتهان  هاوية  نحو  االنحراف  دون  للحيلولة  ضمانة 
السياسي  االستالب  أمان ضد محاوالت  الفكري، وصمام 

الخارجي.
 وتم إقراره في أول اجتماع للمؤتمر الشعبي العام 
ومضامينه  أسسه  أصالة  فإن  1982م،  أغسطس   24 يوم 
وسالمة رؤاه وتصوراته للمستقبل لم تتأثر بتقادم العهد 

حوله  شعبنا  أبناء  جميع  التفاف  تعاظم  بدليل  عليه 
واجتذابه - مع مرور الوقت- للمزيد من القوى السياسية 
اليمنية التي تعتبره قاسماً مشتركاً لها يعكس مفاهيمها، 

ويعبر عن أفكارها، ويترجم طموحاتها وآمالها.
)الميثاق  وضع  بين  الفاصلة  الفترة  كانت  وألن 
الوطني( وحتى اآلن قد حفلت بتطورات مهمة تمثلت 
فيما شهده الوطن من أحداث عظام، ومتغيرات جسام، 
بالغة  وطنية  ومكاسب  ومنجزات  مصيرية،  وتحديات 
األهمية، فإنها قد أثبتت بالمثل قدرة شعبنا على التغلب 
على الصعاب والصمود في وجه المحن واألخطار وقهر 
والدولية  الوطنية  المتغيرات  مع  والتفاعل  المؤامرات 

وتطويعها لصالح أهدافه وخدمة مصالحه وطموحاته.
التي  الواضحة  بالرؤى  وما من شك في أن تسلحنا 
الثقة  من  بفيض  رفدنا  قد  الوطني  ميثاقنا  يتضمنها 
لكيفية  الواعي  والفهم  الذات  على  واالعتماد  بالنفس 
معالجة ما يعتور طريقنا من التحديات، وما يواجهنا من 
أزمات، ذلك ألنه رسم لنا بوضوح معالم الطريق، وحدد 
التزامها في سبيل أهدافنا  ينبغي علينا  التي  الخطى  لنا 

العاجلة واآلجلة.
الوحدة  الوطني( قد ركز على  )الميثاق   وإذا كان 
اليمنية بوصفها قضية محورية لكونها تمثل قدرنا ومصدر 
قوتنا كشعب واحد منذ األزل، فمن هذا المنطلق حرص 
 24 في  قيامه  منذ  شكل  الذي  العام  الشعبي  المؤتمر 
أغسطس 1982م إطاراً تنظيمياً للوحدة الوطنية على أن 
يكون له شرف االضطالع بدور أساسي وفعال في الدفع 
قدماً، وبخطى حثيثة، نحو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
ووضعها في صدارة اهتماماته الوطنية، باذالً في سبيلها 
جهوداً كبيرة وصادقة حتى تأسست الجمهورية اليمنية 
التي مثل اإلعالن عن ميالدها يوم 22 مايو 1990م، أروع 
تعبير عن إرادة شعبنا جيالً إثر جيل، وأعظم إنجاز ألهم 
هدف من أهداف الثورة اليمنية، وتجسيداً لمطمح من 
الميثاق  تضمنها  التي  النبيلة  الوطنية  مطامحنا  أعظم 
ذلك  جمعاء،  العربية  لألمة  قومياً  ومكسباً  الوطني، 
ما تشكل ضمانة ألمن  بقدر  اليمنية  الوحدة  إعادة  ألن 
واستقرار اليمن والمنطقة كلها؛ فإنها تشكل كذلك رافد 

قوة ودعماً لألمة العربية قاطبة

أسهمت الجهود الدولية لتقدير خدمات 
النظام البيئي في إعادة النظر إلى تقييم رأس 
المال الطبيعي والتأكيد على القيم االقتصادية 
بين  التوفيق  وأهمية  البيئة،  على  للحفاظ 
االستدامة  ومتطلبات  االقتصادية  التطلعات 

البيئية.
التي  البيئية  المناخية  التحديات  إن 
تضمين  ضرورة  فرضت  اليوم  العالم  يواجهها 
االقتصادية،  القرارات  في  البيئية  االعتبارات 
منظور  من  البيئية  الــمــوارد  مع  والتعامل 
البيئي وحساب  اقتصادي يركز على االستثمار 
إلى  العادل  االنتقال  البيئية، وأصبح  التكاليف 
وقت  أي  من  إلحاًحا  أكثر  األخضر  االقتصاد 
بشكل  الدولي  المجتمع  يدرك  حيث  مضى، 
متزايد الدور الذي تلعبه األنشطة االقتصادية 
والمجتمع،  البيئة  من  كل  على  التأثير  في 
متخذ  على  يجب  ــادل،  ع انتقال  ولضمان 
البيئية  بالنتائج  االهتمام  االقتصادي  القرار 

واالجتماعية على قدم المساواة.
في  البيئة«  »رسملة  تساعد  أن  ويمكن 
واالجتماعي، حيث  االقتصادي  التعافي  جهود 
في  عنها  اإلعالن  تم  التي  التعافي  حزم  توفر 
أعقاب جائحة كوفيد19- فرصة لدمج اعتبارات 
االستدامة طويلة المدى، بما في ذلك الحلول 
التي يمكن أن تعزز االقتصاد وتقدم نتائج بيئية 
األمثلة  إيجابية في وقت واحد، تشمل بعض 
الحلول  وتعزيز  الكربون،  انبعاثات  من  الحد 
القائمة على الطبيعة، وحماية خدمات النظام 
البيئي التي تدعم ازدهار الدولة وقدرتها على 

الصمود أمام الصدمات مثل األوبئة.
هناك العديد من الدراسات التي حسبت 
قيمة رأس المال الطبيعي من الناحية المالية، 
في  الشوارع  أشجار  توفر  المثال،  سبيل  على 
خدمات  في  سنويًا  دوالر  مليار  كاليفورنيا 
الغالف  تنظيم  خــالل  من  البيئي،  النظام 
وتوفر  الفيضانات،  من  والوقاية  الجوي 
مليار   70 المكسيك  في  المانجروف  غابات 
من  الحماية  خالل  من  لالقتصاد  سنويًا  دوالر 
والسياحة  األسماك  مصايد  ودعم  العواصف 

البيئية.
وترتبط رسملة البيئة بعدد من المفاهيم 

االقتصادية الحديثة، منها:
-1 رأس المال الطبيعي )البيئي(:

فهم  عدم  بسبب  البيئية  النظم  تتدهور 

ويستدعى  لألرض  الطبيعي  المال  رأس  قيمة 
عملية  في  البيئية  القيم  إدخال  ضرورة  ذلك 
من  للحد  محاولة  في  االقتصادي  القرار  صنع 
التعارض بين أهداف الحفظ البيئي والتطلعات 

البشرية للتنمية االقتصادية.
الطبيعي  المال  وقد عقدت مبادرة رأس 
الحياة  دعم  أنظمة  »تقييم  األول  مؤتمرها 
أبريل   29 من  الفترة  خالل  لندن،  في  لدينا« 
إلى 1 مايو 2009م، وكان الهدف من المؤتمر 
حلول  حول  المختلفة  النظر  وجهات  مناقشة 
الحفظ واالستخدام المستدام لخدمات النظام 
بين  الصلة  على  بشكل خاص  وركزت  البيئي، 
النظام  نهج  تنفيذ  وكيفية  واالقتصاد،  البيئة 
اإليكولوجى في اإلدارة البيئية، وسلطت الضوء 
الطبيعة،  بقيمة  المجتمع  إقناع  ضرورة  على 
يعتمد  التي   البيئي  النظام  خدمات  سيما  ال 
في  االستثمار  زيادة  تسهيل  أجل  من  عليها، 

الحفاظ عليها واستخدامها المستدام.
الطبيعي  المال  رأس  تعريف  ويمكن 
الطبيعية  األصــول  من  العالم  مخزون  بأنه 
التي  تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والماء 
المال  رأس  ومن  الحية،  الكائنات  وجميع 
واسعة  مجموعة  البشر  يستمد  هذا  الطبيعي 
من الخدمات، غالبًا ما تسمى خدمات النظام 
ممكنة،  اإلنسان  حياة  تجعل  والتي   البيئي، 
وضوًحا  البيئي  النظام  خدمات  أكثر  وتشمل 
نشربها،  التي   والمياه  نأكله،  الذى  الطعام 
للوقود،  نستخدمها  التي   النباتية  والمواد 
العديد  أيًضا  هناك  ــة؛  واألدوي البناء،  ومواد 
من خدمات النظم البيئية األقل وضوًحا، مثل 
الطبيعية  الفيضانات  ودفاعات  المناخ  تنظيم 
التي  توفرها الغابات، أو مليارات األطنان من 
الكربون المخزنة في أراضي الخث، أو تلقيح 
األقل  حتى  الحشرات،  بواسطة  المحاصيل 
الثقافية،  البيئية  النظم  وضوًحا وهى خدمات 
البرية  الحياة  من  نأخذه  الذى  اإللهام  مثل 

والبيئة الطبيعية.
البيولوجية  والقدرة  البيئية  البصمة   2-

)عرض الطبيعة والطلب عليها(:
هي  البيولوجية  والقدرة  البيئية  البصمة 
على  معين  مجتمع  تأثير  لقياس  مؤشرات 
خالل  من  الطبيعية،  ونظمه  األرض،  كوكب 
قدرة  مع  الطبيعية  الموارد  استهالك  مقارنة 
األرض على تجديد هذه الموارد، وهي أدوات 

مع  الطبيعة  على  اإلنسان  طلب  لمقارنة 
المعروض من الموارد الطبيعية.

البصمة  تشمل  الطلب،  جانب  فعلى 
البيئية جميع المناطق اإلنتاجية التي يتنافس 
وتقيس  المنتج،  أو  الفرد  أو  السكان  عليها 
األصول البيئية التي  يتطلبها السكان أو منتج 
يستهلكها  التي  الطبيعية  الموارد  من  معين 
واأللياف  الغذائية  المنتجات  ذلك  في  )بما 
واألسماك،  الحيوانية  والمنتجات  النباتية، 
األخــرى،  الغابات  ومنتجات  واألخــشــاب 
التحتية الحضرية(، وامتصاص  ومساحة للبنية 
وترتبط  الكربون،  انبعاثات  خاصة  نفاياتها، 
للموارد  الصافي  باالستهالك  البيئية  البصمة 
الطبيعية، ويتم حساب ذلك باستخدام معادلة 
بسيطة، يتم فيها خصم التصدير من مجموع 
اإلنتاج واالستيراد، وأنه لحساب البصمة البيئية 
الموارد  على  الطلب  معدل  مقارنة  من  البد 
الطبيعية، ومخزون الموارد الطبيعية، وهو ما 

يطلق عليه القدرة البيولوجية.
القدرة  تمثل  ــعــرض،  ال جانب  على 
البيئية  أصولها  إنتاجية  ما  لدولة  البيولوجية 
)بما في ذلك أراضي المحاصيل وأراضي الرعي 
واألراضي  الصيد  ومناطق  الغابات  وأراضــي 
المبنية(، حيث يمكن أن تعمل هذه المناطق، 
امتصاص  على  حصاد،  دون  تُركت  إذا  خاصًة 
انبعاثات  وخاصة  ننتجها،  التي  النفايات 

الكربون الناتجة عن حرق الوقود األحفوري.
ما  لسكان  البيئية  البصمة  تجاوزت  إذا 
القدرة البيولوجية للمنطقة، فإن تلك المنطقة 
البيولوجية، إن طلبها  القدرة  تعاني عجزًا في 
على السلع والخدمات التي يمكن أن توفرها 
والخضراوات  -الفواكه  وبحارها  أراضيها 
واللحوم واألسماك والخشب والقطن للمالبس 
وامتصاص ثاني أكسيد الكربون... إلخ- يتجاوز 
ما يمكن أن تجدده النظم البيئية في المنطقة، 
وتلبى  بيئيًا«،  »عجزًا  أيًضا  هــذا  ونسمى 
الطلب  في  بيئيا  عجزًا  تعانى  التي   المنطقة 
البيئية  أصولها  وتصفية  االستيراد  طريق  عن 
)مثل الصيد الجائر( و/أو انبعاث ثاني أكسيد 

الكربون في الغالف الجوي.
البيولوجية يعمل على  القدرة  إن تجاوز 
من  وتنتج  البيئية  بالديون  يسمى  ما  ظهور 
زيادة معدالت االستهالك عن معدالت الموارد 
الطبيعية للبلد، دون التخلص اآلمن للمخلفات.

-3 الديون البيئية:
من  أكثر  ننفق  عندما  أنه  المعروف  من 
والتي  الديون،  تراكم  في  نتسبب  فإننا  الالزم، 
إذا تُركت دون رادع يمكن أن تؤدى في النهاية 
الطبيعي،  المال  إلى اإلفالس، كذلك، مع رأس 
من  جًدا  كبير  مخزون  بسحب  نقوم  عندما 
أيًضا ديونًا يجب  فإننا نواجه  الطبيعية،  بيئتنا 
إعادة  المثال عن طريق  سدادها، على سبيل 
زراعة الغابات المقطوعة، أو السماح لطبقات 
المياه الجوفية بتجديد مواردها بعد استخراج 
المال  رأس  مخزون  واصلنا سحب  إذا  المياه، 
تشجيعها  أو  للطبيعة  السماح  دون  الطبيعي 
النظام  بانهيار  نخاطر  فإننا  التعافي،  على 
البيئي المحلي، أو اإلقليمي، أو حتى العالمي.

الذي  الطبيعي  المال  وبالتالي، فإن رأس 
تتم إدارته بشكل سيء ال يصبح مسئولية بيئية 
اجتماعية  مسئولية  أيًضا  يمثل  بل  فحسب، 
الطبيعة من خالل  العمل ضد  واقتصادية، إن 
اإلفراط في استغالل رأس المال الطبيعي يمكن 
فقدان  ليس فقط من حيث  كارثيًا،  يكون  أن 
للبشر  كارثيًا  أيًضا  ولكن  البيولوجي،  التنوع 
حيث تنخفض إنتاجية النظام البيئي ومرونته 
أكثر  المناطق  بعض  وتصبح  الوقت  بمرور 
الفيضانات  مثل  المتطرفة،  لألحداث  عرضة 
هذا  يجعل  المطاف،  نهاية  في  والجفاف. 
صعوبة  أكثر  البشرية  المجتمعات  على  األمر 
الحفاظ على نفسها، السيما في النظم البيئية 
المجهدة بالفعل، مما قد يؤدى إلى المجاعة 

والصراع على ندرة الموارد وتشريد السكان.
-4 تكاليف العوامل الخارجية:

في  الدين:  صالح  السيد  الدكتور  يقول 
بتكاليف  االعتداد  يجب  البيئة،  رسملة  إطار 

مباشرة  غير  آثار  وهي  الخارجية،  العوامل 
غير  ومزايا  تكاليف  أو  االقتصادية،  لألنشطة 
محددة في السعر المحدد للسلعة أو الخدمة، 
وتعبر العوامل الخارجية عن تأثيرات المشروع 
االقتصادي في البيئة الخارجية، والتي يتحمل 
آثارها المجتمع والبيئة الطبيعية، فعلى سبيل 
المثال، التأثير الخارجي السلبي لتلوث األنهار 
من مخلفات اإلنتاج يتحمله المجتمع والبيئة 
الطبيعية، ألنه يمكن أن يؤثر على استخدامات 
األنهار كموقع ترفيهي أو مورد للمياه العذبة.

مثل  الصحية،  البيئة  مكونات  وتعتبر 
المنافع  من  العذبة  والمياه  النظيف  الهواء 
إلى  يؤدي  البيئي  التدهور  أن  كما  العامة، 
اإلنسان  بصحة  ويضر  االقتصادي  النمو  تباطؤ 
التنمية  بين  التوفيق  يجب  ولذلك  ورفاهته، 
للموارد،  المستدامة  واإلدارة  البيئة  وحماية 
الحكومات  سياسات  تضمن  أن  ويجب 
والبيئية  االجتماعية  اآلثار  تكاليف  استيعاب 
بتخفيف  االقتصادية  المشروعات  ــزام  وإل
خالل  من  تكلفتها  وتحمل  الخارجية  العوامل 

الضرائب والتشريعات البيئية.
المشروعات االقتصادية  ل  وينعكس تحمُّ
تكاليف  على  الخارجية  العوامل  لتكاليف 
المنتجات،  سعر  يتضمنها  وبالتالي؛  اإلنتاج 
للموارد  الفعال  التوزيع  على  السوق  ويعمل 
وتقليل األنشطة االقتصادية التي تتسم بارتفاع 
وتشجيع  واالجتماعية،  البيئية  التكاليف 
والتي  البيئة،  صديقة  االقتصادية  األنشطة 

تتسم بانخفاض تكاليف العوامل الخارجية.

البيئة والمناخ يف نظر االقتصاد ألجل اإلنسانية

ــوام  أع ثمانية  مــن  يــقــارب  مــا 
جحيم  في  يعيش  اليمني  والشعب 
الحرب ويكتوي بنار الصراع الذي حطم 
ودمر كل مقومات الحياة وكل ما هو 

جميل في هذا الوطن الجريح.
اليمني  والشعب  أعــوام  ثمانية 
وتحت  كارثي  وضع  ظل  في  يعيش 
وبدون  والداخلي  الخارجي  الحصار 
موانئ  وبال  استقرار  وال  أمان  وال  أمن 
وال  حرية  وال  سيادة  وال  مطارات  وال 

تنمية وال خدمات.
ثمانية أعوام من الوصاية الخارجية والتبعية واالنقياد وسلب األهلية القانونية 
للدولة، والتحكم باإلرادة الخاصة ألطراف الصراع الداخلي الذين سلموا زمام األمور 

ومركز التحكم والقيادة ألطراف الصراع الخارجي.
والعذاب،  والهالك  الموت  وضع  في  يعيش  اليمني  والشعب  أعوام  ثمانية 
والعيش  الطبيعية  الحياة  وضع  في  يعيشون  الخارجي  الصراع  أطراف  وشعوب 

المريح.
تنتهي  الحرب والشقاء والعناء والهالك وأظنها مستمرة ولن  لقد طالت فترة 
الماء  والخليج وتركيا في  إيران  الخارجي في  الصراع  أطراف  أيادي  مادامت  قريباً 
اليمنية،  األراضي  على  حساباتهم  يصفون  فهم  النار؛  في  اليمنيون  نحن  وأيادينا 
ويتقاتلون بأطراف الصراع الداخلية، ويدمرون البنية التحتية والمنجزات الوطنية، 

بينما تنعم بلدانهم باالستقرار والبناء واإلعمار والنهوض واالزدهار والتنمية.
وألنهم يعيشون في النور وفي النعيم، ونعيش في الظالم وفي الجحيم، ينعمون 
باألمن والعدل والصحة والرخاء، ونعاني من الظلم والفقر والمرض والشقاء؛ فهم لم 

ولن يحسوا بما نعانيه، وال تعنيهم معاناة الشعب اليمني أو حتى هالكه.
والحقيقة التي يجب أن تعلمها تلك األطراف الخارجية أنه ومهما طال الزمن 
فلن تظل أياديهم في الماء وأيادينا في النار؛ فعما قريب سيتغير الوضع، وما نحن 
إال بوابة عبور لهذه الدول التي ستكون في المستقبل جحيم ووقوًدا للنار لو كانوا 

يعقلون.

نحن   ( كلمات فقط،  المكونة من ثالث  البسيطة  العبارة  هذه 
ضد الطائفية ( كفيلة بحل الكثير من خالفات وصراعات المسلمين، 
وكفيلة بجعلهم إخواناً متحابين متعاونين متراحمين، وكفيلة بجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس، وكفيلة بجعل األمة العربية واإلسالمية في 
مقدمة األمم، وأمة رائدة في المجال اإلنساني والعلمي والحضاري، 
فالرحمة والخيرية واألخوة والتقدم الحضاري مفاهيم تتناقض تماماً 

مع التعصبات والدعوات الطائفية والمذهبية.
الفكر  في  والحضارة  واإليجابية  والخيرية  للرحمة  مكان  فال 
سبب  هي  الطائفية  ألن  والمتشدد،  والمتطرف  المتعصب  الطائفي 
كل الخالفات والصراعات بين البشر، والسبب في صناعة المزيد من 
وبدون  الواحد،  والوطن  الواحد  الدين  أبناء  بين  والكراهية  األحقاد 
الوقوف الجاد والصادق ضد الدعوات الطائفية لن تقوم لإلسالم قائمة، 
وبدون تحرير الفكر والعقل المسلم من التعصبات الطائفية سيظل 
يراوح  وسيظل  وسلبياتها،  أغاللها  في  ومكبالً  مقيداً  العربي  العقل 
مكانه ولن يتمكن من االنطالق نحو رحاب العلم والمعرفة الواسعة، 
ولن يتمكن من اللحاق بركب الحضارة البشرية، وعلينا أن ندرك بأن 
العكس هو  بل  المسلمين  اإلسالم وال  للطائفية ال تخدم  أي دعوات 
الصحيح، لذلك علينا الحذر كل الحذر من دعاة الطائفية فهم دعاة 
شر وفتنة وتمزق وتخلف وانقسام، وهم بدون شك يخدمون أعداء 

األمة اإلسالمية.
وقيود  أغالل  من  وتحريرها  وعقولنا،  ألفكارنا  الحرية  وإطالق 
الخطوة  هي  وأنواعها،  أشكالها  بكل  والمذهبية  الطائفية  التعصبات 
والتخلف،  والتشدد  والتطرف  االنغالق  من  الخالص  نحو  األولــى 
بالصورة  اإلسالمي  المنهج  وغايات  أهداف  لفهم  األفضل  والطريق 
الصحيحة- ألن اإلسالم منهج عالمي للبشرية جمعاء، فهو أكبر وأعظم 
التخلف  براثن  من  للتحرر  الطريق  وهي  مذهب-  أو  طائفة  من 
والجهل والتبعية والفشل والضعف والتمزق والتراجع الحضاري، وهي 
المسلك الوحيد للحاق بركب الحضارة البشرية، واإلسهام فيها بشكل 
إيجابي، فاإلسالم دين علم وحضارة، وال حضارة، وال علم، وال ازدهار، 
وال تقدم، وال نهضة، وال إبداع في ظل أجواء بائسة ومغلقة تهيمن 

عليها التعصبات الطائفية والمذهبية. 
إن التعصبات بكل أشكالها وفي مقدمتها الطائفية والمذهبية، 
العربية واإلسالمية من  الرئيسي في كل ما تعانيه األمة  هي السبب 
الرئيسي واألول تجاه  العائق  تخلف وضعف وتراجع حضاري، كونها 
أي فعل أو حراك حضاري، وهي بمثابة قوة ممانعة تجاه كل فعل أو 
طموح حضاري، فالطائفية هي بحق ضد اإليجابية بشكل عام، فإذا كنا 
ننشد الرفعة والعزة والكرامة والسيادة، فحرٌي بنا أوالً وقبل كل شيء 
تحرير عقولنا وأفكارنا من التعصبات الطائفية والمذهبية، وحرٌي بنا 
رفض كل الدعوات واألفكار التي تنادي بها أو تنظر لها، والتحرر من 
المسلم  اإلنسان  صفات  أهم  من  والمناطقية  والمذهبية  الطائفية 
الحضاري، وهو نقيض  المتوازن  المعتدل  الوسطي  الخيري  المستنير 
اإلنسان الطائفي والمذهبي، الذي هو بطبيعة الحال إنسان متطرف 
من  والمذهبية  فالطائفية  ونفسياً،  وذهنياً  عقلياً  ومتخلف  ومتشدد 

أهم صفات اإلنسان الغير متوازن عقليا ونفسيا. 
هو  والمناطقية،  والمذهبية  الطائفية  التعصبات  من  والتحرر 
تحرر من التشدد والتطرف والغلو، وهو تحرر من السلبية والتخلف 
والتراجع، وهو أول خطوة نحو االنطالق في سلم اإليجابية والوسطية 
واالعتدال والتوازن، وبداية الطريق الصحيح نحو فهم المنهج اإلسالمي 
الفهم السليم والشامل، وبداية المشوار نحو مسارات التقدم والرقي 
الحضاري، وبداية الطريق نحو الهدوء واالستقرار والطمأنينة النفسية، 
الواسع  البوابة للوصول إلى اإليمان الصحيح والصادق، اإليمان  وهو 
كنا وسنظل  لذلك  الكون،  بعظمة خالق  يليق   والذي  الكون،  بسعة 
مقدمتها  وفي  وأنواعها،  أشكالها  بكل  التعصبات  ضد  وأبداً  دائماً 
موقفنا  أن  كما  بذلك،  واالعتزاز  الفخر  كل  ولنا  والمذهبية،  الطائفية 
الكافية  القوة  ويمنحنا  واالستقاللية،  والحرية  بالسعادة  يشعرنا  هذا 
للتحليق في فضاء العلم والمعرفة دون قيود أو شروط، ويمنح عقولنا 
واالنغالق  السلبية  عن  كثيرا  ويبعدنا  اإليجابية،  األفكار  من  الكثير 
 ( ونزال وسنظل  كنا  ذلك  أجل  اآلخرين، من  والحقد ضد  والكراهية 

ضد الطائفية (.

