
إضـاءة

الجيل  بناء  على  نركز  أن  يجب 
نغرس  وأن  النوعي،  البناء  الجديد 
والوحدة  واالستقامة  الفاضلة  القيم 
والتعصب  العنف  ورفــض  الوطنية، 
الجديد  فالجيل  والمناطقي؛  القروي 
ينبغي أن يكون خالًيا من كل رواسب 
يُبنى  وأن  البغيض..  الماضي  وإرث 
البغضاء  ونبذ  واإلخالص  المودة  على 
والكراهية وذلك من أجل بناء مجتمع 
العقيدة والمبادئ ومبني  يمني موحد 
على العقيدة اإلسالمية الصافية ومبادئ 
من  والــ14  سبتمبر  من   26 الــ  وطن 

أكتوبر والــ22 من مايو.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

٢٥ نوفمرب ٢٠٠٠م

العدد ٢٤٤٩ رجب ١٤٤٤هـاألربعاء  ١٥ شباط ٢٠٢٣م

أهداف
26 سبتمرب

1962م

االفتتاحية
أ/ عمر الشلحبقلم رئيس التحرير

الرصاع السيرباين ووثيقة 
»المفهوم االسرتاتيجي« 
لحلف الناتو 

عالج صعوبات
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10تقنيات تحليل البيانات يف عرص التكنولوجيا وثورة المعلومات الهائلة

صانعوا الفوىض 
والخراب ال يبنوا وطن

الوهم،  بيع  خالل  من  ضاللها  تعيش  الفوضى  قوى  تــزال  ال 

وتسويق الزيف، ومتاجرة األوجاع، واستجداء وتحديث شعارات تظن 

أنغام  على  بالضرب  وتستميلهم  الجماهير  عواطف  بها  تدغدغ  أنها 

أحالمهم، وكأن على أعينهم غشاوة وعلى قلوبهم ران كثيف ظلمات 

بعضها فوق بعض.

أناٍس  يَُنم عن عقليات  بالذي هو خير  أدنى  الذي هو  استبدال 

تجارب  من  أبدا  يتعلمون  وال  أنوفهم،  أرنبات  من  أبعد  ينظرون  ال 

إذا  هذا  المستقبل،  استشراف  على  إطالًقا  لهم  قدرة  ال  بل  التأريخ، 

سلمنا بأنهم يفكرون وينافسون القوى الوطنية للوصول إلى السلطة 

عبر القنوات والوسائل المتعارف عليها عالمًيا، لكن الثابت والمالحظ 

الربيعية ركبت موجة الحماقة وتشبثت بها وال تزال،  أن تلك القوى 

رقابها  زمام  وسلمت  واألحقاد،  الضغائن  كل  الشعب  على  وأفرغت 

المشطر،  وتشطير  المقسم  بتقسيم  الراغبة  العالمية  الظالم  لقوى 

والتي ال ترى إال نفسها وتدعي زيًفا وغروًرا أنها تدير الكون وتتحكم 

في أقدار ومصائر الشعوب. 

إن الربيع األسود بإرهاصاته ومجرياته وما تسبب به من نكبات 

بالذنب وطلب  االعتراف  تولوا كبره  وإقليمية يستدعي ممن  محلية 

االعتذار من الشعوب التي خلخل أمنها واستقرارها تصرفات وسلوكيات 

أباطرته وحمقاه، وقبل االعتذار يتوجب عليهم رفع المظالم، وإعادة 

في  أفسدوه  ما  وترميم  األضرار،  وجبر  ألصحابها،  واألمالك  الحقوق 

الحياة المعيشية للمواطنين والبنى التحتية التي تضررت بفعلهم أو 

بتسببهم أو ما جلبوه من شر أسيادهم في الخارج.

العواصم الدولية تكتظ بكبراء الربيع األسود المشؤوم، يعيشون 

الرفاه المطلق، بينما أبناء الشعب يتضورون جوًعا، ويفتقدون ألبسط 

بحيرة وخوف  للمستقبل  وينظرون  البقاء،  وأسباب  العيش  مقومات 

األفق،  في  تفاؤل  بارقة  أو  أمل،  بصيص  أي  وجود  لعدم  شديدين 

وبيع  والكذب  التظليل  في  التخريبية  القوى  استمرار  جًدا  ومؤسف 

األوهام وخلق قضايا شاغلة ثانوية، وابتكار الحيل واألساليب الضامنة 

الساسة  ونخبة  للغاية،  ُمٌر  الواقع  بتركيعه..  والراغبة  الشعب  لخنوع 

يبحثون عن مصالحهم المرتبطة بمصالح القوى الداعمة لهم والواقفة 

خلفهم “إقليمية أو دولية أو قوى خفية متعددة الجنسيات وعابرة 

للقارات أو الحدود” وال اعتبار لديهم لمصلحة الشعب والوطن.

ويستمر المكر والخبث فيمن تربوا وترعرعوا عليه؛ حتى عندما 

يحيكون  فهاهم  تجاوزه؛  يمكن  ال  إيجابٍي  لفعٍل  الظروف  ترغمهم 

الذين  الشرفاء  كروت  حرق  ويرغبون  الوطن،  نبالء  على  المؤامرات 

وكامل،  وإقصاء شامل  مبررة،  غير  وعقوبات  باطلة  اتهامات  تجرعوا 

يريدون أن يئدوا أي أمل وطني ممكن خشية أن يتعروا أكثر وأكثر، 

في  وبدأ  واألغالل  القيود  عنه  وفكت  عرينه  من  األسد  خرج  فإذا 

لمعرفتهم  حينها  والبناء؛  والجبر  والتنمية  االنقاذ  استراتيجية  تطبيق 

أنفسهم ورزاياهم يوقنون بأال مكان لهم في العمل الوطني الحقيقي 

والنظيف، وسيكف عنهم الضرع المشبوه دره، وستتكشف حقائقهم 

لدى القاصي والداني في الداخل والخارج؛ فال يجدوا أنفسهم إال في 

ظل الفوضى والحرب والمآسي والكوارث والنكبات وغياب الدولة.

الحقيقة التي تخفى عن أولئك الشياطين هي أن: النبالء يملكون 

من العفو والتسامح والعزم واإلرادة ما يبني أمة، ويبلسم جراح وطن، 

ويصلح شأن شعب، ويعيد المجد ويصنع المستقبل المشرق، فبالله 

االستعانة ومنه التوفيق وعليه التوكل والركون.

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.

أحمد عيل عبدالله صالح يهنئ 

أكاديمية أهيل تعز بفوزهم ببطولة 

األكاديمية المرصية لكرة القدم، 

ي الرئيس األسبق عيل نارص  ويعزِّ

محمد بوفاة شقيقه
صالح  عبدالله  علي  أحمد  األخ/  هنأ 
بفوزهم  تعز  أهلي  أكاديمية  نجوم 
في  أقيمت  التي  البطولة  في  المستحق 
مدار  على  القاهرة  المصرية  العاصمة 
فبراير   11 السبت  انتهت  والتي  أسبوع 

2023م.
حققوا  الذين  الصغار  بالنجوم  وأشاد 
البطولة دون أي هزيمة أمام األكاديميات 
المشاركة آخرها أكاديمية القصيم وفوزهم 

بضربات الترجيح.
وتوجه األخ أحمد علي عبدالله صالح 

ألكاديمية  واإلداري  الفني  للجهاز  بالشكر 
أهلي تعز، على الدور الذي قاموا به خالل 
أكاديمية  ولبراعم  لهم  متمنياً  البطولة، 
التفوق والتألق في  المزيد من  أهلي تعز 

قادم األيام.
وفي الخامس من فبراير الجاري بعث 
األخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء 
الرئيس األسبق/ علي  ومواساة إلى فخامة 
ناصر محمد، عزّاه ومن خالله جميع أفراد 
أسرته الكريمة في وفاة شقيقه المناضل/ 
محمد ناصر محمد، الذي وافاه األجل بعد 

خدمة  في  والنضال  بالعطاء  حافلة  حياة 

عبدالله  علي  أحمد  األخ  وأشاد  الوطن.. 

خدمة  في  ودوره  الفقيد  بمناقب  صالح 

الوطن والمجتمع على مدى عقود.. وعبَّر 

بهذا  المواساة  وعظيم  العزاء  صادق  عن 

وجل  عز  المولى  سائالً  الجلل،  المصاب 

وعظيم  الرحمة  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن 

المغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم 

إنَّا لله وإنَّا  أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

إليه راجعون.

نكبة فرباير لعنة 
يف تاريخ اليمن واليمنيني
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تعد الوثيقة المرجعية في فهم ومعرفة 
إلى  بالنسبة  األولــويــة  ذات  التهديدات 
قسما  الوثيقة  هذه  تتضمن  حيث  الحلف؛ 
خاصا بالتهديدات التي يتعين على الحلف 
في  الواردة  التقديرات  ووفق  لها،  التصدي 
الوثيقة، فإن ما يهدد األمن األورو-أطلنطي 
السيبرانية،  الهجمات  تهديدات  إطار  في 
ينطوي على تزايد االعتماد على تكنولوجيا 
التسليح  نظم  في  ودمجها  المعلومات 
التقليدية المستخدمة في حلف الناتو وفى 
داخل الدول األعضاء في الحلف؛ قد يجعل 
هذه النظم أكثر عرضة لالختراق عن طريق 
عمليات معلوماتية تنفذها دول معادية أو 
فاعلون من غير الدول على نحو يهدد تفوق 

الحلف في نظم التسلح التقليدية. 
وفق  أصبحت  السيبرانية:  الهجمات 
تنظيما  وأكثر  متكررة  الناتو،  حلف  تقدير 
للحكومات  كبيرة  خسائر  في  وتتسبب 
الوطنية  ولالقتصادات  الخاص  وللقطاع 
تكاد  أنها  إلى  الحلف  ويشير  عام..  بشكل 
األورو-  المنطقة  ــار  ازده في  سلبًا  تؤثر 
لهذه  التصدي  ويقع  وأمنها..  أطلنطية 
الرئيسية  الحلف  مهام  ضمن  الهجمات 
التقرير  ويشير  والردع«،  »بالدفاع  الخاصة 
2019م  في  للحلف  العام  لألمين  السنوي 
إلكترونية كبيرة األثر  إلى أن »أي هجمات 
قد تؤدى إلى تفعيل المادة )5( من ميثاق 
في  الناتو  حلف  فلسفة  وتستند  الحلف، 
أن  إلى  الهجمات  من  النوع  لهذا  التصدي 
الدول األعضاء تقع عليها المسئولية األولى 
ثم  اإللكتروني،  فضائها  حماية  في  منفردة 
بسبب  الجماعية  المسئولية  ثانيا  تأتى 

في  الفضاءات  بين هذه  الموجود  التداخل 
عناصر قوتها وضعفها.

أهمية  السيبرانية  الهجمات  وتكتسب 
ارتباطها  الناتو بسبب  متزايدة داخل حلف 
كما ورد في تقرير األمين العام للحلف لعام 
الهجينة  التقليدية  غير  بالتهديدات  2020م 
فيها  تستخدم  التي   Threats Hybrid
من  عسكرية  غير  وأخرى  عسكرية  أدوات 
أجل استهداف القوات المسلحة أو منشآت 
يشير  حيث  الخاص؛  القطاع  أو  مدنية 
الهجمات  هذه  أن  إلى  المذكور  التقرير 
في  الداخلي  التماسك  تضعف  المهجنة 
بشكل  الحلف  وتضعف  األعضاء،  الــدول 
كبير.. ومثال على ذلك الهجمات السيبرانية 
التي تستهدف دوال من أعضاء الحلف دون 
أن تصل تلك الهجمات إلى مستوى الهجوم 
المسلح، ولكنها تحوي معلومات معادية قد 
تضر بالمجتمع دون أن يتم تحريك جندي 

واحد عبر الحدود.
الناتو  حلف  يهتم  ذلك،  جانب  إلى 
من  األوروبــي  االتحاد  مع  التعاون  بتعزيز 
كيفية  حــول  النظر  وجهات  تبادل  أجــل 
التهديدات،  من  النوع  هذا  مع  التعامل 
ــي  األوروب التميز  مركز  خالل  من  خاصة 
طريق  وعن  المهجنة  التهديدات  لمكافحة 

التدريبات المشتركة.
تعريف  يمكن  السيبرانية:  األحــالف 
 »Cyber Alliance« السيبراني  التحالف 
االتفاق  عن  النابع  الرسمي  النمط  بأنه 
الصريح بين الجهات الفاعلة الدولية أو غير 
متبادلة  التزامات  عنه  ينتج  الذي  الدولية، 
وفق  بعضا  بعضها  تجاه  الجهات  بين هذه 

القانوني  ــار  اإلط ينظمها  ــروط  وش بنود 
الحاكم لمسار هذا التحالف؛ ويعد تحالف 
على  األمثلة  أهم  أحد  السيبراني  الناتو 
من  واسعة  مجموعة  معالجة  نحو  اتجاهه 
السيبرانية  السياسة  تعزيز  عبر  التهديدات 
التي جاءت بموجب اتفاق أستونيا 2007م.

مفهوم  ــدور  ي ــر،  اآلخ الجانب  على 
 »CyberAlliance« السيبرانية  األحــالف 
لتدعيم  األطراف  تتبناه  الذي  االتجاه  حول 
السيبراني  األمن  مجال  في  قوتها  مراكز 
الضمنية  والشراكات  االتفاقات  خالل  من 
يستدل  أن  ويمكن  المشتركة،  والعمليات 
على معرفة أطراف الحلف من خالل تقييم 
مواقف كل دولة تجاه األخرى خالل بعض 
األزمات الدولية، كما في العالقات الروسية 
الصينية التي تتسم بالتقارب على المستوى 
الشراكات  هذه  تكون  قد  أو  التكنولوجي؛ 
الشراكة  حالة  في  كما  صريحة  شركات 
اتفاق  وإيران بموجب  الشمالية  بين كوريا 
عبر وسيلة  األطراف  وتسعى هذه  2012م، 
أهدافها  تحقيق  إلى  اإللكترونية  األحالف 
الخاصة وجنى حليف دفاعي قوى يعزز من 

قدراتها األمنية السيبرانية.
والتكنولوجي  العسكري  التفوق 
التفوق،  هذا  على  الحفاظ  يعد  للحلف: 
الحلف،  في  السائدة  التصورات  وفــق 
على  قــادرا  ليكون  للحلف  ممكنا  »عامال 
ويشمل  ضدهم«؛  والدفاع  الخصوم  ردع 
تفوق الحلف تكنولوجيا أربع مجاالت، هي: 
الذاتية،  التسليح  ونظم  االصطناعي،  الذكاء 
الذي  والبيوتكنولوجى  الضخمة،  والبيانات 

أحدث تغيرا في طبيعة الحروب. 
في  التفوق  على  الحفاظ  أجل  ومن 
تنفيذ  على  الحلف  وافق  المجاالت،  هذه 
استراتيجية خاصة بالتكنولوجيا المستحدثة، 
شمال  في  الدفاعي  لالبتكار  مسرعا  وأنشأ 
 Defense Innovation( األطلنطي« 
 ،)Accelerator for North Atlantic
وفى 2022م أطلق الحلف صندوقا لالبتكار 
الخاص  والقطاع  الحكومات  من  مؤلفا 
الحلف  لألكاديميين؛ وذلك في مسعى من 
األبعاد  كل  للتعاون حول  منسق  دور  ألداء 

األمنية للتكنولوجيات المستحدثة. 
ــدول وشــركــات  ــ الــتــحــالــف بــيــن ال

مجال  في  التحالف  مثل  التكنولوجيا: 
بين  تم  الذى  2010م  عام  السيبراني  األمن 
كبرى  وبين  الداخلي  واألمن  الدفاع  دائرتي 
هذا  ويقوم  الخاصة،  الصناعية  الشركات 
إشراك  على  السيبراني  التحالف  من  النوع 
لتحقيق  قوي  كحليف  المصالح  أصحاب 
من  التحالف  وكذلك  السيبراني،  األمــن 
جهات فاعلة من غير الدول كما في تحالف  
Grid Wiseفي الواليات وتحالف الشركات 
ويضم  بلجيكا،  في  السيبراني  الخاصة 
والشركات  المؤسسات  عشرات  تحته  األول 
والجامعات  األبــحــاث  ومــراكــز  الضخمة 
مساعي  وتأتى  الذكية،  بالشبكات  المعنية 
هذا التحالف نحو تأمين الطاقة الكهربائية 
وتأمين  اإللكترونية  بالشبكة  ترتبط  التي 
يضم  بينما  المواطنين،  من  مستخدميها 
وأصحاب  قطاعات   3 البلجيكي  التحالف 
المصالح وكبرى الشركات في بلجيكا، فضال 
التحالف  أهمها  يعد  أخرى  تحالفات  عن 
الوطني األمني السيبراني NCSAالذى يضم 
ضخمة  صناعية  وشركات  الثالثة  القطاعات 

مثل )مكافي -مايكروسوفت- سيمانيك(.

الرصاع السيرباين ووثيقة الرصاع السيرباين ووثيقة 
»»المفهوم االسرتاتيجيالمفهوم االسرتاتيجي««  

لحلف الناتو لحلف الناتو 

عامها  الحالي،  الشهر  أوكرانيا«  »حرب  تدخل 
التطورات  أن  ورغم  الحل،  نحو  أفق  أي  بال  الثاني 
بالنسبة  فإنها  للمتابعين،  ُمّملة  باتت  لألزمة  اليومية 
المركزيَة  القضيَة  تزال  ال  القرار،  وصّناع  للمعنيّين 
إنها  الكونية؛  ومخاطرها  تداعياتها  إلى  بالنظر  عالميًا 

أكبر هزّة سياسية دولية منذ الحرب العالمية الثانية.
ستنتهي  األزمــة  أن  يفترض  المنطقي  التفكير 
بتسويّة، إال أن هناك صعوبات تحول دون ذلك، أبرزها 
القيادات  وضعف  الوسطاء،  وغياب  المواقف،  تباعد 
)وتبّدلها خالل الفترة الماضية( في العواصم المعنية.. 

الخ.
الجانبين؛  بين  اآلن  الوقت  مع  سباق  هناك 
فالجانب الروسي يُعد لهجوم كبير في الربيع، حسبما 
األقاليم  على  السيطرة  إكمال  أجل  من  مرّجح،  هو 
األربعة التي ضّمها، والجانب األوكراني يطالب حلفاءه 
على  لحفاظه  الثقيلة  األسلحة  من  بمزيد  الغربيين 
األقاليم،  تلك  في  جيوب  من  سيطرته  تحت  بقي  ما 

وأهمها مدينة باخموت.
للغاية  فوضوّي  األربعة،  األقاليم  في  الوضع 
ومتقلّب من حيث السيطرة، لكنه أيًضا خطير بالنظر 
أن  وواضح  زابوريجيا،  في  نووية  منشآت  وجود  إلى 
الذي سيحسم  األقاليم هو  تلك  الميداني في  الحسم 

الحرب.
المطالب األوكرانية والضغوط  أيام، نجحت  قبل 
إرسال  على  شولتس«   – »ألمانيا  إرغام  في  الغربية، 
على  األميركيون  وافق  ذلك  وقبل  »ليوبارد«،  دبابات 
إرسال دبابات »أبرامز« والفرنسيون على إرسال دبابات 

»تشالنجر«..  دبابات  إرسال  على  واإلنجليز  »لوكلير« 
بصواريخ  كييف  تزويد  على  وافقوا  أيًضا  األميركيون 
والنقاشات  كيلومترًا،   150 مداها  يبلغ  المدى  طويلة 
مستمرة على إرسال الطائرات المقاتلة وضمنها »إف 

.»16
إذن، نحن مقبلون على »هجوم روسي مرتقب« 

يقابله »تحّضر أوكراني بأسلحة ثقيلة نوعية«.
الحرب  في هذه  قوة وضعف  نقاط  لكل طرف 
الردع  على  يراهنون  ــروس  ال والمعقدة،  الطويلة 
القادرة  الصاعدة  القوى  مع  وتحالفهم  االستراتيجي 

كانت  إذا  ما  واضحاً  ليس  لكن  المشهد،  تغيير  على 
المليارات  مئات  الغرب  جّمد  التي  بوتين«  »روسيا 
من أرصدتها في الخارج )البعض يقدرها بـ 300 مليار 
دوالر( قادرة على تمويل فترة طويلة من الحرب؛ وما 
الندالع  الرئيس  السبب  أن  رؤيتهم  أكثر  الروس  يؤلم 
الغربية نحو حدودهم، ال  الحرب، أي زحف األسلحة 

يزال ماثالً، ويقّوض ما تبقى من هيبة بلدهم.
بأسلحة  متمّسكون  المقابل  في  الغربيون 
وحدتهم وتحّكمهم المفترض في المؤسسات ومفاصل 
الروسي،  الــدب  يخشون  لكنهم  الدولي،  المشهد 

منتصرًا كما منهزًما؛ يخشون لجوءه لـ »األسوأ النووي« 
وحدوث  التضخم  على  الصراع  أمد  طول  وتداعيات 

اضطرابات اجتماعية في أوروبا.
الغرب يعيش اليوم واقًعا مختلًفا كثيرًا عّما رّوج 
بوتين،  حكم  انهيار  احتمال  عن  األزمة،  بدء  عند  له، 
على غرار انهيار االتحاد السوفياتي بفعل االزمات التي 

حلّت به في أواخر عهد غورباتشوف.
قلق  هناك  استراتيجية،   - جيو  مستويات  على 
كوني إزاء النتائج المدّمرة لهذه الحرب على مدى عام، 
الغربيون  أطول؛  مدة  استمرت  إذا  المتوقعة  والنتائج 
ينامون ويستيقظون، منذ أكثر من سنة، على أسئلة بال 
إجابات دقيقة: أي مستقبل لنا مع هذه الحرب، هل 
الطاقة  االستغناء عن مصادر  على  قادرون  فعالً  نحن 
ديناميات  أين ستقود  إلى  أطول،  على مدى  الروسية 
 - الروسي  التحالف  ومالمح  الصيني،  الدور  صعود 
التحالف،  ذلك  الهند  ستدعم  حد  أي  وإلى  الصيني 
وتزايد  بلس«،  »بريكس  إلى  »بريكس«  تكتل  وتوسع 
الالفتة  واالنعراجات  بلس«،  ــك  »أوب تكتل  صالبة 
تجاه  األوسط  الشرق  منطقة  في  القوية  لالقتصادات 
الشرق؟. كلها أسئلة ضاغطة تحمل الكثير من مفاتيح 

العبور نحو المستقبل.
الخالصة: الغرب الذي نعتقد أننا نعرفه ربما لم 
يعد موجوًدا، وروسيا التي نعتقد أننا نعرفها ربما لم 
تعد موجودة هي األخرى.. مشهد معّقد وخطير، وأي 
ضمن  تكون  أن  تعدو  ال  نهاياته،  الستشراف  محاولة 
ألن  ببساطة،  النسبيّة،  والحسابات  التكّهنات  خانة 

الحرب هي اللعبة الوحيدة التي يخسر فيها الجميع.

حرب روسيا وأوكرانيا هل يه لعبة خارسة؟!حرب روسيا وأوكرانيا هل يه لعبة خارسة؟!



صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا ٢٤ رجب ١٤٤٤هـاألربعاء  ١٥ شباط ٢٠٢٣م رؤى وطنية3

مثلت  العشرين،  القرن  منتصف  منذ 
األهداف  أبرز  العربية  العسكرية  المؤسسات 
لإلخوان  العالمي  التنظيم  يسعى  التي 
المسلمين للسيطرة عليها، ويخطط الستهدافها، 
إما من خالل االستهداف المباشر، أو من خالل 
التوغل فيها والعمل على تدميرها من الداخل.

تكن  لم  اليمنية  العسكرية  المؤسسة 
فــي مــأمــن مــن االســتــهــداف الـــذي تجلت 
سيناريوهاته منذ الوهلة األولي ليس من خالل 
الجيش  تستهدف  كانت  التي  الشعارات  رفع 
ومن  بل  فحسب،  العائلي  بالجيش  وتصفه 
خالل االحتفاالت التي كانت تشهدها ساحات 
استيالء  إلى  تشير  أخبار  ورود  عند  الفوضى 
االرهابيين على معسكرات في صعدة ومأرب 
ومناطق أخرى، والتي تكللت باالحتفال الكبير 
قيادات  وإعالن  األولى مدرع  الفرقة  بانشقاق 
انضمامهما  االخــوان  على  محسوبة  عسكرية 

للساحة.
اإلخــوان  نجح  ــى  األول الفرقة  بانشقاق 
وإحداث  العسكرية  المؤسسة  استهداف  في 
إلى  تحول  الذي  الجيش  في صفوف  االنقسام 
جيشين، لتشهد العاصمة صنعاء المنقسمة بين 

جبهتين أسوأ مخاوفها بعد أن أصبحت شوارعها 
مواجهة  باندالع  تنذر  بالمتاريس  امتألت  التي 
ويسعى  له  يخطط  كــان  ما  وهــو  عسكرية 
لتنفيذه إخوان اليمن وتعامل معها الزعيم علي 
عبدالله صالح بحكمة، ودعا إلى ضبط النفس 
ومعه  استهدافه  بعد  حتى  التصعيد  وعــدم 

قيادات الدولة في مسجد دار الرئاسة.
المبادرة  نصت  الـــذي  الــوقــت  ــي  وف
الخليجية وآليتها التنفيذية على إنهاء االنقسام 
في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وعودة 
التشكيالت  من  وغيرها  المسلحة  القوات 
اإلخــوان  اتجه  معسكراتها،  إلى  العسكرية 
الذين يسيطرون على قرارات الرئيس التوافقي 
لهيكلة الجيش، والتي نجم عنها إقصاء الكثير 
آالف  وتسريح  العسكرية،  القيادات  من 
الجنود، وتفكيك العديد من األلوية والوحدات 
شامل  انهيار  إلى  أدى  الذي  األمر  العسكرية، 
للمؤسسة العسكرية التي وجدت نفسها عاجزة 
عن الدفاع عن العاصمة صنعاء وصد مليشيات 
المدينة واستولت على  اقتحمت  التي  الحوثي 

المعسكرات وأسلحة الجيش دون مقاومة.
وخالل سنوات الحرب الثمان نجح اإلخوان 

العسكرية  المؤسسة  تدمير  استكمال  في 
قادرة  وغير  فاشلة  مؤسسة  إلى  وتحويلها 
من  يصل  ما  كل  وتوجيه  معركة،  خوض  على 
لبناء جيشها  العسكرية   المؤسسة  باسم  دعم 
االستغناء  يمكن  ال  كبديل  وفرضه  العقائدي 
شهدته  ما  سيناريو  ذلك  في  مستعيدة  عنه، 
الماضي،  القرن  من  الستينيات  أواخر  اليمن 
المؤسسة  دور  تهميش  خالله  تم  والــذي 
لصالح  موازناتها  ثلثي  وتحويل  العسكرية، 

مليشيات قبلية آنذاك.
-خالل  اليمن  إخوان  مساعي  تتوقف  لم 
على  السيطرة  حدود  عند  الماضية-  السنوات 
الجيش  معارك  وإفشال  العسكرية  المؤسسة 
وإنما  العسكرية،  المعادلة  من  واستبعاده 
وتحت  ذلك،  من  أبعد  هو  ما  إلى  تجاوزتها 
المعركة  عن  بعيدة  وشــعــارات  مسميات 
ودحر  الدولة  استعادة  في  المتمثلة  الرئيسية 
حــروب  لخوض  اتجهت  الحوثي،  مليشيا 
األمر  حزبية،  مصالح  تخدم  جانبية  ومعارك 
الذي أدى إلى إطالة الحرب وإضعاف وخلخلة 
العمليات  وإفشال  وإعاقة  الجمهوري  الصف 

العسكرية لقوات التحالف العربي في اليمن.