من يده يف الماء ليس كمن يده يف النار العقالء والحكماء ضد الطائفية
أ/ مطيع سعيد المخالفي أ/ إبراهيم ناصر الجرفي

من خالل تطور المواجهات الحربية بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن هناك 
حربين، األولى تتعلق بتوطيد موسكو سيادتها على شرق أوكرانيا وقيام كييف 
بحرب تشبه المقاومة لطرد المحتل، في حين تجري الثانية بين روسيا والغرب 
وتتمحور في تجريب الطرفين آخر العتاد العسكري؛ وهذه األخيرة هي التي 
قد تدخل العالم في حرب واسعة النطاق، وتعد هجمات 10 تشرين األول/

حقيقيا  منعطفا  األوكرانية  المدن  من  عددا  استهدفت  التي  الماضي  أكتوبر 
في هذه الحرب ألنها كانت رسالة موجهة إلى الغرب وأساسا منظمة شمال 

الحلف األطلسي أكثر منها ضد أوكرانيا.
الصورة  بدأت  أوكرانيا،  أشهر على حرب روسيا ضد  ثمانية  وبعد مرور 
الحربية تتضح، ولعل أبرزها هو استمرارها في صيغ كالسيكية وجديدة لكن 
من  كامل  أسبوع  قرابة  وبعد  النووي،  السالح  استعمال  إلى  الوصول  دون 
استعمال  فرضية  وبقوة عن  الغرب  في  واإلعالمية  السياسية  الطبقة  حديث 
إبعاد  إلى  عادت  منه،  التكتيكي  وأساًسا  أوكرانيا،  في  النووي  للسالح  روسيا 

هذه الفرضية، وخاصة بعد تصريح الرئيس األمريكي جو بايدن بذلك.
وبدأ يتضح وجود حربين في النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، األولى 
وهي حرب المقاومة، وهذا يتجلى في قيام الجيش األوكراني وكذلك ميليشيات 
عليها  سيطرت  التي  األراضي  الستعادة  المتطوعين  المواطنين  من  مسلحة 
روسيا في شرق وجنوب البالد وهي أقاليم: دونيتسك ولوغانسك وخيرسون 
وزابوريجيا، وتشكل ما يفوق مائة ألف كيلومتر من مساحة أوكرانيا. وهذه 
الحرب مكلفة للغاية لروسيا ألنها تعني حماية ألف كلم من حدود التماس 
باستعمال قوة عسكرية وبشرية  باقي األراضي األوكرانية، وهي مطالبة  مع 

هائلة لفرض سيطرتها.
فقد أثبتت الدراسات العسكرية أن االنتصار في الحرب قد يكون سهال، 
لكن فرض االستعمار وتعزيز السيادة ليس بالهين، وحسابيا، في حالة السيطرة 

على إقليم أو منطقة، يتطلب األمر وجود جندي لكل 25 مواطنا، ولهذا تقوم 
األقاليم  إلى قوات تفرض األمن في  يتحولوا  ألف لكي  بتجنيد 300  موسكو 
األربعة في حين يبقى الجيش المحترف مستعدا لتطورات الحرب سواء مع 

الجيش األوكراني أو الحلف األطلسي.
وعليه ليس مفاجأة إذا نجح الجيش األوكراني في السيطرة على بلدة أو 
مدينة صغيرة على طول خطوط التماس ألن األمر يتعلق بمئات البلدات على 
الروسية ألنها عليها  للقوات  استنزاف  الحرب هي  طول ألف كيلو متر هذه 

صد الهجمات يوميا.
استهداف  خريطة  الدولية  اإلعــالم  وسائل  مختلف  عرضت  وعندما 
الصواريخ الروسية وكذلك طائرات مسيرة المدن األوكرانية، كرد على استهداف 
جسر شبه جزيرة القرم بعملية تفجير، كان األمر مهوال بكل المقاييس، فقد 
جرى توجيه ضربات أغلبها بالصواريخ إلى 23 مدينة ضد البنيات التحتية من 
الروسي صواريخ  الجيش  واستخدم  النقل،  والماء ووسائل  الكهرباء  محطات 
إيراني  انتحارية من صنع  وكاليبر، وكذلك طائرات مسيرة  إسكندر  نوع  من 

وروسي، غير أن المثير من الناحية العسكرية هو ما يلي:
أوال: كمية الصواريخ التي استخدمها الجيش الروسي، ألن هذه العملية 
تبرز توفره على كميات كبيرة، وثانيا، هو عملية التنسيق الكبيرة بين القوات 
البرية والبحرية والجوية في إطالق ما يفوق 80 صاروخا في ظرف ال يتعدى 
ساعتين، فقد أطلقت القوات الروسية الصواريخ من منصات في البحر ومن 

غواصات ومن سفن ومن طائرات مقاتلة مثل ميغ 31.
واستعملت روسيا صواريخ متطورة، فصاروخ إسكندر يجمع بين المجنح 
والباليستي القصير المدى، بينما كالبير صاروخ مجنح، وأكد الرئيس األوكراني 
الدرون  ثلثي  وإسقاط  تقريبا  الصواريخ  نصف  اعتراض  زيلنكسي  فالديميرو 
الغرب من وراء هذا  إلى  الكرملين رسائل  أرسل  لقد  كان عددها 13   التي 

الهجوم وهي: موسكو تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ، ال يتوفر الغرب على 
منظومة صواريخ قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية وخاصة فرط صوتية 
منها مثل تسيركون وكنجال، والرسالة األخيرة أن موسكو لن تتردد في تدمير 

البنيات التحتية خاصة المتعلقة بالطاقة في الدول األوروبية.
لقد استهدفت روسيا في بداية الحرب تدمير البنية العسكرية األوكرانية، 
لهذا استهدفت بصواريخ متطورة قواعد عسكرية وسالح الجو؛ بل واستعملت 
مخزون  لضرب  صوتي  الفرط  كندال  صاروخ  الماضي  آذار/مــارس   19 يوم 
للسالح بالقرب من الحدود البولندية، واقتصرت الحقا على الحرب الكالسيكية 
وهي الدفاع أساسا على األراضي التي تسيطر عليها اآلن، غير أن الهجوم على 

جسر القرم دفعها إلى الرد العنيف.
إن هجمات يوم أكتوبر الماضي تعتبر منعطفا حقيقيا في هذه الحرب 
أظهرت  إذ  مفتوحة،  مواجهة  في  يحصل  قد  الذي  السيناريو  بشأن  ومؤشرا 
روسيا قوتها الصاروخية وأنها قادرة على ممارسة الحرب عن بعد بفضل هذه 
الصواريخ. ال تبدي موسكو قلقا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي التي يقدمها 
الغرب إلى أوكرانيا، فهي قاصرة على اعتراض الصواريخ أو المقاتالت الروسية 
أن  غير   ،160 تو  نوع  من  القاذفات  أو   31 الميغ  أو   35 سوخوي  نوع  من 
القلق الحقيقي لروسيا يكمن في تزويد الواليات المتحدة للجيش األوكراني 
بصواريخ بعيدة المدى، تفوق صواريخ هيمارس التي كبدت الجيش الروسي 

الكثير من الخسائر.
وإذا حدث وزودت واشنطن قوات كييف بصواريخ بعيدة المدى، وقتها 
روسيا قد تدمر معظم البنية التحتية المدنية ألوكرانيا بشكل مرعب، ستكون 
الهجمات بصواريخ فرط صوتية، وقد تمتد الهجمات إلى ضرب المعابر مع 
مع  مواجهة  أي  األسوأ،  السيناريو  يقع  قد  وقتها  السالح،  مرور  لمنع  بولندا 

الغرب الذي سيدافع عن بولندا وأوروبا.

حربان يف حرب واحدة: بني أوكرانيا وروسيا واألخرية والغرب
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لتصحيحالتصحيحا٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـاالربعاء  ١٦  تشرين الثاني ٢٠٢٢م ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـاالربعاء  ١٦  تشرين الثاني ٢٠٢٢م 45 تربيةمقاالت

يحاول الحوثيون منذ فترة أن يكرسوا فكرة أنهم رفضوا 
»الشعب  بمصلحة  تتعلق  أسباب  لعدة  اليمن،  في  الهدنة 
العزيز«، وليس بمصلحة ميليشياتهم، وفي مقدمة  اليمني 
هذه األسباب أن الحكومة رفضت دفع مرتبات الموظفين، 
رفضوا  الموظف  حقوق  على  منهم  وحرصاً  الحوثيين  وأن 
التوقيع على أية هدنة ما لم تصرف حقوق الموظفين التي 

هي حق مكتسب ال منحة من أحد.
الكالم جميل، ويبرز الحوثي لدى من ال يعرف الحقيقة 
جماعة ذات أبعاد وطنية تطالب بحقوق القطاعات األكثر 

تأثراً بالحرب التي ترفض الحكومة صرف مستحقاتها.
تماماً،  مختلف  الواقع  لكن  جميل،  اإلعالمي  الضخ 
الواقع  النقيض مما هو مطروح إعالمياً، وهو  بل هو على 
الذي يعرف تفاصيله المبعوث الدولي هانس غروندبيرغ، 
وبإمكان أي ناشط أو صحافي يريد إيصال الحقيقة للقراء 

أن يصل إلى النتائج التالية:
الحوثي رفض الهدنة، ليس ألن الحكومة ترفض صرف 
الحقيقة  تلك  من  يتأكد  أن  كان  أي  وبإمكان  المرتبات، 
جهة  أي  مع  أو  األممي،  المبعوث  مكتب  مع  بالتواصل 

محايدة على اطالع بمسار التفاوض.
تكون  اليمن وضعاً  يريد في  الحوثي  الثانية:  الحقيقة 
المسؤولية  تكون  فيما  نصيبه،  من  والثروة  السلطة  فيه 
من  يريد  أنه  بمعنى  الحكومة،  نصيب  من  والخدمات 
هو  فيما  المرتبات،  وتصرف  بالخدمات  تقوم  أن  الحكومة 
وضعاً  يريد  السلطات،  كافة  ويمتلك  باإليرادات  يتحكم 
في  الحقيقية  السلطة  يحوز  الذي  الله  حزب  بوضع  أشبه 
المسؤوليات  كل  اللبنانية  الحكومة  على  تقع  فيما  لبنان، 

والخدمات.
الحساب  بإيرادات  الحوثيون  تصرَّف  هــذه:  خــذوا 
البنكي الذي أودعت فيه عائدات ميناء الحديدة التي كانت 
مخصصة لصرف مرتبات الموظفين بإشراف األمم المتحدة، 
نهاية  الحوثيون  عليه  وقع  الذي  ستوكهولم  اتفاق  حسب 
2018م، وهذا ليس كالم مسؤول حكومي، ولكنها تصريحات 
المبعوث الدولي السابق مارتن غريفيث الذي قال في حوار 
الله  »أنصار  إن  المتحدة  األمم  أخبار  صحافي نشره موقع 

سحبوا األموال التي تم جمعها بشكل أحادي«.
وبعد أن تصرف الحوثيون بهذه المليارات لجؤوا للقول 
الموظفين،  مرتبات  لتغطية  تكفي  ال  اإليــرادات  تلك  بأن 
وهي مغالطة أخرى ينفيها واقع كشوفات الموظفين وحجم 
اإليرادات، ومع ذلك وافقت الحكومة على تغطية المرتبات 
إيرادات  من  يتوفر  ما  إلى  باإلضافة  الحكومة  ميزانية  من 
الحكومة  الحوثيون، على أن تتحمل  التي يصادرها  الميناء 

تغطية كافة مناطق الجمهورية.
يحتفظوا  أن  يريدون  أنهم  هو  الحوثيين  يقوله  ال  ما 
ألنفسهم بإيرادات الميناء كاملة دون أن تمس، وأن تتحمل 
وفي  الدولة،  قطاعات  لكافة  المرتبات  مسؤولية  الحكومة 
كل محافظات الجمهورية، دون أن يقدموا تبريراً لمخالفتهم 
الميناء  الواضح في تحويل كل عائدات  استوكهولم  التفاق 

لصالح صرف المرتبات.
صرف  على  الحكومة  وافقت  أن  وبعد  ذلك،  وفوق 
االنقالب  قبل  ما  لكشوفات  وفقاً  كافة،  الموظفين  مرتبات 
الحوثي في 2014م، )وهي الخطة التي تقدم بها المبعوث 
وضعوها  أخرى  عقدة  إلى  الحوثيون  لجأ  الحالي(  األممي 
في المنشار، وهي أنهم رفضوا كشوفات 2014م بحجة أن 
لديهم »شهداء« ولجانا شعبية وعسكريين يجب أن يدخلوا 
التي  القشة  هي  هذه  وكانت  المرتبات،  كشوفات  ضمن 

قصمت ظهر البعير، كما يقال.
وبعبارة أخرى، يركز الحوثيون على أن تصرف الحكومة 
سقطوا  الذين  و«شهدائهم«  ميليشياتهم  عناصر  مرتبات 
وهم يقاتلون الحكومة التي يراد منها أن تصرف مرتباتهم، 
دون أدنى اهتمام بموظفي الخدمة المدنية الذين لو كان 
الحوثيون يطالبون بمرتباتهم لوافقوا على كشوفات الخدمة 
المدنية للدولة اليمنية، وهي الدولة التي تمثلها كشوفات 

2014م.
كما أن الحوثيين اشترطوا أن تسلم لهم أموال المرتبات 
أن تصرف  الحكومة  ترى  فيما  فيها،  بالتصرف  ليقوموا هم 
المرتبات مباشرة بتحويلها عبر شركات صرافة محايدة لتصل 
مباشرة للموظفين، دون أن يتحكم بها الحوثي الذي لديه 

اإلنسانية،  المعونات  أموال  على  بالسيطرة  حافل  سجل 
في  التنفيذي  المدير  بيزلي  لديفيد  شهير  تصريح  حسب 
برنامج الغذاء العالمي الذي صرح في ديسمبر 2018م أن 
اليمن«،  في  الجياع  أفواه  من  الطعام  »يسرقون  الحوثيين 
وفرتها  التي  الحقوق  تلك  كل  الحوثي  رفض  ذلك  ومع 
الحكومة للموظفين، كل ذلك، ألنه يريد أن تصرف مرتبات 
المرتبات  له كل  أن تسلم  مقاتليه من جهة، ويريد كذلك 
ميناء  إيرادات  تسليم  رفضه  عن  ناهيك  بها،  هو  ليتصرف 
الحديدة، التي التزم بتسليمها في اتفاق ستوكهولم الذي لم 
ينفذ منه شيء على الرغم من أنه كان لصالح الميليشيات 

في معظمه.
في  لهم  تكون  وضًعا  الحوثيون  يريد  الكالم:  خالصة 
السلطة، وتقع على غيرهم المسؤولية، وهذا وضع شاذ، ال 
يمكن أن تقوم عليه دولة طبيعية، ذلك أن الوضع الطبيعي 
هي  اإليرادات  وتحصل  السلطة  تملك  التي  الجهة  أن  هو 
أما  المرتبات،  وتصرف  المسؤولية  تتحمل  أن  يجب  التي 
أن تكون السلطة لجهة، وتقع المسؤولية على جهة أخرى، 
إلى وضع دولة  نتحول  أن  يعني  ضمن دولة واحدة، فهذا 
سلطة  واحدة:  دولة  في  سلطتين  وجود  أو  الدولة،  داخل 
المقدرات  في  التي تتحكم فعلياً  حقيقية غير ظاهرة هي 
وتصوغ السياسات، ولكنها ال تتحمل المسؤوليات، وأخرى 
من  المسؤولية  تتحمل  ولكنها  ظاهرياً،  تحكم  شكلية 

خدمات ومرتبات وغيرها.
الحوثيون،  يريده  الذي  الطبيعي هو  غير  الوضع  هذا 
يريدون  ال  ولكنهم  السلطة،  يريدون  الحقيقة  في  هم 
المسؤولية، يريدون التحكم وال يريدون الحكم، وهذا هو 
يشيعه  ما  وليس  الهدنة،  جهود  إلفشال  الحقيقي  السبب 
صرف  رفضت  الحكومة  ألن  رفضوها  أنهم  من  الحوثيون 
المرتبات، هذه دعاية حوثية فارغة كذبها المبعوث الدولي 
وكل  األمن  ومجلس  األوروبي  واالتحاد  العربية  والجامعة 
مواربة  أية  دون  الحوثيين  حملت  التي  الدولية  األطراف 
مسؤولية إفشال الهدنة في اليمن، بعد أن وافقت الحكومة 
على  الموافقة  عن  ناهيك  المرتبات،  قضية  تسوية  على 
من  الخارجية  الرحالت  عدد  وزيادة  الحديدة،  ميناء  فتح 
على  ينفتح  أن  الحوثيون  يريده  الذي  مطار صنعاء،  وإلى 
الدولي واإلقليمي،  المجتمع  الوجهات، وهو ما يرفضه  كل 
قبل الحكومة اليمنية، وذلك العتبارات أمنية يعرفها كل من 

يعرف سلوك الحوثيين خالل السنوات الماضية.
ومع أن الحوثيين يعرفون أنهم هم من أفشل الهدنة 
على  منهم  اعتماداً  الواقع،  تزييف  في  يستمرون  أنهم  إال 
يمكن  الكذبة  ترديد  في  االستمرار  أن  من  يعتقدونه  ما 
التي  اإلعالمية  اآللة  كل  بتوظيف  حقيقة،  منها  يجعل  أن 
جندت لها قنواتهم التلفزيونية وكل القنوات المرتبطة بما 
يعرف بـ«محور المقاومة« الذي يكفي أن نعرف أنه يسوق 
لحروبه الطائفية في البلدان العربية، على أساس أنها جزء 
من مقاومة أمريكا وإسرائيل، وذلك هو عين التزييف الذي 
يمارسه الحوثيون الذين يشترطون صرف الحكومة لمرتبات 
مقاتليهم الذين يقاتلونها، ثم يشيعون أنهم رفضوا الهدنة، 
ألن الحكومة ترفض صرف مرتبات الموظفين الذين يدافع 
التي  الحكومة«،  »تسرقها  التي  مستحقاتهم  عن  الحوثيون 
والغازية«،  النفطية  اليمن  ثروات  »يسرق  تحالف  يدعمها 
أن  يصدق  أن  يمكن  من  يصدقها  أخــرى  فرية  وهــذه 
السعودية مثالً، وهي التي تصدر ماليين براميل النفط يومياً 

تسرق ما ال يتجاوز 100 ألف برميل نفط يمني.
هذه هي الحقيقة، بال رتوش وال تشويه، وهي الحقيقة 
التي يمكن أن يتأكد منها كل من أراد التأكد، بمجرد التواصل 
والدوليين..  واإلقليميين  المحليين  الوسطاء  من  أي  مع 
وبطبيعة الحال، فإنه ال يمكن قراءة رفض الحوثيين للهدنة 
بمعزل عن الملفات اإليرانية الشائكة، وفي مقدمتها الملف 
في  الملتهبة  الحالية  األوضاع  عن  ناهيك  اإليراني،  النووي 
إيران، والتي يدرك المراقب من خاللها أن النظام في طهران 

يريد أن يحاول تصدير أزماته الداخلية للخارج.

من يرفض رصف
 مرتبات الموظفني يف اليمن؟

أ/ محمد عايشد/ محمد جميح

أ/فالح أنور

-1 رسالة ورؤية واضحة: عندما يكون لدى المدرسة رسالة واضحة ومعلنة يتعرف 

عليها جميع موظفي المدرسة ويقبلونها، تتضمن الرسالة أهداف المدرسة والصالحيات 

التي تمارسها والخدمات التي تقدمها للمجتمع المدرسي والبيئة المحلية، نتيجة لذلك، 

يتبنى المعلمون هذه األهداف ويسعون جاهدين لتحقيقها.

-2 معايير وتوقعات عالية للنجاح: من خالل توفير مناخ مدرسي مناسب يساعد 

المعلمين على األداء الجيد، ولديهم القدرة على مساعدة جميع الطالب على إتقان.

-3 القيادة المدرسية الفعالة: يجب أن تكون إدارة المدرسة في المدرسة الفعالة 

مستعدة للقيام بدورها القيادي بفعالية وكفاءة، لذلك يستغرق األمر وقتًا لتطوير البيئة 

بالعمل  للمدرسة  يسمح  وخارجياً،  المدرسة..  من  داخلها  العالقات  وبناء  المدرسية 

بفعالية، بحيث تقود هذه القيادة عمليات التطوير والتغيير وتكون قوية وحازمة.

األكاديمي  التقدم  قياس  يتم  بحيث  مستمر:  بشكل  ومراقبته  التعليم  إنشاء   4-

نتائج  استخدام  يتم  بحيث  المتعددة؛  التقييم  إجراءات  باستخدام  باستمرار  للطالب 

التقييم لتحسين أداء الطالب وتحسينه البرنامج التعليمي

-5 بيئة مدرسية آمنة ومنظمة: بحيث تكون بعيدة عن استخدام األساليب السلبية 

التي تثير القلق واالغتراب بين التالميذ، مثل العقاب البدني أو التهديد بهطول األمطار 

أو التحيز األخالقي للتالميذ.

المدرسة  الفعال بين األسرة والمدرسة والمجتمع: من أهم خصائص  التعاون   6-

رؤية  والمهمة،  الرسالة  تحديد  في  نشط  دور  لعب  إمكانية  لآلباء  تتيح  أنها  الحديثة 

المدرسة واالستفادة من خبرات من لديهم خبرة في مجال التعليم وأساتذة الجامعات 

من  عالية  مستويات  تحقيق  على  يساعد  وهذا  المثال:  سبيل  على  التعليم،  وخبراء 

التعاون والشراكة بين المجتمع وأولياء األمور والمدرسة.

إن مسؤولية المدرسة الحديثة تجاه المجتمع المحلي وتوجهها الجديد هو إشراك 

أولياء األمور وأولياء أمور التالميذ وإقناعهم برعاية وفهم ما يجري في العملية التعليمية 

من حيث كيفية التدريس والقضايا ذات الصلة الناشئة عن التطور والتغيير في مفاهيم 

العملية التعليمية.

واقًعا  أصبح  المحلي  والمجتمع  الحديثة  المدرسة  بين  التواصل  إن  القول  يمكن 

عالميًا تفرضه التغيرات والتطورات السريعة التي حدثت في العقود األخيرة، حيث إن 

مسؤولية اإلعداد النوعي لألجيال القادمة ال تقتصر على المدرسة وحدها، ألن العالقة 

بين المدرسة والمجتمع دخلت مرحلة جديدة حيث يجب على المدرسة دعم جسور 

التواصل مع المجتمع المحيط بها وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق األهداف المرجوة.. 

ويعتمد نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها على مدى صلتها بمجتمعها؛ لذلك، يجب 

والممارسات  األنشطة  تفعيل  طريق  عن  الرئيسية  المسؤولية  تحمل  المدرسة  على 

المختلفة لبناء عالقات قوية مع المجتمع.

يوجد مجموعة متنوعة من الطرق التَّربوية الحديثة 
واألساليب الُمعاِصرة أبرزها:

هذا  يقوم  الحوار:  باب  وفتح  المناقشة  -1طريقة 
كيفية  ألطفالهما  الوالدان  تعليم  على  التربوي  النمط 
المناقشة،  أُســس  وتعليمهم  اآلخرين،  إلى  التحدث 
وأساليب الحوار والتعبير عن آرائهم بكل هدوء وأدب، 
االنتباه  اآلباء  على  تستوجب  التَّربوية  الطريقة  وهذه 
الطفل  مع  للجلوس  مخصص  وقت  وتحديد  ألطفالهم 
ومناقشته ومحاورته واالستماع إلى آرائه، وهذا يستوجب 
على  قادرين  ليكونوا  الرأي،  عن  التعبير  حرية  منحهم 

التعبير عن آرائهم بكل صراحة دون خوف أو تردد.
التَّربية  أسلوب  بات  الضرب:  استخدام  عدم   2-
باستخدام العنف والضرب من األساليب التَّربوية القديمة 
والتي أثبتت عبر الزمن فشلها الذريع في تحقيق أهداف 
شخصيّة  الطفل  شخصية  يجعل  الضرب  ألّن  التربية، 
وبحسب  لذلك  بنفسه،  ثقته  فتنعدم  ومهزوزة،  ضعيفة 
أساليب التَّربية الحديثة فإن معاقبة األطفال بالضرب هو 
معاقبة  بأساليب  استبداله  ويجب  تماماً  خاطئ  تصرف 
مخاصمته  أو  والهدايا،  المكافآت  من  كالحرمان  أخرى 

وعدم التحدث إليه لفترة صغيرة.
احتياجات  بين  والتوفيق  االعتدال  طريقة   3-
االحتياجات  من  جملة  طفل  كل  يمتلك  االبن:  ورغبات 
على مختلف الجوانب، منها النفسي والجسدي والعقلي 
والعاطفي، ومهّمة األهل تتجلى في تحقيق الموازنة بين 
كيفية  على  الطفل  وتدريب  االحتياجات،  مختلف هذه 

كيفية  وتعليمه  تدريبه  إلى  باإلضافة  بينها،  الموازنة 
التوفيق ما بين االحتياجات الرئيسيّة والرغبات الثانويّة.

أن  يجب  صفة  أهم  والثناء:  التشجيع  طريقة   4-
يمتلكها الطفل هي الثقة بالذات، مع االنتباه إلى عدم 
تحولّها إلى غرور وتكبُّر على اآلخرين، ألّن أساس القدرة 
ثقة  هو  وتقبُّلها  المختلفة  الحياة  ظروف  ل  تحمُّ على 
لدى  غرسها  لألهل  يمكن  الثقة  وهذه  بنفسه،  اإلنسان 
في  عليه  والثناء  تشجيعه  مثل  متنوعة  بوسائل  الطفل 
كل مرة يقوم فيها بفعل جيد، ويمكن أن يكون التحفيز 
معنوياً من خالل اإلطراء عليه ومدحه بالكلمات الطيبة، 
يعتمد  أن  واألفضل  الهدايا،  تقديم  خالل  من  مادياً  أو 
المادي  التحفيز  بين  التنويع  على  التشجيعي  األسلوب 

واآلخر المعنوي.
ومن خالل هذا األسلوب يقوم الوالدان بتعليم األبناء 
كيفية التغلَّب على المصاِعب وإيجاد حلول للمشكالت 
على  الطريقة  هذه  تعتمد  إذاً  ومواجهتها،  المختلّفة 

االبتعاد كل البعد عن أسلوب التوبيخ والعقاب.
هذه  تقوم  وتعديله:  السلوك  توجيه  طريقة   5-
الطريقة التَّربوية على تعديل سلوك الطفل، فإّما أن يتم 
تنمية السلوك الُممارس من قبل الطفل من خالل تعزيزه 
أو  والثناء،  المدح  والهدايا وكلمات  والمكافآت  بالجوائز 
أن يتم ردِعه عنه ومنعه من إعادة ممارسته من خالل 
الذي  الخاطئ  السلوك  نتائج  ل  تحمُّ على  الطفل  إجبار 

مارسه من خالل معاقبته بحرمانه من المكافأة مثالً.
وبشكل  الطفل  يكون  الحسنة:  القدوة  طريقة   6-

عن  مصّغرة  نسخة  األولى  العمرية  مراحله  في  خاص 
والديه، فيقوم بتقليد معظم السلوكيّات والتصرفات التي 
المثل  الوالدان  يكون  أن  يجب  لذلك  والداه،  بها  يقوم 
األعلى والقدوة الحسنة ألوالدهم، وأّن أي سلوك يريدان 
الطفل  أمام  بممارسته  يقوما  أن  يجب  لطفلهم  إكسابه 
الوالدين  على  يستوجب  وهنا  يومي،  بشكل  وتطبيقه 
أي تصرف  واالبتعاد عن  لها،  واالنتباه  تصرفاتهم  مراقبة 
سبيل  على  أوالدهــم..  لدى  بظهوره  يرغبون  وال  سيء 
المثال يتعيّن على اآلباء التزام الصدق كي يتعلم ابنهم 
الصدق، واحترامه وتقديره لكي يتعلم احترام اآلخرين، 
ومنحه الثقة لتزداد ثقته بنفسه، والعطف عليه ومنحه 
في  اآلخرين  محبة  تسود  كي  والموّدة  المحبة  مشاعر 

قلبه.
النصح  خالل  من  واألخالق  القيم  غرس  طريقة   7-
واإلرشاد وقراءة القصص المفيدة: من المهم جداً غرس 
الطفل  لدى  النبيلة  والخصال  الفاضلة  واألخالق  القيم 
الوسائل  أهم  ومن  المبكرة،  الطفولة  مراحل  خالل 
يقوم  أن  ذلك هي  على  المساعدة  والتَّربوية  التعليمية 
أحد الوالدين بقراءة القصص الهادفة والتي تكون ذات 
القصص  اختيار  الوالدين  على  ويجب  وِعبرة،  مغزى 
جمة،  وفوائد  قيم  تحمل  والتي  المرعبة  غير  الهادئة 
والتي تناسب عمر الطفل.. وحبذا لو تكون القصص التي 
يتم قصها على األطفال قصص من القرآن الكريم وقصص 

األنبياء والصحابة.

بية الحديثة
َّ

أبرز طرق الرت

د/محمد حرب

أهم  من  للتربية،  والعشرين  الحادي  القرن  تطلعات 
في  المتعلم  الفرد  نضج  وتحقيق  الحر،  اإلنسان  بناء  مخرجاتها 
واالنفعالية  واالجتماعية  والجسمية  العقلية  مستوياته  مختلف 
على  القادر  الواعي  المؤمن  اإلنسان  بناء  يتم  حيث  والروحية، 
الهدف  وتحقيق  الرؤية،  وضوح  من  إطار  ضمن  والعطاء،  البناء 

المرجو ضمن المسؤولية.
الثقافة  بناء  في  هزال  وهو  المعاصر:  بالواقع  االعتراف   -
العامة، والمكتسبات المعرفية، وتخلخل اإلبداعات، وعدم رعاية 
الرؤية  في  واالضطراب  والفنون،  واآلداب  العلوم  في  الكفاءات 
مما  واألدبية..  العلمية  التخصصات  إلى  النظر  في  االجتماعية 
التربوية  األجهزة  به  تتصف  التي  واالضطراب  الخلل  إلى  يؤدي 
والمؤسسات التعليمية التي تُعد من أبرز الدعامات والمرتكزات 

القوية في البناء الثقافي والمؤسسات المعرفية.
- تحدي االنفتاح: ان تطور وسائل االتصال والتواصل جعلت 
االنفتاح أمرًا حتميًا ال بد من التعامل معه؛ فهو يساعد على العمل 
الجماعي، والتنسيق، وزيادة الوعي، ونقل التقنية ) التكنولوجيا( 

بصورة أفضل وسهولة أكبر.
خالل  من  البيروقراطية:  ومفاسد  عالت  تجاوز  تحدي   -
الفردي  والتطور  واالبتكار  االنجاز  نحو  الذاتي  والسعي  اإلبداع، 

والجمعي.
جديد  تربوي  مخطط  وضع  خالل  من  المأسسة:  تحدي   -
مستند إلى أصالة الماضي لبناء مستقبل النظام المعاصر وتطور 

إنسان القرن الحادي والعشرين.
- تحديات اإلدارة التعليمية: توافر بيئة تربوية معلمة، توافر 
محتوى ومضمون أكاديمي وثقافي، توافر مربين مبدعين يعيشون 

التجارب مع الطلبة، تنمية إحساس األبناء بالغيرية واآلخرية.
تحديات التربية الموازية واإلدارة التعليمية

هذا  في  األبناء  تربية  كيفية  وأسرية:  بنيوية  تحديات   -
تحديات  اإلنسان  يعيش  الجديدة،  )بعولمته(  الجديد  المجتمع 
بناء  كيفية  أهمها:  شخصيته،  سمات  أمامها  تزول  قد  معاصرة 
العالم  يواجهون هذا  الذين  األبناء  مع  واالندماج  التعامل  شبكة 

بإشكاليته وتالوينه الكثيرة والمتغيرة.
- تحديات التنشئة الثقافية، الناتجة عن األزمة الكلية لألمة 
العربية، في مجاالت السياسة والفكر والمجتمع، نذكر منها: وجود 
أنظمة تربوية متناقضة، حسب أيديولوجيات الفكر المطبق في 

كل دولة وفي كل بلد.
للفرد  عليها  ومتفق  واضحة  سياسية  تربية  وجود  وبالتالي 
الغوغائي  الثقافي والفكر اإلشكالي، والفراغ  الغزو  العربي، وآثار 
الحالي  المجتمع  ثنايا  في  األمية  نسبة  وارتفاع  )االنتهازي(، 

والمتحول.
التحديات  أكبر  من  إن  التعليم:  ومهنة  المعلم  أزمــة   -
في  التربوية  النظم  وقادة  مسؤولي  تواجه  التي  )المنغصات( 
القرن الحادي والعشرين، تأكيد وتعميق التقارب، والتضامن بين 
زمر األفراد وزرافات الجماعات ومكونات الشعوب، وتمكينهم من 
امتالك ُمنظر عالمي، وبلورة مهارات فاعلة ومتفاعلة تمكنهم من 
استشراف المستقبل، وتبصر بدائل ذكية تحالي شؤونه وشجونه.

الخاتمة: باتت )تحديات القرن الحادي والعشرين ( والعولمة 
وال  البازغ،  بالفجر  فليست هي  معه،  التعامل  مفر من  واقًعا ال 
ما  ظل  في  العيش  مسؤولية  تقع  عاتقنا  وعلى  الخادع..  بالفخ 
تفرض من قيود وما تتيحه من فرص، ومن هنا شاع واقع »سوق 
التربية،  على  والتعلم  والتعليم  المعرفة  تجارة  وتأثير  العولمة« 
وقيمها  مبادئها  تسويق  في  تتسابق  التربوية  المدارس  فبدأت 
وأعمالها في عالم تربوي متغير، وأصبح سوق العولمة يتجول في 

العالم لينقل فكره لمنفعته وإنتاجيته وتجارته وعالمة الخاص.
فالعالم قرية صغيرة فال بّد من أن يكون متماسًكا ومترابطًا 
إيجابيات  نرى  وهكذا  وحقيقية،  ثابتة  تربوية  أسس  ضمن 
لتتحقق  العولمة  وإن  التربية،  على  وتأثيرها  العولمة،  وسلبيات 
كانت ضمن  أن  ومجتمعنا  لبيئتنا  المعاصرة  التربية  مع  وترتبط 
»التقنص«  وعدم  وقناعاته،  بيئته  حسب  كٌل  والتكيف..  التبني 
الواحد لآلخر، وعدم تبعية هذا لذاك، فلكل مجتمع بيئته السليمة، 

وتربيته العظيمة، وتراثه المجيد، وغناه الفريد، وكنوزه الثمينة.

أ/ هيا الشيخ

مواصفات الَمْدرسة الرائدة

مدونة السلوك الحوثية ال تحمل أية مفاجأة ألي مطلع على النصوص المؤسسة للجماعة: 
المالزم.

إن المدونة فقط خطوة أخرى في الطريق إلكمال تنزيل رؤى حسين الحوثي، األكثر رعباً 
بمجملها، على أرض الواقع.. لنلقي هنا نظرة على ملزمة واحدة، كبداية سلسلة سأكتبها تباعاً من 

اليوم، ومن شأنها أن تقدم المفاتيح الكافية لفهم كل جديد صادٍم تقدم عليه الجماعة.
بالدولة،  عالقة  له  كيان  أي  إنجاز  من  االقتراب  حتى  وال  دولة،  بناء  الحوثي  بإمكان  ليس 
والسبب ال يكمن في فساد نوايا الجماعة مثال بل ألن الفكرة الحوثية عن الدولة فكرة فاسدة 

من األساس:
أوالً: الدولة في مفهوم الجماعة هي الوالية، وبينما الدولة منجز بشري هدفه األدنى خدمة 
الرعايا وحمايتهم وحفظ حقوقهم، فإن الوالية تصميم إلهي ال عالقة للبشر به، إنها مسألة تعبدية 
أن  وعليهم  بها،  البشر  الله  تعبّد  التي  الفرائض  وبقية  والصيام  الصالة  مثل  تماما  مثلها  محضة، 
يؤدوها امتثاال وتسليما دون أي تشكيك فيها أو أي سؤال عن مبررها.. إن الحاكم/ الولي/ أو علم 
الهدى حسب التسمية الرسمية للجماعة، هو شكل الدولة ومضمونها ومبتدؤها ومنتهاها، وهو 
َعلٌَم ملهم من الله ومؤيد به، وال تجوز مساءلته أو االقدام على أي تشكيك في قداسته.. من هنا 
تأتي مدونة السلوك الوظيفي بالجزئية التي تجعل عندهم من عبد الملك الحوثي مرجعاً مقدسا 

لدى موظفي الدولة في نفس السياق مع مرجعية القرآن، والقرآن= الله.
الحال لدى كل  الشريعة اإلسالمية، كما هو  إقامة  الوالية، ليست مثال  الدولة/  ثانيا: مهمة 
والعالم،  المسلمين،  البيت من حكم  آل  األساسية تمكين  المهمة  بل  السياسي،  اإلسالم  حركات 
تحقيقا لمراد الله.. يقدم حسين الحوثي في مالزمه تعريفا نهائيا للدولة التي يختار لها اسماً ثابتاً 
هو والية األمر.. يقول مثال في ملزمة حديث الوالية وهو يشرح حديث الغدير ولماذا يجب أن 
يكون والة األمر من أوالد علي: »مفهومنا عن والية األمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن األمة 
عن أن يلي أمرها اليهود« يضيف: »بل وإن الديمقراطية نفسها غير قادرة أن تحمينا من فرض 
والة أمرهم علينا ألن الديمقراطية أوالً هي صنيعتهم، وثانيا هي نظام هش ليس له معايير وال 
مقاييس مستمدة من ثقافة هذه األمة«.. ويستطرد: »الديمقراطية تقوم على اعتبار المواطنة، 
وأمامك مواطن يهودي وسيكون الدستور، إن بقت هناك دساتير، بالشكل الذي ال يجعل هناك 
أي اعتبار لمعايير أو مقاييس مستمدة من دين هذه األمة )..( وإنما فقط يجب أن يكون من 
يلي أمر هذا اإلقليم مواطنا حاصال على البطاقة الشخصية وأن ال يكون قد صدر بحقه حكم مخل 
بالشرف، وأن ال يقل عمره عن أربعين عاما«..  »الديمقراطية نفسها ال تستطيع أن تحمينا من 
فرض والية أمٍر يهودية؛ فقط ثقافة حديث الغدير، أكرر ثقافة حديث الغدير، َفْهُم الشيعة، َفْهُم 
أهل البيت لمعنى والية األمر المستمد من القرآن، المستمد من حديث الوالية، ومن أحاديث 
أخرى متواترة عن رسول الله هو الكفيل بتحصين هذه األمة حتى ال تقبل وال تخنع ألولئك الذين 

يريدون أن يفرضوا عليها والية أمرهم« )انتهى االقتباس(.
ومع أنه يبدو كمن  يخلط بين مفهوم الدولة وبين طبيعة نظامها السياسي، إال أنه ليس 
خلطا مرده الجهل؛ بل هو التوحيد المقصود بين فكرة الدولة والوالية، عبر نفي كل شكل من 
أشكال مشاركة الناس في بناء دولتهم أو الشراكة فيها أو تمثيل أنفسهم داخلها، وتثبيت الطريقة 
الوحيدة: االختيار اإللهي آلل البيت،   في هذه النصوص، ال يحق لك كمواطن من غير أوالد علي 
أن تكون حاكما، ولكن مهال أنت لست »مواطنا« أصالً؛ فالحوثي المؤسس ال يعترف بشيء اسمه 
»وطن« ولذلك يستبدله بمفهوم »اإلقليم« الذي هو جزء فقط من المملكة العالمية ألوالد علي.

من الواضح أن اتفاق الرياض وبعد ثالث سنوات من التوقيع عليه بين الحكومة الشرعية 
والمجلس االنتقالي غير قادرين على بناء دولة وطنية، وما ظهر من مسار االتفاق هو الغياب 
التام لرؤية وطنية شاملة إلنقاذ الوطن في إعادة االستقرار واألمن وإنهاء معاناة الشعب، وإنما 

سعي أطراف االتفاق إلى تعظيم مكاسبهم ضمن دائرة مغلقة لتقاسم السلطة والنفوذ.
تمر األيام ويزداد الشقاق وتتصاعد الخالفات بينهما، كما تشير الدالئل وتؤكد تعقيد مسار 
المجلس  قدرة  وعدم  الوطن،  في  األمور  إليه  بما وصلت  تنفيذه،  استحالة  بل  الرياض؛  اتفاق 
الكبيرة  المشاكل  من  ألي  حلول  وإيجاد  واألمنية  المعيشية  األوضاع  حلحلة  على  الرئاسي 
والصغيرة، باإلضافة إلى وقوعه تحت تأثير المجلس االنتقالي وتعامل بصفة عامه بسياسة األمر 

الواقع.
لقد فشل اتفاق الرياض بامتياز، وليس في األفق ما يشير إلى حل قريب، ولكن المستقبل 
يحمل في غيبه حتما متغيرات ستفرض نفسها على مسار اتفاق الرياض سلبا أو إيجابيا، ويبقي 
حقيقة إنقاذ الوطن رهن انطالق عمل وطني من أبنائه المخلصين الشرفاء في بناء دولة النظام 
والقانون والمؤسسات، وإنهاء الحالة القائمة على اإلقصاء واالستئثار بالسلطة والثروة واالستقواء 

بأطراف خارجية أغدقتهم بالمال بغير حساب، ليأكلوا األخضر واليابس في الوطن.
اليوم نقول لهم كفانا مجامالت وضحك وخداع فقد طفح الكيل، والجميع يعلم بأن سبب 
البالء في الوطن اتفاق الرياض والذي فشل من تاريخ توقيع االتفاق بين أطراف متصارعة، وقد 
يهمهم من  ما  يبدون  االتفاق  االتهامات والسب واالقتتال، فرعاة  إلى حد  بينهما  التوتر  وصل 
االتفاق هو ما يخدم مصالحهم خلف حكومة وهمية توافقهم وتنفذ رغباتهم في التدخل في 

شأن وطني وانتهاك سيادته.