أ/ شهاب السماوي

أ/ جميل العمراني

أ/ مطيع المخالفي

أ/ عبدالستار الشميري

بالحنجرة  والحنجرة  بالُخطى  الُخطى  غزل  اليأس  خفوت  أوال: 
والمصير بالمصير.. أفضل الثمار في حصاد الحياة هي الكرامة ومقاومة 
العنصرية والخرافة.. ورفض األفكار البالية والسالالت الدعية وأكاذيب 
االصطفاء، كل ذلك إلى زوال بتقادم األيام، ومحال أن تُبعث في أرض 
حمير من جديد وقد تسربل لمكافحتها من لسان حالهم باألمس كما 

ٍة َوأُولُو بَأٍْس َشِديٍد«. اليوم: »نَْحُن أُولُو ُقوَّ
علينا  اإلمكانات،  فاتحة  وهو  الرهان  عليه  الجمعي  الجهد  ثانيا: 
أن ال نفقد روح الرفض.. بالحرف والندف والكف عن ممارسة التدليك 
القبيح  الشرعية  وجه  لترميم  البعض  من  العاطفي  والمساج  السياسي 

بالنقد الناعم الذي ال يجدي نفعا وهو ضرب من ضروب التطبيل.
شعبه،  وتحب  تقدسه  الوطن،  تعشق  قيادة  وعاجال  نحتاج  ثالًثا: 
الصفوف  أمام  تقف  والضمير..  بالعزم  متسربلة  الفساد،  من  متخففة 
وتبات على قلق وال تهرب من ثكنات الجبهات إلى الفنادق والشاليهات 

والمنتجعات..
بتغيير  إال  ذلك  يكون  ولن  لحمته  الجيش وشد  بناء  إعادة  رابًعا: 
الصلة  ذات  المؤسسات  وكل  الجيش  في  والبلطجة  النهب  قيادات 

كمقدمة لتوحيد الصف الجمهوري.
خامًسا: إدراك منطق الوجود وقواعد الحرب والسالم التي أصبحت 
بغير  الحق  تتغير وأهمها: »أن  القديم والحديث ال  ثابتة في  مستقرة 
القوة ضائع، وأمل السالم بغير إمكانية الوصول إليه والدفاع عنه خبل 
المبادئ والوثائق والرؤى بغير إمكانية حمايتها أوهام  واستسالم، وأن 

وأحالم مثالية، مكانها السماء وليس له على األرض متسع«.
هبة  هو  الذي  موقعنا  أهمية  وإدراك  بأنفسنا  الوعي  سادًسا: 
التاريخ، اليمن بلد وسطي الموقع والهوية والهوى  الجغرافيا ومحصلة 
والرؤية والسلوك، وليس بلدا طرفيا على تخوم الغرب أو الشرق، فهو 
المحيط  ويستشرف  واألحمر  العربي  للبحرين  برحابة  ذراعيه  يمد 

ويتأبط باب المندب من ذو باب وعدن.
كان اليمن مالذا في فترات وحقب زمنية لكل من انخسفت بهم 
وعد  وكان  باليمن«،  عليكم  الفتن  هاجت  »إذا  قوافلهم..  أو  أوطانهم 
اآلخرة يحمل اسم جنته، حيث جنات عدن.. لم يعرف يوًما أو يؤمن 
بهرطقات األصول العرقية العنصرية، وكفاه أنه أب القحطانيين امتزج 
وتخالط وتصاهر مع كل الشعوب دون تعاٍل بنقاء األصول وصنع هوية 

متميزة قلبها التسامح وعقلها حق االختالف وبزتها العمل.
حلم في العام 62 و63 بدولة حديثة فأسقط الكهنوت واالستعمار، 
متجاوبا مع روح العصر والتنوير واإلحياء والعقد االجتماعي فكان له ما 
أراد، بتضحيات من دمه وقوته حاول أن يشق طريقه في بلد تضاريسه 
وعرة، ومزالقه خطرة، وتشكلت دولتان في شطرين هما وطن واحد، 
الساسة..  اختالف  رغم  ودعما  مودة  لصنوها  تحمل  ثورة  كل  كانت 
ووحد شتاته بعد حين في التسعين، ثم كانت المؤامرات منهجا اتخذه 
البعض؛ فتفرقت أيدي سبأ حتى جاء الخميني في فراغ اختالفهم فزرع 
بذرته ونماها على عجل، فكانت نسخته المشوهة التي انتجت وجذرت 
عنصرية سياسية وسلوكية.. مضادة لهوية األمة اليمنية، معادية للعروبة 
والقيم اإلنسانية، فكانت الحرب نتيجة طبيعية لهذه البذرة التي تعبدت 
بااليديولوجيا الفارسية وتشربتها وتمرست على خداعها ومخاتلتها، وهي 

اليوم تفتت الوطن من جديد وتبتلع أحالم وأشواق اليمنيين.
سابًعا: غرس هذا الفهم المشار إليه في )سادًسا( في ذهنية الجيل 
آفاق  الشابة وفتح  للقيادات  إليه وفتح مسرب  الراية  الحاضر وتسليم 
التذاهن الفكري والسياسي معهم وإعطائهم فرصة التدافع وهو أمر في 

غاية األهمية ما تفتأ الحاجة ماسة إليه..
توصيفها  وإعادة  بلدنا  بها  يمر  التي  اللحظة  إدراك  وأخيرا:  ثامنا 
عابر،  إمامي  انقالب  أمام  لسنا  نحن  وذكاء..  بعناية  مصطلحها  وضبط 
بل نحن في وضع احتالل فارسي خميني كامل األوصاف لشمال بلدنا، 
العامة  فالتعبئة  احتالل،  حالة  في  ومدننا  عظيم،  خطر  على  وجنوبه 
معركة  ليست  أنها  ذلك  تطول،  قد  ومعركتنا  للخالص،  أساسي  شرط 
والعمل  اإلعداد  ينبغي  األساس  هذا  وعلى  وجود،  معركة  بل  سياسية، 
انطالقا من خياراتنا الذاتية أوال ودعم المحيط من األشقاء وعدم الركون 
إلى األمم المنشغلة بحروبها ومصالحها حتى ال يطول بنا الزمن وتزداد 

الكلفة والثمن.. وغدا لناظره قريب.

إيجابية  أخبار  تداوالت  أو  نبأ  كل فقاعة 
بشيء  تنتهي  ال  الراهنة،  اليمنية  األزمة  حول 
من تلك الوعود التي تصاغ بعناية عن تحسن 
ينتج  ما  بقدر  وأمنياً،  اقتصادياً  الناس  أوضاع 
عنها مزيد من التنازالت غير المعقولة لمليشيا 
ونتائج كل  يظهر، من مداوالت  التي  الحوثي، 
تدار  التي  الحلول  حمالت  مراحل  من  مرحلة 
وجهة  إلى  تحولت  أنها  الخفاء،  بواطن  في 
الشرعية  حساب  على  رئيسية  وطبطبة  إرضاء 
المعترف بها دولياً، بل وعلى حساب الشعب 
هذا  كل  في  ــزال  ي ومــا  كــان  ــذي  ال اليمني 
الضجيج، خارج حسابات الجميع، ومجرد ورقة 
ضغط يستخدمها هؤالء وأوالئك، وفي النهاية 
االهتمام  وجهة  هي  وحدها  المليشيا  تتحول 

والمراضاة وحاصدة النتائج والعوائد..!!
الذي  من  التساؤل  عند  للظن  والمخيب 
يفعل ذلك باليمن واليمنيين..؟! يتضح أن كل 
من يدورون حول طاولة اليمن وأزمتها، ابتداء 
ووصوال  الراعية  بالدول  ومروراً  الشرعية  من 
يقفون  كلهم  عموماً،  الدولي  المجتمع  إلى 
وراء كل تنازل يحدث، ونجاح تحققه المليشيا 
الغاصبة والمنقلبة..!! وكأن الجميع لم يعودوا 
التي يدعي  الباغية  العصابة  مع هذه  خصوماً 
العالم أجمع بما فيه نحن كيمنيين أنها تقف 
وما  دمار  من  اليمن  ويشهده  شهده  ما  وراء 
وتشريد  وتجويع  إفقار  من  اليمنيون  يعيشه 
قبل  من  المحتلة  سواء  أرجائه  مختلف  في 
العصابة أو ما يدعى أنه متحرر من سطوتها..!!

ينسجم  وال  عقل،  يتقبله  يكاد  ال  وضع 
معه منطق.. وال يمكن بأي حال من األحوال 
بالمغالطة  إال  للتقبل،  ترويضه  أو  إخضاعه 
الشديد  لألسف  ــذا  وه والــزيــف،  والــكــذب 
ثمان  من  أكثر  منذ  اليمنيون  له  يتعرض  ما 
نختلف عن  كيمنيين ال  أصبحنا  لقد  سنوات.. 
العينين  مقفل  يــدور  الــذي  المعصرة  جمل 
خالصته  وتسليم  فيه  ما  بكل  وطناً  ليعصر 
أن  نظن  ال  ولكن  ومدمرة..  غاصبة  لمليشيا 
ذلك قابل لالستمرار، وال نعتقد أنه ما يزال في 
جعبة اليمنيين ما يكفي من الصبر واالحتساب، 
ــراف  األط بــه  تجود  مــا  بانتظار  واالكــتــفــاء 
والمجتمع الدولي من أكاذيب وأباطيل ال نتاج 

منها غير المزيد من الشتات والفقر والدمار.

ال يعاقب الله قوم ويُخرجهم من النعيم 
ومن  العذاب  إلى  الراحة  ومن  الجحيم  إلى 
النور إلى الظلمات إال بما كسبت أياديهم أو 

أيادي السفهاء منهم.
سقوط  قبل  اليمني  الشعب  كان  فقد 
الدولة في فبراير 2011م يمر بأفضل سنوات 
وازدهــار  وتطور  وتقدم  وأمــن  حرية  حياته 
لعنة  أتت  أن  إلى  وتنمية وديمقراطية  وعدل 
الـ 11 من فبراير 2011م التي هدمت الوطن 
الشعب،  ونكبت  البالد  ودمرت  ساكنيه،  على 
وجماعات  أحــزاب  رفضت  اليوم  ذلك  ففي 
النكبة االحتكام لكتاب الله وخرجت عن طاعة 
ولي األمر، ورفضت كل التنازالت وكل دعوات 
الموج  وركبت  والشراكة،  والسالم  الحوار 

سطح  والرتفاع  والخيام،  للشوارع  واحتكمت 
الوطن  وقــادت  الحياة  وأفسدت  المطالب 
حتى  نــاره  تنطفئ  لم  جحيم  إلى  والشعب 

يومنا هذا.
الكئيب  العدواني  اليوم  ذلــك  فمنذ 
نفق  إلــى  مظلم  نفق  من  يدخل  والــوطــن 
مظلم، ومن أزمة شديدة إلى أزمة أشد، ومن 
اليوم  أسوأ.. ومنذ ذلك  إلى وضع  وضع سيئ 
الويالت  ويعيش  يتهالك  اليمني  والشعب 
ويموت قتالً وفقًرا وجوًعا ويزداد عداًء وتفرق 

وتمزق وهالكًا.
في  لعنة  المشؤومة  النكبة  هذه  ستضل 
قاداتها  تالحق  ولعنة  واليمنيين  اليمن  تاريخ 
نتائجها  وستضل  الوجود  الله  ينهي  حتى 

أن  إلى  وممتدة  مستمرة  والتدميرية  الكارثية 
يطهر الله الوطن من رجس ودنس هذه الفتنة 

وسفائها.
ويوحد  شملنا  يلم  أن  الله  نسأل  ختاًما 
وال  وطننا  لنا  ويعيد  عدونا  ويهلك  صفنا 
الله  وصدق  منا؛  السفهاء  فعل  بما  يؤاخذنا 
اللَُّه  القائل في محكم كتابه: » َضرََب  العظيم 
ِرزُْقَها  يَأْتِيَها  طَْمِئنًَّة  مُّ آِمَنًة  كَانَْت  َقْريًَة  َمَثاًل 
ن كُلِّ َمكَاٍن َفكََفرَْت ِبأَنُْعِم اللَِّه َفأََذاَقَها  َرَغًدا مِّ
يَْصَنُعوَن  كَانُوا  ِبَما  َوالَْخْوِف  الُْجوعِ  لَِباَس  اللَُّه 
َفَهاُء ِمنَّا إِْن  »؛ والقائل: » أَتُْهلِكَُنا ِبَما َفَعَل السُّ
َوتَْهِدي َمن  تََشاُء  ِبَها َمن  تُِضلُّ  ِفْتَنُتَك  إِالَّ  ِهَي 
تََشاُء أَنَت َولِيَُّنا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا ۖ َوأَنَت َخْيُر 

الَْغاِفِريَن ».

الوعود لنا والمكاسب للحوثيني

نكبة فرباير لعنة يف تاريخ اليمن واليمنيني

نكبة 11 فرباير من تدمري المؤسسة العسكرية 
إىل إفشال معركة استعادة الدولة

ما الذي 
يحتاجه 

اليمنيون اآلن؟
أ/ عبدالستار الشميري



صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا٢٤ رجب ١٤٤٤هـاألربعاء  ١٥ شباط ٢٠٢٣م

اليمني  الرئيس  أنشأ  2005م  العام  في 
بنك  مشاريع  صالح ضمن  عبدالله  علي  السابق 
التسليف الزراعي CAC bank مشروًعا لمواجهة 
الصالح  مشروع  باسم  الشباب،  ودعم  البطالة 
للحد من البطالة، ليشمل مائة وسبعة وعشرين 
موظًفا، تم التعاقد معهم حتى تثبيتهم، المشروع 
استمر بوتيرة عالية بهدف احتواء قرابة 15 ألف 
افتتاح عدة  تم  العمل، وألجله  شاب عاطل عن 
ومع  محافظات،  عدة  في  للمشروع  مكاتب 
ريال  مليار   2 قرابة  صرف  تم  السنوات  تعاقب 
ضمن خطط المشروع المقدمة للحد من البطالة 
استمر  وهكذا  اليمني،  الشبابي  الوسط  في 
حتى  بأعمالهم،  الموظفون  واستمر  المشروع 

تغيرت الظروف السياسية في البالد..  
حكومة  برفقة  للرئاسة  هــادي  تولي  بعد 
التغيير  ومع  البنك،  إدارة  تغيير  تم  باسندوة، 
من  للحد  الصالح  مشروع  اسم  بتغيير  قاموا 
البطالة، إلى مشروع »شباب« للحد من البطالة، 
واستمر المشروع بمهامه رغم اإلهمال الممنهج 
والعراقيل واإلجراءات المستحدثة بغرض الرقابة 
العام الذي  العام 2014م، وهو  والتعطيل، حتى 
لم يتوقعه موظفي المشروع أبًدا، فبعد استيالء 
بإلغاء  مباشرة  قاموا  السلطة،  على  الحوثيين 
بال  طردوهم  موظفيه،  جميع  وطرد  المشروع 

مقدمات بحجة أن المشروع بال قيمة.
غيرهم  بتوظيف  قاموا  مدة  وبعد  ولكنهم 
الذي أرغم  واستبدلوهم بأشخاص آخرين، األمر 
للتصعيد  اللجوء  على  المطرودين  الموظفين 
بعودتهم  للمطالبة  واالعتصام  واالحتجاج 
ما  العمل  في  قضائهم  بعد  خصوًصا  وحقوقهم، 

يقارب تسع سنوات كاملة.
الموظفين  اعتصم   2014 العام  أواخر  في 
المطرودون أمام البنك في شارع الزبيري لقرابة 

وبردها  ونهارها  بلياليها  متكاملة،  أشهر  أربعة 
ألجل  فقط  طقوسها،  وكل  وأمطارها  وحرها 
أقاموا  المسلوبة،  والحقوق  بالظلم  شعورهم 
الموظفين  من  كبيرة  وصفوًفا  طوياًل  اعتصاًما 
صور  أهم  من  واحدة  في  وأقاربهم،  وأبناءهم 
البلد،  هذا  في  المنسية  الحقوقية  المطالبات 
يوم  ذات  عليهم  أطل  حتى  جدوى،  دون  ولكن 
وتحدث  الحوثي«،  »إبراهيم  يدعى  شخص 
بفض  وطالبهم  إشكاليتهم  بحل  ووعدهم  إليهم 
الحل،  بغرض  مفاوضاته  يجري  حتى  االعتصام، 
وعــادوا  اعتصامهم،  رفعوا  قصيرة  فترة  وبعد 
تنصيب  أعلن  البنك  بأن  ليسمعوا  بيوتهم،  إلى 
ليستبشر  له،  عاًما  مديًرا  الحوثي«  »إبراهيم 
ولكنهم  األمــر،  بهذا  المطرودون  الموظفون 
تفاجأوا بأنه يرفض مقابلتهم، وبأن البنك يمنعهم 
وهم  أسابيع  لعدة  الوصول،  أو  الدخول  من 
أنهم  إالّ  الجديد،  المدير  الى  الوصول  يحاولون 
اكتشفوا في النهاية بأنه يمنع أي واحد منهم من 

االقتراب. 
حل،  أي  دون  األيــام  عليهم  مرت  وهكذا 
وبالفعل  القضاء،  إلى  اللجوء  بعدها  ليقرروا 
يحاكمون  وذهبوا  ومستنداتهم،  أوراقهم  قدموا 
البنك، مع بعض المحاميين والخبراء القانونيين، 
بالحل  ويعدونهم  معهم،  يتفاعلون  القضاة  كان 
عليهم،  يترددون  وهم  وأشهر  ألسابيع  القريب، 
قاضي  من  النهائي  الحكم  إلى  وصلوا  وكلما 
تغيير  أو  القاضي  بترقية  يتفاجؤوا  معين، 
محكمته، ليبدؤوا مجدًدا مع قاضي جديد، لعدة 
قضاة،  ثالثة  مع  استمروا  وهكذا  أخرى،  أشهر 
العادلين،  القضاة  ألحد  قضيتهم  وصلت  حتى 
سريًعا،  الحكم  نقض  ليتم  بتعويضهم،  وحكم 
واتهام الموظفين بتشويه البنك، مسودة النقض 
إجراءات قضائية  واالتهام حدثت سريًعا كأسرع 

يمنية.. الموظفون اليوم مهددون بالسجن بتهم 
التشويه، بعد سنوات من انقطاعهم عن وظائفهم 
وأعمالهم، بال رواتب وبال درجات وظيفية، وبال 
أوقعوا  بمظلوميتهم،  وشعبي  حكومي  اعتراف 
لهم  عالقة  ال  سياسية  ألسباب  وطردوهم  بهم 
والشخصي،  السياسي  التآمر  ضحايا  لكنهم  بها، 
بحق مائة وسبعة وعشرين أسرة، انقطعت سبلها 

بلحظة عابرة وبال مراعاة أخالقية أو وطنية. 
الموظفين،  هؤالء  بأحد  التقيت  أيام  قبل 
عن  ويحدثني  السنين،  معاناة  من  يشتكي  كان 
أحالم التعويض، وأوهام الدهر الذي دار حولهم 
كارثه  تفاصيل  لي  يسرد  كان  والخداع،  بالمكر 
الوجع  بمالمح  الكبير،  البشري  القهر  بصيغة 
والمغلوبين  الكادحين  وبصوت  المرير،  الشعبي 
السنوات  أحوال  بحرقة  كان يصف  أمرهم،  على 
الطويلة بال وظائف، وبخذالن عميق مع نظرات 
القادرين،  واآلباء  األمل  من  المقطوعين  األبناء 
الحديث  بإمكاني  يعد  لم  لي:  قال  األخير،  وفي 
أكثر، لم يعد في سعتي البكاء أكثر، لقد خسرنا 
ثم  حقوقنا،  عن  البحث  في  وسنواتنا  حياتنا 
أنهم سيعتقلوننا ألغراض ال  عدا  ماذا؟! ال شيء 
نعلمها، بداًل عن مراضاتنا، أوعزوا علينا قدرتهم 
مائة  من  أكثر  نحن  أحالمنا،  وسحقوا  السلطوية 
حقوق  أو  أعمال  بال  مقطوعين  أصبحنا  أسرة، 
لقد سحقونا  بمظلوميتنا،  اعتراف  أو  تعويض  أو 
بال اهتمام أو تفكير، وتعاملوا معنا كأشخاص ال 

يستحقون البقاء على قيد الحياة.

إن الحياة كلمة وموقف، الجبناء ال يكتبون 
وقاد  الوطن  عشق  من  يكتبه  التاريخ  التاريخ، 
ثورة الحق وأحب الفقراء.. تشي جيفارا.. والزلت 
أسأل نفسي كل صباح: ترى كيف يعيش عبدالله 
فاخرة  ڤيال  أي  أيامه؟ وفي  صعتر وكيف يقضي 
وبأي  يركب،  الثمن  باهظة  سيارة  وأي  يسكن 
أي  وفي  وأحفاده؟  أبناءه  يدرس  عالمية  جامعة 
جافاني  تذكرته  كلما  أمواله؟  يضع  عالمي  بنك 

النوم.
الرجل الذي قال للناس ذات يوم إن أحوالهم 
النظام  سقوط  بمجرد  األفضل  إلــى  ستتبدل 
بُن قهوة  اليوم؟ وأي  والدولة! ترى كيف يعيش 
معطفاً  يرتدي  وهل  صباح؟  كل  يحتسي  فاخر 

يقيه برد الشتاء وثلوجه المتساقطة؟
الزلت أسأل نفسي ذات السؤال كل صباح 
وأتأمل  عثمان  الشيخ  شــوارع  في  أمضي  وأنا 
قد  حسنة  انتظار  في  الرصيف  على  الواقفين 
يجود بها أحدهم أو فرصة عمل قد ال تأتي أبداً.. 
ذات  إلى  عاد  لو  ماذا  بخير؟  الرجل  هل  ترى 
المكان الذي أطلق وعوده فيه؟ ماذا لو سار في 
التي شاخت في  الوجوه  شوارعنا؟ ماذا لو تأمل 

عز ربيعها؟  ماذا لو...؟
حميد  عــن«  أيضا  نفسي  ــأل  أس ــت  الزل
األحمر« الرجل الذي قال ذات يوم إن من يستند 
الكذبة  أبــداً..  يخاف  لن  كـ«حاشد«  قبيلة  إلى 
وخالفها  ليومين،  الوقوف  عناء  تحتمل  لم  التي 
ثمة  أن  حاضرة  كانت  التي  الساطعة  الحقيقة 
دولة كبيرة كان يسند إليها حميد ظهره ويستظل 
الدولة  أبنائهم..  على  بها  ويهشون  بظلها  الناس 
وال  سبيله..  حال  إلى  ومضى  وركلنا  ركلها  التي 
األحمر«  يعيش »حميد  كيف  نفسي  أسأل  زلت 

وآخر،  ومطار  وأخرى  كافيه  بين  متنقال  أيامه 
وغرفة فندق وأخرى؟

التيه..  يده..  في  الساخن  المشروب  هذا 
كابتشينو.. اسبريسو.. هذه التذكرة.. درجة أولى 
البوردينج  النتزاع  الطابور  وهذا  سياحية؟  أم 
يمتد  موكبه  كان  الذي  الرجل  قصير؟  أم  طويل 
لو  الذي  الموكب  »الحصبة«..  حتى  المطار  من 
اطلعت على أفراده »لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا َولَُملِْئَت 
بقدمه،  عزته  ركل  الذي  الرجل  ُرْعًبا«..  ِمْنُهْم 
أن  له  كان  ما  مجد  على  بيده  التراب  وأهــال 

ينقضي سريعاً..
شويه..  فاضي  سمحت..  لو  السكر  قلل 
نشرب قهوة في حتة بعيدة.. اعزمني على نكتة 
حدثني  علّيا..  الضحكة  حساب  وخلّي  جديدة.. 

عن الوطن.
نعم الوطن..

دعني أحدثك عن بعض الناس والتي صدق 
َقْريًَة  َمَثاًل  اللَُّه  ﴿َوَضرََب  تعالى:  الله  قول  فيها 
كُلِّ  ِمْن  َرَغًدا  ِرزُْقَها  يَأْتِيَها  ُمطَْمِئنًَّة  آِمَنًة  كَانَْت 
َمكَاٍن َفكََفرَْت ِبأَنُْعِم اللَِّه َفأََذاَقَها اللَُّه لَِباَس الُْجوعِ 
أسأل  والزلت  يَْصَنُعوَن﴾..  كَانُوا  ِبَما  َوالَْخْوِف 
ألربعين  الناس  حدث  الذي  الرجل  عن  نفسي 
ورفض  واالستبسال  والتضحية  الجهاد  عن  عاماً 
العين، وحينما حلت لحظته هرب  الظلم وحور 
الحديث  من  يبَق  ولم  وأقاربه  وأحفاده  وأبناؤه 
إال كلمات كهلة ووعود تنتظر الوفاء وأفق بعيد 

بال شروق وال أمل.
الناس  صدق  كيف  نفسي  أسأل  زلت  وال 
كاملة؟!  عاماً  ألربعين  الزنداني«  »عبدالمجيد 
ترك  وما  والفلوات  البراري  طاف  الذي  الرجل 
أرضاً إال ونادى فيها: »حّيا على الفالح«! وال زلت 

وهو  لنفسه  الرجل  يقوله  الذي  ما  نفسي  أسأل 
يرى كل مساء تحلق أبناؤه وأحفاده حوله وليس 
بينهم جريح واحد؟ مصاب واحد؟ مفقود واحد؟ 
طريداً! شريًدا.. بيًتا منهدم، راتباً منقطع.. كيف 
ينام هؤالء؟! إن الضمير الذي تحاول االتصال به 

مفصوالً في الوقت الحالي.
يا ُفَؤاِدي َرِحَم اللُّه الَهَوى

كَاَن َصرْحاً ِمْن َخَياٍل َفَهَوى
اِْسِقني واْشرَْب َعلَى أَطْالَلِِه

ْمُع َرَوى واْرِو َعنِّي طَالََما الدَّ
كَْيَف َذاَك الُحبُّ أَْمَسى َخَبراً

َوَحِديْثاً ِمْن أََحاِديِْث الَجَوى
َوِبَساطاً ِمْن نََداَمى ُحلٍُم

هم تََواَروا أَبَداً َوُهَو انْطََوى
الناس  صدق  كيف  نفسي  أسأل  زلت  وال 
ذات يوم معاول الهدم هذه، ذات الوجوه التي 
تتحدث نيابة عّنا حتى اليوم.. كيف بادل الناس 
الناس  ومهانة؟  ذالً  الملطخ  غير  بثرى  ثرياهم 
التي  الناس  غيرها؟  بضالل  ظلها  باعت  التي 
حالك  بليٍل  وأنجمها  وقمرها  شمسها  قايضت 
السواد وبهيم.. ليست المشكلة في هؤالء فقط.. 
لذا،  أيًضا..  اليوم  الناس  على  يكذب  من  ثمة 
من  مؤمنين..  قوماً  تنفع  فالذكرى  الناس،  فذكر 
يستشرف  ولن  الحاضر  يصنع  لن  الماضي  دّمر 
غًدا..  يصدق  لن  اليوم  يكذب  ومن  المستقبل.. 

ومن أطفأ الضوء لن يوقد إال ناًرا.

مقاالت4

الحد من البطالة، بني زمنني!

وأسأل نفيس!

أ/ ماجد زايد

أ/ فتحي بن لزرق 

ماٍن ِعجاف!
َ
 ث

ُ
زلزال يقتلنا منذ

أ/ موسى المقطري

بكارثة  تركيا  وجنوب  سوريا  شمال  ابتالء  الله  مشيئة  اقتضت 
الزلزال الذي ترك القلوب موجوعة واألرواح مفجوعة، ونسأل الله أن 
يسهل عليهم ما ابتالهم به، ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويجعل 
هذه المصيبة تطهيراً للذنوب ورفعاً لألجور وال نملك لهم إال الدعاء 

وكما يقولون »العين بصيرة واليد قصيرة«.
أما نحن في اليمن فقد ابتالنا الله بزالزل من نوعٍ أخر أخطاره 
هذا  داهمنا  للحظة،  األرض  فيه  تهتز  الذي  الطبيعي  الزلزال  تتعدى 
الزلزال يوم 21سبتمبر 2014م والزالت هزاته االرتدادية تتوالى حتى 
اليوم، وستظل آثاره القاتلة تنخر حاضر ومستقبل البلد واألجيال، وكل 
السماء بغيوم  الضحايا وتتلبد  يوم تمر تزداد وتمتد األخطار، ويكثر 

الحقد الطائفي أكثر وأكثر.
في الواقع ما داهمنا هو أخطر من أي زلزال آخر ألن هذه الجماعة 
المليشاوية تخطت كل معايير وأخالقيات العمل السياسي التي يجب 
احترامها؛ فقفزت على إرادة اليمنيين وانقلبت على الدولة واسقطت 
مؤسساتها ونهبت إمكانياتها ومعسكراتها، ثم انتشرت في البالد تقتل 
األبرياء وتفجر المنازل والمدارس والمساجد وتقصف وتحاصر المدن؛ 
ليتشرد الناس ويفقدون مصادر عيشهم وزادت على ذلك فأغلقت في 
وجوههم الطرقات العامة وتحولت الحياة اليومية إلى جحيم ال يطاق.