مدونة
 السلوك الحوثية

ما يزال خداع الشعب مستمر

أنموذج »الرتبية المعارصة« وتحديات القرن الحادي والعرشني



صحيفة سياسية إخبارية توعويةصحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحالتصحيحا٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـاالربعاء  ١٦  تشرين الثاني ٢٠٢٢م ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـاالربعاء  ١٦  تشرين الثاني ٢٠٢٢م 67 طبيةثقافة وأدب

قرحة الضغط األعراض واألسباب وعوامل الخطرقرحة الضغط األعراض واألسباب وعوامل الخطر
قرحة الضغط: جرح أو قرحة تنتج نتيجة ضغط 
أو على  الفراش،  موضعي متواصل عند مريض طريح 
في  الضغط  قرحات  تنشأ  ما  كثيرًا  متحرك..  كرسي 
مناطق الضغط على العظام عند االستلقاء أو الجلوس، 
أو عظم  الحوض،  أو  الوركين  المثال في  وعلى سبيل 

العصعص، أو الجمجمة.
في  الظاهرة  هــذه  تحدث  أن  الممكن  من 
لدى  طويل  لوقت  تستمر  التي  الجراحية  العمليات 
الذين  والمرضى  غيبوبة،  في  الموجودين  المرضى 
يستلقون لفترة طويلة على الجهة نفسها من الجسم 

بدون حراك.
من   10% نحو  لدى  الضغط  تقرحات  تنتشر 
بينما  المستشفيات،  في  يرقدون  الذين  المرضى 
فوق  المرضى  لدى  الضغط  تقرحات  من  تظهر 60% 
رعاية  دور  في  انتشارها  يختلف  فيما  عاًما،   70 سن 
المسنين لكنه قد يصل إلى %50.. في الوضع الطبيعي 
الموضعي  الضغط  من  الحماية  العصبي  الجهاز  يُوفر 
المتواصل، لكن األشخاص الذين يُعانون من اضطرابات 
في اإلحساس، أو من الشلل، يفتقرون إلى هذه اآللية.

عمق  لمستوى  تبًعا  الضغط  تقرحات  تُصنف 
الجرح:

الدرجة األولى: احمرار في الجلد فقط بعد ساعة 
من تخفيف الضغط.

الدرجة الثانية: نشوء بثرات )Blister( أو جروح 
سطحية.

الدرجة الثالثة: تقرح يصل حتى األنسجة العميقة 
تحت الجلد، مثل: الدهون، والعضالت.

الدرجة الرابعة: قرحة ضغط تُصيب أيًضا عظمة 
معينة أو مفصاًل معيًنا.

يُعانون  غالبًا  المزمنة  الضغط  بقرحة  المصابون 
من قرحات تتراوح درجتها بين 3 - 4.

أعراض قرحة الضغط:

في العادة تحدث األعراض بالتدريج، ولكن أحيانًا 
تظهر األعراض خالل ساعات قليلة من المرض.

أبرز  من  الفراش:  لقرحة  األولية  األعــراض   1-
الفراش  التي تظهر عند مريض قرحة  األعراض األولية 
هي: تغيُّر لون جزء من الجلد وذلك تبًعا للون البشرة، 
مثاًل: أصحاب البشرة الشاحنة ياُلحظ ظهور بقع حمراء 
اللون، بينما أصحاب البشرة الداكنة ياًلحظ وجود بقع 
البقع  لون  تغيّر  عدم  البنفسجي..  أو  األزرق  باللون 
تظهر  التي  البقع  عليها..  الضغط  عند  الطبيعي  للون 
على الجلد قد تكون دافئة، أو إسفنجية الملمس، أو 
المصابة..  المنطقة  في  حكة  أو  ألم،  الشعور  صلبة.. 
األعراض  على  الممرض  أو  الطبيب  يطلق  ما  غالبًا 

السابقة بالقروح من الدرجة األولى.
غالبًا  الضغط: يحدث  لقرح  الالحقة  األعراض   2-
األمر  يزداد  قد  ولكن  البداية،  في  القروح  في  تمزق 
سوء من خالل ظهور العالمات اآلتية: “جروح مفتوحة، 
الثانية..  الدرجة  يُطلق عليه قروح  ما  بثرات وهذا  أو 
البشرة  درجات  أعمق  إلى  تصل  جًدا  عميقة  جروح 
وغالبًا تكون قروح من الدرجة الثالثة.. جروح عميقة 
األخطر  وهي  والعظام،  العضالت  لمنطقة  تصل  جًدا 

وتُشكل الدرجة الرابعة.
-3 أعراض تستدعي زيارة الطبيب فوًرا: “في حال 
العناية  تلقيه  أو  المستشفى،  داخل  المريض  وجود 
فور  الطبيب  إخبار  عليه  يجب  المنزل  داخل  الطبية 
عليك  يجب  كما  السابقة،  األعراض  من  بأي  الشعور 
التي يصرفها  مراقبة األعراض وااللتزام بجميع األدوية 

الطبيب لمنع ظهور قرح الفراش.
أما في حال ظهور األعراض اآلتية فيجب التوجه 
خروج  الجلد..  انتفاخ  أو  “احمرار،  مباشرًة:  للطوارئ 
برودة  الجروح..  أو  القروح  منطقة  من   )Pus( خراج 
الجلد وتسارع ضربات القلب.. ألم شديد أو متزايد.. 
تُؤشر  العالمات  هذه  الجسم..  حرارة  درجة  ارتفاع 

اللتقاط المرض لعدوى جرثومية ويجب عالجها فوًرا.

األسباب وعوامل الخطر

وعوامل  أسباب  لعدة  الضغط  تقرحات  تحدث 

وهي كاآلتي:
تقرحات  “تحدث  الضغط:  تقرحات  -1أسباب 
الفراش بسبب الضغط على المنطقة مما يمنع وصول 
الدم إليها، وفي اآلتي أبرز أسباب أولية لقرح الضغط..

الضغط  سابًقا  ذكرنا  كما  للضغط:  التعرّض 
إليها  الدم  تدفق  يمنع  محددة  منطقة  على  الحاصل 
المنطقة،  إلى  والغذاء  األكسجين  وصول  يُعيق  مما 
ودون وجود الغذاء األساسي للعضو فذلك يُسبب تلفه 
األشخاص  المثال:  سبيل  على  موته..  إلى  يُؤدي  وقد 
الذين يُعانون من التنقل المحدود يُعانون من وجود 
التقرحات والضغط في المناطق غير المبطنة بالدهون 
العمود  ومنطقة  العصعص،  منطقة  مثل:  والعضالت، 
ومنطقة  الكتف،  ومنطقة  الحوض،  ومنطقة  الفقري، 

الكوع، ومنطقة الكعب.
الجلد  يحتك  عندما  االحتكاك  يحدث  االحتكاك: 
أكثر  الهش  الجلد  يكون  وغالبًا  الفراش،  أو  بالمالبس 

عرضة لإلصابة خصوًصا إذا كان رطبًا.
تحرك  عند  ذلك  يحدث  معاكس:  باتجاه  الحركة 
عندما  المثال:  سبيل  على  معاكس،  باتجاه  سطحان 
يكون السرير مرتفًعا من جهة الرأس؛ فذلك قد يُؤدي 
النزالق الجزء السفلي من الجسم في منطقة العصعص 
تحديًدا مما يُسبب حركة العظام بينما قد يبقى الجلد 

في األعلى فوق العظام.
التي  العوامل  أبرز  اآلتي  في  الخطر:  عوامل   2-

تزيد من خطر اإلصابة بقرحة الضغط.
سوء  بسبب  ذلك  يكون  قد  الحركة:  -انعدام 
أسباب  أو  الشوكي،  الحبل  إصابة  أو  الصحية،  الحالة 

أخرى كثيرة.
-سلس البول: يُصبح الجلد أكثر ضعًفا في التعرّض 

الطويل للبول والبراز.
-اضطرابات في اإلحساس: قد يُؤدي قلة اإلدراك 
أو  الشوكي،  الحبل  في  إصابات  عن  الناتج  الحسي 
اضطرابات عصبية إلى عدم الشعور باأللم مما يُؤدي 
إلى عدم إدراك اإلشارات التحذيرية التي تُنبئ بضرورة 

تغيير الوضعية.
لشرب  بحاجة  الجميع  التغذية:  وسوء  -الجفاف 
الصحي،  الغذاء  وتناول  السوائل،  من  كافية  كمية 
والفيتامينات،  البروتينات،  تناول  على  والحرص 
األنسجة  تمزق  لمنع  الجلد  لصحة  الالزمة  والمعادن 

الناشئ عن سوء التغذية.
أسباب  وثمة  الدم:  تدفق  تُعيق  -مشاكل صحية 
أخرى لظهور قرحات الضغط تشمل:” مرض السكري.. 

عدوى ثانوية.. مشاكل األوعية الدموية«.

مضاعفات قرحة الضغط

هي   :)Cellulitis( الخلوي  النسيج  التهاب   -١
به،  المحيطة  اللينة  واألنسجة  الجلد  تُصيب  عدوى 
يُسبب ذلك احمرار الجلد، وتورم، وحرارة في المنطقة، 
عدم  إلى  العصبية  األنسجة  في  التلف  يُسبب  قد 

الشعور بااللتهاب.
عدوى  هي  والمفاصل:  العظام  التهاب   2-
المفاصل  التهاب  تُسبب  قد  الضغط  قرح  عن  ناتجة 
اإلنتاني  المفاصل  التهاب  حال حدوث  في  والعظام.. 
)Septic arthritis( فذلك يُؤدي إلى تلف الغضاريف 
وظيفة  من  يُقلل  فقد  العظام  التهاب  أما  واألنسجة.. 

المفاصل واألطراف.
طويلة  التقرحات  تتفاقم  أن  يُمكن  -3السرطان: 

األمد لتصل إلى تكون سرطان الخاليا الحرشفية.
قرح  تُسبب  قد  نادرة  في ظروف  الدم:  -4إنتان 

الضغط إنتان الدم.
-5الغرغرينا: في حال استمرار الضغط يطرأ خلل 
في تزويد النسيج المصاب بالدم فتحدث غرغرينا في 

الموضع ذاته وينشأ التقرح.
حتى يحصل ضرر غير قابل لإلصالح في األنسجة، 
الضغط،  لموضع  تبًعا  فقط  ساعات  بضع  تمر  وقد 

وشدة الضغط الواقع عليه، وتبًعا لعوامل أخرى..
وإجمااًل كلما كان الضغط أقوى وأشد كان الوقت 

الالزم لتكون القرحة أقصر وأقل.

تشخيص قرحة الضغط

النظر  خــالل  من  بالتشخيص  الطبيب  يقوم 
المباشر للجلد والتقييم وجود التقرحات ودرجتها، قد 
يطلب الطبيب من المريض اإلجابة على األسئلة اآلتية: 
هي  ما  مرة؟  ألول  التقرحات  ظهور  الحظت  “متى 
درجة األلم؟ هل سبق أن واجهت ظهور قرح الفراش 
اتبعتها؟  الذي  العالج  طريقة  هي  وما  السابق؟  في 
باالعتناء بك؟ ما  الذي يقوم  الشخص  ما طبيعة عمل 
هي عاداتك اليومية لتغيير وضعيتك؟ ما هي األمراض 
طبيعة  هي  ما  منها؟  تُعاني  التي  الصحية  والمشاكل 

غذائك؟ وهل تشرب السوائل بالكمية المطلوبة؟

عالج قرحة الضغط

-1عالج قروح الضغط من الدرجة األولى: يكفي 
يجعل  مما  الجرح  على  الواقع  الضغط  تخفيف  عادًة 
أيام..  بضعة  غضون  في  ذاتيًا  للشفاء  يتماثل  الجرح 
يُنصح بتناول غذاء صحي يحتوي على نسبة عالية من 
والحديد،  والزنك،  ج،  وفيتامين  أ،  وفيتامين  البروتين، 

كما يجب اإلكثار من شرب السوائل.
يتم  الثانية:  الدرجة  من  الضغط  قروح  -2عالج 
العامة  النظافة  على  والحفاظ  الضغط،  تخفيف 
ماء  أو  بالماء،  المنطقة  غسل  خالل  من  والموضعية 
نوع  بأخذ  الطبيب  يُوصي  قد  جيًدا،  وتجفيفها  وملح 
من المسكنات عند الشعور بألم.. يجب تغطية القرحة 
بضمادة شفافة، أو رطبة وفي حال رؤية إحدى عالمات 

العدوى يجب إخبار الطبيب فوًرا.
الثالثة: يجب  الدرجة  -3عالج قروح الضغط من 
بواسطة  المتقرحة  األنسجة  إزالة  العالج  يشمل  أن 
الجراحة، لكن عادًة يُمكن العالج بواسطة مستحضرات 
مادة  مثل:  التقرح،  من  الناتجة  السوائل  تمتص 
 Calcium Sodium( ألغانيت  صوديوم  الكالسيوم 
األنسجة  بالتهام  تقوم  معينة  يرقات  أو   ،)Alginate
الجروح  تمر  الموضعية  المعالجة  بعد  المتقرحة.. 
سنتيمترًا   3  -  0 بين  قطرها  يتراوح  التي  الصغيرة 

بعملية شفاء ذاتية تستغرق بضعة أسابيع.
جراحيًا  تدخاًل  فتستوجب  الكبيرة  القروح  أما 
من أجل إغالقها، وذلك بواسطة زراعة أنسجة جلدية 
جديدة، أو بواسطة وضع حامل موضعي للنسيج يقوم 
كما  الجرح..  إغالق  حتى  بعضه  من  النسيج  بتقريب 
قد يقوم الطبيب بصرف مضاد حيوي في حال وجود 

عدوى جرثومية.
الرابعة:  الدرجة  من  الضغط  قــروح  عالج   4-
إزالة العظم أو المفصل المتضرر هو جزء من العالج 
المتقرحة  األنسجة  جميع  ــة  إزال وبعد  الجراحي، 
المنطقة  في  جديد  نسيج  وضع  يتم  والمتضررة 
نجاح  مدى  يتوقف  الناجم،  الفراغ  لملء  ضــروري 
على  المريض  قدرة  على  الضغط  تقرحات  معالجة 
إعادة تأهيل نفسه وتجاوبه مع العالج، عموًما إذا كان 
المريض الذي ال يزال طريح الفراش في نفس الظروف؛ 
فإن الضغط يتواصل على المنطقة التي تمت معالجتها 
جراحيًا حتى تظهر قرحة الضغط مرة أخرى.. معدالت 
تبًعا  تتراوح بين 16% - 70%  الضغط  معاودة قروح 
وعمر  الضغط،  قرحة  وموضع  التأهيل،  إلمكانات 

المريض، وعوامل أخرى ساهمت في نشوئه.

الوقاية من قرحة الضغط

لدى  حتى  أهمية  األكثر  العالج  هي  الوقاية 
لسنوات  الفراش  يلتزمون  الذين  المزمنين  المرضى 
الضغط  منع  يتم  الضغط،  قروح  منع  باإلمكان  كثيرة 
استخدام  االستلقاء،  تغيير وضعيات   “ اآلتي:  بواسطة 
فراش وأسرّة خاصة لتوزيع الضغط، هناك أجهزة خاصة 
للكراسي المتحركة وأسرّة مع أجهزة أوتوماتيكية لتغيير 
استعمال  على  التمريضية  الكوادر  تدريب  الضغط، 
المعدات المناسبة، المحافظة على تغذية جيدة وحالة 
للمرضى  خاص  اهتمام  إيالء  سليم،  وجسدية  صحية 

الذين على عتبة الخضوع لعمليات جراحية مطولة.

بحور الشوق ال تنضب
أ/ نجاة بشارة

عندي من الشوِق ما سالْت بِه لغٌة 

من ثغِر قافيـــٍة ما قالــــها أحــــُد 

وعشُق ناسكـٍة في غفلــٍة بََسطَــْت 

للحــبِّ أذُرِعــها تدنو...وال تِجـــُد

لي في القصائِد أغصاٌن بهم نََضَحْت 

رُب وابَتعــدوا أزهارُها حيَن تاَه الدَّ

عشروَن وشماً بذاَك الَجذِر أنُقُشُهْم 

وفي األماكـــِن أطيـــاٌف لهــْم تَلِـُد 

والغيــُم يحِملُُهــْم ِظـــاّلً وأخيلـــًة

لحناً يسيـــُر إليهــْم كلمــا َصَعدوا 

وفي المرايا رؤى أطياِفِهْم وخطًى 

في كلِّ ركٍن بها شــرٌع ومعتقــــُد 

أَُقلُِّب الضوَء حيُث الضوُء يأُخُذنْي 

إلى الّسراِب..إذا جادوا وإْن زََهدوا 

يَّساقُط الِشعُر سرباً من طواويٍس 

تختاُل حيناً وحيناً كلــــما َوَردوا 

عندي لهْم شغٌف ال يرتخْي أبداً 

واألرُض قاطبٌة في َوصلِِهْم تَِعُد

شمعة الود حريى 

ا
ً

تكتيس شغف
د/ آمنة ناجي الموشكي

يا شمعًة كنُت أخفيـــها بأعمــاقي

من أنِت حتى تالشى حبنا الراقي؟

آالمنا في متــــاه الليــل تسألــــنا

من أطفأ النور يامن كنِت ترياقي؟

ماذا أقول لها؟ أو كيف أخــبرها؟

إني خجـــولة أذوي بيــن أوراقي

مالي أرى الزيف نار الشر تضرمه 

وأنت بالحقـــد للنيـــران تشتــاقي

أسأل وال مــن مجيٍب آه يا أســفي

كم لي أُداريك حتى شاع إخفاقي

حيرى ألملم أشتــــاتي وينثــرهـا

صمتي وحزني وآهاتي وإشفاقي

يُحصــي ترانيم آمالي ويرقبـــها

شاني فتبـــقى أنيــٌن بين أحـداقي

يا شمعة الود كيف الود يهجرنا

والناس ما بين حّساٍد )ومالِق(؟

إني بال روح روحي فيِك ساكنًة
لكنـــك لم تـــرْي حبي وأشواقي

إذ أنِت من نار تسري بين أوردتي
كيف الخالص وقد ملِت إلحراقي؟

والود مني لكــم قلبــاً يرافقــــني
والحب في الله من طبعي وأخالقي

الصيف الساخن والشتاء الحار
أ/ ماجد عبدالسالم

ــول َفــصــل  ــ مـــع ُدخـ
لكم  أكتب  َدعوني  الِشتاء؛ 
هوايتي  وأتـَـنــفــس  قليالً 
قـائل  يَقول  ُربما  األزلّية؛ 
مع  تتناسب  ال  كَلماتك 
طُـــقـــوس هـــذا الــَفــصــل 
وقسوة  ولَوعتها،  لحرارتها، 
بأن  والمعروف  نبراتها، 
ب  يتمتع  الفصل  هــذا 
درجة  وانخفاض  الــُبــرود 
عزيزي  يا  ولكن  الحرارة.. 
كلماتي  َسيجعل  الـذي  ما 
أكثر  وحروفي  برودة،  أكثر 

ليونة، وأسطري أكثر ُهدوء؟!
أجواء  تاُلئم  أن  للحروف  يُمكن  كيف  أخبرني  عليـَك  باللِّه 
ومناخات الَشتاء وتكون قاِحلة َجدبة، ركيكة بينما تغلي ِدماء من كَتب 

َهذِه األسطر كالبركان، بَربكم أخبروني كيف يَحدث هذا التناقض؟!
أخبروني كَيف يُمكن أن تكون كَلِماتي وأعصابي بَـاردة  وهاِدئة 
ونحن نَعيش ِفي مـا ُهو أسوء ِمن الجحيم، والحمدلله على كُل حـال.

من  عشوائًيا  تنطلق  القذائف  ومـازالت  َشتوياً  سأكون  كَيَف 
َفَوَهات المدافع، واألصاِبع على الزِنـاد، والمتارِس َمازالت ثابتًة على 
أحيائنا وَمنازلنا، واأللغام َمغمورًة في الُحقول والمزارع في مختلف 

أرجاء وطني الكبير.
باألحقاد والضغائن  والُقلوب مازالت مليئًة  َشتوياً  كَيَف سأكون 
والكراهية والِحقد، والبغضاء تزداد َغرسـًا وعمًقا في الُنفوس يوماً بعد 

يوم.
َميَتة ولله ال تَخشع، وإن طالبَت  والقلوب  َشتوياً  كَيَف سأكون 
بحٍق ال أحد لك يسمع، ونَنام على فازعة ونستيقظ على فاجعة أبشع.

كَيَف سأكون َشتوياً وأنا أرى األطفال ِجّياع َمحرومون من ُقوتَهم 
الضروري؛ وليس من »ألعابهم وُمَسلياتهم« َفحسب؛ بل ُحرِموا حتى 

من الِعيش الكَِريم والَحياة الَرغيدة بدون أي ذنٍب أو َسبب.
إلى  الِرياح  مع  تذهب  ومخططات  تتالشى  أحالم  أرى  عندما 
طُرق ُمعِتمة، وطموحات تتبخر وتُسافر إلى الالوصول لـمعظم شباب 
والمعاناة  القسرية  المعارك  من  للكثير  َخوضهم  بعد  البالد  وِفتيان 

والتعب.
عندما أرى الفتيات واألمهات يقطّعَن الـمسافات ويجتازيَن تلك 

الدورب الطويلة لِيوفرن الـَماء أو الَحطَب للمنازل.
وأخرج  الفرض  ألَُصلي  اللَّه  بُيوت  من  بيٍت  إلى  أَذهب  عندما 
يبحث  ُمحتاجاً  المزاج إلني أرى كهالً عجوزاً  الخاطر ُمعصب  متكدر 
عن إغاثة ألسرتَُه كونهم نَاموا ِبال َعشاء، واستيقظوا بال َفطور، أو أرى 
شـاباً وحيداً يَعول َخلَفُه أسرًة كبيرة وأمُه مصابًَة باألمراض الخطيرة أو 
الُمزمنة و أخاُه األصغر يُعاني من تَكُسر في الدم وهو لم يالقي فرصة 
عمل تُعينه فيلجأ إلى الله ثَُم لَفاعلين الخير أصحاب األيادي البيضاء.

أقسم بالله أنه ال يُوجد ما ُهو أسوء من العجز والَهوان والِحاجة 
إلى النـاس، أسأل من الله أن ال يُحيجنا ألحٍد من َخلقه وأال يَذل عزيز.

وذاك حـاجًة،  َمرضاً  يُعانوا، هذا  َحولي  ِمن  الجميع  أرى  ِعندما 
يرى من  عينيه وال  أمام  تَموت طموحاته  راتبه، وغيره  أنقطع  وآخر 

يمسك بيديه وال يجد ِحيلًة في يديه.
عندما نرى الَشباب الذي نُعّول عليهم بأن يَكونوا بُناة هذا الَوطن 
أرض  إلى  الرَحيل  على  عازمين  أمتعتهم  مع  المطارات  في  وُشُياده 
لطالما  التي  وطموحاتهم  ومحبيهم  أهلهم  تاركين  والكربة،  الغربة 
التلويح  بأن  صدقوني  ِصغرهم..  منُذ  بها  يحلمون  وكانوا  َرسموها 
باأليدي من على َمتن الطائرة أو الحافلة من ِقبل الشباب أشد قسوة 

وُرعًبا من أي شيٍء آخر.
عندما أجد أحد الشباب الذي ترَك األهل واألحبة وذهب للخارج 
باحثاً عن بصيص أمل وعن ِرزق َحالل، وَقد يكون في أرض الَمهَجر 
ُربما بال َعمل ألشهر، وإذا لقي الَعمل ال يدري ما يفعل، هل يسدد 

الدين الذي عليه أم يُجدد اإلقامة أم يُعول أسرته!
بأن  جميعها  توحي  َحولنا  ِمن  والحياة  كثيرة،  المؤلمة  القصص 
األرض لَم تَُعد صالحة للعيش الكريم؛ فال تلوموني إن ُقلُت لكم بأننا 
شتويين، فنحُن نعم هكذا، عشنا بين الَحرب والنيران وسماع األنين 
الَساخَنة  األجواء  يُعيشون  َصيفيين،  أناًسا  زلنا  كُنا وال  لهذا  والَعويل، 
وكأنهم يَبيتون بجوار الَشمس، ولكنهم ال يروا في الحقيقة إال الظالم 

الدامس.
ستهطل،  األمطار  بأن  مؤمن  َسيكون  الصيف  أجواء  يَعيش  من 
واألرض َستكتسي بزينتها بعد َجدبها، وستتفتح األزهار بعد اضمحاللها 

يَوًما مـا، وإن تأخر هذا اليوم لكنه آت آت ألن الله كبير.
فال يليق ِبنا أن ننهزم أو نيأس مهما كانت الفوضى التي تحدث 
َحولنا َعارَِمة؛ فالبُد أن تترتب يوماً ما، والمؤمن ال ييأس وال يقنط؛ ألنه 

يعلم أن بعد العسر يسر.. وعلى يقين تام بأن الصبر مفتاح الفرج.

إلى  الضوء  يبيع  القمر  بالدي،  في 
معطفها  تــرتــدي  والشمس  العميان، 
الخريفي، تخطف لحم الخبز الباقي، كي 
ترقص  الليل  ونجوم  الغربان،  إلى  تقدمه 
وتزج  الصمت،  مقبرة  فوق  حرفي،  على 

العمر التائه في عمق التيه
عندي،  فالليل  عني،  يوما  تسأل  ال 

أصبح امرأة حبلى.
البائس،  قلمي  في  غيابي،  داء  في 
وبصوت  تصمت،  الفارغة،  محبرتي  في 
منذ  أسمعت  أذنــي،  في  تهمس  خريد، 
فراشتك  أرأيـــت  نـــداء؟  ــدت صــوت  ول

المنسية، تقف على خديك ذات مساء؟، تمسح دمعات الحزن األبدي، أو تتقاسم 
معك نبضات الليل، كي تحبو نحو الصبح آالت دون غياب.

فأقول: أتظني أن الحظ يناديني؟، أو يخلع معطفه الذهبي ويهديني طوق 
نجاة، أو يجدف نحوي، ببقايا النور الساطع في عينيه، ألراها وتراني أغنية يعزفها 
الناي على شط فؤادي، أمنية في الحلم تراودني، أن أخلع ذاتي، وأعود من بين 

حروف الكلمات، أتنفس فيها لحظة صدق، أو نسمة تحملها الهمسات.

توافق اإلرادة والقدر
د/ آمال الضخامة

لقد أخبرتني مالئكة  أنت لي وانتهى، 
تشاء،  ما  قل  أو  تريد،  ما  فقل  السماء، 
انعتني بالجنون إن شئت أو اتهمني بالغباء، 
فتشت  وكم  وبحثت،  وبحثت  بحثت  فكم 

عنك يامهجة الروح، حتى في رياح المطر.
في  وأنا  بعدك  في  النار  شكوت  وكم 
رب  توسلت  وكم  صليت،  وكم  الشتاء،  عز 

السماء.. عله يجود بالرضا وباللقاء.
أو أن يكرمني بالغيث بالغوث بالمطر؛ 

عله يبللني، عله يرويني، عله ينعشني
عجاف،  بعد  سنوات  بعد  وبسخاء.. 

علّي أحظى بغمرة الطهر ونشوة الصفاء.
لغز وسر  فأنت  اللقاء؛  الشوق عند  رائحة  أعذب  ما  الروح،  منية  يا  آه!  آه! 

حياتي، وأنت المعنى والمغنى، وأقدس ما قد ارتجيه في الحياة، وفي الوجود
أو أبتغي من أجله البقاء.

أنت أنت لي وانتهى، فأنت الحياة، وأنت نعيمها وبهجتها، وأنت األلم واألمل،
وأنت الحلم والحلم، أنت الحسن والجمال، وأنت البهاء، فدونك الحياة عدم 

ودونك البقاء فناء.
فأنت أنت لي وانتهى، هكذا أمر رب السماء، فله الشكر والحمد والثناء.

بالقراءة ندرك الحقائق والصواب
أ/ سيف األغبس

واإلنسانية؛  واإلدراك  الوجود  إلى  تحيلنا  هي  بشدة،  تنقصنا  حاجة  القراءة 
ليست مبالغة أن الحرب قامت؛ ألننا فقط لم نقرأ، لم نحمل كتاب ونتصفح كتب 

متنوعة، لم نعرف المكتبة.
فقط نستمع ونحن نمضغ القات أو المسواك إلى كالم فارغ أو خطب مكررة 
قطعان  كأننا  واالستفسار،  السؤال  إلى  عودة  دون  تلقائًيا  ونطبقها  نحفظها  ثابتة 
غجرية، القراءة تزيل التأليه والقداسة عن الطغاة، وتماديهم في الطغيان، محاطين 

بهالة من الغموض المهيب الذي تنتجه محاريب الكهنة وأقالم االرتزاق.
ال تدع أحد يعلمك ماذا عليك أن تفعل، ال مانع من الرأي واالستشارة بطلبك، 
ال الفرض والواجب كأوامر قسرية في إتباع جماعة بكتبها وكاتبيها، اقرأ كن جريء 

بالحق متمرد حر.
ال تخضع نفسك للخوف للذنب للجحيم، عن شيء لم تحط به أو تعلم لماذا 
أنا مذنب باألصح لم تقرأ عنه.. هناك عوالم جميلة كامنة بين دفتي كتاب؛ بينما 
نحن نجهل ذلك نغرق في وحل األرض السابعة بعيدين عن الفضاء، عن الغرب 
المتقدم، عن الحرية عن القلم.. مجردين من اإلنسانية نقارب الحيوانية وعيشها 
والمسكنة،  الشفقة  ال حال  والعار،  الخزي  بعين  حالنا  إلى  ننظر  العشوائي حتى 
ستجلدنا الحروب بسياط الجهل والتطرف والتفاهة إن لم ندرك ونستوعب المراد 
من وجودنا، ونقرأ كل شيء لنحيط به علًما؛ فنعيش الصواب ونبتعد عن الخطأ 

والسلب، ونتقاسم االيجاب.

 د/ محمد ضباشه

فوق مقربة الصمت
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المنهج السليم يف الوصول للحقيقةالمنهج السليم يف الوصول للحقيقة

يُجمع العقالء على أن الحقيقة العلمية في أي 
يسعى  التي  الفكرية  المقدسات  قمة  تمثل  مجال 
العقل السليم إلى بلوغها بعد أن يشق إليها سبيالً 
من البحث والطلب، وينبغي لهذا السبيل أن يكون 
ألن  الصادقة  اإلدراكــات  من  مجموعة  على  مبيناً 
العلم ال يتولد إال عن علم مثله، ولذلك سعى علماء 
للوصول  فريد  علمي  منهج  وضع  إلى  المسلمين 
إلى الحقيقة وهو منهج يصلح الستخدامه في شتى 
العلوم ويتلخص في القاعدة التالية: »إن كنت ناقالً 

فالصحة، أو مدعياً فالدليل«.
موضوع  أن  على  تدل  جليلة  قاعدة  وهذه 
البحث ال يخلو دائماً من أن يكون: إما خبراً منقوالً 
فيجب البحث في تحقيق النسبة بينه وبين مصدره 
تنبثق عن هذا  ناقله وعندها  عدالة  والتحقق من 
يتجه  ادعاًء  يكون  أو  معينة،  علمية  حقيقة  الخبر 
معه  المنسجمة  العلمية  األدلة  إلى  فيه  البحث 
هذا  مدى صدق  عن  تكشف  أن  شأنها  من  والتي 
التي  العلمية  األدلة  نوع من  االدعاء، ولكل دعوى 

يناسبها وال يستبدل به غيره.
وقد وضع علماء المسلمين في سبيل تحقيق 
في  إال  التاريخ  عليها  يعثر  لم  خاصة  فنوناً  الخبر 
المكتبة اإلسالمية، وهي: فن مصطلح الحديث وفن 
تتكامل  حيث  الرجال،  وتراجم  والتعديل  الجرح 
يتضح  ميزان دقيق  لوضع  بعضها  الفنون مع  هذه 
غيره،  من  اليقين  يورث  الذي  الصحيح  الخبر  فيه 
ومن البديهي أن كل ما يتعلق بالعقائد ال يقبل فيه 
المؤلفات  لذلك  التام، وصنفت  اليقين  يفيد  ما  إال 
التي تستعرض سير الرجال الذين ترد أسماؤهم في 
ثم  وتعديالً،  وجرحاً  ترجمًة  األسانيد  من  سند  أي 
الشهيرة  بأنواعه  وآحاد  متواتر  إلى  الخبر  تصنيف 
والضعيف  والحسن  )الصحيح  الفن  هذا  كتب  في 

والموضوع(.
الدعاوى  صحة  من  للتحقق  منهجهم  أمــا 
كان  فما  ــاء،  االدع نوع  اختالف  حسب  فيختلف 
فيه  االعتماد  من  بد  فال  مادي  بموجود  متعلقاً 
الخمس  الحواس  على  قائمة  مادية  براهين  على 
بأمر  متعلقاً  كان  ما  أما  والمشاهدة،  التجربة  أي 
تجريدي أو غير خاضعٍ لشيء من الحواس الظاهرة 
واضًحا  نًصا  عليها  منصوًصا  يكون  أن  إما  فأدلته 
التي  الصحيحة  أو  المتواترة  السنة  أو  الكتاب  في 
من  التحقق  في  منهجهم  أفاد  وقد  اليقين،  تورث 
هو  القرآن  بأن  اليقيني  العلم  إلى  األخبار  صحة 
اللفظ الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
تواتر  ما  وكذلك  التواتر  طريق  عن  إلينا  والواصل 
القطعية  النصوص  أن  إلى  التنبيه  مع  سنته،  من 
إال  بمضمونها  اليقين  تفد  لم  الكتاب  في  الثابتة 
بعد اجتيازها لمرحلتين من البحث والنظر، األولى: 
التحقيق في سند القرآن واتصاله من محمد صلى 
التحقيق في صحة  والثانية:  إلينا،  عليه وسلم  الله 
الله سبحانه، وهنا  القرآن من عند  بأن  إخباره هو 

يركز البحث على حقيقة الوحي في حياته.
السنة  أو  الكتاب  من  عليه  نص  ال  ما  وأما 
فيه  الحق  معرفة  إلى  السبيل  فينحصر  الصحيحة 

بالنظر العقلي وحده، ويتحقق ذلك بمسلكين:

بين  الترابط  يطرد  أن  االلتزام: وهو  داللة   1-
اآلخر،  العقل  تصور  األول  ذكر  كلما  بحيث  شيئين 
وإنما يتم ذلك بعد إجراء عملية استقراء تام لهما 
كلها  المختلفة  والظروف  الحاالت  تتبع  فيها  يتم 
دائماً،  متالزمين  فنجدهما  الشيئين  هذين  لوجود 
أهلها،  إسالم  على  بلدة  في  المآذن  داللة  مثل: 
وداللة الصنعة على وجود صانع أو كما يعبر عنه 
عند علماء الكالم: لزوم حاجة الحادث إلى محدث.

لملزوماتها  الدائمة  بمالزمتها  الداللة  وعرفت 
االستقراء،  ذلك  على  وتم  تخلف  دون  ذلك  وتكرر 
داللة  رابطة  الدائمة  المقارنة  هذه  من  فتكونت 
للمدلول،  علة  ليس  الدال  أن  مع  بينهما،  سارية 

وفائدة هذه البرهان أن العقل السليم يتوصل من 
يجدها  لم  ولو  بها  اإليمان  إلى  فيها  التأمل  خالل 
بلدة  دخول  على  أوشك  فمن  عينيه،  أمام  ماثلًة 
وقيل له إن أهلها جميعهم مسلمون ال يمكنه أن 
يصدق ما قيل له إذا تأمل بيوتها من بعيد فلم ير 
إال صلبان الكنائس مع أنه لم يلتق بأحد من أهلها 
نشأة  منبع  أن  يدِع  اعتقادهم، ومن  ويسألهم عن 
الفكر والعقل عند اإلنسان إنما هو شعوره بالحاجة 
التأمل  ألن  دعواه هذه،  في  يصدق  ال  الغذاء  إلى 
في  اإلنسان  مع  تشترك  التي  الحيوانات  سائر  في 
تمتعها  إلى  يؤد  لم  الغذاء  إلى  بالحاجة  الشعور 

بشيء من التفكير والعقل.
وال يورث هذا التالزم اليقين دائماً إذ األمر فيه 
برهان  عن  واستغنائه  التالزم  وضوح  بمدى  منوط 
الداللة  حيث  من  صوره  وأقــوى  عليه،  يدل  آخر 
وقوة البرهان ما يسمى عند العلماء: داللة االلتزام 
بالمعنى األخص وهو أن يكون تصور الملزوم كافياً 
على  األنين  كداللة  به،  والجزم  اللزوم  تصور  في 
على  الظالم  في  المنبعث  اللفظ  وداللة  المرض، 
تجعل  بينهما  اللزوم  قوة  فإن  حي،  كائن  وجود 
دون  اآلخر  تصور  بمجرد  أحدهما  يتصور  العقل 

الحاجة إلى التفكر في الرابطة بينهما.
هي  البرهان  قوة  حيث  من  األدنى  والصورة 
إدراك  توقف  وهو  األعم:  بالمعنى  البين  اللزوم 
والنظر  منهما  كٍل  تصور  على  الشيئين  بين  اللزوم 
حادث  أنه  على  الممكن  الشيء  كداللة  ملياً،  فيه 
فالعقل ال يفهم لزوم الممكنات لصفة الحدوث إال 
الشيء  وأنه  اإلمكان  معنى  في  النظر  إمعان  بعد 
ح  الذي ال يحيل العقل وجوده وال عدمه وإنما ترجَّ
النظر  أمعن  ثم  لمرجح طارئ،  الوجود  فيه جانب 
كل  وبين  بينه  الصلة  وتصور  الحدوث  معنى  في 

الكائنات التي من شأنها أن توجد بتأثير غيرها.
على  قائم  منهج  وهو  األصولي:  القياس   2-
فيما  تلمسه  ثم  سببه،  أو  الشيء  علة  استخراج 
استيقن  إذا  حتى  المجهولة  األشياء  من  يشبهه 
الباحث اشتراك كٍل من المعلوم والمجهول في علة 
المنبثق  األول في حكمه  الثاني على  واحدة قاس 
العلة.. ويعتمد على مسلمتين  تلك  تأثير  عنه من 
أثر  ولكل  علة  معلول  لكل  أن  أحدهما:  عقليتين 
العالم  في  والنظام  التناسق  قانون  والثانية:  مؤثر، 
الذي يجعل مظاهر الكون الجزئية المختلفة ترتبط 
التناسق واالنسجام  بعلل كلية من شأنها أن تثبت 
فيما بينها.. وال بد في عملية القياس من االستقراء 
العلة  بحقيقة  الباحث  يبصر  الذي  هو  إذ  التام 
وبواسطته يمكن إدراك العالقات الثابتة الكلية بين 

األشياء المتناثرة.
يعيش  مساكن  بعيد  من  تبصر  أن  ومثاله: 
فيها الناس فتستيقن من ذلك وجود الماء في ذلك 
المكان، ألنك تعلم مسبقاً وباالستقراء التام أن من 
توافر  اإلنسان  لعيش  المكان  أسباب صالحية  أهم 

الماء فيه لعلية الماء في إمكان الحياة.
القياس  لصحة  المسلمين  علماء  اشترط  وقد 
في القضايا العقدية اليقينية أن تكون العلة مؤثرة 
غير  واضحة  منضبطة  تكون  وأن  المعلول  في 
لإلحراق،  والنار  لإلنبات  المطر  كسببية  مضطربة، 
السببية  البحث في حقيقة هذه  النظر عن  بقطع 
وتحليلها على ضوء اإليمان بالمسبب الحقيقي لها 

وهو الله جل جالله.
ومثال استخدام القياس للوصول إلى الحقيقة: 
داللة كل ما فيه مظهر الصنعة والتدبير على وجود 
فالعقل يستحضر بسرعة خاطفة  له،  صانع ومدبر 
ومبدع  صانع  وجود  من  تعلمه  وما  رآه  ما  سائر 
لكل صنعة متقنة واستحالة حدوثها بدون محدث، 
ثبت  ما  على  فيه  بما  الكون  هذا  يقيس  وعندئذ 
لديه من قبل فجزم بوجوب صانع متقن خبير له 

واستحالة حدوثه من غير محدث.

البيان الختامي والتوصيات لـــــ البيان الختامي والتوصيات لـــــ 
حق،  ميزان  األمة  جعل  الذي  تعالى  لله  الحمد 
من فارقها فقد حاد عن الصواب إلى الخطأ، وال يزال 
أهل الزيغ والضالل من التكفيريين؛ يمارسون اإلرهاب 
والخلق  والدين  الفكر  في  وتمزيقها،  األمة  وفصل 
نظر  دون  وخارجا،  داخال  والعرض،  واألرض  والمال 
أو عهد، بحجة  أو ذمة  أو قرابة  إلى حرمة دم  منهم 
هذه  إن  بل  عندهم،  المزعومة  الخالفة  دولة  إقامة 
المنحرفة، قد صادرت على األمة أمرها،  الفئة الضالة 
وجعلتها في قهقرى وتراجع في األمم، األمر الذي صار 
أمة   – األمة  أعني   – بحسابها  أدنى،  أو  قوسين  قاب 
إرهاب ودم وتطرف، ما أوجب على كل قادر المبادرة 
من  والفعل  أهله  من  بالقول  ضررهم؛  ورفع  لدفع 
اهله، حتى تصير األمة في حصانة:- أفرادا وجماعات، 
ومن هنا سعى موقع الدكتور سمير مراد جادا إلقامة 
ندوة علمية افتراضية، تحت عنوان: )مكافحة “رفض” 

التكفير إرادة األمة(.

 متضمنة الورقات البحثية التالية:

-الورقة البحثية األولى: )مزاحمة التكفيريين من 
أثرها  وإظهار  المعتدلة  التواصل  وسائل  تكثير  خالل 

اإليجابي في ذلك( )د/سمير مراد من األردن(.
تقوية  األمة في  )تكافل  الثانية:  البحثية  -الورقة 
المواطنة  روح  وإنعاش  المجتمعية  واألواصر  الروابط 
لحماية المجتمع من تغلغل التكفيريين( )أ/عمر عبد 

الرحمن الشلح من اليمن(.
-الورقة البحثية الثالثة: )تنمية االخالق من خالل 
)د/عبد  السمحة(  النبوية  بالسيرة  المجتمع  ربط 

المحمود أبّو إبراهيم من السودان(.
المنظومة  )تفكيك  الرابعة:  البحثية  -الورقة 
الخالفة  دولة  إقامة  على  القائمة  التكفيرية  الفكرية 
العيساوي من  بكر  )د/أبو  باالستيطان(  بدءا  الممتدة 

العراق(.
النظرة  )مواجهة  الخامسة:  البحثية  -الورقة 
األتباع  تكثير  على  القائمة  للتكفيريين  التوسعية 
والوافدين ليحاصروا الوطن داخليا وتمددهم خارجيا( 

)د/وحيد عبد الجواد الرفاعي من مصر(.