والصحة  التعليم  أنظمة  تعطلت  المليشاوي  الزلزال  هذا  بسبب 
والرعاية االجتماعية، ووصلت الحياة االقتصادية إلى أسوأ حاالتها، ولم 
من  جانب  وال  الحياة  مجاالت  من  مجاالً  الجماعة  هذه  فوضى  تدع 
أصيب  أن  اآلثار  أخطر  ومن  السيئة،  بصمتها  فيه  تركت  إال  جوانبها 
العنصرية  انتاج  إعادة  عبر  المدى  طويل  اجتماعي  بشرخٍ  المجتمع 
اإلماميون  استزرعها  واعاد  القدماء  االماميون  أسسها  التي  والطائفية 

الجدد.
تاريخه  إلى  اليومية  اإلنسان  حياة  للزلزال  السلبية  اآلثار  تعدت 
عن  اليمنيين  فصل  محاولة  على  الحوثي  فعمل  بجذوره؛  وارتباطه 
فاستهدف  منه،  المستورد جزء  بفكره  الحوثي  يعد  ال  الذي  تاريخهم 
من  العديد  وحّول  المتاحف  ونهب  وأغلق  الممنهج  بالتدمير  اآلثار 
المواقع األثرية إلى ملكية خاصة أو مواقع عسكرية لمليشياته، وأصبح 
األثرية  المواقع  بالسطو على  الحوثية  القيادات  المعتاد أن تقوم  من 
الحقاً  ثم  محافظة،  من  أكثر  في  التاريخية  والمكتبات  والمتاحف 
رغم  عالمية،  مزادات  في  لتباع  المنهوبة  األثرية  القطع  ظهرت هذه 
انها تخّص اليمنيين كشعب وتنتمي إلى الحضارة اإلنسانية بشكٍل عام.

كلنا  المنظور  القريب  المستوى  على  آثاًرا  الحوثي  الزلزال  ترك 
الزلزال  تركه هذا  ما  األخطر  لكن  بنارها؛  واكتوينا  وعايشناها  رأيناها 
بفكر  األجيال  أفكار  لغم  إذ  المنظور؛  غير  البعيد  المستوى  على 
عنصري مستورد ال يرتجى منه إال مزيداً من الفوضى والعبث، وتقسيم 
المجتمع إلى طبقات ال يقبل بها عقل وال نقل، وأدى تخريب التعليم 
أجيال عاجزة عن مواجهة متطلبات  المستويات إلخراج  في مختلف 
في  الفوضى  لمشروع  سلوكهم  وأسس  المتجددة،  العصرية  الحياة 
الحياة السياسية بديالً عن قيم التفاهم والتعايش والحوار التي تمثل 

صمام االمان للحياة السياسية في لحاضر والمستقبل.
ِعجاف جريمة  ثَماٍن  منُذ  داهمنا  الذي  الزلزال  إن  القول  يمكننا 
الداخل  في  الجميع  إنهائه  ألجل  يتحرك  أن  يجب  األركــان  مكتملة 
والخارج، ويتوقف تدليل هذه الجماعة المليشاوية ومنحها المزيد من 
الوقت لتستمر في تدمير بلدنا وحياتنا تحت مبرر السالم الذي أثبت 
االنقالبيون أنهم ليسوا شركاء فيه، وليس عندهم االستعداد للسير في 
ركابه، والبد من وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لتجريم سلوك 
نتيجة جرائمها ومحاسبتها  تحميلها  نحو  واالتجاه  الجماعة،  وأشخاص 
عن كل االنتهاكات التي مارستها بحق اليمن واإلقليم واإلنسانية بشكل 

عام، وتتوقف تخريب حياتنا ومستقبلنا القريب والبعيد.
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عند  التعلّم  صعوبات  تعتبر 
التي  المشكالت  إحــدى  األطــفــال 
جديدة  مهارات  اكتساب  في  تؤثر 
فّعال،  بشكٍل  الحياة  في  واستخدامها 
وقدرته  الطفل  أداء  في  يؤثر  مما 
وإجراء  والكتابة،  القراءة،  تعلم  على 
العمليات الحسابية، وهذا ما يستلزم 
لدى  التعلم  صعوبات  مشكلة  عالج 
الحالة  هذه  أن  إلى  ويشار  الطفل، 
بشكل  عليها  والتغلب  للعالج  قابلة 
اتباعها  يمكن  وتتوفر عدة طرق  تام، 
يتم  فكيف  التعلم،  صعوبات  لعالج 

العالج؟
الكشف عن وجود  يتم  ما  غالباً 
صعوبات تعلم لدى الطفل عن طريق 
المدرسين أو األهل، وهذا ما يستلزم 
وضع خطة مناسبة للتعامل مع هذه 
وفيما  مختص،  إشراف  تحت  الحالة 
يتم  قد  التي  العالج  طرق  أهم  يلي 
المصاب  الطفل  مع  للتعامل  اتباعها 

باضطرابات التعلم:
وبرنامج  مــدرســة  اختيار   -١

تعليمي مناسب للطفل:
 يجب على األهل إلحاق الطفل 
بمدارس مختصة بالتعامل مع األطفال 
التعلم،  صعوبات  من  يعانون  اللذين 
أو مدارس عادية توفر برامج تعليمية 
من  يعانون  ممن  لألطفال  مناسبة 
األهل  على  ويجب  التعلم،  صعوبة 

التركيز على ما يلي:
- البقاء على تواصل مع المدرسة 
لمتابعة أمور طفلهم، ومناقشة اآلراء 
الحلول  أفضل  إليجاد  واالقتراحات 

التي تحّسن من مستوى الطفل.
- بذل األهل مزيد من الجهد في 
يجب  وال  المنزل،  في  أبنائهم  تعليم 

االعتماد على المدرسة فحسب.
التعليم  طريقة  على  التركيز   -
التي تناسب الطفل، فكل طفل يمتلك 
بعض  يتعلم  إذ  للتعلّم؛  خاصاً  أسلوباً 
األطفال بشكل أفضل من خالل الرؤية 

البعض  يتعلم  حين  في  والــقــراءة، 
اآلخر بشكٍل أفضل من خالل االستماع 

والتطبيق.
أهمية  إلــى  الطفل  توجيه   -
تحقيق النجاحات في الحياة العملية 
وليس فقط النجاح في المدرسة، إذ ال 
بد من التركيز على تنمية ثقته بنفسه 
صحيّة  عالقات  إلقامة  قدراته  وتنمية 

مع اآلخرين.
السلوكية  الــعــالجــات   -٢

واالجتماعية:
العالجات  من  العديد  هناك 
دور  لها  التي  واالجتماعية  السلوكية 
الذي  الطفل  حالة  تحسين  في  كبير 
ما  ومنها  التعلم،  صعوبة  من  يعاني 

يلي:
يتم  ــذي  ال السلوكي  العالج   -
غير  السلوكيات  تحديد  طريق  عن 
الطفل  بها  يقوم  التي  الصحيحة 
ومساعدته على تجنبها وتوجيهه إلى 

السلوكيات الصحيّة السليمة.
المهارات  الطفل على  تدريب   -
في  دمجه  خــالل  مــن  االجتماعية 
مجموعات وتدريبه على التعامل مع 

األشخاص بشكل صحيح وسليم.
٣- عالجات خاصة بمشاكل لدى 

الطفل:
- عالج مشاكل النطق: يتّم عالج 
أخصائي  ِقبَل  من  النطق  مشاكل 

الطبيب  يقوم  حيث  واللغة،  النطق 
لحالة  مناسبة  للعالج  خطة  بوضع 
لجلسات  الطفل  خضوع  بعد  الطفل 
ويقوم  الطبيب،  عند  مكثفة  عالجية 
بالتمارين  األهــل  بتزويد  الطبيب 
المنزل  في  ممارستها  الالزم  الفموية 

وتدريب الطفل عليها.
هذا  يهدف  الوظيفي:  العالج   -
مهارات  تنمية  إلى  العالج  من  النوع 
ليتمكن  والحركية  الحسية  الطفل 
بشكٍل  اليومية  باألنشطة  القيام  من 

طبيعي.
٤- األدوية:

جميع  في  األدويــة  توصف  ال 
يعاني  التي  الحاالت  وإنما  الحاالت، 
فيها الطفل من مشاكل معينة، ويكون 
الطبيب، ومنها ما  ذلك تحت إشراف 

يأتي:
لعالج  المخصصة  ــة  األدويـ  -
فرط  باضطراب  المصابين  األطفال 
 ،)ADHD( االنتباه  وتشتت  النشاط 
تركيز  ــادة  زي بهدف  توصف  والتي 

الطفل.
لعالج  المخصصة  األدويـــة   -  

األطفال المصابين بالقلق واالكتئاب.
٥- اتباع أنماط حياة صحية:

يَُعّد اتباع أنماط حياة صحيّة من 
أهم العوامل المساعدة لتحسين حالة 
العادات  هذه  تتمثل  حيث  الطفل، 

الصحية فيما يلي:
الكافي:  النوم  على  الحصول   -
بين  يتراوح  ساعات  بمعدل  وذلــك 
11-13 ساعة لألطفال في سن ما قبل 
المدرسة، و10-11 ساعة لألطفال في 

سن المدرسة.
الرياضية:  التمارين  ممارسة   -
تلعب الرياضة دوًرا مهًما في تصفية 
الذهنية،  القدرات  وتنمية  الذهن، 
الضروري  من  لذلك  التوتر،  وتخفيف 
تشجيع الطفل على ممارسة التمارين 
على  للمحافظة  بانتظام  الرياضية 
آٍن  في  والنفسية  الجسدية  صحته 

واحد.
صحي:  غــذائــي  نمط  اتــبــاع   -
الغذائية  العناصر  من  العديد  يوجد 
التعلم،  صعوبات  لحاالت  المفيدة 
مثل: األسماك الحتوائها على أحماض 
تساهم  التي  الدهنية  أومــيــغــا3- 
الطفل،  ــدى  ل اإلدراك  زيـــادة  فــي 
واللحوم الحمراء الحتوائها على مادة 
إنتاج  في  تساهم  التي  الكارنيتين 
بمضادات  الغنية  واألطعمة  الطاقة، 
األكسدة والتي تساهم أيضاً في زيادة 
فيتامين  مثل:  الطفل،  لدى  اإلدراك 
سي الموجود في العديد من الخضار 
في  الموجود  هـ  وفيتامين  والفواكه، 
المكسرات، والسيلينيوم الموجود في 

البيض والجبنة والبقوليات.
إبقاء  حالة  في  يحدث  ماذا   -٦

صعوبات التعلّم دون عالج؟
دون  التعلّم  صعوبات  إبقاء  إن 
فقد  الطفل،  في  سلباً  يؤثر  عــالج 
ثقته  في  يؤثر  مما  باإلحباط؛  يُشعره 
بنفسه وقدرته على مواجهة المجتمع 
مسيرته  واستكمال  فيه،  واالنخراط 
إلى  يؤدي  مما  والعملية،  التعليمية 
الطويل،  المدى  على  أخرى  مشاكل 
لذلك فإن التدخل المبكر يساعد على 

السيطرة على الحالة.

عالج صعوبات التعلم عند األطفالعالج صعوبات التعلم عند األطفال

الطفل بمثابة الرادار الذي يلتقط كل ما يدور حوله، فإن كانت األم 
صادقة أمينة خلوقة كريمة شجاعة عفيفة، نشأ ابنها على هذه األخالق 
السمات  بسمات عكس  تتصف  األم  كانت  إذا  نجده  والعكس  الحميدة، 
السابقة، ألن الطفل مهما كان استعداده طيبا، ومهما كانت فطرته نقية 
طاهرة سليمة صافية؛ فإنه ما لم يوجه التوجيه السليم، وما لم يجد القدوة 
والنموذج الموجه الصالح؛ فإنه بال شك سينحرف إلى الجانب السلبي من 
جانب شخصيته، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: »كل 

مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«.
الطفل تربية سليمة  لتربية  التالية  العناصر  الغزالي  قد وضع اإلمام 
األنبياء  وسيرة  الشرع،  وأمور  الكريم،  القرآن  قراءة  الطفل  تعليم  ومنها: 
واحترام  وطاعة  وإكرامهما،  والديه  طاعة  على  وتعويده  والصالحين، 
معلميه ومن هم أكبر منه سنا، وحفظ الطفل من قرناء السوء ألن الطباع 
والعادات تنتقل بالمحاكاة، أيضا الثناء على الطفل إذا قام بفعل حميد، 
فالواجب أن يثنى عليه ويمدح عالنية، أما إذا صدر منه فعل قبيح؛ فيالم 
عليه بشكل ال يحط قدره بين أقرانه؛ ألن اعتياد الطفل على اللوم الكثير 
يقلل من اهتمامه واكتراثه به، وتعويد الطفل على التواضع وتعويده على 

الصبر؛ فال يبكي إذا ضرب وال يلجأ إلى المراوغة والصراخ.
كذلك منع الطفل عن الشتم والسب وهذر القول وتحذيره وتخويفه 
الواجب  ومن  الحرام،  والكسب  والخيانة  كالسرقة  المعاصي  ارتكاب  من 
أو  )الروضة  الدروس  من  انصرافه  بعد  والتريض  باللعب  للولد  السماح 
المدرسة(، وتحبيبه في الحركة الرياضية التي ال تشغله عن القيام بواجباته 
الدينية والدنيوية، وبالتالي واجب على الوالدين العناية بتربية الطفل منذ 
اليوم األول من حياته وذلك ألن نفسه صفية بيضاء فكل ما ينقش عليه 

يترك أثره فالواجب أن تكون مرضعته امرأة صالحة وذات دين.
حوله،  من  العالم  على  التعرف  في  يبدأ  الطفل  عمر  مراحل  ومع 
فيبدأ بالسؤال والمعرفة لكل ما يحيط به، ساعيا إلى التعرف على كل ما 
ال يعلمه أو تستدركه حواسه أو مداركه، هنا قد تلجأ بعض األمهات إلى 
التوسع  القديمة في نظرية عدم الخوض في الحديث أو  التربية  طبيعة 
في المعلومة المطلوبة لتضع كل حملها في هذه المسؤولية على المعلم 

والمدرسة.
أو  فقط  األم  قبل  من  األسرة  داخل  متابعتها  يمكن  ال  أمور  هناك 
الوالدين وإنما بمشاركتهما سويا، ولكن بعض األمور تتطلب الخوض فيها 
التغيرات  وطبيعة  النمو  لمراحل  المدركة  الواعية  األم  فنجد  األبناء،  مع 
هذه  تعيش  البشرية  النفس  تكوين  في  والشخصية  والنفسية  الجسمية 
بمساعدة  عنها  والتنويه  التوضيح  منها  يتطلب  بما  أبنائها  مع  المراحل 
الروضة  داخل  والمعلمات  المعلمين  أو حتى  واألخوات  اإلخوة  أو  األب 
أو المدرسة حسب طبيعة المواقف التي تعتريها، فتصل بذلك من خالل 
التوجيه السليم بمركبها إلى بر األمان والسالم، وتوضح كل ما كان غريبًا 
أو حديثًا وذلك يستلزم أوال أن تتمتع األم بشخصية محورية من الثقافة 
وسعة االطالع واألفق لتحتوي الفرد من األبناء بما يتالءم وتكوين شخصيته 

وبيئته األسرية واالجتماعية.
كما أن على األم أيًضا أن تعلم طفلها أن يحكي لها كل شيء يدور في 
حياته، كأن يحكي لها ماذا حدث له منذ أن ذهب إلى الحضانة في الصباح 
يصبح  كونه  في  يتمثل  هذا  من  المغزى  ولعل  البيت،  إلي  عاد  أن  إلى 
أكثر قربا من والدته.. وتعلم طفلها االعتماد على الذات وتحمل مسؤولية 
نومه  غرفة  وترتيب  الذاتية(،  )كالرعاية  الشخصية  احتياجاته  معظم 
ونظافتها، وعلى األم أن تدرك أن الحماية الزائدة للطفل تضر بشخصيته 
أكثر مما تفيده، كما يجب على األم أن تشجع ابنها في مرحلة الحقة على 
اتخاذ القرارات المناسبة، وكلما زاد قدر المسؤولية التي تلقى بها األم على 

كاهل طفلها كلما كان االبن أكثر قدرة على تحمل المسؤولية مستقبال.

رضر الحماية الزائدةرضر الحماية الزائدة
 للطفل أكرث مما تفييده للطفل أكرث مما تفييده

أ/ علي فؤاد

أ/ صدام األموي

د/  روحي عبدات

الضغوط التي تواجهها أرس ذوي اإلعاقات الشديدةالضغوط التي تواجهها أرس ذوي اإلعاقات الشديدة

من أبرز الضغوط التي تواجهها أسر ذوي اإلعاقات 
الشديدة، والتي لها تأثير مباشر في جودة حياتهم:

المجتمعات  تنظر معظم  الضغوط االجتماعية:   -
نقمة على  أنه  اإلعاقة على  إلى وجود طفل من ذوي 
األسرة، وهناك بعض المجتمعات التي تؤمن بالخرافات 
المعتقدات  هذه  ومثل  لألسرة،  عقاباً  اإلعاقة  وتعتبر 
ذلك  يؤدي  وقد  بأكملها،  واألسرة  الوالدين  على  تؤثر 
الحياة  من  واألسرة  الطفل  انسحاب  أو  استبعاد  إلى 
االجتماعية لتالفي التعليقات المحرجة والتذكير الدائم 

بحالة إعاقة الطفل.
األقارب  يخاف  عندما  أيًضا  الضغط  ينشأ  وقد 
والجيران من اإلعاقة وهذا قد يؤدي بهم ليصبحوا قساة 
وينأون بأنفسهم عن األسرة..  وفي بعض الحاالت يشعر 
إلى  والنظر  األسرة،  على  بالشفقة  واألقــارب  الجيران 

أفرادها على أنهم غير طبيعيين.
اإلعاقة  تشكل  ما  غالبًا  االقتصادية:  الضغوط   -
تقليص  على  يؤثر  ما  األسرة  على  ماليًا  عبئًا  الشديدة 
النفقات وتوجيهها نحو األولويات، والتقليل من الترفيه، 
على  للحصول  جديد  ضغط  أمام  األســرة  يضع  وهذا 
المادية  االحتياجات  لتلبية  آخر  وعمل  دخل  مصدر 

المتنامية.
الطبية،  النفقات  من  الكثير  األســرة  وتتحمل 
ومصاريف المعدات الخاصة وشراء األجهزة التعويضية 
وتكلفة العالج والتنقل؛ ما يضيف عبئًا ماليًا على األسرة 
واحتياجاته..  الطفل  إهمال  إلى  النهاية  في  وتؤدي 
ونتيجة عدم القدرة على التعامل مع هذه االحتياجات 

الكثيرة يشعر معيل األسرة دائًما بالقلق إزاء عدم قدرة 
سوق  إلى  المستقبلي  والتحول  التعلم،  على  الطفل 

العمل ليصبح مدراً لدخل إضافي لألسرة.
- الضغوط الناجمة عن نقص المعلومات: تشكل 
من  األسرة  أمام  تحدياً  والمتعددة  الشديدة  اإلعاقات 
وكذلك  واحتياجاتها،  وطبيعتها  الحالة  تفسير  حيث 
هذا  المعلومات  ونقص  والصحي،  التعليمي  مستقبلها 
يؤدي إلى اإلجهاد والقلق، وتساؤالت عن كيف يمكن 

لألسرة مساعدة الطفل للعيش.
والظروف  للحالة  الصحية  التعقيدات  وتشكل 
على  القدرة  عدم  التنفس،  كمشكالت  لها  المالزمة 
العادي،  الطعام  تناول  في  االستقاللية  عدم  التنقل، 
كلها  أخرى،  ومشكالت صحية  الذاتية،  العناية  مهارات 
تشكل تحدياً أمام األسرة للتعرف عليها والتعامل معها 
عن  كبيراً  معلوماتياً  كماً  يتطلب  وهذا  يومي..  بشكل 
المحيطة، والتنبؤات  البيئة  طبيعة الجسم وتفاعله مع 
المستقبلية بالحالة.. إن نقص المعلومات وتشتتها من 
أو  شأنه أن يجعل األسرة ضحية لخدمات غير مناسبة 
باإلحباط  إصابتها  وبالتالي  عالية،  جودة  ذات  ليست 
جراء عدم إحراز تقدم مع الطفل ذي اإلعاقة الشديدة.

المعارف  )Kruithof, 2020(حول  دراسة   تبين 
التي يمتلكها أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية 
بمرور  يتراكم  منها  الكثير  أن  والمتعددة،  العميقة 
الخبرة والتجارب التي يعيشونها مع أطفالهم، فيما أن 
الكثير من المعلومات والمعارف تلزم اآلباء في المراحل 
المبكرة من عمر الطفل، وهو ما يرتبط بالضغوط التي 

تواجهها األسر نتيجة البحث عن المعلومات الصحيحة 
نقل  بضرورة  الدراسة  وأوصــت  ألبنائهم..  المناسبة 
التجارب والخبرات التي يمتلكها اآلباء إلى آباء آخرين 
لتسريع فترة التكيف مع اإلعاقة، وعدم المرور بخبرات 

ضاغطة مشابهة.
من  طفل  ميالد  يرتبط  النفسية:  الضغوط   -
بضغوط  األسرة  في  الشديدة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
نفسية يواجهها الوالدان، من حيث االحتياجات الشديدة 
المطلوبة من األسرة التي تتطلب منها مجهوداً مضاعفاً 
في االنتباه واإلشراف المستمر، والتتبع المستمر للحالة 
واحتياجاتها على مدار الساعة، إضافة إلى شعور األسرة 
باإلحباط نتيجة عدم التطور أو التطور البطيء للحالة، 
أو وجود انتكاسات بين فترة وأخرى، أو كثر المراجعات 
الطبية، وهذا الجهد البدني والعقلي من تفكير مستمر 
بالحالة، وما يرافقه من انتباه مستمرين وقلة االسترخاء 
والترفيه والتأمل والتفكير في االحتياجات الذاتية، كله 
ما  إلى  إضافة  النفسية..  الضغوط  هذه  لتوليد  مدعاة 
يرافقه من لوم للذات واآلخرين أحياناً كلما حدثت أية 

انتكاسات صحية في حالة الطفل.
واالجتماعية  النفسية  الضغوط  الرتباط  ونظراً 
اإلعاقات  ذوي  األشخاص  أسر  تواجهها  التي  والمادية 
تقديم  المهم  فمن  حياتهم،  جودة  بمستوى  الشديدة 
أفراد األسرة بمن فيهم  تأهيل موجهة لمختلف  برامج 
التخفيف من حدة  والتي من شأنها  الوالدان واألخوة، 
هذه الضغوط، األمر الذي بدوره يساعد في رفع جودة 

حياة أفراد هذه األسر أسوة ببقية أفراد المجتمع.



صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا٢٤ رجب ١٤٤٤هـاألربعاء  ١٥ شباط ٢٠٢٣م ثقافة وأدب6

1932م  عام  الشعر  في  أبلو  مدرسة  ظهرت 
من  وآخرين  شادي  أبو  زكي  أحمد  قيام  مع  تزامنا 
تأسيس جمعية أبلو ومجلتها التي تحمل نفس االسم 
صالح  ناجي،  ابراهيم   ( رؤيته  في  معه  اتفق  وقد 
أحمد  ماضي،  أبو  إيليا  الشرنوبي،  صالح  جودت، 
الفراغ  ملء  بهدف  وغيرهم(  المالئكة  نازك  رامي، 
جماعة  تفكيك  بعد  األدبية  الساحة  في  الموجود 
ماعدا  الشعر  عن  منهم  كل  وانصراف  الديوان 
الشعر  يكون  أن  قرر  الذي  العقاد  عباس  محمود 

عنده في المرتبة الثانية بعد الكتابات النثرية.
إلى  نسبة  االسم  بهذا  المدرسة  هذه  سميت 
الحضارة  عند  والجمال  والفن  النور  إله  أبولوه 
رواد  تأثر  على  االسم  هذا  اختيار  ويدل  اليونانية، 
هذه المدرسة باألدب اإلنجليزي والثقافات األجنبية، 
الشاعر  وهو  االتجاه  هذا  مؤسس  أن  ذلك  ويؤكد 
عشر  انجلترا  في  عاش  قد  شادي  أبو  زكي  أحمد 
اللغة اإلنجليزية هو  سنوات لدراسة الطب، وتعلم 
الثقافات  تلك  االطالع على  ورفاقه مما مكنهم من 
وتأثرهم بالرومانتيكية اإلنجليزية واتخاذهم الشاعر 

خليل مطران أبا روحيا لهم.
اتجاه  تجاوز  االتــجــاه  هــذا  أنصار  حــاولــوا 
واستكمال  الشعر  في  الديوان  وأنصار  المحافظين 
ما بهما من نقص، حيث استفادت من ذلك الصراع 
والمازني  العقاد وشكري  نشره  وما  االتجاهين  بين 
الكتب  للعديد من  من رومانتيكي مؤلف ومترجم 
مطران  خليل  أدب  ومــن  والــمــقــاالت  النقدية 
الشخصية  واستقالل  الفردية  بالحرية  وإحساسهم 
مواجهة  في  التحررية   1919 ثورة  بهم  نادت  التي 
أضافت  قد  مدرسة  تقديم  من  مكنهم  ما  االحتالل 

الجديد في الشعر العربي.
أهم سمات مدرسة أبولو في الشعر:

مضمون  في  )التجديد  الفنية  السمات  أوال: 
القصيدة(: 

لمواطن  والحنين  التجربة  بذاتية  اإليمان   1-
الذكريات: وهذا يعني أن تجربة الشاعر ذاتية تنبع 
الذكريات  إلى مواطن  يحن  أو  يتأثر  أو  داخله  من 
في أيام الصبا ويتعايش معها وينفعل بها ويتمثلها 

بعاطفته.
-2 استعمال اللغة استعماال جديًدا: كاستخدام 
دالالت  في  الجديدة  الجمالية  التعبيرات  بعض 
األلفاظ والمجاز والصور مثل األريج الناعم، المالح 

التائه، أغاني الكوخ، العطر القمري وغيرهم. 
التجسيد  والتشخيص:  التجسيد  إلى  الميل   3-
الحسية،  إلى  التجريد  من  المعنويات  تحويل  هو 
ليس  لما  اإلنسانية  الصفة  منح  هو  والتشخيص 

بإنسان. 
الصورة  تنتقل  الشعرية:  بالصورة  االهتمام   4-

باأللفاظ  التعبير  من  أبولو  مدرسة  شعراء  لدى 
الشعرية،  الصور  خالل  من  التعبير  إلى  والجمل، 
وهو أهم ما تطورت إليه القصيدة الجديدة؛ إذ إنهم 
يرون أن الشعر عبارة عن موسيقى، وخيال، وإمتاع، 

وصور.
تؤكد  التي  الدالئل  من  بالطبيعة:  االمتزاج   5-
اختيار  هو  بالطبيعة  أبولو  مدرسة  أنصار  اهتمام 
الينبوع،  مثل  الطبيعة  عن  لتعبر  الدواوين  أسماء 
النيل،  على  أغنيات  وظالل،  أشعة  الربيع،  أطياف 
أغاني الكوخ وغيرها كما فعلوا ذلك في اختيارهم 

لعناوين القصائد مثل وراء الظالم، رثاء فجر. 
ناجي،  ابراهيم  الشعراء  أن  بالذكر  والجدير 
نازك  الشرنوبي،  صالح  جودت،  صالح  رامي،  أحمد 
أنصار  كانوا من  ابو ماضي وغيرهم  إيليا  المالئكة، 

مدرسة أبولو في الشعر. 
واليأس: هذه صفات مشتركة في  التشاؤم   6-
الرومانتيكي، ويروا أنه ال يوجد  كل مدارس الشعر 
تعارض أو تناقض بين امتزاجهم بالطبيعة والشعور 

بالبهجة والسرور وحالة التشاؤم واليأس التي تعبر 
عن زوال هذا الجمال من الطبيعة. 