وفي الختام خرج الباحثون بالتوصيات التالية:

المواقع  لغلق  رقابية  جهات  وجــود  ــرورة  -ض
ضد  الفكرية  للمواجهة  أخرى  وجهات  المشبوهة 

التكفيريين.
الثوابت  بما ال يخالف  الديني  الخطاب  -تجديد 

ليكون قادرا على صد هذا اإلرهاب.
بين  المباشر  وغير  المباشر  التنسيق  -محاولة 
جهات مكافحة التكفيريين بالرد والبيان العلمي القادر 
على حماية الشباب من غزو الفكر التكفيري لهم األمر 

الذي سيفقد التكفيريين أهم وسائل التجنيد.
على  القائم  الوطني  النسيج  على  -الحفاظ 
حسن الجوار والعيش الكريم فإنه من أعظم مصدات 

التكفيريين.
يؤكد  تعتبر قضية محورية  اإلسالم  -األخالق في 
»إنما  وسلم:  عليه  الله  صلى  رسولنا  قاله  ما  ذلك 
بعثت ألتمم مكارم األخالق«، فعلى مناهجنا الدراسية 

والتربوية أن تركز على قيمة األخالق.
في  الخلقية  القيم  جسدت  النبوية  السيرة   -
الواقع، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى برسول 
العظيم،  الخلق  صاحب  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
لنا  لتكون  االهتمام  من  حقها  النبوية  السيرة  فلنعط 

نبراسا لالقتداء.
-في ظل طغيان الماديات في هذا العصر، فإنه 
النبوة  منهج  إلى  بالرجوع  إال  اإلصــالح  يتحقق  لن 
المبين في السيرة النبوية، مع استصحاب فقه السيرة 
تنفيذها،  إلى برامج يمكن  لتتمكن األمة من تحويله 
وعليه فإنه مطلوب من العلماء مخاطبة المجتمعات 

باألسلوب المالئم ألوضاعهم وباللغة التي يفهمونها.
للدعاة  مباشرة  تدريب  برامج  عمل  -ضــرورة 
مستوى  على  التكفيري  الفكر  لمواجهة  والمفتين 

العالم.
-ضرورة عمل برامج تدريب عن بعد لمن ال يتاح 

له حضور البرامج التدريبية المباشرة.
-ضرورة وضع آليات وخطط لمواجهة هذا الفكر 
اإلرهابي، وتعتبر المواجهة الفكرية من أهم اآلليات.

فهؤالء  الفكرية  المواجهة  معه  تجدي  ال  -ومن 
يجب إحكام القبضة األمنية عليهم.

واالستنكار  الشجب  مرحلة  تخطي  ــرورة  -ض
والخطب إلى وضع ردود منهجية علمية لتفكيك هذا 

الفكر التكفيري.
-على والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع 
بحسبه  كل  ووضع  التكفيري  الفكر  مواجهة  المدني 

ضمن برامج وخطط منهجية.
-ينبغي استخدام كافة الوسائل الحديثة الممكنة 
لغزو مواقع التواصل االجتماعي التي تساعد على نشر 

هذا الفكر المتطرف.
-تبني وزارتي األوقاف والتربية والتعليم برنامجا 
للطالب  الفكرية  والتوعية  الديني  لإلرشاد  مشتركا 

والمدرسين لتكوين حصانة ضد الفكر التكفيري.
المذاهب  بين  المشتركة  القواسم  على  -التركيز 
والطوائف العقدية، والدفع باتجاه ما يجمع وال يفرق.

في  والتنافس  والتعايش،  التسامح  روح  -إشاعة 
اإلصالحات الفردية، والتناغم الجمعي.

التشريع  لمصادر  الواعي  الفهم  مستوى  -رفع 
الحامي من الفكر التكفيري.

والمواقع  والصحف  القنوات  توجيه  -ضــرورة 
للجانب  برامجية  زاوية  بإضافة  والخاصة  الرسمية 

الديني المرسخ لنهج الوسطية واالعتدال.
-مواجهة الغزو الفكري والثقافي خاصة فيما يبث 
اإلنترنت،  وشبكات  اإلعالم  وسائل  خالل  من  وينشر 
بتوجيه اإلعالم نحو مبادئ وقيم اإلسالم، وتفعيل دور 

اإلعالم المتزن الذي يخاطب الفكر والعقل.

األفكار  لنبذ  التربوية  المؤسسات  -تعاون جميع 
والمسجد  والمدرسة  ــرة  األس خــالل  من  الهدامة 

والمجتمع ووسائل اإلعالم.
-تعميق الحوار واالنفتاح الفعال بين المؤسسات 
المشكالت  بمناقشة  األخرى  والمؤسسات  التربوية 

التي تواجه أفراد المجتمع.
إلى  تــؤدي  قد  التي  ــآلراء  ل التعصب  -تجنب 
االنفعال ومحاولة إقصاء اآلخر أو ربما إلغائه، وتربية 
الطلبة على قبول الرأي اآلخر، وترسيخ مفهوم الحوار 

ومبادئه وآدابه وفق رؤية إسالمية صحيحة.
المعنية  البحثية  المراكز  إنشاء  في  -التوسع 
الفكري  األمــن  وتحقيق  والعنف،  التطرف  بقضايا 

للمجتمع.
في  المشككة  أو  المكفرة  الفتاوى  -محاصرة 
ومساءلة  الكراهية،  على  المحرضة  أو  المعتقدات، 

أصحابها.
ــزالق  االن من  المساجد(  المنابر)في  -ضبط 
واللغو  والعقائدية  المذهبية  المهاترات  ساحة  إلى 

والخالفات السياسية.
-وضع خطة إعالمية طويلة المدى للتحذير من 

مخاطر اإلرهاب.
الجامعات  في  البحوث  مراكز  قيام  ــرورة  -ض
بإجراء دراسات ميدانية للتعرف على العوامل المؤدية 

إلى التطرف والعنف ووضع آليات لمعالجتها.

دعونا نفتتح هذا المقال تاركين لخيالنا العنان في تصوُّر هذا المشهد المهيب، هناك حيث رمضاء مكة 
التي تفوح بحقد المشركين وكيدهم للمسلمين، وبينما شبح الخوف والقهر يتبختر في كل مكان، فإذا بسيفين 
في يدي فارسين عظيمين يُشهران لنحر هذا الشبح، وإعالن حتفه ونهاية عهده، إنهما سيفا عمر وحمزة رضي 

الله عنهما وأرضاهما.
لّما رأى رسول الله عليه الصالة والسالم حال المسلمين وما كانوا عليه من ضعف واضطهاد، توّجه إلى ربه 
عز وجل يدعوه بأن يرزق األمة بصاحب َمنعة، فتقوى به شوكة اإلسالم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »اللهمَّ أِعزَّ اإلسالَم بأحبِّ هذين الرُجلين إليك بأبي جهٍل أو بعمَر 
بِن الخطاِب« يقول ابن عمر: فكان أحبُّهما إلى اللِه عمَر بَن الخطاِب. أخرجه الترمذي، وألن المناقب العمريّة 
الفرقان على  الُمكرَم بوقوع االستجابة عليه، وببزوغ  المختار  كانت تروي قلبه حتى في جاهليته، فكان هو 
يديه، فقد كان المسلمون قبل إسالم عمر وحمزة يخفون إيمانهم خوفًا من تعرضهم لألذى، لقلة حيلتهم وعدم 
وجود من يدافع عنهم، أما بعد إسالمهما فأصبح للمسلمين من يدافع عنهم ويحميهم، ال سيما أنهما كانا من 

أشد الرجال في قريش وأمنعهم.
كان عمر يجاهر باإلسالم وال يخشى أحًدا، فلم يرَض مثاًل عن أداء المسلمين للصالة في شعاب مكة بعيدين 
عن أذى قريش، بل فضل مواجهة القوم بكل عزم، فقام وقال للنبي: »يا رسول الله ألسنا على الحق؟«، فأجابه: 
»نعم«، قال عمر: »أليسوا على الباطل؟«، فأجابه: »نعم«، فقال عمر بن الخطاب: »ففيَم الخفية؟«، قال النبي: 
»فما ترى يا عمر؟«، قال عمر: »نخرج فنطوف بالكعبة«، فقال له النبي: »نعم يا عمر«، فخرج المسلمون ألول 
مرة يكبرون ويهللون في صفين، صف على رأسه عمر بن الخطاب وصف على رأسه حمزة بن عبد المطلب 
وإلى حمزة وهما  إلى عمر  قريش  بعيٍد نظرت  الكعبة، ومن  عند  النبي محمد، حتى دخلوا وصلّوا  وبينهما 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »فسماني  عمر  يقول  شديدة،  كآبة  وجوَهُهم  فََعلْت  المسلمين،  يتقدمان 

الفاروق يومئٍذ«.. ذكره أبو نعيم في حلية األولياء، وذكر ما يسانده ابن سعد في الطبقات.
وياُلحظ فرحة المسلمين بإسالم عمر في عّدة أقوال منسوبة إلى عدد من الصحابة، منها ما قاله صهيب 
الرومي »لما أسلم عمر ظهر اإلسالم، وُدعي إليه عالنية، وجلسنا حول البيت حلًقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن 
غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به«، وما قاله عبد الله بن مسعود »ما كنا نقدر أن نصلّي عند الكعبة 
حتى أسلم عمر«، و »ما زلنا أِعزَّة منذ أسلم عمر«، وغير ذلك من المرويات الكثيرة. سيرة حضرة عمر الفاروق 

إللياس عادل.
إّن من كرامات الدعاء المحمدي الذي بثه لربه ليظهر الدين، أنها لم تُحبس في حيز »بأحد العمرين«، بل 
اخترقت حاجز الزمان والمكان لتنعم األمة ببركة هذه الدعوة إلى يوم الحساب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إّن الله تعالى يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينها« رواه أبو داوود وصححه األلباني، وبهذه البشارة النبوية نتيقن أنّه ثمة عهًدا إلهيًّا يضمن استمرار 
هذه الدعوة، ويبشر األمة أّن دين الله سيحيى بإذنه مهما َخَفت وضعف حضوره في قلوب الناس، وأنه مهما 
بلغ الفساد في األمة سيظل فيها من الخير الذي يُخرج لها من يبعثها ويجددها، وهذا يؤكد على أهمية وجود 
وصناعة حملة الدين ورايته، إذ إّن الحق ال يعلو إال بهم، هذه سنة الله في خلقه، وهذا ما فهمه وأدركه الملَهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعندما كان في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر إلى جماعة من 
أصحابه فقال لهم: تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله، ثم قال عمر: 
تمنوا، فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً وجوهراً أنفقه في سبيل الله وأتصدق به، ثم قال: 
تمنوا، فقالوا: ما ندرى ما نقول يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ولكني أتمنى رجاالً مثل أبي عبيدة بن الجراح، 

ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة فأستعين بهم على إعالء كلمة الله.
إنهم أولئك  التاريخ،  تاريخ األمة اإلسالمية، سنجد ُسرًُجا وّضاءة مبثوثة في حلقات  لو حلّقنا عاليًا فوق 
المجددون الذين اصطُفوا كما اصطُفي عمر، وقد تنوع نفوذ البشارة النبوية بين صحابٍي وتابعٍي وأميٍر وقائد، 
بين من جدد في محاريب العلم، ومن فرض شروطه في ميادين الحسم بين صليل السيوف، بل نجد أّن منهم 

العربي واألعجمي، واألبيض واألسود، والغني والفقير، والكهل والشاب.
وإّن ثمة حكمة إلهية عظيمة تفيض من هذا التنوع، حيث أراد الله تعالى أال يفقد أٌي من أبناء األمة 
جمعاء أمَل التجديد والبعث في أنفسهم ومن حولهم، وأّن إحياء األمة ليس محصوًرا في بقعة ما أو شريحة 
ما، وإنما أي مكاٍن وزماٍن فيه مسلمون، فهو أهٌل لتنطلق منه بعثة التجديد، ورغم ما يحمله هذا األمر من 
تشريف لألمة التي ال تفضل عربيًا على أعجمٍي، وال أبيض على أسود إال بالتقوى، وأن الجميع كأسنان المشط، 
إال أنه يحمل في طياته تكليًفا عظيًما، ألّن هذا يعني أّن كل أبناء األمة مكلَّفون بالتنقيب عن مهد هذه البعثة 

وتهيئة األجواء النطالقها.
جاء دورك، ابحث عن »عمر« بداخلك! إّن من أكثر الرسائل التي يعمل اإلعالم على ترسيخها في عقول 
األمة عامة، وشبابها خاصة، تتمثل في تمرير قبول هذا الوضع، ونشر روح التثبيط واستحالة القيام، وأّن مجرد 
التفكير في الوصول إلى الريادة األممية درٌب من األوهام والعبث والشطط، وليس لنا سوى تناول المسكنات 

بالعيش في أمجاد الماضي، أو إلهاء النفس في سفاهات الحاضر.
وعلى الرغم من أن األمة حًقا تمر بنكبة على كافة األصعدة لم تعهدها في سابقتها التاريخية، وأن الثغور 
التي ُشقَّت كِنتاج إلرهاصات العصر كثيرة جًدا سواء في ذاتها أو في مآالتها، إال أّن العمل الصادق من أبناء 
األمة لو سار على النسق الصحيح، بأن يقوم كٌل منا حًقا ليتخذ له ثغرًا ويقوم عليه ويسده، والثغور التي تحتاج 
لحماية وقيام عليها ال تُحصى في هذا الزمان، فوالله لو قمت على ثغر نفسك بأنك أصلحتها تربويًا وفكريًا 
وزكيتها فانعكس ذلك في حسن خلٍق مع من حولك، فنعم الثغر هو، بل هذه هي البداية لنا جميًعا بال استثناء، 
ثم تنطلق بعدها إلى الثغر المناسب لك ولقدراتك ولبيئتك وكذا أدواتك المعرفية، وعيناك على الغاية العظمى، 
فأنت تسد وتفرح أيما فرح برؤيتك الثغور األخرى وهي تَُسد، ألنك ال تريد أن تكون »الوحيد«؛ بل تريد أن 
تتحقق غاية »التوحيد«، فتظل تعمل وعينيك هنالك محلقة، تنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يكتمل فيه البناء 
وتُسد فيه كل الثغور، فعهٌد مني أدركه تماًما أن جوهر األمة سيتغير تماًما في سنوات معدودات، بل سيتغير 
تَغيُّرًا يفوق ظنون المصلحين أنفسهم، وهذا دأب العقيدة الصحيحة إذا تمكنت من أصحابها، ولنا في قدوتنا 
صلى الله عليه وسلم خير أسوة في صناعة اإلنسان الذي على أكتافه تُبنى األمم، في ثالثة عشر عاًما بمنتهى 
الصبر والحكمة بنى أصحابه وزكاهم وعلمهم كيف يحملون أعباء الرسالة بحق، وكيف يضحون في سبيلها، 
وكيف ينطلقون ويعملون في رحابها، ليتحولوا جذريًا من حفاة رعاة، عبَد كثيٌر منهم األصنام، إلى قّواد الدنيا 

وأسيادها وأسياد خلق كثير إلى يوم القيامة.

دعوة الرسول عليه الصالة والسالم دعوة الرسول عليه الصالة والسالم »»بأحد العمرنيبأحد العمرني««

الرِفُْق هو لِين الجانب بالقول والفعل، والتلطف 
في اختيار األسلوب والكلمات، واألخذ باألسهل الذي ال 
يتعارض مع الشرع، وترك التعنيف والشدة مع الناس 
الله  الله صلى  كان رسول  كانوا مخطئين.. ولقد  وإن 
عليه وسلم رفيًقا، ليَِّن الجانب في القول والفعل، يدعو 
الرفق في األمر كله، ويُثني على من يتصف به،  إلى 
وقد  بأمته،  رفقا  باأليسر  ويأخذ  ثوابه،  عظيم  ويبين 
وصفه الله عز وجل بقوله: »فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت 
ِمْن َحْولَِك«  وا  الَقلِْب اَلنَْفضُّ َغلِيَظ  َولَْو كُْنَت فَظًّا  لَُهْم 

آل عمران:159(.
قال ابن كثير: »يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى 
الله عليه وسلم، ُمْمتنَّاً عليه وعلى المؤمنين فيما أالن 
لزْجرِه،  التاركين  ألمره،  المتبعين  أمته،  على  قلبه  به 
وأطاب لهم لفظه: »فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْم« أي: 
أي شيء جعلك لهم لينا لوال رحمة الله بك وبهم، قال 
قتادة: »فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْم« يَُقوُل: فَِبرَْحَمٍة 
ُخلُق  البصري: هذا  الحسن  لَُهْم.. وقال  لِْنَت  اللَِّه  ِمَن 
د صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، وهذه اآلية  ُمَحمَّ
ِمْن  الكريمة شبيهة بقوله تعالى: »لََقْد َجاءَكُْم رَُسوٌل 
أَنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكْم ِبالُْمْؤِمِنيَن 

رَُءوٌف رَِحيٌم« التَّْوبة:128.
ُخيِّر  )ما  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن 

إال  قط  أمرين  بين  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول 
أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد 
الناس منه( رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: 
)إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال 
يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه( رواه 
مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: )إن الرفَق ال يكون 
يُنَزع من شيء  )أَكَملَه وزيَّنه(، وال  في شيء إال زانه 
إال شانه )عابَه وَجَعله قَبيًحا(( رواه مسلم، وقال صلى 
الله عليه وسلم: )إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل 
عليهم الرفق( رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: 

)إنَّ اللَه يحبُّ الرفَق في األمِر كلِّه( رواه مسلم.
لقد عظّم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرفق 
شافيًا  بيانًا  وقوله  بفعله  ذلك  وبين  كلها،  األمور  في 
وخاصة  كلها،  أمورها  في  به  أمته  تعمل  لكي  كافيًا، 
الدعاة إلى الله عز وجل والُمَربين، فإنهم أْولى الناس 
بالرفق في دعوتهم وتعليمهم وتربيتهم، وفي جميع 
أحوالهم، والرفق يدخل في تعامل اإلنسان مع زوجته 
ومع  بل  وجيرانه،  وأصحابه  وأقاربه،  وأهله  وأوالده، 
المخطئين والمسيئين.. ومواقف النبي صلى الله عليه 

وسلم في رفقه بمن أخطأ وأساء كثيرة، منها:
رِفقه ِبَمن بال في المسجد:

الخطأ  عليها  ُخلق  التي  اإلنسان  طبيعة  ِمن 
شأنه  عال  مهما  الحياة  هذه  في  أحد  وال  والنسيان، 
والرسل،  األنبياء  إالَّ  ألَحٍد  ِعصَمَة  فال  خطأ،  من  يخلو 
ولذلك كان على اإلنساِن إذا َوقََع في َخطَأٍ أو َمعصيٍة 
، كما قال  أْن يُباِدَر بالَعوَدة والتَّوبة إلى الله عزَّ وجلَّ
النبي صلى الله عليه وسلم: »كلُّ بني آدم خطَّاٌء، وخيُر 
الخطَّائين التَّوابون« رواه الترمذي، والمخطئ أحيانا ال 
يشعر أنه أخطأ، فينبغي أن نزيل الغشاوة عن عينيه ـ 
برفق ـ ليعلم أنه أخطأ، عن أبى هريرة رضي الله عنه: 
»دخَل أعراِبيٌّ المسِجد، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم 
جالِس، فصلَّى، فلما فرَغ )انتهى من صالته( قال: اللهمَّ 
إليِه  فالتَفَت  أحًدا،  معنا  ترحْم  واَل  ومحمًدا  ارحمني 
رَْت واسًعا،  النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: لقْد تََحجَّ
الناس،  إليه  فأسرع  المسجد،  في  باَل  أْن  يلبْث  فلم 
فقال النبي صلى اللُه عليه وسلّم: أْهريقوا عليِْه َسْجاًل 
رين  ِمْن ماٍء، أْو دلًْوا ِمْن ماء، ثُمَّ قال: إِنَّما بُِعثْتُم ُميَسِّ

ريْن« رواه الترمذي. ولَْم تُبَْعثوا ُمَعسِّ
أمرًا  وضيَّقَت  مَنعَت  أي:  واِسًعا(  رَت  تَحجَّ )لقد 
عَة، أاَل وهو رحمة اللِه عزَّ وجلَّ الَّتي  جَعل اللُه فيه السَّ
»وفيه  حجر:  ابن  قال  دين..  الموحِّ عباِده  كلَّ  تشَمُل 

الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا 
لم يكن ذلك منه عنادا«، وقال النووي: » وفيه الرّفق 
بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيٍف وال إيذاء، 
دفع  وفيه  عناداً،  أو  استخفافاً  بالمخالفة  يأِت  لم  إذا 

أعظم الضررين باحتمال أخفهما«.
ِمن  جذبه  الــذي  باألعرابي  وِحلمه  رفقه  ـ   3

مالبسه:
»كنُت  قال:  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن 
بُرٌْد  وعليه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مع  أمشي 
باليمن(  نَْجران  إلى  نِْسبَة  الثِّياب  ِمَن  )نَوٌع  نَْجرَاني 
غليظ الحاشية )غليُظ الجانب(، فأدركه أعرابي، فجبذه 
ة(، حتى نظرُت  جبذة شديدة )فأمسكه من ثوِبه بِشدَّ
إِلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أَثَّرَْت بها حاشية البرد، من شدة َجبْذته، قال: يا ُمحمد، 
الله  فالتفَت رسول  الذي عندك،  الله  ُمْر لي من مال 
صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بعطاء( رواه البخاري، 
عن  واإلعراض  الجاهلين  احتمال  »فيه  النووي:  قال 
يتألف  بالحسنة، وإعطاء من  السيئة  مقابلتهم، ودفع 
بجهله..  فيها  حد  ال  كبيرة  مرتكب  عن  والعفو  قلبه، 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ُخلق  كمال  وفيه 

وحلمه وصفحه الجميل«.

أ/ عبدالله عبدالحافظ

اللني والرفق من الرسول الكريماللني والرفق من الرسول الكريم

د/ ربى حسنأ/ شيماء مصطفى
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لتصحيحالتصحيحا٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـاالربعاء  ١٦  تشرين الثاني ٢٠٢٢م ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤هـاالربعاء  ١٦  تشرين الثاني ٢٠٢٢م 1011 رياضةتكنولوجيا

أو  المسيرة  أو  طيار  دون  الطائرة  اسم  يطلق 
الطائرات  على  »الدرونز«  اإلنجليزية  اللفظة  باستخدام 
التي يجري التحكم فيها من بعد، وأحيانا يكون التحكم 
عام  إنجلترا  في  طيار  دون  طائرة  أول  ظهرت  ذاتيا، 
العالمية  الحرب  منذ  1924م..  عام  طُورت  ثم  1917م، 
والمملكة  وألمانيا  المتحدة  الواليات  كانت  ــى،  األول
المتحدة، أولى الدول استخداما لها في جيوشها، ثم لحق 
الماضي..  القرن  ثالثينيات  في  السوفياتي  االتحاد  بها 
والحرب   ،1945-1939 الثانية  العالمية  الحرب  أتاحت 
قبل  من  الستخدامها  المجال  1950-1953م،  الكورية 
الواليات المتحدة في األغراض التدريبية.. كما استخدمت 
كصواريخ موجهة في تلك الحرب، وفي التصدي للطائرات 

الحربية المأهولة بالطيارين.
كانت الواحدة منها تُستخدم في كل غرض من تلك 
 15000 نحو  منها  أنتجت  لذلك  واحدة،  مرة  األغراض 
في  دورها  كاليفورنيا،  جنوبي  يقع  مصنع  عبر  طائرة 
المجال االستخباري برز بعد حرب فيتنام 1955-1975م، 
زودت ألول مرة بالصواريخ في الهجوم على كوسوفا عام 

1999م.
الوزراء  ورئيس  فنزويال  رئيس  اغتيال  محاولة  بين 
نفطية  ومنصات  لندن  مطارات  فوق  والتحليق  العراق 
مخاطر  الصغيرة  المسيرة  الطائرات  تطرح  النرويج،  في 
تقرير  تحديا صعبا بحسب  منها  الوقاية  تجعل  متزايدة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ارتفاع  على  تحلق  بطيئة  آلة  رصد  يمكن  كيف 
منخفض فوق حشد من الناس وتحييدها دون التسبب 
في ضرر؟ هذا التحدي مطروح على السلطات في فرنسا 
التي تستضيف كأس العالم للرغبي عام 2023م واأللعاب 
توقع  مع  سيما  ال  2024م،  عام  باريس  في  األولمبية 
حضور مئات اآلالف من األشخاص على طول نهر السين 

خالل االفتتاح.
الصغيرة  االنتحارية  للمسيرات  المكثّف  االستخدام 
التي أطلقت منها أسراب كاملة أحيانا في نزاع ناغورني 
قره باغ العام 2020م، واستخدام المسيرات التجارية في 
نقطة  يشكل  االستهداف  أو  االستطالع  ألغراض  أوكرانيا 

ضعف جديدة بالنسبة للجيش أيضا.
التي ارتفع عددها  الوقاية من المسيرات الصغيرة 
من 400 ألف إلى 2,5 مليون في فرنسا خالل 5 سنوات، 
هي »مهمة )شبه( مستحيلة« وفق ما أفاد برلمانيون في 

تقرير نُشر العام الماضي.
أن  المقرر  من  الموضوع،  إلحاح  على  مؤشر  وفي 
تحصل وزارة الدفاع الفرنسية على أول 6 أنظمة اعتراض 
مضادة للطائرات المسيرة في بداية العام، بعد 9 أشهر 

من توقيع عقد بقيمة 350 مليون يورو يمتد 11 عاما.
نظام  إس«  و«سي  »تاليس«  مجموعتا  وطــّورت 
الطائرة  وتحييد  لرصد  تحسينه  »تم  الــذي  »بــاراد« 
المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر )من 100 غرام إلى 25 
كيلوغراما( ولكن يمكنه فعل المزيد«، كما يوضح تييري 
»تاليس«  في  المسيرة  الطائرات  مكافحة  مسؤول  بون 
خالل استعراض هذا النظام في قاعدة بريتينييه الجوية 

السابقة في باريس.
مسند  على  مثبت  رادار  بيانات  »بــاراد«  ويدمج 

بعد  على  المسيرات  اكتشاف  على  قادر  القوائم  ثالثي 
موقع  تحدد  اتجاه  ومراصد  كيلومترات،   5 إلى  يصل 
الطائرة المسيرة من خالل موجات الراديو التي تنبعث 
منها، وكاميرات ضوئية وأخرى باألشعة دون الحمراء، في 

واجهة واحدة يديرها مشّغل.
بمجرد رصد الطائرة المسيرة ومتابعتها تلقائيا عبر 
على  تشويش  جهاز  بتنشيط  المشغل  يقوم  الكاميرات، 
بعد كيلومترين من المسيرة مع دخولها منطقة الحظر، 
مما يجبرها على الهبوط أو الوصول إلى نقطة محددة 

مسبقا.
الطائرات  مكافحة  مدير  نائب  إجيديوكو  يقول 
المسيرة في مجموعة »سي إس« إنه »بين لحظة رصد 
للجندي  يكون  هدفها،  إلى  ووصولها  المسيرة  الطائرة 
يمكن  أكبر،  مناطق  لتغطية  إليقافها«،  ثانية   30 حوالي 

ربط عدد من أنظمة »باراد«.
المجموعة  وفق  حلها  تم  التي  الصعوبات  من 
للرادار  »بالنسبة  ألنه  الكاذبة،  اإلنــذارات  تجنب  هي 
كما  جــدا«،  كبير  والطائر  مسيرة  طائرة  بين  الشبه 

يقر  لكنه  فالين،  توني  إس«  »سي  في  المسؤول  يشير 
توجيه  يتم  هائلة،  تزال  ال  التكنولوجية  التحديات  أن 
بُعد  عن  تقريبا  المسيرة  التجارية  الطائرات  جميع 
عليها،  التشويش  يمكن  موجات  منها  تنبعث  وبالتالي 
لكن االستقاللية المتزايدة للطائرات المسيرة التي يحدد 
مسارها مسبقا وعدم إصدارها موجات كهرومغناطيسية 
يقيانها التشويش، لذلك تم تصميم نظام »باراد« ليكون 

مفتوحا وقابال لدمج طرق اعتراض أخرى.
تصنيع  من  »هيلما-بي«  الليزر  يكون  أن  ويُنتظر 
شركة »سيالس«، القادر على تدمير طائرة مسيرة في أقل 
من 10 ثوان على ارتفاع يصل إلى ألف متر، متاحا في 
عام 2024م، وتعمل مجموعة »تاليس« على »مستجيب 
تنبعث  الكبيرة  الكرة  من  نوع  وهو  كهرومغناطيسي«، 
األمتار  من  مئات  عدة  إلى  تصل  قوية  موجة  منها 

تستهدف الطائرة المسيرة وتعطلها في غضون ثانية.
تطوير  األخرى  المحتملة  الدفاعية  األدوات  ومن 
طائرات مسيرة اعتراضية من شأنها أن تصيب المسيرات 

دراسات  تُجرى  كذلك،  التشويش،  ومسيرات  المعادية 
على الكشف الصوتي للطائرات المسيرة، ويؤكد إجيديو 
ال  إذ  متعددة،  استشعار  مقاربة  إلى  »الحاجة  على  كو 
اإليرانية  للطائرات  بالنسبة  أما  سحري«..  نظام  يوجد 
بكثير  أكبر  وهي  أوكرانيا،  في  المستعملة  المسيرة 
»فهي  المتفجرات،  من  الكيلوغرامات  عشرات  وتحمل 
تطير على ارتفاع 3 آالف متر ثم تهبط بسرعة، وقد ال 

يمكن إيقافها«.
شركة  صنع  من  هي  النسيت3-  الجوالة  الذخيرة 
شركة  أن  حيث  الروسية،   ZALA AERO GROUP
»زاال« هي واحدة من مطوري ومصنعي األنظمة الجوية 
المتنقلة  لها واألنظمة  التي ال مثيل  اآللية والمحموالت 
الُمنشأة في روسيا، حيث كانت تنشط في هذا المجال 

منذ حوالي 18 عاماً )منذ 2004م(.
ومنذ كانون الثاني \ يناير 2015، أصبحت مجموعة 
زاال فرعاً تابعاً لشركة تصنيع األسلحة الروسية المعروفة 
»طائر  النسيت3-  أصبحت  هنا  ومــن  كالشينكوف، 
الذخيرة  مؤخرًا  الشركة  طورت  حيث  كالشينكوف«، 

وتدعى  المنافسين،  غــرار  على  النسيت3-،  الجوالة 
والتي  الجوالة  بالذخيرة  نسبيًا  الصغيرة  المسيرات 
البعيدة عن  الرصد وكشف األهداف  تستخدم من أجل 
الهدف  اكتشاف  العين وتحلق لمدة طويلة وعند  رؤية 
تشتبك معه، وهذه العملية يمكن أن تعتمد على الذات 
موافقة  على  بناًء  أو  الصناعي  الذكاء  أساس  على  بناًء 

الُمشغل على الهدف.
غرار  على  تصميمها  تم  قد  النسيت3-  أن  يبدو 
الكيان  صّنعها  التي   Hero لعائلة  الجوالة  الذخيرة 
الصهيوني، حيث يوفر هذا السالح القدرة على اصطياد 
الهدف  تأكيد  على  القدرة  مع  كم   40 بمدى  األهداف 
قبل الضرب، وفي هذه الطريقة، يتم إرسال صور النظام 
الكهروضوئي للطائرات المسيرة إلى المشغل عن طريق 
رابط بيانات، ومن ثم بعد أن يؤكد المشغل الهدف يتم 

إعطاء األمر باالشتباك.
نوع  من  هو  المسيرة  لهذه  الحربي  الرأس  وفتيل 
ما قبل االصطدام من أجل زيادة فعاليته ضد األهداف 

هذا  تفعيل  ويتم  العدو،  أفراد  تجمعات  مثل  السهلة 
الفتيل قبل أن يصيب السالح الهدف.

وفقاً للمعلومات التي نشرتها الشركة المصنعة لهذه 
المدمج  بالليزر  الحماية  لجهاز  يمكن  المسيرة،  الطائرة 
في المسيرة النسيت3- أن يقاوم بشكل فعال هجمات 
ذيل  وتصميم  كما  إسقاطها،  تحاول  التي  الليزر  أسلحة 
من  يزيد   X شكل  على  مزدوج  تصميم  المسيرة  هذه 
ثباتها وقدرتها على المناورة بناًء على مبادئ الديناميكية 
حجم  تقليل  في  أيضاً  التصميم  هذا  ويساعد  الهوائية، 

المسيرة بشكل فعال.
 12 النسيت3-  المسيرة  الطائرة  وزن  ويبلغ 
كما  حملها،  األفراد  على  يسهل  الذي  األمر  كيلوغراماً، 
وأن الحد األقصى للحمولة )الرأس الحربي( التي تحملها 
هذه الطائرة هو 3 كغ، ويمكن للمسيرة النسيت3- أن 
تطير لمدة 40 دقيقة بسرعة تتراوح بين 110-180 كم 

\ ساعة.
حيث أن اإلصدار السابق من هذه الطائرة المسيرة، 
وبمدة  كغ   1 حمولتها  وتبلغ  كغ   5 يزن  النسيت1-، 
طيران 30 دقيقة وأبعاد أصغر، وبالمقارنة بين مسيرتي 
اإلصدار  أن  مالحظة  يمكن  والنسيت1-،  النسيت3- 

الجديد لديه قدرة هجومية أفضل بكثير.
كما وتستخدم هذه المسيرة محركاً كهربائياً للعمل 
عند أدنى مستوى ضوضاء إلجراء عمليات مباغتة، وهذا 
لنوع  وبالنظر  النفسية،  الناحية  من  كبير  تأثير  له  األمر 
إطالقها  يتم  لذلك  النسيت3-،  المسيرة  وأبعاد  المحرك 

من على سكة حديدية حيث تبدأ في التحليق.
خصائص المسيرة االنتحارية النسيت3-:

الطول: 1.65 متر.
طول األجنحة: 1 متر.
الوزن: 12 كيلوغرام.

الحد األقصى للحمولة: 3 كيلوغرام.
استمرارية التحليق: 40 دقيقة.

سقف التحليق: 5000 متر.
السرعة: 80-110 كيلو متر بالساعة.

سرعة االرتطام: 300 كيلو متر بالساعة.
نوع المحرك: كهربائي.

لمسيّرات  فيديو  »نوفوستي«  وكــالــة  نشرت 
مدافع  تدّمر  الجديدة،  الروسية  االنتحارية  »النسيت« 
أخرى  وأهداف  أمريكي،   M777 مدفع  بينها  أوكرانية 

لقوات كييف على محور نيكوالييف كريفوي روغ.
 M777 مدفع  »النسيت«  تدمير  الفيديو  ويظهر 
المحاور  »بأبو  العسكريين  بين  الملقب  األمريكي 
الثالثة« ومدافع »أكاتسيا« ذاتية الحركة سوفيتية الصنع.. 
وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية يواصل الحلفاء 
عشرات  وتخصيص  كييف،  إلى  األسلحة  ضخ  الغربيون 

المليارات من الدوالرات لهذا الغرض.
سابرينا  البنتاغون  باسم  المتحدثة  أعلنت  ومؤخرًا 
أمريكية  عسكرية  مساعدات  حزمة  عن  سابقا،  سينغ 
 »72 تي-  طراز  من  دبابة   45 تشمل  ألوكرانيا  جديدة 
مجددة مع بصريات واتصاالت ودروع متطورة في حزمة 

مساعدات إضافية بقيمة 400 مليون دوالر.

أيامنا  في  القدم  كرة  تحظى  أن  الغريب  من  ليس 
هناك  ليس  إذ  وقضائيًّا،  وسياسيًّا  إعالميًّا  أكبر  باهتمام 
الرياضة  القدم،  كرة  من  العالم  في  شعبية  أكثر  رياضة 
ثقافاتهم  باختالف  المجتمعات  كل  في  تنتشر  التي 
من  الماليين  مئات  باستمرار  إليها  وتجذب  وأعراقهم، 
الجماهير العاشقة؛ بل إن لعبة كرة القدم أضحت أحد 
تقدر  والتي  العالم،  في  المهمة  االقتصادية  القطاعات 
أنها  عن  ناهيك  الــدوالرات،  بماليين  المالية  تعامالتها 
رياضة تملك نفوًذا عميًقا سياسيًّا ونفسيًّا ومجتمعيًّا في 

نفوس شعوب المعمورة.
صيتها  يصل  التي  الشعبية  اللعبة  تلك  القدم  كرة 
إلى جميع أنحاء العالم، ويتابعها بشغف جميع الفئات 
اللعبة  هذه  تضمه  لما  االجتماعية؛  والطبقات  العمرية 
من حماسة وتشويق لمحبيها، لها تاريخ طويل؛ إذ نشأت 
التاسع عشر بإنجلترا،  اللعبة خالل منتصف القرن  هذه 
لكن انطالقة اللعبة وإن كان ليس بشكلها الحالي كانت 

قبل ذلك بكثير.
لعبة  أول  كانت   ،»football history« حسب 
في  الكرة  ركل  أيًضا  تضمنت  والتي  معروفة،  قدم  كرة 
الثالث والثاني قبل الميالد  الصين، وذلك خالل القرنين 
جو«  »سو  لعب  تم   ،)Cuju( جو«  »سو  اسم  تحت 
الريش  أو  بالفراء  بكرة مستديرة عبارة عن جلد مخيط 

بالداخل على مساحة مربع.
»كيماري«  باسم  اليابان  في  الحقاً  اللعبة  انتشرت 
العساكر  يتبعها  طريقة  عن  عبارة  وكانت   ،)kemari(
كانت  بهم،  الخاص  العسكري  التدريب  قبل  للتسخين 
من  معروفة  الكرة  ألعاب  من  أخرى  متنوعة  مجموعة 

اليونان القديمة.
مملوءة  الجلد  مــن  قطع  مــن  الــكــرة  صنعت 
ألعاب  كانت  ذلك،  ومع  السابع،  القرن  خالل  بالشعر 
األلعاب  في  تضمينها  يتم  ولم  الوضع،  منخفضة  الكرة 

البانهيلينية.
ذات  األلعاب  تضمين  يتم  لم  القديمة،  روما  في 
الكرات في الترفيه على الساحات الكبيرة، ولكنها كانت 
ستون«  »هاربا  باسم  ُعرف  عسكري  تدريب  عن  عبارة 

 .)Harpastum(
كرة  ستجلب  التي  هي  الرومانية  الثقافة  كانت 
القدم إلى الجزيرة البريطانية، ومع ذلك، غير مؤكد في 
أي  وفي  التنوع  بهذا  البريطاني  الشعب  تأثر  درجة  أي 

درجة طوروا متغيراتهم الخاصة.
تم  اللعبة  إن  يقال  شهرة،  األكثر  القصة  حسب 
هذا  في  عشر،  الثاني  القرن  في  إنجلترا  في  تطويرها 
القرن كانت المباريات التي تشبه كرة القدم تُلعب في 
كانت  أنها  إلى  باإلضافة  إنجلترا،  في  والطرق  المروج 
كان  اليد،  بقبضة  للكرة  لكمات  وأيضاً  ركالت،  تتضمن 
هذا الشكل المبكر من كرة القدم أكثر قسوة وعنفاً من 

طريقة اللعب الحديثة.
كانت إحدى السمات المهمة لمسابقي كرة القدم 
وأقيمت  الناس،  من  الكثير  فيها  شارك  األلعاب  أن  هي 
في مناطق واسعة في المدن، تسببت هذه األلعاب في 

إلحاق الضرر بالمدينة، وأحياناً الموت للمشاركين.
لكنها  بريطانيا بعدها لعدة قرون،  تم حظرها في 
عادت إلى شوارع لندن في القرن السابع عشر، وستحضر 
مرة أخرى سنة 1835م، لكن في هذه المرحلة ثم إنشاء 
اللعبة في المدارس العامة، استغرقت اللعبة وقتاً طويالً 
تمييز  هناك  يكن  لم  إذ  اليوم؛  عليه  ما هي  إلى  لتصل 

واضح بين كرة القدم والرجبي لفترة طويلة.
كما كان هناك أيضاً العديد من االختالفات المتعلقة 
كانت  المباراة،  وطــول  الالعبين  وعــدد  الكرة  بحجم 
بنفس  الكرة  على  االستيالء  كيفية  على  تنص  القواعد 
لكرة  مباراة  أول  ُسميت  الحالية،  الرجبي  كرة  قواعد 
باسم  عليه  هي  لما  قريبة  قواعد  تضمنت  التي  القدم 
»كرة المراوغة« وكان شخص يدعى »إيتون« السبَب في 

نشأة هذه اللعبة.
في  للعبة  مناسبة  قواعد  إلنشاء  محاولة  جرت 
يتم  لم  ولكن  1848م،  عام  كامبريدج  في  ُعقد  اجتماع 

إلى  القواعد،  مسائل  لجميع  نهائي  حل  إلى  التوصل 
حدود سنة 1863م؛ إذ ثم تشكيل أول اتحاد لكرة القدم 

الذي وضع قاعدة عدم لمس الكرة باليد.
الكرة،  ووزن  توحيد حجم  أيًضا  االجتماع  عن  نتج 
إلى  تقسيمها  تم  اللعبة  أن  لندن  اجتماع  نتيجة  كانت 
رمزين؛ األول: اتحاد كرة القدم، والثاني: خاص بالرجبي، 
ومع ذلك، استمرت اللعبة في التطور لفترة طويلة لتصير 

على ما هي عليه اليوم.
كان أول القرارات توحيد عدد الالعبين في الملعب، 
من  األول  الفريق  أعضاء  لمعرفة  اللعب  زي  وتوحيد 
إذ  بعد،  اللعبة  من  جزًء  الكأس  تكن  لم  لكن  الثاني، 
تميل  اإلنجليزي  فريق  ِقبل  من  المتبعة  الطريقة  كانت 
إلى الرجبي فيما كان فريق اإلسكتلندي يلعبها بطريقة 
في  السبب  وكانت  كبيرة،  شعبية  لقيت  التي  المراوغة 

انتشارها على هذا الشكل.
للطبقة  ترفيهية  وسيلة  البداية  في  الرياضة  كانت 
من  مسبوق  غير  عدد  سيشهد  البريطانية،  العاملة 
المتفرجين، يصل إلى 30 ألف متفرج، المباريات الكبيرة 
في أواخر القرن التاسع عشر، سرعان ما توسعت اللعبة 
أخرى  أجزاء  إلى  سافروا  الذين  البريطانيين  ِقبَل  من 
وأصبح  والهند  الجنوبية  أمريكا  في  خاصة  العالم،  من 

االهتمام بكرة القدم كبيرًا.
عشر،  الخامس  القرن  منذ  القدم  كرة  أندية  توجد 
لكنها غير منظمة ودون صفة رسمية؛ لذلك من الصعب 
تحديد أول ناٍد لكرة القدم، يقترح بعض المؤرخين أنه 

تم تشكيل نادي كرة القدم عام 1824م في إدنبرة.
غالباً ما تم تشكيل األندية المبكرة من ِقبَل طالب 
المدارس السابقين، وتم تشكيل أول نواٍد من هذا النوع 
في شيفيلد عام 1855م، أقدم نوادي كرة القدم المحترفة 
هو نادي نوتس كاونتي اإلنجليزي الذي تم تشكيله في 

عام 1862م، وال يزال موجوًدا حالياً.
في البداية، سيطرت فرق المدارس الحكومية على 
العمال  من  المكونة  الفرق  الحقاً،  ولكن  القدم،  كرة 
عندما  التوالي  على  آخر  تغيير  حدث  األغلبية،  تشكل 
الالعبين  أفضل  لدفع  مستعدة  األندية  بعض  أصبحت 

لالنضمام إلى فريقهم.
من  تخلو  ال  طويلة،  انتقالية  فترة  بداية  هذه 
احترافي..  إلى مستوى  اللعبة  االحتكاك؛ حيث ستتطور 
لم يكن الدافع وراء الدفع لالعبين هو الفوز بالمزيد من 
المباريات فقط، في ثمانينيات القرن التاسع عشر، انتقل 
للمباريات،  التذاكر  بيع  مستوى  إلى  باللعبة  االهتمام 
وأخيراً، في عام 1885م تم تقنين كرة القدم االحترافية 

وبعد ثالث سنوات تم إنشاء دوري كرة القدم. 
الدوري،  إلى  نادياً   12 انضم  األول،  الموسم  خالل 
مهتمة،  األندية  من  المزيد  أصبحت  ما  سرعان  ولكن 
األقسام،  من  المزيد  إلى  المنافسة  توسعت  وبالتالي 
لفترة طويلة، كانت الفرق البريطانية هي المهيمنة، بعد 
عدة عقود، أصبحت أندية براغ وبودابست وسيينا هي 

المنافسين األساسيين للهيمنة البريطانية.
من  طويلة  لفترة  النساء  استبعاد  تم  البداية  في 
المشاركة في األلعاب، لم تبدأ النساء بلعب كرة القدم 
قبل أواخر القرن التاسع عشر، أقيمت أول مباراة رسمية 

للسيدات في إينفيرنيس عام 1888م.
في  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  تأسس 
عام 1904م، وتم التوقيع على قانون التأسيس من ِقبل 
ممثلين من فرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وإسبانيا 

والسويد وسويسرا.
إلى  األخرى  البريطانية  والدول  إنجلترا  تنضم  لم 
سبباً  يروا  ولم  اللعبة  اخترعوا  لقد  البداية،  منذ   FIFA
التالي،  العام  في  انضموا  ذلك،  ومع  لالتحاد،  للخضوع 

لكنهم لم يشاركوا في كأس العالم حتى عام 1950.
مرة  ألول  القدم  كرة  إدراج  تم  1908م  عام  في 
كرياضة رسمية في األلعاب األولمبية. حتى أقيمت أول 
القدم  كرة  بطولة  ستكون  1930م،  عام  في  عالم  كأس 
الوطني.  المستوى  على  شهرة  األكثر  األولمبية  لأللعاب 

ولم تتم إضافة كرة القدم النسائية حتى عام 1996.
في  الحال  هو  كما  1904م،  سنة  الفيفا  تأسست 
هو  األبيض  الرجل  كان  األخرى،  الرياضات  من  العديد 
السائد لفترة طويلة، في كرة القدم، بدأ الالعبون السود 
في التواجد مبكراً نسبياً وبالمقارنة مع رياضات أخرى، 
البشرة  ذوي  من  أول العب  واتسون«  »أندرو  يعتبر  إذ 
في  االسكتلندي  بارك  كوينز  نادي  في  لعب  السوداء 

ثمانينيات القرن التاسع عشر.
االتحاد  في  مدرجاً  وطنياً  اتحاداً   211 يوجد  حالياً 
العالمية  الحاكمة  الهيئة   ،»FIFA« القدم  لكرة  الدولي 
للرياضة، يمكن رؤية دليل آخر على العولمة في زيادة 
عدد الدول المشاركة في تصفيات كأس العالم: من 32 

في عام 1934م إلى أكثر من 200 في عام 2014م.
تم تقسيم مناطق العالم إلى ستة اتحادات: االتحاد 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد   ،»CAF« القدم  لكرة  اإلفريقي 
القدم  لكرة  األوروبية  االتحادات  اتحاد   ،»AFC« القدم 
والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أمريكا  اتحاد   ،»UEFA«
لكرة  أوقيانوسيا  اتحاد   ،»CONCACAF« القدم  لكرة 

.»OFC« القدم

الفوائد الجسدية لكرة القدم

من  القدم  كرة  رياضة  تُعتبر  العظام:  قوة  زيادة 
األلعاب التي لها دوٌر كبير في زيادة قوة وكثافة عظام 
جسم الالعب وخاصًة الساقين؛ وتنتج مثل تلك الفائدة 
من خالل أنه يتعين على الالعب حمل وزنه طوال فترة 
الُمباراة والتي تمتد لمدة تسعين دقيقة؛ إذ إن ممارسة 
حمل الالعب لوزنه يزيد من كتلة العظام بحيث تُصبح 
أقوى وذات سماكة أكبر، وهذا األمر ينعكس على صحة 
الالعب الُمستقبلية خاصًة في أوقاٍت ُمتقدمة من عمره.