هذه  أنصار  اهتموا  الشعر:  موضوعات   7-
وعذابات  معاناة  المرأة،  عن  بالكتابة  المدرسة 
عن  والحديث  الذكريات،  لمواطن  الحنين  الحياة، 

جمال الطبيعة 
ثانيا: التجديد في شكل القصيدة

-1 التحرر من وحدة الوزن والقافية: ويعد هذا 
تعتمد  التي  العمودية  القصيدة  شكل  في  تجديد 
من  تحررا  هذا  ويعد  والقافية،  الوزن  وحدة  على 
بل  الواحدة؛  والقافية  القصيدة  في  الواحد  الوزن 
يمكن أن تكتب القصيدة على عدد من التفعيالت 
الشعر  استخدام  إلى  باإلضافة  القوافي،  وتعدد 

المرسل الذي ال يلتزم بقافية أو بحر معين 
يؤمن  الهادئة:  الشعرية  البحور  استعمال   2-
الهادئ،  الموسيقي  باإليقاع  االتجاه  هذا  أنصار 
ليست طويلة وتقسيم  تفعيالت  اختيار  ولذا يحب 
في  والسهولة  شعرية،  مقطوعات  إلي  القصيدة 

التعبير واأللفاظ والمعاني والخيال. 
األصالة  إلى  والدعوة  التقليد  على  الثورة   3-

والفطرة والعاطفة الصادقة. 
-4 الرجوع بالنفس إلى االتجاه للشعر الغنائي 

والوجداني. 
-5 رعاية الوحدة العضوية للقصيدة واالنسجام 
الرومانتيكيين  فعند  فيها،  واإليقاعي  الموسيقي 
القصيدة داخل التجربة تصبح كل صورة من صورها 
بمثابة عضو حي في بنيتها الفنية، أو العضوية وهي 
التي تجعل القصيدة بناًء متكامالً يشد بعضه بعضاً 

بحيث ال تستطيع أن تزيد عليه أو تنقص منه.

راحل لن أعودراحل لن أعود
أ/ إسالم عامر

أمزق كل القيود؛ أمحي من ذاكرتي كل 
أخباري،  وتشيع  أسفاري،  ستطول  الوعود، 
وتجف أنهاري، وضميري حي ال يموت.. لن 
أتوه بدونك في حياتي، لن يؤلمني الماضي 

وذكرياتي، وسأكون يوما ما أريد.
عشقي  مفقود،  غيابك  في  أكون  لن 
ليس له حدود، كرامتي أغلى ما في الوجود، 

صبري عليك ما كان محدود.
يأت  لم  واالنتظار،  الهجر  طول  بعد 
االنهيار،  الروح من  أرهقت  أخبار،  أي  منك 
ال تنتظر يوم التالقي، ال تبكي على فراقي، 

على عهدك لست باق
لن  راحــل  أشواقي..  كل  إليك  ماتت 
فيها  كنا  التي  األزهار،  ذبلت حدائق  أعود؛ 
تساقطت  الغبار،  كساها  أن  بعد  نلتقي، 

أوراق األشجار، هاجرت كل الطيور.
انشقت  الغصون،  الفراشات  غــادرت 
تنبت  العيون،  بدمع  أرويها  عطشا،  األرض 
بحور  تنزف  األقــدام،  عليها  تدوس  أشواكا 

دماء، جرح البكاء الجفون.

 التجديد يف الشعر عند مدرسة أبولو
)العقد الرابع من القرن العرشني( 

د/ محمد ضباشه

يقوُل  ربي  خواطري؛  ملَء  وسمعُت  من  سبحاَن 
لهاجسي: سبحاني.. أسرى إماُم المرسليَن بقدِسه؛ منه 
إليه وقاَل قلٌب فاِن.. ورقى إليَك على براٍق ظامِئ؛ اللُه 
من ظمأِ المحبِّ العاني.. وتدقُّ أجراُس الزماِن دفوفَها؛ 
بحضرِة  أسرى  من  سبحاَن  يلتقياِن..  والمختاُر  اللُه 

قدِسه؛ خلَف الزماِن وخلَف كلِّ مكاِن.
ودنا المشفُع نحَو سدرِة ربِّه؛ ودنوُت لكن بالخياِل 
الغيوِب  خلَف  لكنَّه؛  طغى  أو  قلبي  زاَغ  ما  الداني.. 
عنَد  تحيٍة؛  وقُع  المعراِج  ليلَة  يا  ألقاني..  لدهشتي 
المعنى  سدرَة  وأسمُع  طه  يماِن..  جاَء  تقوُل:  البساِط 
إلى  الحبيُب  وصَل  وأغاِن..  ُمسِكراً  سروراً  ذابْت  وقد؛ 
الثاني؟!..  قرُب  أشجاه  الذي  ذا  من  ترى؛  فيا  الحبيِب 
وصٌل إلهيُّ الشعوِر ودهشٌة؛ غراُء تهرقُها كؤوُس معاِن.. 
على  الغيوِب  خلَف  معلٌق؛  الفؤاِد  مشبوُب  والكوُن 
يمضي  صبابًة؛  يذوُب  لغٍة،  بال  يهذي  تهاِن..  خدوِد 

ويرجُع كالضحى السكراِن.
الحنييِن  خلَف  مسافٌر؛  الخياِل  غيِم  في  ويلوُح 
فاه  فاغراً؛  المحمُد  والعرُش  ويقوُل  أماِن..  حبَل  يشدُّ 
يسبُح عزَة الدياِن.. وقَف الزماُن على رؤوِس بنانِه؛ لكنَّ 

طه خارَج األزمان.
يا واحَد اآلحاِد قلُب موحٍد؛ يهوى الحبيَب يقوُل: 
أنت أماني.. معناه متحٌد بجبريِل المنى؛ أترى مساُس 
العرِش باإلمكاِن؟.. سبحاَن من أسرى بروِح هواجسي؛ 
قلُب  المعراِج  ليلَة  يا  ورآنــي..  المنى  قرَب  فشهدتُه 
في  حطَّ  ما  يستبقاِن..  العرِش  ربِّ  وبراُق  المصطفى؛ 

ظهِر البراِق وإنَّما؛ أمسى يسابُقه كخيِل رهاِن.

األشكاِل  قدسيُة  حقيقٌة؛  الخلوِد،  تسابيُح  طه 
الغيوِب  غيُب  وإنَّه؛  الكماِل  أنواِر  نوُر  هو  واأللــواِن.. 
وغرُة اإليماِن.. وتقوُل بسملٌة معلقٌة على؛ باِب الفؤاِد 
طه  حبيِبهم؛  بساِط  على  الحاضروَن  بالطيراِن..  تهمُّ 
تسابيٌح بغيِر ِعناِن.. فاطلْق لمعناَك الخياَل وقْل له؛ إنَّ 

الحقيقَة لغُز كلِّ كياِن.
يا لحظًة غيَر الزماِن وغيَر ما؛ يجري بوعي الروِح 
حضَر  ربِّــه؛  حضرَة  العرشيُّ  المصطفى  واألذهـــاِن.. 
الحضوُر وغاَب كلُّ لساِن.. سبحاَن من... وتذوُب سبحان 
الوصِل  لها بساٌط حاِن.. ورأى بعيِن  النبيِّ  التي؛ قلُب 
صوَت حبيِبه؛ ما قاَل عنَد القرِب: من ناداني؟.. وكأنَّني 
باللِه جلَّ جاللُه؛ عنَد المثوِل يضاحُك العدناني.. الله ... 
يا نوَر المشفعِ أجفلْت؛ خيُل الحروِف بأفِقك الرباني.. 
هبني لمدِحك همًة قدسيًة؛ عذراَء تجعلُني بال أقراِن.. 
أنا في المحبِة مهجٌة ممزوجٌة؛ بالوجِد يا سكري وخمَر 

أحوالي  فهواك  الهوى؛  قدَس  يا  أهواك  لكنني  دناني.. 
وحبُّك شأني.

ويعوُد جبريُل األميُن متوجاً؛ بالنوِر ما أحاله من 
الغيوِب بحضرٍة؛ حصباؤها  حرماِن.. والمصطفى غيُب 
ما  أسرارِه؛  من  اللُه  إليِه  ألقى  اإلحساِن..  دهشِة  من 
بحبِّه؛  ثملُت  لما  سبحانه  وبياني..  هواجسي  تعيه  ال 

وبحبِّ من شغَل الدنا أدناني.
فرأيُت من آياتِه قلبي الذي؛ هو فيه طعُم الذكِر 
يملُئ  واللُه  عاشقاً؛  نخباً  بالمختاِر  وشربُت  والقرآِن.. 
بمهجتي؛  الحبيِب  وصَل  راجياً  يا  وجداني..  بالهدى 
الغريِب  شوَق  أشتاقُه  واأللحاِن..  األحــواِل  من  كوٌن 
وإنّه؛ في أُنِس أنفاسي وفي أشجاني.. وأشدُّ من لقياه 
بين هواجسي؛ أني أراه على ذرى أحزاني.. طه صالَة 
الخذالِن..  بزاِده  إليك  شوقي  خاشعاً؛  يّمَم  القلِب... 
في  األرواُح  لها  ذابْت  زيارًة؛  الحياُة  محبَّكم  َمنعْت 

األبداِن.. وُمِنْعُت أن ألقاَك يا هدي الهدى؛
على  يصلبني  الفقُر  ِصبياني..  قضبانُها  بموانعٍ   
يا  اللُه  عليك  أسناني.. صلى  سكيِنه  في  ويحدُّ  أنياِبه؛ 
من وجهه؛ نوُر الجناِن وكفُة الميزاِن.. يا نوَر ربِّ الكوِن 

يا عطَر الندى؛ يا ماَء كأِس الكوثِر الظمآِن.
حبيبي  طه  هاتفاً؛  فــؤادي  في  من...وأسمُع  يا 
هو  ربِّه؛  رحمُة  العرِش،  باِب  باُب  هو  المناِن..  صفوُة 
سدرُة المولى، وغصُن الباِن.. هو جنٌة قدسيٌة مسكيٌَّة؛ 
من  اللُه  عليِه  ريحاِن.. صلى  ومن  من عصٍف  خضراُء 
يشتاقُه؛ بحري وتركُض نحَوه شطآني.. وعليِه صلّى اللُه 

إنَّ فؤاَده؛ ذكُر الزماِن وسبحُة السبحاِن

ِم الغيِب
َّ
ِم الغيِبقلٌب عىل ُسل
َّ
قلٌب عىل ُسل

أ/ أحمد المعرسي 

لقد وضع يديه وقدميه في ماء بارد، 
تقدم  يوم  أول  من  تحبه  أنها  يعلم  فهو 
الحب  ترعرع  الزواج  وبعد  لخطبتها،  فيه 
ليعلو  األوان  آن  ولقد  ونضج،  قلبها  في 
وهو  بأنفه  ويشمخ  زوجته  طيبة  فوق 
بحبه  مأسورة  فهي  تعترض؛  لن  أنها  يزعم 
فصبرت..  سبب  بال  صرخ  ثقيلة..  والقيود 
غرس األمواج العنيفة في بحر بيته الهادئ 
يفتعل  وكأنه  التحدي  إلى  مال  فصبرت، 
فغادر  أصبر؛  لن  ال  له:  فقالت  العراك؛ 

بصمت من حياتي كلها.
غضب وظن من جديد أنها لن تصبر 

على فراقه، وستأتي ذليلة طالبة رضاه؛
إليها  أرسل  تفعل..  ولم  األيام  مرت 
قالت:  تحبينني..  أنك  وتزعمين  قائال: 
كنت ولم أزل.. قال: وهكذا يصنع الحبيب 

بحبيبه؟ 
كل  أحتمل  لم  ولكنني  أحبك  قالت: 
هذا الغرور ألنني أخبرتك بحبي لك؟ أكل 
الصادق  حبي  حولت  ألنني  التطاول  هذا 
إلى أفعال تسعد قلبك؟ غريبة هي النفس 
إليها  تحسن  حين  ــي؛  زوج يا  البشرية 

تتطاول وحين تسيء إليها تتواضع 
قال: ولماذا ال نرجع.

قالت: لن نرجع كما كنا إال إذا تغيرت 
إلى  بحاجة  أنت  أنانيتك..  عن  وتخليت 
على  الثائرة  نفسك  لتهدأ  عميق  عــالج 

أحبابك.
على  الحريصون  ليعلم  وافــتــرقــا 
مع  إال  يستمر  لن  الحب  أن  رجوعهم 
حدود  هو  الحب  والعدل؛  والبذل  الصدق 
هو  الحب  المحبون،  يتجاوزها  أال  يجب 
الكثيرين  ولكن  وحقوق،  وقواعد  واجبات 
ينزلقون مع العواطف إلى قعر مظلم من 

األنانية واألثرة وجرح مشاعر المحبين.

حبحب
 كأنه  كأنه 

األمواجاألمواج
أ/ زيد الطهراوي 
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أعراضها وأسباب وعوامل الخطر

يجب  التي  األمــور  أحد  الثعبان  لدغة  تعد 
أخذها على محمل الجد، إذ يمكن أن تكون سبب 

في الوفاة إذا لم يتم عالجها بأسرع وقت.
من  نوع   2500 يقارب  ما  العالم  في  يوجد 
الثعابين، يعتبر %15 منها سامة وخطرة على حياة 
نوع من  قرابة خمسين  يقارب  ما  اإلنسان، ويوجد 
سم  يتكون  العربي..  الوطن  في  السامة  الثعابين 
بعضها  البروتينات  من  مركب  خليط  من  األفاعي 
تحليل  على  تعمل  أنها  أي  إنزيمية،  ذات خصائص 
مقاوم  الغالب  في  السم  يكون  الجسم..  بروتينات 
وال يتأثر بالتغييرات في درجات الحرارة، أو الجفاف 

أو األدوية.
ــادًة على جــهــاز األعــصــاب  الــســم عـ يــؤثــر 
 ،)Hemotoxic( الدموية  والدورة   ،)Neurotoxic(
تختلف  ما  وعادًة   ،)Cardiotoxic( القلب  وجهاز 
مقدار  ويختلف  الثعبان..  لنوع  تبًعا  التأثير  شدة 
السم باختالف حجم الثعبان وسنه، وبحسب موسم 
السنة، إذ أن الثعابين هي زواحف ذوات دم بارد، 

وال تكون نشطة في فصل الشتاء.
الملدوغ  اللدغة على عمر  تختلف شدة تأثير 
وحالته الصحية ومكان اللدغة في الجسم؛ وال تعد 
تكون  حيث  خطرة،  بالضرورة  السام  الثعبان  لدغة 
سم  كمية  على  تحتوي  أو  جافة  اللدغات  بعض 
الفريسة  إما اللتقاط  الثعبان  صغيرة؛ وتكون لدغة 

أو للدفاع عن النفس.
تحمل األنواع المختلفة من الثعابين عدة أنواع 

من السم، وتشمل الفئات الرئيسية ما يأتي:
السموم الخلوية: وعادًة ما تسبب تورم وتلف 

في األنسجة في مكان اللدغة.
أو  الشلل  تسبب  ما  وعادًة  العصبية:  السموم 

غيرها من األضرار التي تلحق بالجهاز العصبي.
ما تسبب تكسر في  العضلية: وعادًة  السموم 

العضالت.
يتساءل العديد من األشخاص عن مدى خطورة 
لدغة الثعبان، ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين 

من لدغات األفاعي، كما يأتي:
اللدغات الجافة: تحدث عندما ال يطلق الثعبان 

أي سم من لدغته. 
اللدغات السامة: تحدث عندما ينفث الثعبان 
في  األفعى  تتحكم  ما  وعادًة  اللدغة،  أثناء  السم 

كمية السم التي تفرزها.
يجب التعامل مع أية لدغة ثعبان كحالة طبية 
طارئة، إذ أن أي تأخير في العالج يمكن أن يؤدي 

إلى إصابة خطيرة أو الموت.
في  خصوًصا  شائعة  الثعبان  لدغة  تعد  ال 
الواليات المتحدة، وعادًة ما تحدث ما بين 4.5 إلى 
5.4 مليون لدغة أفعى كل عام ويسبب 1.8 إلى 2.7 

مليون منها األمراض.
تشير التقديرات أن ما ال يقل عن 81000 إلى 
لدغات  بسبب  عام  كل  يموتون  شخص   138000
الثعابين، ومع ذلك فمن األفضل التعامل مع جميع 
لدغات الثعابين كحالة طبية طارئة ما لم يكن المرء 

متأكًدا من أن اللدغة جاءت من ثعبان غير سام.

أعراض لدغة الثعبان

تختلف أعراض لدغة الثعبان تبًعا لنوع اللدغة، 
إذ تقتصر اللدغة الجافة على حدوث تورم واحمرار 
اللدغة  كانت  اللدغة، ولكن في حال  حول منطقة 
تشمل  والتي  األعراض  من  العديد  فستظهر  سامة، 

ما يأتي:
- آثار عض على الجلد، وعادًة ما تتفاوت تبعا 

لشدة اللدغة.
مكان  حول  حرقة  يصاحبه  نابض  حاد  ألم   -

اللدغة.
- ألم على طول العضو المصاب، ومن الجدير 
البداية،  في  باأللم  الجميع  يشعر  ال  قد  أنه  بالذكر 
ومع ذلك يكون هناك احتمالية للتسبب بمضاعفات 

خطيرة تصل إلى الموت.
- احمرار وتورم وقد يصل إلى تلف كامل في 

األنسجة مكان اللدغة.
- تخثر ونزيف دم غير طبيعي.

- فشل كلوي.
ضغط  انخفاض   -
ضربات  وســرعــة  الـــدم 
النبض  وضعف  القلب 

نتيجة النزف الشديد.
- الغثيان والقيء.

- اإلسهال.
- القلق.

- الصداع والدوخة.
وضـــوح  عــــدم   -

الرؤية.
فــي  صـــعـــوبـــة   -

التنفس.
كــامــل  فـــقـــدان   -

للتنفس.
- زيادة إفراز اللعاب 

والتعرق الزائد.
- ضعف في عضالت 

الجسم.
الوجه  في  تنميل   -

أو في األطراف.
ردة  هناك  كان  إذا  وذلك  الحساسية،  صدمة 
فعل تحسسية من األفعى أو سمها، وتشبه أعراضها 
حدة،  أكثر  عادًة  تكون  ولكنها  المذكورة،  األعراض 
مثل  األخرى،  األعراض  من  العديد  تشمل  أنها  كما 

ما يأتي:
- صعوبة في الكالم بسبب الضيق الشديد في 

الحلق وتورم اللسان.
األطفال  عند  خصوًصا  الوجه  في  شحوب   -

الصغار.
- السعال المستمر.

- الصفير.

أسباب وعوامل خطر لدغة الثعبان

بأسباب  يتعلق  فيما  الهامة  المالحظات  من 
وعوامل خطر اإلصابة بلدغة الثعبان ما يأتي:

يقارب  ما  أو  األفاعي  لدغات  - تحدث معظم 
%95 منها في البلدان االستوائية أو النامية.

- يتعرض األشخاص الذين يعيشون في جنوب 
الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا  شرق  وجنوب  آسيا 
ويرجع  السامة،  الثعابين  للدغات  خاص  بشكل 
ذلك إلى أنهم ال يحصلون في معظم األحيان على 
مضادات  أو  المناسبة  الصحية  الرعاية  خدمات 

السموم.
- تعد لدغات األفاعي شائعة أيًضا بشكل خاص 
في المجتمعات الفقيرة، خصوًصا المناطق الريفية.

- تزداد احتمالية التعرض للدغات األفاعي عند 
األشخاص الذين يمارسون وظائف محددة، مثل ما 

يأتي: “العمال الزراعيين، الرعاة، الصيادون«.
للمنطقة  تبًعا  األفعى  سمية  مدى  تختلف   -
أمريكا  في  الثعابين  معظم  تعد  فمثاًل  الجغرافية، 
الجرسية،  األفعى  باستثناء  سامة،  غير  الشمالية 

والثعبان المرجاني، والثعبان النحاسي.

مضاعفات لدغة 
الثعبان

ــدة  ــف شـ ــل ــت ــخ ت
الثعبان  لدغة  مضاعفات 
تبًعا بنوع األفعى، ومكان 
العالج،  وسرعة  اإلصابة 
يسبب  أن  يمكن  حيث 
من  الــعــديــد  فــي  تلف 
أعضاء الجسم، كما يمكن 
في  الــمــوت  يسبب  أن 

بعض األحيان.

تشخيص لدغة 
الثعبان

التشخيص  يتم   -
بسم  للتسمم  ــد  ــي األك
التحديد  بعد  األفــعــى 
الثعبان  لنوع  المؤكد 

واألعراض السريرية للتسمم.
- ال يوجد تقريبا عالمات خارجية تساعد على 
سامة،  والغير  السامة  الثعابين  لدغات  بين  التمييز 
ثقبين  تترك  السامة  الثعبان  لدغة  كون  باستثناء 
فقط،  واحد  ثقب  األحيان  بعض  وفي  صغيرين، 
أسنان  عالمات  تترك  والتي  الجافة  باللدغة  مقارنة 
يمكن  دائًما  ليس  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  كثيرة، 

تمييز هذه العالمة.
إلى  مباشرة  الثعبان  لدغة  بعد  السم  يؤدي   -
اللدغة، كما  األنسجة في منطقة  تلف في  حدوث 
منطقة  في  وتورم  واحمرار  شديد  ألم  هناك  يكون 

اللدغة.
تحوي  التي  االنتفاخات  بعض  عادًة  تظهر   -
سائاًل نقيَا أو دمويًا، وفي غضون 15 إلى 30 دقيقة 
يتم امتصاص السم الى الجهاز الليمفاوي، ثم ينتقل 
مثل:  األعراض،  من  العديد  مسببًا  الدم  مجرى  الى 

يظهر  ثم  واإلسهال،  والتقيؤ  والغثيان،  البطن،  آالم 
بعدها نزيف في أجهزة الجسم المختلفة.

لدى  شيوًعا  واألكثر  األولية  الفعل  رّدة  تعد   -
نقص  أعراض  إلى  إضافة  الخوف،  هي  األشخاص 
حجم الدم )Hypovolemia( والتي تشمل شحوب 
قد  كما  السريع،  والنبض  والتنفس  وبرودته،  الجلد 

يكون هناك ضعف أو إغماء.
المركزي  األعصاب  جهاز  على  السم  يؤثر   -
بما  الجسم،  عضالت  في  شلاًل  ويسبب  والمحيطي 

فيها عضالت جهاز التنفس.
الدموية  ــدورة  ال على  السم  تأثير  يظهر   -
كنزيف حاد جراء تدمير جدران األوعية الدموية، أو 

اضطراب في آلية التخثر.
- يظهر التأثير على جهاز القلب كتغيرات في 

.)Electrocardiogram( تخطيط كهربية القلب

عالج لدغة الثعبان

-  يجب طلب العناية الطبية الفورية في أقرب 
اللدغة مؤلمة في  وقت ممكن، وحتى لو لم تكن 

البداية.
في  الثعبان  نوع  على  التعرف  يساعد  قد   -

تحديد العالج المناسب.
قد  ساعات  أو  مجوهرات  أية  إزالــة  يجب   -

تسبب في قطع الجلد في حالة حدوث تورم.
إلبطاء  القلب  أسفل  اللدغة  منطقة  إبقاء   -

انتشار السم عبر مجرى الدم.
ويفضل  اإلمكان،  قدر  وساكًنا  هادئًا  البقاء   -
االستلقاء على أحد الجانبين، وتجنب الحركة بشكل 

كبير لمنع انتشار السم.
- تغطية مكان اللدغة بضمادة نظيفة وجافة، 

وذلك بلفها بضمادة بشكل محكم.
- يجب استخدام أحد مضادات السموم، ويتم 

تحديد نوعه تبًعا لحجم ولون وشكل الثعبان.
- يُعطى مضاد السم إما عن طريق الحقن أو 

من خالل الوريد تبًعا لما قد يقرره الطبيب.

الوقاية من لدغة الثعبان

من  الثعبان  بلدغة  اإلصابة  من  الوقاية  يمكن 
خالل ما يأتي:

التي  المناطق  في  خصوًصا  الدائم  الحذر   -
وذلك  أكبر،  األفاعي  تواجد  احتمالية  فيها  تكون 
بفحص األماكن التي تضع فيها يديك وقدميك، مع 

ضرورة االنتباه إلى أية ثقوب غير معروفة.
- عدم االستلقاء في األماكن التي يشتبه أنها قد 

يكون فيها ثعابين.
أو  المشي  عند  عالية  جلدية  أحذية  ارتد   -

العمل في مناطق بها نباتات كثيفة.
أو  السامة  الثعابين  التقاط  محاولة  عدم   -

التعامل معها أو االحتفاظ بها.
- الحرص على توخي الحذر الشديد في مناطق 
فيها  تعيش  التي  األخرى  واألماكن  المستنقعات 

الثعابين عادًة، وذلك عند الذهاب للتخييم.
- في حال مصادفة ثعبان ما ابتعد عنه بشكل 

بطيء وتجنب لمسه.

لدغة الثعبانلدغة الثعبان
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د/عبدالله الجعيد

من رحمة الله بعباده المؤمنين أن شرع لهم 
حليٌم  وجل  عز  والله  ذنبًا،  اقترفوا  ما  إذا  التوبة 
إليها  بادروا  ما  إذا  التوبة  عباده  يقبل من  كريم، 
وصدقوا في ندمهم على ما اقترفته أيديهم، وقد 
من  عنده  فيما  ورغبهم  بالتوبة  عباده  الله  أمر 
)َوتُوبُوا  وتعالى:  تبارك  فقال  والمغفرة،  الرحمة 
تُْفلُِحوَن(،  لََعلَُّكْم  الُْمْؤِمُنوَن  أَيَُّها  جميًعا  اللَِّه  إِلَى 
وقال سبحانه: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا إِلَى اللَِّه 
عباده،  من  التوبة  يقبل  أنه  وبين  نَُصوًحا(،  تَْوبًَة 
قائل:  من  جل  فقال  جميعا،  الذنوب  يغفر  وأنه 
ثُمَّ  َصالًِحا  َوَعِمَل  وَآَمَن  تَاَب  لَِمْن  اٌر  لََغفَّ )َوإِنِّي 
اْهتََدى(، وقال: )قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسرَفُوا َعلَى 
يَْغِفُر  اللََّه  إِنَّ  اللَِّه  رَْحَمِة  ِمْن  تَْقَنطُوا  ال  أَنُْفِسِهْم 
الرَِّحيُم( قال جل  الَْغُفوُر  ُهَو  إِنَُّه  َجِميًعا  نُوَب  الذُّ
لمن  الكثير  الخير  من  فيها  آيــات  وهي  وعــال: 
أدرك خطأه وبادر بالتوبة واإلقالع عما اقترفه من 
الذنوب، فمن تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته 
ويمحو عنه ما اقترف من الذنوب فضاًل وإحسانًا 

منه سبحانه.
أما إن كانت معاصي العبد فيها ظلٌم للناس 
إال  منه  التوبة  تصح  ال  فإنه  لحقوقهم  وانتهاك 
برفع الظلم عن المظلوم، ورد الحق إلى صاحبه 
كان  إن   - غيره  أو  كان  عينا   - عنه  والخروج 
يؤديه  أن  فالعزم  قادرا  يكن  لم  فإن  عليه،  قادرا 
أضر  كان  وإن  أعجل وقت وأسرعه؛  قدر في  إذا 
به  يشعر  ال  الواحد  وذلك  المسلمين  من  بواحد 
الضرر  ذلك  يزيل  فإنه  أتى،  أين  من  يدري  ال  أو 
فإذا  له،  ويستغفر  عنه  يعفو  أن  يسأله  ثم  عنه، 
من  أرسل  وإن  عنه،  الذنب  سقط  فقد  عنه  عفا 
 - ظالمه  المظلوم عن  ذلك  فعفا  له،  ذلك  يسأل 
وعلى  فذلك صحيح،   - يعرفه  لم  أو  بعينه  عرفه 
كل ظالم أن يتحلل من المظلمة قبل فوات األوان 
ففي الحديث عن النبي عليه الصالة والسالم أنه 
قال: )من كَانَت ِعْنده مظْلَمة أِلَِخيِه من عرض أَو 
من َشْيء فليتحلله ِمْنُه الْيَْوم من قبل أَن اَل يكون 
ِمْنُه  أَخذ  َصالح  لَُه عمل  كَاَن  إِن  ِدرَْهم  َواَل  ِديَنار 
أَخذ من  َحَسَنات  لَُه  َوإِن لم تكن  ِبقدر مظلمته 

سيئات َصاحبه فَحمل َعلَيِْه(

عالية  الناس على درجة  الذنوب في حقوق 
من الخطورة، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى خطورتها ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة 
ــْدُروَن  َ )أَت الله:  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي 
ِدرَْهَم  ال  َمْن  ِفيَنا  الُْمْفلُِس  قَالُوا:  الُْمْفلُِس؟(،  من 
يَأْتِي  ِتي  أُمَّ ِمْن  الُْمْفلَِس  )إِنَّ  فََقاَل:  َمتَاَع،  َوال  لَُه 
الِْقيَاَمِة ِبَصالٍة َوِصيَاٍم َوَزكَاٍة، َويَأْتِي قَْد َشتََم  يَْوَم 
َهَذا، َوقََذَف َهَذا، َوأَكََل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، 
َوَضرََب َهَذا، فَيُْعطَى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن 
ما  يُْقَضى  أَْن  قَبَْل  َحَسَناتُُه  فَِنيَْت  فَِإْن  َحَسَناتِِه، 
َعلَيِْه، أُِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم فَطُرَِحْت َعلَيِْه، ثُمَّ طُِرَح 

ِفي النَّاِر(.
حقوق  أن  يدرك  الحديث  هذا  يتأمل  ومن 
يوم  العبد  أتى  فإذا  فيه،  تهاون  ال  أمٌر  الناس 
وصياٍم  صالٍة  من  اإلسالم  ألركان  مؤديًا  القيامة 
أنها  يعتقد  كالجبال  كثيراٍت  وحسناٍت  وزكــاة، 
وواجهته  الجنة،  وتدخله  العذاب  من  تنجيه 
منها  يتحلل  لم  التي  الناس  حقوق  في  المظالم 
في الدنيا، فقد خاب وخسر وأفلس وأورد نفسه 
في  ظلًما  حمل  من  خاب  قد  يدِر،  ولم  المهالك 
المظالم  فيه  الله  يعيد  الذي  العظيم  اليوم  هذا 
الله  من  أتاه خصومه وطلبوا  ما  فإذا  أهلها،  إلى 
أن يعيد إليهم حقوقهم منه فيأخذوا من حسناته 
ويطرح عليه من سيئاتهم حتى تذهب ما جاء به 
ميزانه  ويخف  الصالحة  واألعمال  الحسنات  من 

حتى يُطرح في النار.
أال  على  يحرص  أن  العاقل  على  فإن  لذلك، 
يقترب من حقوق العباد وأال يظلمهم في الدنيا، 
وإذا بدر منه شيٌء من ذلك فليبادر إلى التحلل 
ابن  فعن  أصحابها،  إلى  الحقوق  بإرجاع  منه 
عليه  الله  النبي صلى  أن  الله عنه  مسعود رضي 
تُعبد  أن  يئس  قد  الشيطان  )إن  قال:  أنه  وسلم 
منكم  سيرضى  ولكنه  العرب؛  أرض  في  األصنام 
يوم  الموبقات  وهي  بالمحقرات  ذلــك؛  بــدون 
القيامة، اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء 
بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستُنجيه، فما زال 
عبد يقول: يا رب، ظلمني عبدك مظلمة، فيقول: 
امحوا من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقى 
له حسنة من الذنوب، وإن مثل ذلك كََسْفٍر نزلوا 
بفالٍة من األرض ليس معهم حطب، فتفرَّق القوم 

النار،  فأعظموا  حطبوا،  أن  يلبثوا  فلم  ليحتطبوا، 
وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب(.

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
النبي  إلى  أن رجاًل جاء  فيه  في حديث مختلف 
إِنَّ  اللَِّه،  رَُسوَل  )يَا  فقال:  وسلم  عليه  الله  صلى 
َويَْعُصونَِني،  َويَُخونُونَِني  بُونَِني  يَُكذِّ َمْملُوكِيَن  لِي 
قَاَل:  ِمْنُهْم؟  أَنَا  فََكيَْف  َوأَْضِربُُهْم،  َوأَْشتُُمُهْم 
َوِعَقابَُك  بُوَك  وَكَذَّ َوَعَصْوَك  َخانُوَك  ما  )يُْحَسُب 
يَّاُهْم ِبَقْدِر ُذنُوِبِهْم؛ كَاَن  يَّاُهْم، فَِإْن كَاَن ِعَقابَُك إِ إِ
يَّاُهْم  إِ ِعَقابَُك  كَاَن  َوإِْن  َعلَيَْك،  َوال  لََك  ال  كََفافًا، 
ِعَقابَُك  كَاَن  َوإِْن  لََك،  فَْضاًل  كَاَن  ُذنُوِبِهْم،  ُدوَن 
يَّاُهْم فَْوَق ُذنُوِبِهْم، اقْتُصَّ لَُهْم ِمْنَك الَْفْضُل، قَاَل:  إِ
ى الرَُّجُل فََجَعَل يَبِْكي َويَْهِتُف(، فََقاَل رَُسوُل  فَتََنحَّ
اللَِّه؟  كِتَاَب  تَْقَرأُ  أََما  وسلم:  عليه  الله  صلى  اللَِّه 
تُظْلَُم  فاََل  الِْقيَاَمِة  لِيَْوِم  الِْقْسَط  الَْمَواِزيَن  )َونََضُع 
نَْفٌس َشيْئًا َوإِْن كَاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل أَتَيَْنا ِبَها 
رَُسوَل  يَا  َواللَِّه  الرَُّجُل:  فََقاَل  َحاِسِبيَن(،  ِبَنا  وَكََفى 
اللَِّه، ما أَِجُد لِي َولَِهؤاُلِء َشيْئًا َخيْرًا ِمْن ُمَفارَقَِتِهْم، 
الحديث  هذا  وفي  كُلُُّهْم(،  أَْحرَاٌر  أَنَُّهْم  أُْشِهُدكُْم 
الكثير  الناس  من  غيره  مع  في عالقته  لمن  بياٌن 
منه  يقع  أن  فإن خاف  والخالفات،  المشاكل  من 
ظلٌم لهم فليقطع أسبابه، وسبل الوقوع فيه لعله 

ينجو ويسلم.
وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  وقد شدد 
والنهي  وظلمهم  الناس  إيذاء  من  التحذير  في 
عنه، فقد أمر المجاهدين أن يتجنبوا إيذاء الناس، 
وحذرهم من أن ذلك قد ينقص من أجورهم وقد 
معاذ  عن  ُروي  فقد  جهادهم،  بطالن  إلى  يؤدي 
بن أنس رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق 
الناس المنازل، وقطعوا الطريق، فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مناديًا يُنادي في الناس أن: 
له(،  جهاد  فال  طريًقا  قطع  أو  منزاًل  ضيَّق  )من 
الناس منزلة عظيمة،  وهذا يدل على أن لحقوق 
بل  تضيع،  ال  وأنها  العبد،  أعمال  على  كبير  وأثرا 
يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، وهذ ما يوجب 
حقوقهم،  على  واالعتداء  الناس  إيذاء  من  الحذر 
وأن يعمل المرء على التحلل من المظالم قبل أن 

يأتي يوٌم ال ينفع فيه درهٌم وال دينار.
يحرص  أن  المؤمن  على  يجب  فإنه  ولذلك 

إما  الناس،  حقوق  من  والبراءة  السالمة  على 
أو  المال  في  كالظلم  ماديًة  كانت  إن  بتأديتها 
والنميمة  كالغيبة  منها  يتحلل  أن  وإما  الميراث 
الناس،  بحقوق  تتعلق  التي  الذنوب  من  وغيرها 
لمن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  دعا  وقد 
أسرع في التحلل من ظلم أخيه قبل أن يأخذ من 
أبو هريرة رضي  روى  فقد  القيامة،  يوم  حسناته 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )رَِحَم 
اللَُّه َعبًْدا كَانَْت ألَِخيِه ِعْنَدُه َمظْلََمٌة ِفي ِعرٍْض أو 
ثَمَّ  َولَيَْس  يُؤَْخَذ،  أَْن  قَبَْل  فَاْستََحلَُّه  فََجاَءُه  َماٍل، 
ِمْن  أُِخَذ  َحَسَناٌت  لَُه  كَانَْت  فَِإْن  ِدرَْهٌم،  َوال  ِديَناٌر 
لُوا َعلَيِْه ِمْن  َحَسَناتِِه، َوإِْن لَْم تَُكْن لَُه َحَسَناٌت، َحمَّ
َسيِّئَاتِِهْم(، لكن إذا علم المرء أو غلب على ظنه 
أنه يترتب شر وفتنة على إخباره أخاه بسوء صدر 
منه في حقه فال يخبره، بل ليكثر من االستغفار 
والدعاء له، وليكثر من ذكر محاسنه التي يعلمها 
عنه حيث ذكره بسوء، لعل ذكره لمحاسنه يمحو 

ما ذكره عنه من السوء.
وينبغي للمسلم أن يكون سمحا حسن الخلق 
يعفو ويصفح عمن ظلمه، وعمن قصر في حقه، 
برسول  وائتساًء  الله،  ابتغاء رضوان  العذر  ويقبل 
سلف  بخيار  واقتداء  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
األمة فعن عبِد اللِه بِن عمِرو بِن العاِص رضي اللُه 
عنهما واصًفا النبي صلى الله عليه وسلم قال: )...

ويَصَفُح(،  يعفو  ولكن  بالسيئِة،  السيئَة  يَدفَُع  وال 
منصور  وهو  العامة،  تقول  كما  كريم  والمسامح 
أن  العلم  أهل  بعض  حسنه  حديث  وفي  عزيز، 
بكر رضي  قال ألبي  عليه وسلم  الله  النبي صلى 
ِمْن  َما   : َحقٌّ كُلُُّهنَّ  ثثاََلٌث  بَْكٍر  أَبَا  يَا   « عنه:  الله 
إاِلَّ  لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ  َعْنَها  ِبَمظْلََمٍة فَيُْغِضي  َعبٍْد ظُلَِم 
أََعزَّ اللُه ِبَها نَْصرَُه، َوَما فَتََح رَُجٌل بَاَب َعِطيٍَّة يُِريُد 
رَُجٌل  فَتََح  َوَما   ، كَثْرًَة  ِبَها  اللُه  زَاَدُه  إاِلَّ  ِصلًَة  ِبَها 
َعزَّ َوَجلَّ  اللُه  إاِلَّ زَاَدُه  ِبَها كَثْرًَة  يُِريُد  َمْسأَلٍَة  بَاَب 
ِقلًَّة »، وحكي عن مصعب بن الزبير أنه لما  ِبَها 
ولي العراق، جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه 
فنادى، أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه 
في  تباعد  قد  إنه  األمير،  )أيها  له:  فقيل  الزبير، 
األرض؛ فقال: أَو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد 

الله؟ فليظهر آمًنا ليأخذ عطاءه موفرًا(.

التوبة ورد المظالم والتسامح يف الحقوقالتوبة ورد المظالم والتسامح يف الحقوق

من األحكام يف حقوق العباد
ِبِه  يُْشرََك  أَْن  يَْغِفُر  اَل  اللََّه  )إِنَّ  تعالى:  الله  قال 
َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشرِْك ِباللَِّه فََقِد 
افْتََرى إِثًْما َعِظيًما( النساء/48.. ومعنى اآلية: أن الله 
تعالى ال يغفر الشرك لمن مات عليه، من غير توبة، 
في  فهو  بالله  الشرك  خال  ذنب  بكل  الله  لقي  ومن 
مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.. والتوبة 
المسلمين،  جميع  على  العلم  أهل  بإجماع  واجبة 
والتوبة   «  : )ص53(  »التذكرة«  في  القرطبي  قال 
فرض على المؤمنين باتفاق المسلمين لقوله تعالى : 
)وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 
الله  إلى  توبوا  آمنوا  الذين  أيها  يا   ( تعالى:  ( وقوله 

توبة نصوحا.
الذنوب منها ما يكون بين العبد وربه، ومنها ما 
يتعلق بحق من حقوق العباد، وقد اشترط أهل العلم 
للتوبة النصوح شروطا ثالثة فيما إذا كان الذنب بين 
على  والندم  الذنب،  عن  اإلقالع  وهي:  وربه،  العبد 
الفعل، والعزم على عدم العودة إلى الذنب.. قال ابن 
يَتْرَُك  أَْن  »التَّْوبَُة   : »التمهيد« )12/15(  البر في  عبد 
َذلَِك الَْعَمَل الَْقِبيَح ِبالنِّيَِّة َوالِْفْعِل، َويَْعتَِقَد أَْن اَل يَُعوَد 
إِلَيِْه أَبًَدا، َويَْنَدَم َعلَى َما كَاَن ِمْنُه فََهِذِه التَّْوبَُة النَُّصوُح 
الَْمْقبُولَُة إِْن َشاَء اللَُّه ِعْنَد َجَماَعِة الُْعلََماِء«؛ فإن كان 
فيه  فيشترط  العباد  بحق من حقوق  متعلقا  الذنب 
شرط رابع، وهو أن يتحلله من صاحبه في الدنيا بأن 

يرد إليه الحق، أو يطلب منه العفو.
فَعْن أَِبي ُهَريْرََة رَِضَي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل 

َمظْلََمٌة  لَُه  كَانَْت  »َمْن  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللُه  َصلَّى  اللَِّه 
أِلَِخيِه ِمْن ِعرِْضِه أَْو َشْيٍء، فَلْيَتََحلَّلُْه ِمْنُه اليَْوَم، قَبَْل أَْن 
الَ يَُكوَن ِديَناٌر َوالَ ِدرَْهٌم، إِْن كَاَن لَُه َعَمٌل َصالٌِح أُِخَذ 
ِمْنُه ِبَقْدِر َمظْلََمِتِه، َوإِْن لَْم تَُكْن لَُه َحَسَناٌت أُِخَذ ِمْن 
َسيِّئَاِت َصاِحِبِه فَُحِمَل َعلَيِْه( أخرجه البخاري )2449( 

.
القرآن«  ألحكام  »الجامع  في  القرطبي  وقال 
الِْعبَاِد:  َمظَالِِم  ِمْن  نُْب  الذَّ كَاَن  فَِإْن   «  :)199/18(
َوالُْخُروِج  َصاِحِبِه،  إِلَى  ِبرَدِِّه  إاِلَّ  ِمْنُه  التَّْوبَُة  تَِصحُّ  فاََل 
لَْم  فِإْن  َعلَيِْه؛  قَاِدًرا  كَاَن  إِْن  َغيْرَُه؛  أَْو  كَاَن  َعيًْنا  َعْنُه، 
يَُكْن قَاِدًرا: فَالَْعزُْم أَْن يَُؤدِّيَُه إَِذا قََدَر، ِفي أَْعَجِل َوقٍْت 

َوأَْسَرِعِه.
َوَذلَِك  الُْمْسلِِميَن،  ِمَن  ِبَواِحٍد  أََضرَّ  كَاَن  َوإِْن 
الَْواِحُد اَل يَْشُعُر ِبِه، أَْو اَل يَْدِري ِمْن أَيَْن أُتَِي: فَِإنَُّه يُِزيُل 
َرَر َعْنُه، ثُمَّ يَْسأَلُُه أَْن يَْعُفَو َعْنُه، َويَْستَْغِفَر لَُه،  َذلَِك الضَّ
نُْب َعْنُه.. َوإِْن أَرَْسَل َمْن  فَِإَذا َعَفا َعْنُه فََقْد َسَقَط الذَّ
يَْسأَُل َذلَِك لَُه، فََعَفا َذلَِك الَْمظْلُوُم َعْن ظَالِِمِه- َعرَّفَُه 

ِبَعيِْنِه أَْو لَْم يَُعرِّفُْه- فََذلَِك َصِحيٌح.
، أَْو  َوإِْن أََساَء رَُجٌل إِلَى رَُجٍل ِبأَْن فَزََّعُه ِبَغيِْر َحقٍّ
، أَْو َضَربَُه ِبَسْوٍط  ُه أَْو لَطََمُه، أَْو َصَفَعُه ِبَغيِْر َحقٍّ َغمَّ
فَآلََمُه، ثُمَّ َجاَءُه ُمْستَْعِفيًا نَاِدًما َعلَى َما كَاَن ِمْنُه، َعازًِما 
َّْل لَُه َحتَّى طَابَْت نَْفُسُه،  َعلَى أاَلَّ يَُعوَد، فَلَْم يَزَْل يَتََذلث
كَاَن  إِْن  َوَهَكَذا  نُْب؛  الذَّ َذلَِك  َعْنُه  َسَقَط  َعْنُه:  فََعَفا 

َشانَُه ِبَشتٍْم اَل َحدَّ ِفيِه ».
أعظم  العباد  حقوق  على  الشريعة  شددت  قد 

تشديد، قال َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: يَْحُشُر اللُه الِْعبَاَد، 
قَاَل:  بُْهًما،  ُغراًْل  ُحَفاًة  ُعرَاًة  اِم،  الشَّ ِقبََل  ِبيَِدِه  َوأَْوَمأَ 
ُمَناٍد  َويَُناِدي  َمَعُهْم شيء  لَيَْس  قَاَل:  بُْهًما؟،  َما  قُلُْت: 
أَنَا  قَرَُب،  َمْن  يَْسَمُعُه  كََما  بَُعَد  َمْن  يَْسَمْعُه  ِبَصْوٍت 
يَْدُخُل  الَْجنَِّة  أَْهِل  ِمْن  أِلََحٍد  يَْنبَِغي  اَل  يَّاُن،  الدَّ الَْملُِك 
الَْجنََّة، َوأََحٌد ِمْن أَْهِل النَّاِر يَطْلُبُُه ِبَمظْلََمٍة، َواَل يَْنبَِغي 
أِلََحٍد ِمْن أَْهِل النَّاِر يَْدُخُل النَّاَر َوأََحٌد ِمْن أَْهِل الَْجنَِّة 
يَطْلُبُُه ِبَمظْلََمٍة، َحتَّى اللَّطَْمِة، قَاَل: قُلُْت: وَكَيَْف َوإِنََّما 
يِّئَاُت..  َوالسَّ الَْحَسَناُت  قَاَل:   بُْهًما؟،  ُغراًْل  ُعرَاًة  نَأْتِي 
الشيخ  )16042(، وحسنه  المسند  في  أحمد  أخرجه 

األلباني في »صحيح الترغيب والترهيب« )3608(.
ومن قذف مسلما أو مسلمة في الدنيا ولم يقم 
صاحب  من  يتحلل  ولم  تاب  أو  القذف،  حد  عليه 
الحق أقيم عليه الحد يوم القيامة، فَعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: 
طََعاًما؛   – عنهما  الله  رضي  َعبَّاٍس-  اِلبِْن  رَُجٌل  َصَنَع 
لََها الرَُّجُل:  أَيِْديِهْم إِْذ قَاَل  بَيَْن  الَْجاِريَُة تَْعَمُل  فَبَيَْنَما 
نْيَا؛  َك ِفي الدُّ يَا زَانِيَُة، فََقاَل: ابُْن َعبَّاٍس: َمْه إِْن لَْم تَُحدَّ
َك ِفي اآْلِخرَِة ». أخرجه البخاري في األدب المفرد  تَُحدُّ
األدب  »صحيح  في  األلباني  الشيخ  )331(، وصححه 

المفرد« )252(
جماعها  فإن  العباد،  حقوق  لمبادئ  وبالنسبة 
ثالثة أشياء: النفس، والمال، والعرض.. وينشأ العدوان 
األول:  سببين:  ألحد  الثالث  هذه  في  الحق  على 
التفريط في إعطاء الحق.. الثاني: العدوان على الغير.

قال ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )373/10(: 

نْيَا اَل  »فَالظُّلُْم لِلَْغيِْر يَْستَِحقُّ َصاِحبُُه الُْعُقوبََة ِفي الدُّ
ُهَو  ثُمَّ  بَْعٍض؛  َعْن  بَْعِضِهْم  النَّاِس  لَِكفِّ ظُلِْم  َمَحالََة، 
نَْوَعاِن: أََحُدُهَما: َمْنُع َما يَِجُب لَُهْم ِمْن الُْحُقوِق، َوُهَو 
الُْعْدَواُن  َوُهَو  ِبِه،  يَُضرُّ  َما  ِفْعُل  والثَّانِي:  التَّْفِريُط؛ 
الله  كل شيء حرم  تشمل  النفس  على  فالجناية   ..«
القتل، ويشمل  اللطمة حتى  ابتداء من  للغير،  فعله 
منع  تشمل  المال:  على  والجناية  كلها..  الجراحات 
 ، مثال  والولد  الزوجة  على  كالنفقة  الواجب،  الحق 
بأي نوع من  الغير،  العدوان على مال  أيضا  وتشمل 

أنواع اإلفساد.
نقيصة  كل  تشمل  العرض:  على  الجناية  أما 
ألحقها المسلم بأخيه، سواء بغيبة، أو سب، أو قذف، 
أو عدوان على حرمته.. وقد جمعها النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله:« كُلُّ الُْمْسلِِم َعلَى الُْمْسلِِم َحرَاٌم، 
صحيحه  في  مسلم  أخرجه   ،« َوِعرُْضُه  َوَمالُُه،  َدُمُه، 

.)2564(
لبيك«  حديث  »شــرح  فــي  رجــب  ــن  اب ــال  ق
النفوس،  تارة يكون في  المحرم:  )ص106(:« والظلم 
في  وتــارة  ــوال،  األم في  وتــارة  الدماء،  في  وأشــده 
األعراض؛ ولهذا قال في خطبته في حجة الوداع: إن 
كحرمة  حرام،  عليكم  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم 
هذا«..  بلدكم  في  هذا،  شهركم  في  هذا،  يومكم 
النصوح،  بالتوبة  وإخواننا  أنفسنا  نوصي  وختاما: 
وإرجاع الحقوق إلى أهلها، قبل أن يأتي يوم ال ينفع 

فيه مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم.
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أهمّية الدنيأهمّية الدني
 يف حياة اإلنسان يف حياة اإلنسان

الطريق  فهو  بالدين،  عباده  على  تعالى  الله  أنعم 
المستقيم الذي يجد اإلنسان من خالله ضالته المنشودة 
النبي  استطاع  فقد  المستقيم،  الطريق  عن  يبحث  لمن 
-صلّى الله عليه وسلّم- برسالته التي أّداها إخراج الناس 
أّن  الهداية، كما  نور  إلى  الضالل والمعصية  من غياهب 
الدين جاء لتنظيم جميع جوانب الحياة، كعالقة اإلنسان 
بربه، وعالقته مع اآلخرين، حتى إّن الدين لم يُغفل عالقة 
لإلنسان  يكفل  ما  القوانين  من  ووضع  بنفسه،  اإلنسان 
البيع والشراء،  المستقرّة، فقد نظّم قواعد  اآلمنة  الحياة 

وقواعد الحياة األسرية.
الدين  إخضاع  محاولة  زماٍن  كّل  في  الناس  ويشهد 
جاء  الدين  ألّن  كبيٍر؛  خلٍل  إلى  يؤدي  مّما  الناس،  لواقع 
يُحكم  أن  ال  مسارهم،  ويصّحح  الناس  حياة  ليحكم 
إلى  الثوابت  تحويل  إلى  ذلك  يــؤدي  وقد  بواقعهم، 
الدين، فأبناء األُمة بحاجٍة ماّسٍة  ُمتغيراٍت، والتخلي عن 
إلى معرفة الثوابت، وإيجاد التصّور الذي يأخذ بأيديهم 
بفهم  إاّل  التصور  بناء هذا  الهدى، وال يمكن  إلى طريق 
حقيقة الدين، والذي يعّد كالميزان الذي يحتكم اإلنسان 
إليه لمعرفة الحّق من الباطل، الذي يتّصف بالتوّسط بين 
الثبات والخلود، الثبات على العقائد التي أمر بها النبي 
-صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: »آُمرُكم بأربعٍ، وأنهاكم عن 
أربعٍ؛ اإليماِن باللِه، شهادِة أن ال إلَه إالَّ اللُه، وعقد بيِده 
رها لهم: شهادُة  ٌد: اإليماُن باللِه، ثمَّ فسَّ واحدًة وقال ُمسدَّ
الِة،  الصَّ وإقاُم  اللِه،  رسوُل  داً  وأنَّ محمَّ اللُه  إالَّ  إلَه  ال  أن 

كاِة«. وإيتاُء الزَّ
بالنص  تحريمه  ورد  ما  باجتناب  الثبات  ويكون 
النفس،  كقتل  تحريمه؛  على  العلماء  اتفق  وما  القاطع، 
الفضائل  على  الثبات  مع  الربا،  وأكل  والسرقة،  والزنا، 
ما  مع  والعفة،  الصدق  مثل:  السويّة؛  للفطرة  الموافقة 
الزواج، والميراث، والحدود،  للناس من أحكاٍم في  ُشرع 
تمحّور  على  األمثلة  ومن  الثابتة،  باألمور  يتعلّق  ما  هذا 
اإلسالم بين الثبات والمرونة فيها، الثبات الذي يظهر في 
)َوَشاِورُْهْم  تعالى:  الله  قال  حيث  الشورى،  مبدأ  إقرار 
اأْلَْمِر(، والمرونة تظهر في عدم تحديد شكٍل معيٍن  ِفي 
الناس به في كّل زماٍن ومكاٍن، فالثبات  للشورى، وإلزام 
المطلقة  والمرونة  الجمود،  إلى  المجتمع  يأخذ  المطلق 

تأخذ المجتمع إلى االنفالت من القيم.
تفوق  فطريٌة،  حاجٌة  الدين  إلى  اإلنسان  فحاجة 
عن  البعد  يؤدي  حيث  والشراب،  الطعام  إلى  حاجته 
الدين الشعور بالضيق والمعاناة، أي أّن العبد ال يستطيع 
البُعد عن الدين، وقد دّل الشرع والحّس على أّن التديّن 
الدالئل  ومن  عنها،  االستغناء  يمكن  ال  فطريٌة  ضرورٌة 
آَدَم  بَني  ِمن  َربَُّك  أََخَذ  )َوإِذ  تعالى:  الله  قول  الشرعية 
أَلَسُت  أَنُفِسِهم  َعلى  َوأَشَهَدُهم  يَّتَُهم  ُذرِّ ظُهورِِهم  ِمن 
ِبَربُِّكم قالوا بَلى َشِهدنا أَن تَقولوا يَوَم الِقياَمِة إِنّا كُّنا َعن 
الحاجة  الحسية فتتجسد في  الدالئل  أّما  هـذا غاِفليَن(، 
اإلنسانية لوجود الضوابط والقوانين، فإّما أن يهتدوا إلى 
عبادة الله وحده ال شريك له، فتستقيم حياتهم، وأّما أن 
يعبدوا أهواءهم وشهواتهم، فيَِضلوا ويُِضلوا، وال تتحّقق 
تعالى  الله  ارتضاه  الذي  الحّق  الدين  باتّباع  إاّل  السعادة 
لعباده، فالله تعالى لم يخلق اإلنسان ويتركه يتخبّط دون 
هدايٍة وإرشاٍد، وإنّما سّخر له الكون بما فيه من عجائٍب 
كثيٌر  عنها  يغفل  عظيمٍة  لحكمٍة  ومخلوقاٍت؛  ومعجزاٍت 
عن  بعيدٍة  بصورٍة  الدين  إظهار  يحاولون  الذين  من 
الحقيقة المقصودة منه، ويرون أّن الدين من األمور التي 

يجب االستغناء عنها النقضاء زمانها وانعدامها.