تحسين صحة الجهاز الدوراني: يُعتبر تحسين صحة 
القلب واألوعية الدموية من أهم وأكثر األمور التي يُمكن 

الحصول عليها من خالل ُممارسة رياضة كرة القدم؛ حيث 
المباراة تتراوح ما  أثناء  يركض الالعب لمسافاٍت طويلة 
بين 8 إلى 11 كيلومتراً خالل فترة كامل المباراة، وهذا 
األمر من شأنه أن يقلل من ضغط الدم، ويحرق السعرات 
تتراكم  قد  تخثرات  أي  من  الجسم  ويخلص  الحرارية، 
للقلب  العامة  الصحة  على  ينعكس  مما  الشرايين؛  في 

واألوعية الدموية.
كرة  لعبة  تتطلب  التنفسي:  الجهاز  صحة  تحسين 
القدم ممارسة الالعب للمشي والجري لفترٍة طويلة قد 
تستمر طوال فترة الُمباراة، وهذا األمر من شأنه أن يرفع 
من كفاءة الجهاز التنفسي لالعب مما يُمكنه من االنتقال 
من المشي إلى الركض بكلِّ كفاءة ودون تعب، وينعكس 
هذا األمر على زيادة قوة الرئتين والقلب في ضخ الدم 

واألكسجين إلى عضالت الجسم الُمختلفة.
رياضة  ممارسة  تقلل  الجسم:  في  الدهون  خفض 
كرة القدم من كمية الدهون الموجودة في جسم الالعب 
الجسم،  أنحاء  مختلف  في  كتلٍة عضلية  ببناء  وتعوِّضها 
حرق  في  كفاءتها  القدم  كرة  رياضة  ممارسة  وأثبتت 
السعرات الحرارية أكثر من ُممارسة التمرينات العادية، 
ويرجع ذلك إلى أن الالعبين يستخدمون أشكاالً ُمتعددة 

من الحركة وبذل الجهد والطاقة أثناء المباراة.
زيادة قوة العضالت: تُساهم ُممارسة كرة القدم في 
زيادة القوة العضلية ألجزاٍء ُمختلفة من الكتل العضلية 
من  السفلي  الجزء  ومنها  الالعب،  في جسم  الموجودة 
عضالت الجسم والتي تُعتبر مهمًة في التسديد، والقفز، 
عضالت  قوة  إلى  تحتاج  التي  المهارات  من  وغيرها 
الجزء  عضالت  قوة  من  القدم  كرة  تزيد  كما  الساقين، 
عملية  في  استخدامها  يتم  والتي  الجسم  من  العلوي 
على  للحفاظ  الُمنافس وصدهم  الفريق  العبي  مواجهة 

الكرة.
ممارسة  تزيد  والقدم:  العين  بين  التنسيق  زيادة 
رياضة كرة القدم من قدرة الالعب على التنسيق ما بين 
نظره وقدراته الحركية؛ حيث إن لعبة كرة القدم تتطلب 
تحتاج  التي  والمهارات؛  الحركات  من  بالعديد  القيام 
كالمراوغة،  الالعب وعينيه؛  بين قدمي  ما  التنسيق  إلى 
والتمرير، أو حتى تسديد الكرات عبر قدمي الالعب أو 
عبر رأسه، ويُعتبر امتالك مثل هذه المهارات أمراً ُمفيداً 
على  فقط  وليس  الشخصية  حياته  صعيد  على  لالعب 

مستوى اللعبة.
لعبة  ُممارسة  تعزز  الدماغية:  القدرات  زيــادة 
تتمثل  والتي  لالعب؛  الدماغية  القدرات  من  القدم  كرة 
بالتركيز، والقدرة على اتخاذ القرارات بشكٍل سريع تبعاً 
تحسين  إلى  باإلضافة  الملعب،  أرض  على  يحدث  لما 
من خالل  الُمناسبة  القرارات  اتخاذ  على  الالعبين  قدرة 
يُتيح إيصال  ُمناسب  التمركز بشكٍل صحيح وأخذ مكاٍن 
الكرة إلى الالعب أو يجعله قادراً على تجُنب هجمات 

العبي الفريق الُمنافس.

من عالم تكنولوجيا من عالم تكنولوجيا 
الطيران: الطيران: 
طائرات ُمسّيرة طائرات ُمسّيرة 
انتحارية خارقةانتحارية خارقة

نشأة وتطور كرة القدم نشأة وتطور كرة القدم 

الرياضة األشهر على اإلطالق الرياضة األشهر على اإلطالق 
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منوعات 12

دالالت دالالت األلواناأللوان في  في علمعلم  النفسالنفس

في  يورو  بلدة  أن  البعض  يُزعم  عام  كل  في 
شمال هندوراس تتعرض لظاهرة غامضة تُعرف باسم 
»مطر األسماك«، وذلك مطر حقيقي لألسماك، حيث 
األسماك  من  األمطار  هطول  ظاهرة  عن  اإلبالغ  تم 
في العديد من األماكن حول العالم، لكن يورو في 
هندوراس هو المكان الوحيد الذي يقال فيه هطول 
في  مرات  عدة  وأحيانًا  عام،  كل  الغريب  األمطار 

السنة.
مطر األسماك يحدث ما بين مايو ويونيو، عادة 
هذا  في  شيء  فأغرب  للغاية،  قوية  عاصفة  بعد 
كونه  من  الرغم  على  أنه  هو  المعتاد  غير  الحدث 
الواقع األسماك تسقط  يَر أحد في  حدثًا سنويًا، لم 
من السماء، ومع ذلك، هناك أدلة فوتوغرافية وفيديو 
بعد  كاملة  التي تغطي مناطق  األسماك  على مئات 
استبعادها  بالتأكيد  يمكن  ال  لذلك  قوية،  عواصف 

على أنها مجرد أسطورة بسيطة، وقد حقق العلماء 
تفسير  تقديم  أجل  من  الظاهرة  هذه  في  بالفعل 

.oddity central معقول، بحسب موقع
السمك، يشير معظم  أمطار  الحديث عن  عند 
المبشر اإلسباني األب  إلى أسطورة  الناس في يورو 
خوسيه مانويل سوبيرانا، الذي زار المكان في وقت 
التاسع عشر،  القرن  أو ستينيات  ما في خمسينيات 
المحليين،  السكان  فقر  كثب  عن  شهد  أن  وبعد 
يوفر  أن  الله  سائالً  ليال،  وثالث  أيام   3 لمدة  صلى 
مظلمة  السماء  أصبحت  يوم  وذات  الطعام،  لهم 
وبدأت األسماك تمطر من السماء، فيما يعرف باسم 
ما  وبحسب  اإلطالق،  على  مرة  ألول  السمك  أمطار 
ورد حدثت المعجزة كل عام منذ ذلك الحين، وقال 
أحد السكان المحليين لصحيفة نيويورك تايمز: »إنها 

معجزة ، نراها نعمة من الله«.

من  األحمر  اللون  يُعتبر  من األحمر:  األحمر  اللون  يُعتبر  األحمر: 
في  اإلنسان  عرفها  التي  ــوان  األل في أقدم  اإلنسان  عرفها  التي  ــوان  األل أقدم 
الــدفء،  عن  األحمر  ويعبّر  الــدفء، الطبيعة،  عن  األحمر  ويعبّر  الطبيعة، 
أنّه  كما  القوية،  واألحاسيس  أنّه والحب،  كما  القوية،  واألحاسيس  والحب، 
المستمدة من  الساخنة  المستمدة من لون من األلوان  الساخنة  لون من األلوان 
حرارة الشمس، ووهجها، وقد يرتبط في حرارة الشمس، ووهجها، وقد يرتبط في 
بعض األحيان بالمأساة، والقوة، والعنف، بعض األحيان بالمأساة، والقوة، والعنف، 
واإلثارة، كما أنّه لوٌن واضٌح ملفٌت للنظر واإلثارة، كما أنّه لوٌن واضٌح ملفٌت للنظر 
الجميع،  اهتمام  ويأخذ  كبيٍر  الجميع، بشكٍل  اهتمام  ويأخذ  كبيٍر  بشكٍل 
يُعتبر  األحمر  اللون  فإّن  عام  يُعتبر وبشكٍل  األحمر  اللون  فإّن  عام  وبشكٍل 
ألوان  من  ضوئية  موجة  أطول  ألوان صاحَب  من  ضوئية  موجة  أطول  صاحَب 
القوية  األلــوان  من  يُعّد  لذلك  القوية الطيف،  األلــوان  من  يُعّد  لذلك  الطيف، 

الرئيسية.الرئيسية.
من  األزرق  اللون  يُعتبر  من األزرق:  األزرق  اللون  يُعتبر  األزرق: 
العالم،  في  وانتشاراً  األلوان شعبيًة  العالم، أكثر  في  وانتشاراً  األلوان شعبيًة  أكثر 
فهو يعبر عن االستقرار، واألمان، والثقة، فهو يعبر عن االستقرار، واألمان، والثقة، 

البرود،  مشاعر  على  أحياناً  يدل  البرود، وقد  مشاعر  على  أحياناً  يدل  وقد 
استعمل  من  وهناك  والحزن،  استعمل والعزلة،  من  وهناك  والحزن،  والعزلة، 
والمؤسسات  المكاتب  في  اللون  والمؤسسات هذا  المكاتب  في  اللون  هذا 
كما  الموظفين،  إنتاج  مردودية  كما لزيادة  الموظفين،  إنتاج  مردودية  لزيادة 
التسويقية  الخدمات  مكاتب  التسويقية تستخدمه  الخدمات  مكاتب  تستخدمه 
األزرق  ويُعتبر  المختلفة،  إعالناتها  األزرق في  ويُعتبر  المختلفة،  إعالناتها  في 
وخافضاً  القلب  لنبضات  مهدئاً  وخافضاً لوناً  القلب  لنبضات  مهدئاً  لوناً 
إحساساً  ويُعطي  الجسم،  حرارة  إحساساً لدرجة  ويُعطي  الجسم،  حرارة  لدرجة 
مع  التواصل  في  والسعة  مع بالرحابة،  التواصل  في  والسعة  بالرحابة، 
اآلخرين، كما يظهر دوره كمهدئ لعمل اآلخرين، كما يظهر دوره كمهدئ لعمل 

الدماغ والعقل.الدماغ والعقل.
األصفر: يُعبّر هذا اللون عن التفاؤل، األصفر: يُعبّر هذا اللون عن التفاؤل، 
والفرح، واإلبداع، والدفء، وقد يُعبر في والفرح، واإلبداع، والدفء، وقد يُعبر في 
والغضب،  اإلحباط،  عن  األحيان  والغضب، بعض  اإلحباط،  عن  األحيان  بعض 
األحيان  بعض  في  يكون  وقد  األحيان والقلق،  بعض  في  يكون  وقد  والقلق، 
األلوان  أقوى  من  ويُعتبر  للنظر،  األلوان متعباً  أقوى  من  ويُعتبر  للنظر،  متعباً 

النفسية  ودالالته  آثاره  وتظهر  النفسية النفسية،  ودالالته  آثاره  وتظهر  النفسية، 
الناس،  على  ومختلف  متباين  الناس، بشكٍل  على  ومختلف  متباين  بشكٍل 
الشخصية  والتجارب  الثقافات  الشخصية باختالف  والتجارب  الثقافات  باختالف 
لكّل فرد، فقد يكون اللون األصفر للبعض لكّل فرد، فقد يكون اللون األصفر للبعض 
لوناً يُعّزز من الروح المعنوية، واالبتهاج، لوناً يُعّزز من الروح المعنوية، واالبتهاج، 
لآلخرين  مزعجاً  يكون  وقد  ــراق،  لآلخرين واإلش مزعجاً  يكون  وقد  ــراق،  واإلش
والقوية،  المشبعة  درجاته  في  والقوية، خاصًة  المشبعة  درجاته  في  خاصًة 
العالية  بالطاقة  شعوراً  تُسبّب  العالية حيث  بالطاقة  شعوراً  تُسبّب  حيث 
اللون األصفر لدى  يُثير  اللون األصفر لدى واإلثارة، كما قد  يُثير  واإلثارة، كما قد 
الشخص حالًة من الغضب، ويظهر دوره الشخص حالًة من الغضب، ويظهر دوره 
في العمليات الحيوية في تحفيز عمليات في العمليات الحيوية في تحفيز عمليات 
األيض، وقد تجعل الغرف الصفراء األفراد األيض، وقد تجعل الغرف الصفراء األفراد 
والغضب  األعصاب  فقدان  والغضب في حالة من  األعصاب  فقدان  في حالة من 
واإلحباط، وقد تُحّفز األطفال الرضع على واإلحباط، وقد تُحّفز األطفال الرضع على 

البكاء.البكاء.
اللون األخضر بشكٍل  يُعبّر  اللون األخضر بشكٍل األخضر:  يُعبّر  األخضر: 

عام عن التوازن، واالنتعاش، والطمأنينة، عام عن التوازن، واالنتعاش، والطمأنينة، 
أنّه  كما  الخارجي،  العالم  مع  أنّه واالنسجام  كما  الخارجي،  العالم  مع  واالنسجام 
لون الطبيعة ويرمز إلى الخصوبة والنمو، لون الطبيعة ويرمز إلى الخصوبة والنمو، 
وقد يدل في بعض األحيان على الغيرة، وقد يدل في بعض األحيان على الغيرة، 
ويُحّفز الشعور باالتزان، والراحة، ويُزيل ويُحّفز الشعور باالتزان، والراحة، ويُزيل 
ملكياً  لوناً  البعض  ويراه  والتوتر،  ملكياً القلق،  لوناً  البعض  ويراه  والتوتر،  القلق، 
بالمعاني  الشعور  على  وُمحّفزاً  بالمعاني أنيقاً،  الشعور  على  وُمحّفزاً  أنيقاً، 

اإليجابية والتفاؤل.اإليجابية والتفاؤل.
األحمر  من  مزيج  وهو  األحمر البنفسجي:  من  مزيج  وهو  البنفسجي: 
واألزرق، وقد كان هذا اللون قديماً يدل واألزرق، وقد كان هذا اللون قديماً يدل 
ملكي  لون  وهو  والثروة،  الغنى  ملكي على  لون  وهو  والثروة،  الغنى  على 
بكثرة،  الملكيّة  العائالت  بكثرة، استخدمته  الملكيّة  العائالت  استخدمته 
وذلك بسبب ندرته في الطبيعة مّما رفع وذلك بسبب ندرته في الطبيعة مّما رفع 
استخراجه  في  المستخدمة  المواد  استخراجه قيمة  في  المستخدمة  المواد  قيمة 
يعبر  فهو  مدلوالته  أّما  أصباغه،  يعبر وصنع  فهو  مدلوالته  أّما  أصباغه،  وصنع 
والغموض،  والروحانية،  الحكمة،  والغموض، عن  والروحانية،  الحكمة،  عن 

الموجة  ــول  ط فــي  ــوى  األقـ أنّـــه  الموجة كما  ــول  ط فــي  ــوى  األقـ أنّـــه  كما 
الكهرومغناطيسية.الكهرومغناطيسية.

اللون  من  مزيٌج  أنّه  بما  اللون البرتقالي:  من  مزيٌج  أنّه  بما  البرتقالي: 
وملفٌت  محّفٌز  فهو  واألصفر،  وملفٌت األحمر  محّفٌز  فهو  واألصفر،  األحمر 
عن  يعبر  فهو  عــاٍم  وبشكل  عن لالنتباه،  يعبر  فهو  عــاٍم  وبشكل  لالنتباه، 

الحماس، والدفء، والحيوية.الحماس، والدفء، والحيوية.
الوردي بشكل  اللون  يُعتبر  الوردي بشكل الوردي:  اللون  يُعتبر  الوردي: 
على  ويــدل  المهدئة،  ــوان  األل من  على عام  ويــدل  المهدئة،  ــوان  األل من  عام 
االنسجام، والعواطف الجميلة، والهادئة.االنسجام، والعواطف الجميلة، والهادئة.

عن  األبيض  اللون  يُعبّر  عن األبيض:  األبيض  اللون  يُعبّر  األبيض: 
الصفاء،  على  يدل  كما  والنقاء،  الصفاء، النظافة  على  يدل  كما  والنقاء،  النظافة 

والهدوء، واألمل، والبساطة.والهدوء، واألمل، والبساطة.
سوء  إلى  اللون  هذا  يرمز  سوء األسود:  إلى  اللون  هذا  يرمز  األسود: 
الحظ، والتعاسة، والحزن، فهو لون سلبي الحظ، والتعاسة، والحزن، فهو لون سلبي 

يدل على الفناء.يدل على الفناء.
التقليدية  ــوان  األل من  هو  التقليدية البني:  ــوان  األل من  هو  البني: 

مطر األسماكمطر األسماك

يتكون الفلفل الحلو نيئًا أو مطبوًخا مما نسبته 
%92 من الماء، ويحتوي على كربوهيدرات تكون 
ويعزى  والفركتوز،  الجلوكوز  سكريات  شكل  على 
إليها طعم الفلفل الحلو المحبب، كما يعتبر الفلفل 
الحلو مصدًرا ممتازاً لأللياف الغذائية، وهذه قائمة 
الفلفل  عليها  يحتوي  التي  والمعادن  بالفيتامينات 

الحلو:
-فيتامين ج: تحتوي الحبة الواحدة من الفلفل 
يوميًا  بها  الموصى  الحصة  من   169% على  الحلو 
الفلفل الحلو من أفضل  من فيتامين ج، ما يجعل 

مصادر فيتامين ج الطبيعية على اإلطالق.
تحديًدا  الفيتامين  هذا  يعمل  ب6:  -فيتامين 

على تعزيز إنتاج خاليا الدم الحمراء.
الهامة  الفيتامينات  أحد  يعتبر  ك1:  -فيتامين 

لتخثر الدم وصحة العظام.
-البوتاسيوم: وهو أحد المعادن الهامة لصحة 

القلب.
-الفوليك: أو ما يسمى فيتامين ب9، له العديد 

من الفوائد خاصة أثناء الحمل.
الهامة  األكسدة  مضادات  أحد  هـ:  -فيتامين 

لصحة األعصاب والعضالت.
- فيتامين أ: يعتبر الفلفل الحلو مصدًرا جيًدا 
جًدا للبيتاكاروتين الذي يتم تحويله في الجسم إلى 

فيتامين أ.
الجهاز  »يعزز  اآلتــي:  في  فوائده  وتتلخص 
اإلصابة  خطر  من  ويقي  الجسم  في  المناعي 
بالفيروسات والعدوى، يساعد في عالج فقر الدّم، 
يعزز الفلفل األخضر من صحة العين ويحميها من 
ضعف الرؤية، مفيد للحامل يعزز من صحة الجنين 
يحمي  الفوليك،  حمض  على  الحتوائه  ويحميه 
المّخ  ينشط  االضطرابات،  من  الهضمي  الجهاز 
والذاكرة، يقي من السرطان الحتوائه على مضادات 
أكسدة قوية، يفيد البشرة ويخفف عالمات التقدم 
بالسّن، يفيد الشعر ويمنع تساقطه، ينشط الفلفل 

األخضر الجسم ويقوي العضالت والمفاصل«.

القيمة الغذائية للفلفل الحلوالقيمة الغذائية للفلفل الحلو