للدين  نمطية  صورة  األذهان  في  استقرت 
أنه مجموعة من التقييدات والتكليفات التي تحد 
من حرية اإلنسان وقدرته على االستمتاع بحياته 
الدين  رافضي  ليس تصور  بأطايبها، هذا  والتنعم 
في  المتدينين رسخ  كثير من  بل حتى  وحدهم، 
الحياة  والزهد في  الحرمان  أن  وقلوبهم  عقولهم 
اإليمان،  أمارات  والفقر  والحزن  الموت  وتمجيد 
الحياة والنجاح والغنى  السعي في مناكب  بينما 
انشغال  عالمات  هي  والموسيقى  والفن  والحب 
اآلخرة  على  الفانية  الدنيا  وإيثاره  ربه  المرء عن 

الباقية.
مفاهيم  من  تشكله  فيما  األفكار  خطورة 
تأملنا  ولو  ونظم،  سلوك  عنها  ينتج  وتصورات 
االحتفاء  في  لوجدناها  الفكرة  هــذه  تبعات 
ورضا  اإليمان  بحقيقة  وربطه  والبؤس،  بالموت 
الله عن صاحبه وجعله مقياسا لمحاكمة األفكار، 
بمراجعة  بل  بموضوعيتها؛  األفكار  تناقَش  فال 
سجل صاحبها من المحنة، فإن كان له نصيب من 
السجن أو فقد األبناء أو تدمير البيت نزه كالمه 
بتقدير  معافى  كان  وإن  والتدقيق،  الفحص  عن 
النجاح  نحو  طريقه  يشق  للحياة  متبسماً  الله 
وإن صدع  الدنيا  أهل  من  أنه  إليه  نُظر  والمجد 
برأي في الشأن العام أشهر في وجهه سيف: من 
أنت حتى تصوب لمن بذل عمره وابنه وماله في 
المصائب  من  جعلنا  أننا  يعني  هذا  الله؟  سبيل 
بعدد  طرائق  لله  أن  مع  الله  إلى  وحيدا  طريقاً 
من  إن  القدسي:  الحديث  وفي  الخالئق،  أنفاس 
عبادي من ال يصلح إيمانه إال الغنى فإن أفقرته 
يموت  بأن  مطالبًا  تصير  أن  تأملوا  إيمانه،  فسد 
أبناؤك ويخرب بيتك وتنزل المصائب على رأسك 
ويؤمنوا  مصداقية  شهادة  بعضهم  يمنحك  حتى 

بحقك أن يكون لك رأي وموقف!
في القرآن مفهوم االبتالء، لكنه ال يعني أكثر 
األلوان  متعدد  وهو  الدعوى،  صدق  اختبار  من 
والمرض  والفقر  والموت  بالشر  االبتالء  فهناك 
والغنى  والحياة  بالخير  االبتالء  أيضاً  وهناك 
القرنين  وذي  سليمان  ابتالء  كان  وقد  والعافية، 
أكفر«،  أم  أأشكر  »ليبلوني  والسلطان:  بالملك 
وبهذا التنوع النابع من تنوع طبيعة الحياة ذاتها 
منه  جعلت  التي  لالبتالء  النمطية  الصورة  تبطل 
للموت والحزن والضيق بكل نجاح وفرح  مرادفاً 
ومتعة، فيصبح االبتالء هو ممارسة الحياة في كل 
وقلب  متفائلة  إيجابية  بنظرة  وتقلباتها  أحوالها 

شاكر راض.
صناعة  على  الناس  ليحث  الدين  جاء  هل 
ليدعوهم  أم  بمباهجها وأطاييبها  والتمتع  الحياة 
إلى االنسحاب منها وإقامة المراثي واألحزان في 

انتظار يوم الحساب العظيم؟
آدم  فيها  هبط  التي  األولــى  اللحظة  منذ   
وزوجه إلى األرض قال لهم الله تعالى: »فمن تبع 
هذه  يحزنون«،  هم  وال  عليهم  فال خوف  هداي 
الخوف  من  الناس  تحرير  بينًة،  الدين  غاية  هي 
والحزن، الدين لم يأت ليشق على الناس حياتهم 
عالم  والرضا في  والسالم  الطمأنينة  ليمنحهم  بل 
عليك  أنزلنا  »ما  والعداوة:  والحزن  بالقلق  يموج 
مقياساً  تصلح  ــات  اآلي هذه  لتشقى«،  القرآن 
لحقيقة التدين بقياس نجاحه أو فشله في تحقيق 
المتدين  المنوطة به، حين تكون حياة  األهداف 
لم يالمس  أنه  يعني  فهذا  وعبوساً  شقاًء وتجهماً 
جوهر اإليمان الذي يحقق السعادة والطمأنينة، 
والمؤمن الحق هو الذي يعيش سالًما وطمأنينة: 
بالطاقة  فيفيض  القلوب«  تطمئن  الله  بذكر  »أال 
والتفاؤل  النشاط  حوله  من  ويلهم  اإليجابية 

والسالم.
اإليمان ليس عبئا ثقيال على النفس؛ بل هو 
اإليمان صفقة رابحة من  انشراح وسعادة ورضا، 
إلى  أجره  مؤجل  عمالً  ليس  ألنه  الوجوه  كافة 
من  العاجلة  مكافأته  يحمل  بل  الموت؛  بعد  ما 

يحرمك  ال  الحياة  إلى  تفاؤلية  نظرة  فهو  جنسه، 
الصبر  بقوة  يمدك  ولكنه  ومتعها  خيراتها  من 
والتفاؤل حين تعبس لك ظروفها، اإليمان ال يقول 
لك اسع إلى الفقر والحزن، لكن حين يحدث هذا 
للمؤمن  الحياة  طبيعة  بحكم  حادث  وهو  فعالً، 
الذي  المشرق  الجانب  يريك  فإنه  سواء  والكافر 
تسلل  دون  ويحول  والسخط  اليأس  من  يحميك 
ألمِر  »َعَجبًا  كيانك:  إلى  مدمرة  سلبية  طاقة 
المؤمِن إِنَّ أْمرَه كُلَُّه لُه َخيٌر وليَس ذلَك ألَحٍد إال 
للُمْؤمِن إِْن أَصابتُه َسرَّاُء َشَكَر فكانْت َخيرًا لُه وإْن 

أَصابتُه َضرَّاُء َصبَر فكانْت َخيرًا لُه«.
الصالحات  اعملوا  للمؤمنين  الدين  يقول  ال 
وانتظروا المكافأة بعد الموت وحسب، بل يقول 
لهم: افعلوا الخير وتلقوا مكافآتكم العاجلة اآلن: 
مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صالحاً  عمل  »من 
فلنحيينه حياًة طيبًة«، الحياة الطيبة هي النتيجة 
الناس  يؤذي  من  الصالح:  للعمل  اآلنية  الطبيعية 
يعيش في وحشة روحية وقلق مدمر ومن يفعل 
يُنِفُقوَن  »الَِّذيَن  مطمئناً:  راضيا  يعيش  الخير 
أَْجرُُهْم  فَلَُهْم  َوَعالَنِيًَة  ِسرًّا  َوالنََّهاِر  ِباللَّيِْل  أَْمَوالَُهم 

ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحزَنُوَن«.
الموت؛  إلى  اسعوا  للناس  الدين  يقول  ال 
بل إن القرآن بواقعيته يعده مصيبًة: »فأصابتكم 
الدنيا  بالحياة  يؤمن  الذي  لكن  الموت«،  مصيبة 
تأتي  أن  قبل  حتى  الفناء  كابوس  يعيش  وحدها 
ساعة أجله؛ فيقضي عمره أسير الخوف والحرص 
ما  فات،  ما  على  والجزع  آت  هو  مما  والقلق 
الباقية  اآلخرة  الحياة  على  بالتركيز  الدين  يفعله 
أنه يقدم العالج النفسي األمثل لحل عقدة الموت 
الذي  الثقيل  الكابوس  هذا  من  البشر  وتخليص 
ينغص عليهم نشاطهم اإليجابي في الحياة، وبهذا 
لالنسحاب  دعوًة  اآلخر  باليوم  اإليمان  يكون  ال 
اإليجابية  الطاقة  الذي يطلق  الحياة، بل هو  من 

لإلنسان فيها بتحريره من عقدة الموت والفناء.
يتركوا  أن  ألقوامهم  األنبياء  دعوة  تكن  لم 
الروحي  القانون  يراعوا  أن  بل  الدنيا؛  الحياة 
من  فيها  مكتسباتهم  يحمي  الــذي  واألخالقي 
نوح  دعا  المكتسبات..  هذه  ويضاعف  الــزوال 
الله  يرسل  حتى  اإليمان  إلى  قومه  السالم  عليه 
وبنين  بأموال  ويمددهم  مدراراً  عليهم  السماء 
ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا، ودعا هود 
قومه إلى اإليمان ليزيدهم قوًة إلى قوتهم، ودعا 
تقوى  إلى  قومه  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
فضل  ذي  كل  ويؤتي  حسًنا  متاًعا  ليمتعهم  الله 
األمن  من  األمم  يحرم  الذي  هو  والظلم  فضله، 
ورغد العيش: »كم تركوا من جنات وعيون وزروع 
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين«، »َوَضرََب 
ِرزْقَُها  يَأْتِيَها  ُمطَْمِئنًَّة  آَِمَنًة  كَانَْت  قَْريًَة  َمثاَلً  اللَُّه 
َرَغداً ِمْن كُلِّ َمَكاٍن فََكَفرَْت ِبأَنُْعِم اللَِّه فَأََذاقََها اللَُّه 
بينما  يَْصَنُعوَن«،  كَانُوا  ِبَما  َوالَْخْوِف  الُْجوِع  لِبَاَس 
اإليمان هو الذي يجلب اليسر والرخاء: »َولَْو أَنَّ 
َن  أَْهَل الُْقَرى آَمُنواْ َواتََّقواْ لََفتَْحَنا َعلَيِْهم بَرَكَاٍت مِّ

َماِء َواألَرِْض«. السَّ
يضرب الله لنا مثل قوم سبأ: »لقد كان لسبإ 
في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من 
بلدة طيبة ورب غفور«،  له  واشكروا  ربكم  رزق 
»َوَجَعلَْنا بَيَْنُهْم َوبَيَْن الُْقَرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها قًُرى 
يَْر ِسيُروا ِفيَها لَيَالَِي َوأَيَّاًما  رْنَا ِفيَها السَّ ظَاِهرًَة َوقَدَّ
آِمِنيَن«، حضارة تتمتع بالرخاء االقتصادي واألمن، 
لم يكن مطلوباً منها أن تترك هذا النعيم وتعتزل 
الحياة، فالدين ال يضيق بسعادة البشر وال يريد 
التنكيد على استمتاعهم، والمتدين الذي يرتكس 
ال  نفسية  عقدة  عن  يعبر  النابضة  الحياة  لمرأى 
عن روح إيمانية، لم يكن الله يريد من قوم سبأ 
إال أن يشكروا النعمة التي أنعمها عليهم، والشكر 
هو السلوك الطبيعي الذي يديم النعمة وينميها 
من  مزيداً  تجذب  التي  اإليجابية  الطاقة  ويعزز 
يريد  ال  والله  اإلنسان  لمصلحة  فالشكر  النعم، 

شيئاً لنفسه: »ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه«.
من  الفيوض  هذه  كل  سبأ  قوم  قابل  كيف 
الخير والعطاء: »فأعرضوا«! اإلعراض حركة نفسية 
نزعًة  ثمة  أن  ويبدو  السلبية،  بالطاقة  مشحونة 
انتحاريًة في النفس البشرية تدفعها إلى أن تضيق 
بطول العهد بالنعمة، فتعمل ضد نفسها وهي ما 
أسماها فرويد »غريزة الموت«، وفي القرآن آيات 
الخير  قبل  بالشر  اإلنسان  استعجال  عن  عجيبة 
وبالسيئة قبل الحسنة، االبتالء ليس دائماً اإلصابة 
بالشر، بل إن من ابتالء اإلنسان أن يظل محافظاً 
طاقته  تخبو  وأال  داخله  في  الحياة  إرادة  على 
يسمح  وال  الشكر  فيديم  النعمة  تجاه  اإليجابية 
بتسلل الطاقة السلبية التي تفقده الرضا وتصيبه 

باإلعراض والجحود.
بمباهجها:  وللتمتع  للحياة  دعــوة  الدين 
وأنبتنا  رواسي  فيها  وألقينا  مددناها  »واألرض 
لََّها  بَاِسَقاٍت  »َوالنَّْخَل  بهيج«،  زوج  كل  من  فيها 
طَيِّبًا  َحاَلاًل  اللَّه  َرزَقَُكْم  ا  ِممَّ »فَُكلُوا  نَِّضيٌد«،  طَلٌْع 
يَّاُه تَْعبُُدوَن«، حتى  َواْشُكُروا نِْعَمَت اللَّه إِْن كُْنتُْم إِ
الرسل الذين هم أتقى الناس لم يدعهم الله إلى 
الرهبانية: »يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
المتدينين  بعض  في  شاع  قد  كان  وإذا  صالحاً«، 
كثير  تحريم  إلى  أدى  الذي  باألحوط  األخذ  فقه 
ينكر  القرآن  فإن  المباحات  وتضييق  الحالل  من 
بين: »قل من  دليل  بغير  الحالل  يحرم  على من 
من  والطيبات  لعباده  أخرج  التي  الله  زينة  حرم 
الدنيا  الحياة  في  آمنوا  للذين  هي  قل  الــرزق 
قَتَلُوا  الَِّذيَن  َخِسَر  »قَْد  القيامة«،  يوم  خالصًة 
اللَُّه  َرزَقَُهُم  َما  َوَحرَُّموا  ِعلٍْم  ِبَغيِْر  َسَفًها  أَْواَلَدُهْم 
ُمْهتَِديَن«،  كَانُوا  َوَما  َضلُّوا  قَْد  اللَِّه  َعلَى  افِْترَاًء 
للدين  النمطية  الصورة  تغير  األخيرة  اآلية  هذه 
الدينية  بالقيود والحرمان، فالخسارة  التي تربطه 
هنا هي ذاتها الخسارة الدنيوية وهي قتل األوالد 
سفهاً بغير علم، أي أن الدين مشروع للحياة وكل 
تضييق على النفس بغير سلطان بين ليس أمارة 

تقوى بل ظلم للنفس.
لكن ما شأن الصالة والصيام والحج والجهاد؟ 

أليست تكاليف شاقًة على النفس؟
اإليمان ال يبدأ بالفروض؛ بل يبدأ من حالوته 
التي تالمس شغاف القلوب؛ فتنتشل اإلنسان من 
ظلمات الحيرة والشقاء وتسكب عليه الطمأنينة 
والسكينة كالماء البارد في ظهيرة يوم حار، فيشعر 
بها  الحب والرضا يقبل  المؤمن بطاقة عالية من 
فتأتي  سبيل  بكل  إرضاءه  ويتلمس  خالقه  على 
داخله  في  روحياً  عطشاً  لتروي  الشعائر  هذه 
ويؤديها ليس ألنها واجبات بل ألنها الوسيلة التي 
يستطيع بها التعبير عن حبه وشوقه كما كان حال 
الصالة:  مع  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  النبي 
»أرحنا بها يا بالل«، وكما كان حال خالد بن الوليد 
فيها  إلي  يهدى  ليلة  من  »ما  الجهاد:  عشق  في 
في  الجليد  شديدة  ليلة  من  إلي  أحب  عروس 

سرية من المهاجرين أصبح بها العدو«.
يتعلق  الحرام  لكن  محرمات،  الدين  في 
النفوس  أصحاب  يتفق  التي  األخالقية  بالمناهي 
السوية على إنكارها، فالقرآن يحرم البغي واإلثم 
»وأحل  والخيانة:  والكذب  والظلم  والفواحش 
والحرام  الخبائث،  عليكم  وحرم  الطيبات  لكم 
استثناء وليس أصالً: »وَكُالَ ِمْنَها َرَغداً َحيُْث ِشئْتَُما 
حتى  السوية  والنفس  َجرََة«،  الشَّ َهـِذِه  تَْقَربَا  َوالَ 
ميزان  من  لها  بد  ال  الدنيا  في  سعادتها  تحقق 
أخالقي تلزم نفسها به حباً وطواعيًة، ألن إطالق 
بل  سعادة  يجلب  ال  واألهــواء  للشهوات  العنان 
معيشة  وضنك  وقلق  وحشة  تعقبها  مؤقتة  لذة 
وتخبط في دروب الحياة، الحياة الطيبة ال تعني 
أن يفعل المرء كل ما يهواه، بل أن يعيش بسالم 
وطمأنينة ويقبل الحياة شاكراً راضيا: »الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم 

مهتدون«.

الدني والحياة الطيبةالدني والحياة الطيبة



صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا٢٤ رجب ١٤٤٤هـاألربعاء  ١٥ شباط ٢٠٢٣م تكنولوجيا10

الشركات التجارية أنموذج

الحالي  التكنولوجي  العصر  أكثر وفرة في  ال شيء 
البيانات، إذ أن استغاللها وفق أسس تقنية وعلمية  من 
المزيد  تحقيق  والدول  والمؤسسات  للشركات  سيضمن 
البيانات  تحليل  على  االعتماد  يمكن  لذلك  النجاح؛  من 
جيدة  وسيلة  بحسبانها   Data analysis المعطيات  أو 
ما  كل  من  المعنى  استخراج  تتيح  إذ  األعمال،  لتطوير 
المحصلة يصبح بمقدورها  بيانات، في  يتوفر لديها من 

اتخاذ قرارات تستند إلى نتائج التحليل.
يهتم علم تحليل البيانات بجمع البيانات ومعالجتها 
اتخاذ  وترتيبها، الستخراج معطيات موثوقة تساعد على 
قرارات استراتيجية، تنعكس إيجابيًا على نتائج األداء رغم 
أن هذه البيانات ُجمعت على امتداد فترة زمنية طويلة 
بالنسبة  كبيرة  أهمية  يكتسي  تحليلها  أن  إال  ماضية، 

لحاضر الشركات والحكومات ومستقبلها.
تحول  أن  يمكن   Data analysis الـ  خالل  من 
ضخمة  وبيانات  معطيات  من  جمعته  ما  كل  الشركات 
إلى مخرجات علمية ذات معنى واضح، قد تكون هذه 
المخرجات على شكل جداول أو رسوم بيانية إحصائية، 
في  عليها  يُعتََمد  مركزة  خالصات  إلى  تحويلها  ويمكن 

اتخاذ قرارات محددة.

أنواع البيانات القابلة للتحليل

أنها  إال  تحليلها،  يمكن  التي  البيانات  تعدد  رغم 
تدخل ضمن نوعين رئيسيين هما:

ومعلومات  معطيات  من  تتشكل  كمية:  بيانات 
الشهرية  الشكاوى  وعدد  المبيعات،  أرقام  مثل؛  عددية 
التسويقية  اإلعالنات  على  النقر  ونسبة  ما،  منتج  حول 
تحلّل  قياسها؛  يسهل  وبذلك  االجتماعية،  الشبكات  في 
البيانات الكمية من خالل تحويلها إلى معطيات إحصائية 
تجعل من السهل مالحظة حجم الظواهر ودرجة تطورها.

مكتوبة،  نصوص  شكل  على  تأتي  نوعية:  بيانات 
تشمل  إذ  عددية،  معطيات  أو  أرقــاًمــا  تتضمن  وال 
الواردة  واآلراء  االجتماعي،  التواصل  شبكات  تعليقات 
المرسلة  الشكاوى  ومضمون  ــرأي،  ال استطالعات  في 
قياس  يمكن  ال  ومنتجاتها،  الشركات حول خدماتها  إلى 
تصنيفها  تُحلّل من خالل  إنما  مباشرًة،  النوعية  البيانات 
إلى  تحويلها  بدورها  يمكن  موضوعات  هيئة  على 

معطيات عددية قابلة للتحليل.

ما أهمية تحليل البيانات 
للنشاط التجاري كنموذج؟

الشركات  تُسّخر  قد  للعمالء:  أفضل  استهداف 
القيام  أجل  من  والمادية  البشرية  الموارد  من  الكثير 
بحمالٍت إعالنيٍة جيدة، إال أنها تفشل في تحقيق النتائج 
ذلك  يحدث  العمالء،  استهداف  سوء  بسبب  المتوقعة 
وفئات  مناطق  اإلعالنية  الحمالت  هذه  تستهدف  حين 
سكانية ال تهتم بالمنتج المعروض، وهذا ما يمكن تجنبه 
من خالل تحليل بيانات الحمالت السابقة وبناء حمالت 

جديدة استناًدا إلى نتائجها.
المعطيات  تحليل  لك  يسمح  اإلنتاجية:  من  الرفع 

بتحسين األعمال، إذ توفر البيانات التي ُحللت معطيات 
دقيقة حول مكامن القوة في أعمالك مما يفرض عليك 
الحرص على تعزيزها، كما يمكنك اعتماًدا عليها اكتشاف 
يساعدك  ما  وهو  اإلنتاجية،  لتراجع  المسببة  المشاكل 

على وضع حلول عملية ومجدية من أجل تجاوزها.
أو  الحدس  اتباع  القرارات: عوًضا عن  أفضل  اتخاذ 
اتخاذ  من  البيانات  تحليل  تمكنك  العشوائي،  التخمين 
المثال، حين تظهر  قرارات منطقية حكيمة، على سبيل 
البيانات التي ُجمعت من خالل استطالعات الرأي وجود 
التي تقدمها شركتك، فهذا  شكاوى عّدة حول الخدمات 
يوجهك للعمل على إيجاد حلول كفيلة بحل اإلشكاليات 

المطروحة واستهدافها مباشرًة.
الكثير من  فهم أفضل للعمالء: بعد جمع وتحليل 
التسويقية  عاداتهم  فهم  يمكن  العمالء  حول  البيانات 
ومجال اهتمامهم، يسمح هذا لشركتك بتجويد خدماتها 
بخصوص  حكيمة  قراراٍت  اتخاذ  إلى  إضافًة  ومنتجاتها، 
على  بدوره  يساعدك  ما  االستثنائية،  والعروض  األسعار 
على  أكثر  اإلقبال  يعني  ما  وهو  العمالء،  رضا  زيــادة 

عالمتك التجارية.
على  المعطيات  تحليل  يساعدك  النفقات:  ترشيد 
في  المال  من  الكثير  تستنزف  التي  القطاعات  معرفة 
عملك دون تحقيق نتائج جيدة، يفرض هذا على شركتك 
تقليل بعض النفقات التي اتضح عدم فعاليتها التجارية، 
في مقابل ذلك تعمل على الرفع من ميزانية المجاالت 

المحققة ألفضل النتائج.

خطوات تحليل البيانات

الخطوات  من  بمجموعة  البيانات  تحليل  يمر 
أفضل  على  الحصول  قصد  احترامها  الواجب  المنهجية 

النتائج، يشمل ذلك:
1. تحديد األهداف: مهما كان نمط تحليل البيانات 
األهــداف  بتحديد  ملزَمة  فإنها  شركتك،  تتبعه  الــذي 
في  ترغب  لماذا  به،  البدء  قبل  التحليل  من  المرجوة 
على  الرضا  درجة  قياس  تود  هل  المعطيات؟  تحليل 
بعد  أم ترغب في إطالق منتج جديد  التجارية  عالمتك 
استطالعات الرأي؟ تحديد أهدافك بدقة هو ما سيجعلك 

قادًرا على تحديد البيانات التي تحتاج إليها.
وغير  ومتواصلة  دائمة  عملية  البيانات:  جمع   .2
مرتبطة بفترة زمنية محددة، فحينما ترتب الشركة بيانات 
البيانات؛  تجميع  ضمن  يدخل  فهذا  وتخزنها  العمالء 
يمكن تجميع البيانات من مصادر داخلية مثل: سجالت 
كما  اإللكتروني،  البريد  ورسائل  والمعامالت  المحاسبة 
منصات  مثل:  الخارجية  المصادر  على  االعتماد  يمكن 
أثناء جمع  في  الرأي.  واستطالعات  االجتماعي  التواصل 

البيانات يجب االنتباه إلى العناصر التالية:
خالل  من  جمعها  يمكن  التي  البيانات  تحديد   -

المصادر الحالية التي تمتلكها الشركة.
- تحديد نظام التخزين المعتمد في ضمان الحفاظ 

على البيانات بشكٍل آمن.
بجمع  المختص  الفريق  بين  المهام  توزيع   -
البيانات، بمعنى تكليف كل فرد بنوع محدد من البيانات 

حتى ال تجمع المعلومات بشكٍل متكرر.
- إعداد استبيانات يمكن استغاللها في أثناء جمع 

يضمن  ما  وهو  ــرأي،  ال استطالعات  خالل  المعطيات 
المراد  بالبيانات  مرتبطة  محددة  أجوبة  على  الحصول 

جمعها وتحليلها.
بنوعية  معنونة  ملفات  في  البيانات  تجميع   -

وتاريخ البيانات.
صالحة  البيانات  كل  ليست  البيانات:  تمحيص   .3
ويمكن االستفادة منها، قد يكون بعضها مكرًرا والبعض 
عملية  تأتي  هنا  من  معينة؛  أخطاًء  يتضمن  اآلخــر 
التمحيص من أجل اختيار أفضل البيانات وأكثرها قابلية 
تحليلها  المراد  البيانات  نوعية  اختيار  أن  كما  للتحليل؛ 
من  مثاًل  فائدة  فال  التحليل،  من  بالهدف  مرتبطًا  يبقى 
تحليل العادات التسويقية للعمالء حين نرغب في اتخاذ 

قرارات تتعلق بترشيد النفقات الداخلية للشركة.
هذه  خالل  النتائج:  ونمذجة  البيانات  تحليل   .4
للحصول  المعطيات  تحليل  خطوة  إلى  نصل  المرحلة 
تحليل  عملية  إتمام  بعد  معنى،  ذات  استنتاجات  على 
البيانات ال ينبغي االكتفاء بها كما هي، إذ يجب تحويلها 
إلى نماذج جذابة واضحة تسهل مالحظتها. يسمح ذلك 
يمكن  معلومات  ولوحات  بيانية  رسوم  على  بالحصول 
في  إدراكها  يصعب  التي  والتوجهات  األنماط  استخراج 

حالة االعتماد على الجداول فقط.
هذه  في  يفترض  التحليل:  نتائج  استخالص   .5
الكامنة  باألهداف  مرتبطة  نتائج  إلى  الوصول  المرحلة 
التحليل  عملية  إتمام  بعد  البيانات،  تحليل  عملية  وراء 
واستخالص النتائج واالستنتاجات، يأتي الدور على تفسير 
التساؤالت  عن  الغموض  لتزيل  إليها  الُمتوّصل  النتائج 

التي سبقت عملية التحليل.

أنواع تحليل البيانات

في  كلها  تلتقي  التي  البيانات  تحليل  أنواع  تتعدد 
اتخاذ  الحصول على معلومات مفيدة تساعد في  نقطة 

قرارات صحيحة، من بين هذه األنواع:
إلى  التنبؤي  التحليل  يسعى  التنبؤي:  التحليل 
توقع أحداث مستقبلية على ضوء نتائج تحليل البيانات 
القديمة أو التاريخية. على سبيل المثال، إذا أظهر تحليل 
البيانات أن مبيعات الشركة تحقق ارتفاًعا ملحوظًا خالل 
النجاح  نفس  تحقيق  هو  المتوقع  فإن  الصيف،  أشهر 
خالل نفس الفترة في السنوات المقبلة. يفيد هذا النوع 
مثل  التوقعات،  من  الكثير  بناء  في  أيًضا  التحليل  من 

احتياجات العمالء وإمكانيات التوسع المستقبلية.
كلها  ليست  البيانات  أن  بما  النصي:  التحليل 
هو  النصي  التحليل  فإن  إحصائية،  أو  رقمية  معطيات 
على  يساعد  التحليل  فهذا  معها.  التعامل  على  األقدر 
تحويل المعطيات النصية إلى بيانات رقمية يمكن قراءتها 
التعليقات  تعطينا  أن  يمكن  المثال،  سبيل  على  آليًا. 
االجتماعي  التواصل  منصات  مختلف  في  المكتوبة 
التي تنم  العبارات  معطيات إحصائية حول تكرار بعض 
على عدم رضا العمالء، وهذا ما ال يمكن الوصول إليه إال 

عبر التحليل النصي.
التشخيصي  التحليل  يهدف  التشخيصي:  التحليل 
إلى اكتشاف مكامن الخلل في عمل الشركة، إنه يبحث 
تالحظ  قد  مثاًل  حدوثه.  عن  المسؤولة  األسباب  عن 
مفاجئ،  بشكٍل  ما  منتج  في  كبير  تراجع  وجود  الشركة 

يدفعها هذا لطرح التساؤل عن سبب حدوث ذلك، وهو 
التشخيصي  التحليل  خالل  من  عنه  اإلجابة  تحاول  ما 
وكيفية حدوث  تعرف سبب  حين  أنك  األكيد  للبيانات. 
الحلول  أفضل  وضــع  بمقدورك  يصبح  مــا  مشكلة 

واإلجراءات لتجاوزها.
التحليل  من  النوع  هذا  يهدف  العالئقي:  التحليل 
أو  المتغيرات  من  مجموعة  بين  العالقة  إيجاد  إلى 
مجموعة  بين  الترابط  تحديد  محاولة  بمعنى  العناصر. 
من العناصر التي قد يكون بعضها ثابتًا وبعضها متغيرًا. 
لنفترض أنك أجريت حملة تسويقية على مواقع التواصل 
االجتماعي لزيادة حجم المبيعات، هنا يمكنك االعتماد 
على هذا التحليل لتحديد العالقة بين الحملة التسويقية 

وعدد المبيعات.
اتخاذ  يمكنك  التحليل  نتائج  على  تحصل  حين 
قرارات مرتبطة باالهتمام أكثر بشكل ونفقات الحمالت 

التسويقية، من أجل تحقق أفضل النتائج الممكنة.
البيانات  تحليل  أن  تعتقد  ربما  النفسي:  التحليل 
عن  أساًسا  ينتج  وهذا  فقط،  واألرقام  بالجداول  مرتبط 
يمكن  النوعية.  البيانات  قيمة  إدراك  عدم  أو  تجاهل 
المشاعر  فهم  في  النوعية  البيانات  من  االستفادة 
التجارية.  العالمة  تجاه  العمالء  يكنها  التي  واألحاسيس 
النوعية  البيانات  وتصنيف  فهم  هو  ذلك  من  الهدف 
اتجاه  الحقيقة  المشاعر  من  التأكد  لك  تتيح  بكيفية 

نشاطك أو عالمتك التجارية.
التحليل الوصفي: ال يسعى هذا النوع من التحليل 
المطروحة  التساؤالت  عن  أجوبة  أو  حلول  تقديم  إلى 
قبل عملية التحليل، وإنما يساعد الشركات على فهم ما 
يحدث في الوقت الحالي من خالل الحصول على وصف 

للبيانات دون تقديم تفسير لها.

أدوات تحليل البيانات

التي  المنصات  حتى  والتطبيقات  البرامج  تتعدد 
يمكن االعتماد عليها في تحليل البيانات، منها:

مايكروسوفت إكسل: من بين أفضل وأسهل البرامج 
يسمح  إنه  البسيطة،  البيانات  تحليل  في  المعتمدة 

باستخراج جداول ورسومات بيانية ذات معنى واضح.
لغة R: هي لغة برمجية مفتوحة المصدر تستخدم 
في مجال تحليل البيانات في معالجة البيانات والنمذجة، 

وتصّور البيانات الرسومية.
المستوى  عالية  برمجة  لغة  هي   :Python لغة 
مفتوحة المصدر، تُستخدم هي األخرى في مجال تحليل 
البيانات لقدرتها على التعامل مع العديد من التحليالت 

المختلفة، إضافًة إلى تكاملها مع األدوات األخرى.
في  أصبح  البيانات  تحليل  إن  القول  يمكن  ختاًما؛ 
الوقت الراهن ضرورة ملحة من أجل فهم تغيرات األسواق 
الشركات من أجل  بين  المنافسة  إذ تشتد ِحدة  سريًعا، 
تحقيق المزيد من النجاحات، يفرض هذا بطبيعة الحال 
القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما  اتخاذ 
ال يمكن الوصول إليه إال من خالل تحليل البيانات علميًا 

اعتماًدا على مختلف األدوات المتاحة.

تقنيات تحليل تقنيات تحليل 
البيانات في عصر البيانات في عصر 

التكنولوجيا وثورة التكنولوجيا وثورة 
المعلومات الهائلةالمعلومات الهائلة
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شخص  لكل  بالرياضة،  األمــر  يتعلق  عندما 
الناس  معظم  يميل  بالطبع  مختلفة..  وأذواق  آراء 
وكرة  الطائرة  والكرة  القدم  كرة  في  التفكير  إلى 
وأقوى  أفضل  باعتبارها  والبيسبول  والرجبي  السلة 
صحيح  هــذا  عصرنا..  في  الجماعية  الرياضات 
بالتأكيد، فهذه الرياضات الجماعية هي في الواقع 
أيًضا  هناك  ومحبوبة..  متابعًة  الرياضات  أكثر  من 
شركات  تتضمن  حولهم  من  جيًدا  متطورة  صناعة 
المالبس  مختلفة في مجاالت مختلفة مثل صناعة 
وتصنيع المعدات الرياضية ومدربين اللياقة البدنية 

والرعاية الصحية وغير ذلك الكثير.
الكابادي هي رياضة اتصال، موطنها شبه القارة 
الهندية؛ إنها واحدة من أكثر الرياضات شعبية في 
في  الناس  بين  أساسي  بشكل  لعبها  يتم  الهند، 
في  آسيوية  ألعاب  أربع  في  الهند  شاركت  القرى، 
منها،  كل  في  الذهبية  بالميدالية  وفازت  كابادي، 
 Amar أربعة أشكال لعزف الكابادي في الهند هي

.Gaminee و huttuttoo و Suranjeevi و
البنجاب  في  عــام  بشكل  عمار  لعب  يتم 
أخرى  وأجزاء  وكندا  المتحدة  والواليات  وهاريانا 
من العالم، معظمها من قبل الرياضيين البنجابيين، 
للكابادي  لعبًا  األكثر  الشكل  هو   Suranjeevi
المستخدم  الشكل  هو  هذا  والعالم،  الهند  في 
في  لعبه  ويتم  عام  بشكل  الدولية  المباريات  في 
 Huttuttoo دور  الرجال  لعب  اآلسيوية..  األلعاب 
يلعب   Gaminee أسلوب  ماهاراشترا؛  والية  في 
سبعة العبين في كل جانب ويجب أن يظل الالعب 
جميع  يخرج  حتى  اللعبة  خارج  إخماده  تم  الذي 
أعضاء فريقه؛ الفريق الناجح في إخراج كل العبي 
فريق الخصم يؤمن نقطة، تستمر اللعبة حتى يتم 
القبيل وليس  تأمين خمس أو سبع نقاط من هذا 

لها مدة زمنية محددة.
هذه الرياضة واحدة من أقدم األنشطة البدنية 
في الهند، فهي تبدو وكأنها مزيج بين لعبة الركبي 
والمصارعة، وهي في الواقع رياضة نشأت من أحد 
 kabaddi لعبة  تتكون  العسكري؛  التدريب  أشكال 
من الوصول إلى الالعبين المنافسين وإيقافهم عن 

طريق اإلمساك بهم جسديًا.
للعب  مختلفة  ــرق  ط ــدة  ع حاليًا  يوجد 
من  الخاصة  نسخته  بلد  كل  kabaddi حيث طور 
اللعبة، كقاعدة عامة بالنسبة لك، ضع في اعتبارك 
عدد  يختلف  أن  يمكن  فريقان  يلعبها  اللعبة  أن 
بإرسال  الفرق  قيام  مع  اللعبة  تذهب  العبيه.. 
مهاجم إلى نصف الملعب الخاص بالفريق المقابل 
على  يتعين  ــدادات؛  س أربعة  سيواجهون  حيث 
المهاجم التركيز على سدادة واحدة ومحاولة منعه 

عبر خط الوسط لمدة 30 ثانية ليسجل نقطة؛ ولكن 
إذا تمكن السدادة من منع المهاجم من منعه، فإن 

النقطة تذهب إلى فريق السدادة.
الكابادي رياضة مطورة تتمحور حول جاليكاتو، 
منطقة  في  عاشوا  الذين  أيار  قبائل  بين  شائع  إنه 
موالي الجغرافية في تاميل نادو القديمة، أي العب 
يذهب إلى الخصم يعامل مثل الثور، يشبه ترويض 
 Sangam Literature ثور دون لمسه، كما ورد في
أن لعبة Sadugudu كانت تمارس منذ زمن طويل؛ 
اللعبة  بوذا  غوتام  لعب  عن  روايــات  أيًضا  هناك 
األصول  لهذه  أخرى  نسخة  وهناك  ترفيهي؛  بشكل 
الرياضية، والتاريخ غني، تقول األسطورة أن الكابادي 

نشأ في تاميل نادو منذ أكثر من 4000 عام.
قيل أن اللعبة كانت شائعة بين شعب يادافا؛ 
اللورد  أن   Tukaram من   An Abhang ذكــر 
الكابادي الحديث  اللعبة في شبابه..  كريشنا لعب 
هو تجميع للعبة يتم لعبها بأشكال مختلفة تحت 
أسماء مختلفة؛ تلقى Kabaddi تعرًضا دوليًا خالل 
في  اللعبة  تقديم  تم  1936م،  عام  برلين  أولمبياد 
عام  كلكتا  في  الهندية  األولمبية  األلعاب  دورة 

1938م.
لعموم  كابادي  اتحاد  ظهر   1950 عام  في 
الهند وقام بتجميع القواعد القياسية، تأسس اتحاد 
كابادي للهواة في الهند )AKFI( في عام 1973م، 
بعد تشكيل اتحاد كابادي للهواة في الهند، تم عقد 
أول مواطنين من الرجال في تاميل نادو )مدراس( 
)أعيدت تسميتها تشيناي(، بينما كانت النساء في 

AKFI قد أعطيت جديًدا شكل للقواعد.

اتحاد كابادي اآلسيوي )AKF( برئاسة  تأسس 
اختبار  إجراء  تم  حيث  1979م؛  عام  في  كابادي؛ 
العودة بين بنغالديش والهند في أماكن مختلفة من 
والبنجاب،  أباد  بما في ذلك مومباي وحيدر  الهند 
تم ترتيب بطولة كابادي اآلسيوية في عام 1980م 
أصبحت  بنجالدش،  والوصيفة  كبطلة  الهند  وبرزت 
بنجالديش الوصيف مرة أخرى في عام 1985م في 
جايبور،  في  أقيمت  التي  اآلسيوية  كابادي  بطولة 

الهند.
هي  البطولة  في  األخرى  المنتخبات  وكانت 
مرة  ألول  اللعبة  إدراج  تم  واليابان،  وماليزيا  نيبال 
1990م  عام  بكين  في  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في 
وشاركت الهند والصين واليابان وماليزيا وسريالنكا 
بالميدالية  الهند  وفازت  وبنغالديش؛  وباكستان 
الذهبية.. كما فازت بالميدالية الذهبية في األلعاب 
1994م  عام  هيروشيما  في  التالية  الست  اآلسيوية 
وبانكوك عام 1998م وبوسان عام 2002م والدوحة 

عام 2006م وغوانزو عام 2010م.
نفذت القناة الرابعة محاولة لنشر الكبدي في 
مخصًصا  برنامًجا  طلبت  حيث  العظمى،  بريطانيا 
 kabaddi برنامج  فشل  ذلك،  ومع  الرياضة..  لهذه 
المشاهد  انتباه  جذب  في  التسعينيات  أوائل  في 
على الرغم من التجهيزات مثل شرطة والية البنغال 
في   Kabaddi إقصاء  تم  البنجاب،  مقابل  الغربية 
 Alt-Rock The الروك  فرقة  شكلت  1992م،  عام 
عام  في  كبادي  فريق   Cooper Temple Clause
المركز السابع في  2001م وكان في مرحلة ما في 

الترتيب المحلي البريطاني.

في دورة األلعاب اآلسيوية 1998م التي أقيمت 
في بانكوك )تايالند(، انتزع فريق الكابادي الهندي 
للفريق  الفني  المدير  وكان  الذهبية،  الميدالية 
إس  المالزم  فليت:  السابق  الكبادى  العب ومدرب 

بي سينغ.
على  الحائزة  الهند  عانت  كبيرة  مفاجأة  في 
لها  أول خسارة  من  مرات  سبع  الذهبية  الميدالية 
على اإلطالق منذ 28 عاًما في دورة األلعاب اآلسيوية 
المجموعة  مباراة  الجنوبية في  أمام كوريا  2018م 
األولى لكابادي للرجال.. في نصف النهائي، أرسلت 
-27 بفوز  بالتعادل  مرات  سبع  آسيا  أبطال  إيران 

البرونزية  الهند التي حصلت على  18.. ولم تلعب 
منذ  النهائية  المباراة  في  النهائي،  نصف  لبلوغها 
تقديم دورة األلعاب في آسيا عام 1990 في بكين.

بشهرة  الهند  في  »كبادي«  لعبة  أصبحت 
الكريكت، حيث يقام لها دوري يذاع على محطات 
التلفاز مستقطباً ماليين المشاهدين بعدما نجحت 
تضرب  التي  الرياضة  هذه  إحياء  إعــادة  جهود 

جذورها في التاريخ المحلي.
المطاردة  من  خليطاً  الرياضة  هذه  وتعد 
والمصارعة، يشترك فيها فريقان من سبع أشخاص، 
حيث ينطلق العب من أحد الفريقين إلى الفريق 
اآلخر حابساً أنفاسه محاوالً لمس أكبر عدد ممكن 
من العبي الفريق الخصم والرجوع إلى فريقه قبل 

أن يمسك به المدافعون.
أما عن كيفية التأكد من حبس الالعب لنفسه، 
يردد  أن  المهاجم  على  يتوجب  إذ  سهلة،  فاإلجابة 
إلى  يرجع  أن  إلى  مرتفع  بصوت  »كبادي«  كلمة 
خطوط فريقه كي يثبت أنه ال يتنفس بينما يطارد 

العبي الفريق اآلخر.
ويقول المعلق الرياضي الهندي الشهير، شارو 
ألكبر  تصل  كالكريكت  رياضة  يجعل  ما  إن  شارم، 
عدد من الجماهير وبشهرة عالية هو إذاعتها على 
حيث  الشهرة  لتلك  وصلت  اليوم  الكبادي  التلفاز. 
تعاون شارم مع رجل األعمال الهندي أناند ماهيندرا 

لبث أول دوري محترف للعبة.
وتفاجأ العبو الكبادي بأنها أصبحت ذات شهرة 
على نطاق واسع، إذ فاق عدد مشاهدي مبارياتها 
أضعاف عدد  بعشرة  يفوق  بما  مليون شخص،   66
العالم  كأس  مباريات  أولى  شاهدوا  الذين  الهنود 

لكرة القدم، فيفا، بين البرازيل وكرواتيا.
أبهيشك  الشهير،  الهندية  السينما  ممثل  وقال 
باتشان، مالك إحدى فرق الكبادي، إن هذه اللعبة 
واليوم  الطين،  على  ــاف  األري في  تلعب  كانت 
ما  الخاص«  »مونديالها  لها  عالمية  لعبة  أصبحت 

يزيدها إثارة.

الكابادي رياضة الخفة والرشاقة »اللمس والهرب«الكابادي رياضة الخفة والرشاقة »اللمس والهرب«
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سمات  من  أساسية  سمة  المسلحة  النزاعات  تعد 
جميع  عاصرت  وقــد  التاريخ،  عبر  السياسي  التفاعل 
وتعددت  وأفولها،  الدول  وصعود  واالمبراطوريات  األزمان 
بين خصمين دول  الحرب  ببساطة  أشكالها وصورها وهي 
من  سياسي  تحول  أنها  يميزها  وما   ، أكثر  أو  أو جماعات 
الواقع الحالي إلى واقع آخر مختلف ، وبمثابة الخروج من 
حالة  إلى  االستراتيجية  والثبات  السياسي  االستقرار  حالة 
الاليقين االستراتيجي، واالنتقال إلى مرحلة ضبابية تشوبها 
الفوضى وعدم االستقرار ، السيما أن كان التقدير والتقييم 
التي  الدول  يجعل  مما  دقيق،  غير  للحرب  االستراتيجي 
تخوض النزاع مثقلة بفاتورة الحرب اإلنسانية واالجتماعية 
سياسيا  االستراتيجية  إسقاطاتها  وتتحمل  واالقتصادية، 
وربما  طويلة،  لفترات  واجتماعيا  وعسكريا  واقتصاديا 
الناتجة عن الحرب، واألمثلة  تذهب بها إلى حالة االنهيار 

من تاريخنا المعاصر كثيرة .
ما هي الحرب؟ 

من  أكثر  أو  دولتين  بين  تبادلي  مسلح  نزاع  هي 
لتحقيق  ذاتي  بشكل  ومصممة  المنسجمة،  غير  الكيانات 
للعمليات  استمرارا  باعتبارها  والحرب  ما،  سياسي  هدف 
السياسة: وعندما تفشل الدبلوماسية، فيقرر بعض الفاعلين 

دوال أو زعماء استخدام القوة.
وتصف أنها “عمليات مستمرة من العالقات السياسية، 
ولكنها تقوم على وسائل مختلفة”، وتعد الحرب تفاعاًل بين 
اثنين أو أكثر من القوى المتعارضة والتي لديها صراع في 

الرغبات”.
وأنها صراع مسلح بين الدول بقصد فرض وجهة نظر 

سياسية، وبشكل عام هناك خمسة أنواع من الحرب:
الحرب التقليدية

أّي  فيها  تُستخدم  ال  لكن  الدول،  بين  معلنة  حرب 
أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية.. وتتّسم هذه الحرب 
بأنها محدودة االنتشار ذات هدف سياسي عسكري محدد، 
ومحدودية الحرب ال تعتمد على الزمن الحربي، بل تعتمد 

على مدى تحقيق األهداف المرسومة.
الحرب الشاملة

تتميز الحرب الشاملة بعدم وجود تمييز بين الجنود 
موارد  تدمير  هو  منها  والهدف  والمدنيين  المقاتلين 
الحرب، وقد يشمل  يتمكن من مواصلة  المنافس حتى ال 
العدو،  دولة  في  الرئيسية  األساسية  البنية  استهداف  ذلك 
يمكن  حيث  األغذية،  أو  المياه  إمــدادات  وصول  ومنع 
الدمار  وأسلحة  النووية  أو  البيولوجية  األسلحة  استخدام 

الشامل.
الحرب غير التقليدية

هي الحرب التي يكون فيها طرف أو أكثر من األطراف 
القوات  من  بدالً  النظامية  غير  الجيوش  من  المتقاتلة 
غير  الحرب  أشكال  أحد  هي  العصابات  حرب  النظامية، 

النظامية، ومن ثم تعتبر حرب غير متماثلة.
حرب أهلية

بين  يدور  الواحدة  الدولة  إطار  ضمن  مسلح  نزاع 
طائفتين أو أكثر من أجل السيطرة على السلطة أو إقليم 

الدولة أو جزء منه وقد تكون األسباب دينية، أو طائفية أو 
عرقية أو طبقية أو اجتماعية.. الخ

الحرب بالوكالة
بين دول وأطراف مختلفة  نزاع مسلح  تعني نشوب 
أو  منها  كل  يعمل  ميلشيات(  أو  جماعات  أو  )تنظيمات 
المنطقة  لتحقيق أهداف في  بعضها لمصلحة دول أخرى 

محل الصراع
الرواتب  تأمين  الصراع  بهذا  المعنية  الدول  وتتولى 
وتقديم  المتنازعة  لألطراف  العسكري  اإلنفاق  وتمويل 

األسلحة وربما اإلسناد اللوجستي والمعلوماتي.
أسباب النزاع المسلح

اختالف األهداف السياسية والمصالح الخارجية.
األسباب التاريخية.

تهديدات األمن الوطني.
ضعف الحكومة وعدم سيطرتها على مرتكزات الدولة 

االقتصادية واألمنية والعسكرية.
الدول  بين  الثروات االستراتيجية  المسلح على  النزاع 

)حقول النفط والغاز(.
االنهيار الشامل للدولة.

محددات المجال الحيوي.
ظواهر اإلرهاب والتمرد والعصيان والتدخل الخارجي.

التحوالت السياسية واالقتصادية العالمية.
دوافع النزاعات المسلحة

تغيير الواقع السياسي أو الجغرافيا السياسية.
العقيدة السياسية.

الثروات االستراتيجية.
الهيمنة والسيطرة والنفوذ.

تحويل  مقترب   – الجيوسياسية  الدولة  قوة  تفكيك 
النزاع.

حالة الالتعايش بين فاعلين، أحدهما يتعرض للضرر، 
واآلخر إما أن يكون متسببا في هذا الضرر بشكل متعمًدا 

وأنه يتجاهل وجوده.
النوايا المسبقة المتعلقة بالرهانات السياسية.

سوق الحرب.
أنواع النزاعات 

الحرب بين دولتين )شاملة أو محدودة(.
النزاع الحدودي بين دولتين يتطور إلى حرب.

الدولة التي تحارب الجماعات المسلحة المتمردة.
الحرب األهلية.
الحرب بالوكالة.

وضعية االحتالل.
حروب استنزاف الدولة.

المليشيات المسلحة.
التمرد واإلرهاب.

كيف ننظر للنزاعات المسلحة
ننظر إلى النزاع المسلح من فوهة الوصف والقانون 

والتاريخ وطبيعة النزاع:
قبل  سنة   3000 يقارب  ما  إلى  تعود  بشرية  سمة 

الميالد.

المجتمع  يحدده  ونطاقها  وشكلها  عالمية،  ظاهرة 
الذي يقوم بها.

أساليب  أحد  المسلح  النزاع  يشكل  إذ  سياسي  نهج 
وأدوات السياسة.

شدة العمليات في المسرح العسكري.
والتحوالت  واألسلحة  واألساليب  النزاع  طبيعة وشكل 

والنتائج واآلثار.
اإلنسان – لحماية  الدولي لحقوق  القانون  محددات 

حقوق اإلنسان في السلم والحرب.
محددات القانون اإلنساني الدولي “قانون الحرب” أو 

“قانون النزاعات المسلحة”.
آثار النزاعات المسلحة والقيود على أساليب الحرب.

النزاعات المسلحة من وجهة نظر األمم المتحدة
تحظر األمم المتحدة منذ عام 1945 اللجوء إلى القوة 
المسلحة في العالقات بين الدول، باستثناء حاالت الدفاع 
عن النفس أو العدوان، ويتم التعامل مع النزاعات المسلحة 

الدولية وغير الدولية قانونيا من خالل قانوني.
القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

القانون اإلنساني الدولي.
المسلحة  النزاعات  اإلنساني  الدولي  القانون  ويصف 
على أنها: “حرب بين دولتين أو أكثر.. االحتالل العسكري 

لبعض أو كل أراضي لدولة ما.. حروب التحرير الوطني..
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

لحماية  المصممة  الدولية  القواعد  من  منظومة 
النظر  بغض  تمييز  دون  للجميع  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
عن جنسيتهم ومكان إقامتهم، أو أصلهم العرقي، لغتهم أو 
ديانتهم، وقد اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
10 كانون األول/ديسمبر 1948، نتيجة لما خبره العالم في 

الحرب العالمية الثانية.
وينص القانون على حقوق مترابطة غير قابلة للتجزئة 
حقوق  لحماية  بالتصرف  الــدول  ويلزم  القانون  يكفلها 

اإلنسان وتعزيز سالمتهم في زمني السلم والحرب.
  القانون اإلنساني الدولي

“قانون  أو  الحرب”  “قانون  الدولي  اإلنساني  القانون 
النزاعات المسلحة” واتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م 
والبروتكوالت اإلضافية 1977-2005م، ويتكون القانون من 

فرعين:
قانون الحرب.

حقوق اإلنسان.
لدوافع  المسلحة  النزاعات  آثار  من  للحد  ومخصص 
إنسانية، ويفرض قيوداً على الوسائل واألساليب المستعملة 
يشاركون  ال  الذين  األشخاص  القانون  ويحمي  الحرب،  في 

في األعمال القتالية والمدنيين واألسرى.
قانون الحرب، قانون النزاعات

الحربية  للعمليات  منظمة  قواعد  إلى وضع  ويهدف 
تتيحه  حد  أقصى  إلى  عنها  الناجمة  األضــرار  لتخفيف 

الضرورات العسكرية، وينقسم أيضا إلى فرعين:
قانون الهاي، أو قانون الحرب نفسه.

قانون جنيف، أو القانون اإلنساني.

والوضع  الحرب،  ألسرى  القانوني  الوضع  ويعالج 

البرية  الحربية  العمليات  في  والغرقى  للجرحى  القانوني 

والبحرية، والوضع القانوني للسكان المدنيين في األراضي 

المحتلة.

النزاع  األممية  والمنظمات  المؤسسات  تصنف  إذن 

المسلح إلى قسمين:

النزاع المسلح الدولي.

النزاع المسلح غير الدولي.

النزاع المسلح في القانون اإلنساني الدولي

“النزاع  بـ  ما  بلد  في  الوضع  الدولي  القانون  يصف 

المسلح” في حالة:

أن يكون النزاع بين الطرفان دولتين.

عندما تلجأ دولة إلى استخدام القوة ضد دولة أخرى.

دولتين أو أكثر في مواجهة بعضها البعض.

حين تصبح قوة حفظ سالم متعددة الجنسيات طرفًا 

في النزاع المسلح.

المسلح  النزاع  أشكال  أحد  تعتبر  االحتالل  وضعية 

الدولي.

دولة تسيطر على أنشطة جماعة مسلحة لتعمل ضد 

حكومتها.

بكافة  المسلحة  النزاعات  تعد  التالي:  إلى  نخلص 

السياسية  أدوات  ــرز  أب وأحــد  سياسية،  سمة  أشكالها 

)تحالف  المجتمعة  القوى  أو  القاهرة  القوة  باستخدام 

عسكري( أو استخدام القوى الوكيلة )الجماعات المسلحة 

غير الحكومية( أو باستخدام التنظيمات اإلرهابية، وغرضها 

السياسية  األطماع  أو  بالقوة  السياسي  الواقع  تغيير 

والمشاريع التوسعية، ولم تنجح األمم المتحدة ومنظماتها 

تنجح  ولم  االتفاقيات  في  الــواردة  القوانين  تطبيق  من 

الحرب  إيقاف  يوجب  قانوني  واقع  فرض  أو  إيقافها،  في 

السبب في هيكلة اإلطار  ، وأكيد  المتحاربة  بين األطراف 

المعنيين  واألشخاص  به،  المعمول  النظام  وآلية  الدولي، 

وآثارها  ويالتها  كانت  مهما  الحرب  أن  يعتقدون  الذين 

تدر  وفوضى  مالية،  ومكاسب  تجاري  فهي سوق  المدمرة 

مكاسب مالية باهظة على األفراد والشركات والمنظمات، 

على عكس القيم والمعايير التي يشير لها القانون الدولي، 

أهم  القوة  أن  إلى  الدولية  العالقات  نظريات  تشير  وكما 

وأسبابها  القوة  يمتلك  ومن  نظرياتها،  في  مشترك  عامل 

وتطبيقاته  ومخرجاته  الدولي  بالقانون  يلتزم  ال  وحقائقها 

بالحروب  المخضب  الدولي  السياسي  الواقع  في  نراه  كما 

والنزاعات، مما يجعل العالم يعيش على طبق من األزمات 

والمعاناة واالضطراب الدولي دون ضوابط ورادع للنزاعات 

المسلحة .

المصادر

مهند العزاوي: مادة النزاعات المسلحة 2022م.

قانون النزاعات المسلحة – لجنة الصليب األحمر 

الدولية، 2015م

تصنيف النزاع المسلح – موقع األمم المتحدة

أسباب ودوافع الزناعات المسلحة  أسباب ودوافع الزناعات المسلحة  

د/مهند العزاوي
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من  كل  دخلت  2021م  عام  من  سبتمبر  أواخر  في 
المتحدة  والمملكة  األمريكية  المتحدة  والواليات  أستراليا 
 –AUKUS باسم  ُعرفت  استراتيجية  أمنية  اتفاقية  في 
تنص  االتفاقية  هذه  دولة-  كل  اسم  من  األولى  األحرف 
يشمل  أمنى  تعاون  في  الثالث  الدول  هذه  دخول  على 
المعلومات  وتبادل  الصناعي  والذكاء  السيبرانية  القدرات 
تعمل  بغواصات  أستراليا  تزويد  إلى  إضافة  االستخباراتية، 

بالطاقة النووية)1(.
تنص صراحة  لم  االتفاقية  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
إلى  المعاهدة  تهدف  رئيس  كخطر  الصين  تحديد  على 
تقويضه؛ حيث نصت االتفاقية على مواجهة تحديات القرن 
التحديات،  هذه  طبيعة  تحديد  دون  والعشرين  الحادي 
هذه  هدف  إن  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  قال  كذلك 
االتفاقية هو تعزيز األمن واالستقرار بشكل طويل األمد في 
منطقة اإلندو–باسيفيك، دون ذكره صراحة بأن المستهدف 
السياسية  الظروف  إلى  النظر  أن  بيد  الصين،  هو  منها 
وبشكل  تشير  كلها  المعاهدة؛  سبقت  التي  والعسكرية 
األمني  التحالف  هذا  من  المستهدف  أن  إلى  فيه  لبس  ال 
هو بكين، فالصين تشهد موجة تنامي متسارعة في قوتها 
القريبة  البحرية  قواتها  خصوصا  والعسكرية،  التكنولوجية 

من منطقة اإلندو- باسيفيك)2(.
توني  السابق  األسترالي  الــوزراء  رئيس  وصف  وقد 
األمنية  المعاهدة  هذه  إلى  أستراليا  انضمام  قرار  أبوت 
جنب  إلى  جنبا  سنقف  أننا  إلى  يشير  مهم،  »قرار  بأنه 

مواجهة  في  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  مع 
الواضح  من  الذي  عصرنا،  في  الكبير  االستراتيجي  التحدي 
الصيني  الصراع  الباحثين  بعض  يفهم  قد   )3( الصين«  أنه 
األمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادي والتسابق 
فمن  الواقعية،  المدرسة  منظور  من  التحالفات  بناء  على 
مهيمنة،  وقوة  صاعدة  قوة  بين  صراع  هو  نظرهم  وجهة 
 The“ هذا الصراع هو نتاج طبيعي لفوضوية النظام الدولي

.”Anarchy
في المقابل تفشل المدرسة الواقعية في اإلجابة عن 
أصبحت  كيف  وهى:  والجوهرية  الملحة  األسئلة  بعض 
الواليات  جانب  إلى  بالوقوف  مرتبطة  األسترالية  المصلحة 
الصين؟  مع  المحتدمة  مواجهتها  في  األمريكية  المتحدة 
أمنى  تهديد  بمنزلة  المطرد  الصين  نمو  أصبح  وكيف 
ولكن  ؟   AUKUSمعاهدة في  للدخول  يدفعها  ألستراليا 

مثل هكذا أسئلة يمكن للنظرية البنائية اإلجابة عنها.
وانطالقا مما تقدم، ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن 
الذي يستخدم  البنائي  السابقة باستخدام االقتراب  األسئلة 
الواقع االجتماعي في تحليل البنية المادية. ومن هنا، يمكن 
الدراسة تنطلق من مشكلة بحثية أساسية  القول إن هذه 
   AUKUSلمعاهدة أستراليا  انضمام  أصبح  كيف  هي: 
فرضية  من  تنطلق  الدراسة  هذه  أن  كما  وطنية؟  مصلحة 
رؤية  في  أسهمت  األسترالية  الهوية  أن  مفادها:  أساسية 

الصعود الصيني كخطر يهدد أستراليا.

أوال - اقتراب الدراسة:

يمكن القول إن المدرسة البنائية هي مدرسة وسيطة 
النقدية في  الوضعية »العقالنية« والمدرسة  المدرسة  بين 
العالقات الدولية؛ حيث تركز المدرسة البنائية على العوامل 
فهم  في  والتاريخ  واإلدراك  والثقافة  كالهوية  المادية  غير 
وتفسير كيفية تكون المصالح الوطنية للدول، كما أن هذه 
المدرسة ال تهمل العوامل المادية للنظام الدولي؛ فالنظام 
على  يعتمد  ــي  وإدراك مادي  شقين  من  يتكون  الدولي 

الكيفية التي تدرك بها الدول للشق المادي.
الواقعية  الوضعية-  المدرسة  أن  بالذكر  الجدير 
الكيفية  بالغة في شرح وتفسير  والليبرالية - تجد صعوبة 
بأن  تعتقد  حيث  الوطنية؛  المصلحة  فيها  تتكون  التي 
الحفاظ  تتمثل في  الوطنية هي ُمعطى خارجي  المصلحة 
النظرية  هذه  الفوضوي،  محيطها  في  الدولة  بقاء  على 
فشلت فى تفسير لماذا تغير السلوك السوفيتي في حقبة 
نهاية الحرب الباردة رغم أن المصلحة الوطنية حسب زعم 
والحفاظ  الدولة  قوة  زيادة  في  تتمثل  الواقعية  المدرسة 
على نفسها من البيئة الفوضوية للنظام الدولي. ومن هنا، 
الدولية  العالقات  في  البنائي  االقتراب  إن  القول  يمكن 
يستطيع سد الفجوة التي تواجهها المدرسة الوضعية؛ حيث 
الوطنية  المصالح  تكون  كيفية  وتفسير  بشرح  يهتم  إنه 

وتغيرها )1(
وبناًء على ما سبق، سيعتمد هذا البحث على المدرسة 
كيف  للدراسة:  البحثي  التساؤل  وتفسير  فهم  في  البنائية 
أصبح انضمام أستراليا لمعاهدةAUKUS   مصلحة وطنية؛ 

ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال سيعتمد البحث مجموعة 
من المقوالت العلمية البنائية التي تتمثل في التالي )5(.

المادي  الواقعين  بين  الفصل  ترفض  البنائية   1-
بشكل  وبناؤه  إدراكه  يتم  المادي  فالواقع  واالجتماعي؛ 
اجتماعي؛ فبنية النظام الدولي موجودة في ذهن الفاعلين 
الدولة  أدركت  فكلما  تصرفاتهم..  في  وتتطبق  الدوليين 
البنية الدولية على أنها خطيرة وبأن باقي الدول هي دول 
القواعد  بمنزلة  والخوف  األنانية  أصبحت  مصالحها؛  تهدد 

التي تحكم سلوك الدول، فالعالم هو ما نصنعه.
-2 ال مصلحة سابقة على وجود المجتمع، فالمصلحة 
الفوضوية  الطبيعة  تفرضه  خارجيا  معطى  ليست  الوطنية 
للنظام الدولي، بل هي تناج عملية بناء اجتماعي وتفاعل 

عدة عناصر داخل المجتمع كالهوية والتاريخ واإلدراك.
-3 هويات الدول والعوامل الثقافية تؤدى دوًرا مهما 
السلوك  تنتج  بدورها  التي  والدوافع  المصالح  بناء  في 
يستطيعون  ال  فالفاعلون  المصالح،  هذه  لتحقيق  الساعي 
الهوية  أن  كما  هويتهم،  يعرفوا  أن  قبل  مصالحهم  تحديد 
أكثر  تحددها  التي  الهوية  تلك  هي  للدولة  القومية 

الجماعات قوة داخل الدولة.
-4 عندما تحدد الدولة هويتها فإنها تنتج آلية لحماية 
إن  الموضوعية،  بالمصلحة  يعرف  ما  وهذا  الهوية،  هذه 
تحقيقها  يجب  الموضوعية هي ضرورة وظيفية  المصلحة 
لكي  المثال،  سبيل  فعلى  الهوية،  إنتاج  إعادة  أجل  من 
التضامن  من  لها  البد  الغربية  هويتها  على  الدولة  تحافظ 

محددات انضمام أسرتاليا إىلمحددات انضمام أسرتاليا إىل
  »»معاهدة أوكوس” األمنية: دراسة تحليلية من منظور بنايئمعاهدة أوكوس” األمنية: دراسة تحليلية من منظور بنايئ

د/ محمد فضل
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على  الرأسمالية  الدول  تحفظ  ولكي  الغربية،  الدول  مع 

الحرة،  الملكية والتجارة  لها من حماية حق  بد  هويتها ال 

أن  دون  مهيمنة  تكون  أن  لها  يمكن  ال  المهيمنة  والدول 

تتصرف كدول مهيمنة.. وعند استيعاب صانع القرار لهذه 

الهويات فإنه يتعرف على المطالب الالزمة الستمرار الهوية 

ويتصرف على أساس هذه المطالب.

الجماعية تؤدى دورا مهما في تحديد من  -5الهوية 

هو الصديق ومن هو العدو، فالدول ذات الهوية الجماعية 

والعكس  تعاوني،  تفاعل  بينها  يكون  ما  غالبا  المشتركة 

بعضا  لبعضها  مناقضة  لها هويات  التي  الدول  مع  صحيح 

مثل الدول الديمقراطية والدول الشمولية )6(.

اإلدراك  تكوين  في  مهما  دورا  يــؤدى  التاريخ   6-

تاريخية،  معرفة  ينشئ  األحداث  فتذكر  المصالح،  وتحديد 

وهذه المعرفة تؤدى دور أساسيا في تشكيل الهويات، ومن 

ثم تشكيل المصالح وتحديد السلوك.

ثانيا - العوامل غير المادية ومعاهدة 
:AUKUS

في هذا المحور يركز البحث على دور العوامل غير 

بالقرار  وعالقتها  والتاريخ  الهوية  في  المتمثلة  المادية 

هذا  وينطلق  المعاهدة.  إلى  االنضمام  في  األسترالي 

تسعى  ال  الدول  أن  مفادها:  أساسية  فكرة  من  المحور 

فقط إلى تحقيق أمنها المادي بل أيضا إلى تحقيق أمنها 

في  المتمثل   – الوجودي   –  ””Ontology األنطولوجي 

حماية ثبات واستقرار هوية الدولة، فعندما تحمى الدول 

 Ontological األنطولوجي  باألمان  تشعر  الخاصة  هويتها 

Security؛ ومن ثم تستطيع تحقيق أمنها المادي، بمعنى 

الخارجي من خالل  الدول فى محيطها  فهم سلوك  يمكن 

دراسة سعى الدول إلى حماية هويتها ودعم استقرارها)7(.

-1 الهوية األسترالية وعالقتها 

بقرار االنضمام إلى المعاهدة:

القول إن هويات الدول تؤدى دورا مهما في  يمكن 

كما  سلوكها،  تحدد  بدورها  التي  ودوافعها  مصالحها  بناء 

تحديد من هو  في  مهما  دورا  تؤدى  الجماعية  الهوية  أن 

الصديق ومن هو العدو.. وعلى هذا األساس يمكن القول 

الهوية  هي:  أساسيتان  دائرتان  لها  األسترالية  الهوية  إن 

الرأسمالي  البعد  ذات  الغربية  والهوية  األنجلوسكسونية، 

الديمقراطي الليبرالي.

الذين  األصليون  السكان  هــم  األنجلوسكسون 

البريطانية، أما في  استوطنوا إنجلترا، ثم غزوا بقية الجزر 

تشير  هوية  األنجلوسكسونية  فأصبحت  الحاضر  الوقت 

إلى تلك الدول التي شكلها المستعمرون البريطانيون في 

القول إن أستراليا هي دولة ذات  الجديد.. ويمكن  العالم 

للنظام  بالوالء  تدين  تزال  ما  فهي  أنجلوسكسونية،  هوية 

الملكي في بريطانيا رغم استقاللها عن المملكة المتحدة 

تصل  األنجلوسكسونية  العرقية  نسبة  أن  كما   ،1901 عام 

إلى %80 من إجمالي السكان في أستراليا )8(.. ومن هنا، 

الهوية  هي  أستراليا  في  الغالبة  الهوية  إن  القول  يمكن 

األنجلوسكسونية، فالهوية القومية للدولة هي تلك الهوية 

التي تحددها أكثر الجماعات قوة داخل الدولة.

وعند النظر إلى العلم األسترالي نجده يشبه إلى حد 

كبير جدا علم المملكة المتحدة البريطانية، وهذا يدل على 

مدى الترابط بين الهويتين األسترالية والبريطانية. فاألعالم 

أحد الرموز السياسية المقدسة والمهمة التي تشكل الهوية 

»األنا«  بين  الفاصلة  الحدود  وترسم  للمجتمع  الجماعية 

»على  فالعلم   ،)9( المشتركة  الذاكرة  وتشكل  و«اآلخر« 

استعداد  على  الجندي  فإن  قماش  قطعة  كونه  من  الرغم 

وبذلك   ،)10( العلم«  حماية  أجل  من  بروحه  للتضحية 

السياسية  بين  الوثيق  الترابط  المستغرب  من  يصبح  ال 

البريطانية؛  الخارجية  والسياسة  األسترالية  الخارجية 

فالبلدان يتقاسمان الهوية األنجلوسكسونية، ومن ثم أصبح 

من مصلحة أستراليا الدفاع عن هذه الهوية وإعادة إنتاجها 

الدول  مع  تحالف  في  الدخول  خالل  من  عليها  والحفاظ 

التي تشاركها الهوية األنجلوسكسونية، فمثلما سبق القول 

فإن الهويات تخلق المصالح والمصالح تحدد السلوك.

تلك  هي  بها  فيقصد  الغربية  الهوية  يخص  فيما  أما 

َعلَْمانِيًّا  شكال  واتخذت  المسيحية  من  نشأت  التي  الدول 

موسًعا بشكل متزايد في عصر التنوير، ولها موروث مرتبط 

بحضارات البحر األبيض المتوسط القديمة، كل هذه الدول 

تشترك  كما  العالمية..  للمسيحية  التاريخية  القوة  شكلتها 

القانون،  حكم  هي:  الخصائص  من  عدد  في  الدول  هذه 

كبير  عدد  رأسمالي،  اقتصاد  ديمقراطية،  تمثيلية  حكومة 

من السكان المسيحيين، مؤسسات حكم علمانية، التسامح 

ومعاهدات  تحالفات  وجود  الصحافة،  وحرية  الليبرالي، 

دائمة أو شبه دائمة مع الدول األخرى التي تمتلك السمات 

السابق ذكرها )11(.

مما سبق يمكن القول إن أستراليا جزء من الحضارة 

الغربية وإن كانت تقع في نطاق آسيا الجغرافي.. ويمكن 

االستدالل على ذلك من تصريحات القادة األستراليين التي 

سبيل  فعلى  ألستراليا..  الغربية  الهوية  على  دائما  تشدد 

جون  األسترالي  الوزراء  رئيس  تصريحات  تكررت  المثال، 

هوارد التي تأكد وتشدد على هوية أستراليا الغربية، فقد 

للحضارة  إسقاط  معنى  من  للكلمة  ما  بكل  »نحن  قال: 

الغربية في هذا الجزء من العالم.. لقد أخذنا األشياء الجيدة 

حياتنا  ومدنية  الليبرالية،  السياسية  والتقاليد  أوروبا،  من 

العامة« )12( وقال أيضا: »أستراليا دولة ديمقراطية ليبرالية 

لها مصالح سياسية واقتصادية عالمية وتاريخ فخور بالدفاع 

عن الحرية ضد أعداء الحرية.. ال يتعين علينا االعتذار عن 

االنتماء إلى التقاليد السياسية الغربية من أجل بناء عالقات 

مع آسيا أو أي جزء آخر من العالم« )13(.

الرئيس األمريكي جورج  وقال أيضا في اجتماعه مع 

بوش في فترة غزو العرق: »أريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة 

لتأكيد أن العالقة بين بلدينا، التي تعود إلى زمن بعيد هي 

إلى حد كبير عالقة مبنية على القيم المشتركة. كالنا يعتز 

كالنا  الفردية.  الحرية  يقدر  كالنا  الديمقراطية.  بالتقاليد 

يؤمن بالجهود الفردية ونكافئ على هذا الجهد، لقد مررنا، 

كأمم، بالعديد من النضاالت معا، لقد تشاركنا معا في كل 

لكن  األولى.  العالمية  الحرب  من  بدءا  الكبيرة،  الصراعات 

الشيء الذي يربطنا مًعا أكثر من أي شيء آخر هو اإليمان 

المشترك بقيم أساسية معينة، وما دمنا نتشارك نفس القيم، 

فإن العالقة بين دولتينا ستكون دائًما أكيدة ودائمة«)14(.

السابقة يمكن معرفة  التصريحات  من خالل  هذه  

موقع أستراليا في خريطة الهويات العالمية، فاللغة حسب 

البنائية تستخدم لتعريف العالم من حولنا وفق  المدرسة 

ما نراه ونفكر به، كما أن الهويات هي من صنع المعاني، 

يعتنقها  التي  التصورات  هي  هنا  بها  المقصود  والمعاني 

المسئولون الذين يعملون باسم الدولة، هؤالء لديهم أفكار 

العالم )15( من ثم، تعد أستراليا دولة  أنفسهم وعن  عن 

في  المتمثلة  الغربية  هويتها  حماية  إلى  تسعى  غربية 

تحقيق  أجل  ومن  الديمقراطي،  والنظام  الليبرالية  الحرية 

ذلك سعت أستراليا دوما إلى الدخول في حلف مع الدول 

التي تشاركها نفس هذه الهوية الجماعية وعلى رأس هذه 

المتحدة،   والمملكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  الدول 

فالهوية الجماعية تحدد من هو الصديق ومن هو العدو.

أستراليا  في  العام  الرأي  استطالعات  أكدته  ما  وهذا 

حول من هم الحلفاء األكثر موثوقية ألستراليا الذي جرى 

حصول  كالتالي:  النتيجة  وكانت   ،2020 عام  مطلع  في 

 ،82% واليابان   ،84% على  البريطانية  المتحدة  المملكة 

والواليات المتحدة األمريكية %51. وعند السؤال عن مدى 

المتحدة  والواليات  أستراليا  بين  للتحالف  األمنية  األهمية 

األمريكية، كان %78 مؤيدين للتحالف، واصفين إياه بأنه 

المشهد  من  اآلخر  الجانب  في  أما  قصوى،  أمنية  ضرورة 

فنجد أن فقط %23 من الشعب األسترالي يثقون بالصين 

.)16(

للهوية  األساسية  الدوائر  على  الضوء  إلقاء  وعند 

الهوية  من  تماما  النقيض  على  تقف  سنجدها  الصينية 

قيم  من  تعلى  كونفوشيوسية  دولة  فالصين  األسترالية، 

على  الدولة  سيادة  وتقدم  الهرمية،  والتراتبية  األبوية 

دولة  أنها  كما  الفرد،  على  المجتمع  وسيادة  المجتمع 

تؤمن  ال  واحد  حزب  قبل  من  تحكم  اشتراكية  شمولية 

.)Pluralism)17 بالفلسفة التعددية

والهوية  الصينية  الهوية  بين  الشاسع  البون  هذا 

الغربية يثير خوف القادة األستراليين بشكل واضح. وهذا 

“بصفتنا   ،  AUKUSلوثيقة االفتتاحية  الكلمة  ما ظهر في 

والواليات  المتحدة  والمملكة  أستراليا  من  كل  قــادة 

المشترك  والتزامنا  الدائمة  بمثلنا  مسترشدين  المتحدة، 

العزم  عقدنا  فقد  القواعد،  على  القائم  الدولي  بالنظام 

في  والدفاعي  واألمني  الدبلوماسي  التعاون  تعميق  على 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تحديات القرن 

تحديات  إن  القول  يمكن  هنا  ومن  والعشرين«  الحادي 

القرن الحادي والعشرين المقصود بها هو الصعود الصيني 

للهوية  المناقضة  الكونفوشيوسية  الهوية  ذي  المتسارع 

الغربية، وعلى هذا السياق فقد صرحت هيالرى كلينتون- 

وزيرة الخارجية األمريكية السابقة- أنها ال تريد ألحفادها 

العيش في عالم يهمن عليه الصينيون )18(.

ــا فــي حلف  ــي ــرال ــت أســت ــل ــم، فــقــد دخ مــن ثـ

أصدقائها  مع  التعاون  في  برغبتها  AUKUSمدفوعة 

يشاطرونها  الذين  وأمريكا-  بريطانيا  األنجلوسكسونيين- 

هويتها الجماعية، وخوفها من هيمنة الهوية الكونفوشيوسية 

الحدود  من  القريبة  أستراليا  على  فقط  ليس  الصينية 

الصينية، بل على العالم الغربي أجمع، ولكي تظل أستراليا 

دولة غربية أنجلوسكسونية؛ كان عليها أن تتصرف كدولة 

ما  وهذا  وهويتها..  قيمها  وتحمى  غربية  أنجلوسكسونية 

 70 من  AUKUS”ألكثر  معاهدة  وثيقة  ختام  عليه  نص 

عاما، عملت كل من أستراليا والمملكة المتحدة والواليات 

المتحدة جنبا إلى جنب مع حلفاء وشركاء مهمين آخرين، 

لحماية قيمنا المشتركة وتعزيز األمن واالزدهار، واليوم، مع 

تشكيل AUKUS، نجدد التزامنا بهذه الرؤية«)20(.

-2 الذاكرة التاريخية

 وانضمام أستراليا للحلف:

فتذكر  اإلدراك،  تكوين  في  مهما  دورا  التاريخ  يؤدى 

المعرفة  وهذه  تاريخية،  معرفة  ينشئ  الماضية  األحداث 

تسهم في تكوين الهوية، ومن ثم تكوين المصالح وتحديد 

السلوك؛ حيث تتجه الدول إلى بناء عالقات روتينية متكررة 

مع الدول األخرى وهذا ما يخلق اليقين المعرفي، فالدول 

العالقات  عن  بعيدا  راسخة  مستمرة  عالقات  بناء  تحبذ 

عدم  من  حالة  تخلق  التي  التغير  سريعة  المضطربة 

االستقرار وعدم اليقين. هذا النمط من العالقات المستقرة 

ذات  الدول  بين  والتعاون  االرتباط  يعمق حالة  المستمرة 

الهوية الجماعية المشتركة؛ األمر الذي يسهم في الحفاظ 

على استمرار هذه الهوية الجماعية )21(.

وهذا ما نجده في الحالة األسترالية، فقد سبق القول 

إن رئيس الوزراء األسترالي صرح في لقائه مع جورج بوش 

والواليات  أستراليا  بين  العالقات  أن  العراق  حرب  إبان 

المتحدة األمريكية تعود إلى زمن بعيد؛ فقد تشاركتا معا 

في كل الصراعات الكبيرة منذ الحرب العالمية األولى.

في الحقيقة لم يقتصر األمر على اشتراك أستراليا مع 

أمريكا في معاهدة الـ AUKUS والحروب العالمية وحربها 

في العراق وأفغانستان وفيتنام )22( والحرب الكورية، فهما 
استخباراتي  حلف  في  الباردة  الحرب  منذ  شريكتان  أيضا 
استراتيجي كان يهدف إلى تبادل المعلومات االستخباراتية 
في سبيل العمل على تطويق تمدد االتحاد السوفيتي هذا 
 ..FVEY Alliance الخمس  العيون  بحلف  عرف  الحلف 
األنجلوسكسونية  ــدول  ال من  يتكون  كان  الحلف  هذا 
والمملكة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وهي:  الخمس 
واشتركت   ..)23( ونيوزيالندا  وأستراليا،  وكندا،  المتحدة، 
والواليات  نيوزيالندا  من  كال  في حلف ضم  أيضا  أستراليا 
المتحدة األمريكية عرف باسم أنزوس  ANZUSكان يهدف 

إلى مواجهة التمدد السوفيتي )24(.
األمني  الحوار  مجموعة  ضمن  أستراليا  تعد  كذلك 
والهند  اليابان  من  كال  يضم  الــذي     QUADالــربــاعــي
زيــادة  إلــى  ويهدف  األمريكية،  المتحدة  ــات  ــوالي وال
التنسيق والتعاون بين هذه الدول في عدة جوانب أمنية 
ليبرالية  دول  هي  الدول  هذه  أن  والمالحظ  وتكنولوجية، 
األراضي  داخل  توجد  رأسمالية]25[.كذلك  ديمقراطية 
األسترالية أكبر قاعدة فضائية أمريكية سرية تتحكم بعدد 
مزودة  بأنها  يعتقد  كما  األمريكية،  الصناعية  األقمار  من 
القارات،  عابرة  البالستية  الصواريخ  ثابتة إلطالق  بمنصات 
تعرف هذه القاعدة باسم Pine Gap Bas، هذه القاعدة 

بدأت في مباشرة مهامها منذ 1988)26(
ومن خالل االستعراض التاريخي السابق يمكن القول 
مهما  دورا  أدى  األمريكي  األسترالي  التحالف  تاريخ  إن 
وتحديده  األسترالي،  القرار  لدى صانع  اإلدراك  تكوين  في 
على  الحفاظ  في  تتمثل  أنها  على  األسترالية  للمصالحة 
وقد  الغربية..  األنجلوسكسونية  الهوية  واستقرار  استمرار 
سعت أستراليا إلى تحقيق هذا الهدف من خالل االرتباط 
المتحدة  الواليات  مع  الوثيق  والعسكري  األمني  والتعاون 
األمريكية، فكانت معاهدةAUKUS إحدى النتائج األخيرة 
قبل  يمكنهم معرفة مصالحهم  فالفاعلون ال  اإلدراك.  لهذا 
أن يعرفوا هويتهم، والتاريخ يعد أحد أوعية هذه المعرفة.

ثالثا - دور العوامل المادية:

في حقيقة األمر، المدرسة البنائية ال تهمل الجوانب 
المادية، فالعوامل المادية تعد أيًضا مهمة في فهم وتفسير 
سلوك الدول، وترى المدرسة البنائية أن الخوف الذي ينتاب 
أساسيين.  عاملين  من  يتكون  اجتماعي  بناء  هو  الدول 
والعامل  األخرى،  الدولة  هوية  على  يعتمد  األول  العامل 
الدولة  تمتلكها  التي  المادية  القدرات  على  يعتمد  الثاني 
األخرى )٢٧(، فإذا كانت هذه الدولة األخرى )ب( لها هوية 
مادية  قدرات  لها  وكانت  )أ(،  الدولة  هوية  عن  مختلفة 
تمكنها من اإلضرار بمصالح الدولة )أ(، عندئذ يمكن القول 
إن الدولة )أ( ستشعر بالخوف من الدولة )ب(.. ولكن لو 
كان فقط للدولة)ب( هوية مختلفة عن هوية الدولة )أ( 
تهديد  استخدامها في  لقدرات مادية يمكن  امتالكها  دون 
المحدق..  بالخطر  تشعر  لن  )أ(  الدولة  فإن  )أ(؛  الدولة 
بمعنى أن غياب أحد العنصرين السابقين- الهوية المغايرة 
فعلى  بالخطر..  الشعور  غياب  يعنى  المادية-  والقدرات 
من  المحدق  بالخوف  إسرائيل  تشعر  لن  المثال  سبيل 
قدرات  موريتانيا  امتالك  عدم  بسبب  المسلمة  موريتانيا 
من  بالخوف  شعرت  ولكنها  إسرائيل،  أمن  تهدد  مادية 
إسرائيل،  إصابة  يمكنها  صواريخ  يمتلك  كان  الذي  العراق 
في المقابل لن تخاف إسرائيل من فرنسا رغم امتالك فرنسا 
الهوية  العديد من دوائر  تتقاسم  نووية، ففرنسا  لصواريخ 

الجماعية مع إسرائيل.
الهوية  البحث  من  األول  المحور  ناقش  أن  وبعد 
األسترالية  الهويتين  بين  االختالف  أوجه  ووضح  األسترالية 
هذا  سيسلط  بينهما،  الهوياتي  التناقض  ومدى  والصينية 
الجزء من البحث الضوء على العوامل المادية التي تمتلكها 
الصين وتعدها أستراليا بمنزلة تهديد لها.. وذلك من أجل 
كيف  فهم  خاللها  من  يمكن  كاملة  صورة  على  الحصول 
المادي  واألمن  الهوية  يهدد  بمنزلة خطر  الصين  أصبحت 
ألستراليا؛ األمر الذي جعل أستراليا تعتقد أن من مصلحتها 
وبريطانيا  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  التحالف 
األنطولوجي  أمنها  AUKUSلحماية  حلف  في  والدخول 

والمادي من الصعود الصيني.

١- تنامى القدرات العسكرية الصينية:

في  متسارعة  زيادة  الصينية  البحرية  القوة  شهدت 
السابقة؛  السنة  العشرين  وتطويرها خالل  تحديثها  عملية 
أضعاف  ثالثة  إلى  الصينية  البحرية  القوة  تضاعفت  حيث 
خالل هذه الفترة لتصبح الصين أكبر قوة بحرية في العالم 
من حيث عدد القطع البحرية، فقد أصبحت أعداد القطع 
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البحرية الصينية تقارب الـ 360 قطعة بحرية. كما أن أعداد 

أحواض صناعة السفن الصينية تجاوزت نظيرتها األمريكية 

السفن؛  صناعة  في  ملحوظا  تطوًرا  الصين  وشهدت   .)٢٨(

اسم  حملت  جديدة  طائرات  حاملة  بصنع  قامت  حيث 

المنجنيق  تقنية  عبر  الطائرات  إطالق  على  Fujianقادرة 

الكهرومغناطيسي وهي تقنية متطورة جدا تسمح لحامالت 

الطائرات إطالق عدد كبير من الطائرات في وقت قياسي، 

وهو يدل على مدى التقدم التكنولوجي الذى وصلت إليه 

الصين)٢٩(.

ضخمة  صواريخ  قاعدة  ببناء  أيًضا  الصين  وقامت 

تطوير  خضم  في  ذلك  ويأتي   )٣٠( شينجيانغ  إقليم  في 

الصين بشكل متسارع لمنظومتها الصاروخية فرط الصوتية 

سرعة  تتجاوز  صواريخ  وهى   ،Hypersonic Missiles

الصوت بخمس مرات ويصعب على الرادارات تعقبها، فقد 

أن  إلى  في 2020م  الصادر  الناتو  تقارير حلف  أحد  أشار 

تطوير  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  تجاوزت  الصين 

واختبار هذه النوعية من الصواريخ.. وركز هذا التقرير على 

تطوير الصين صواريخ فرط صوتية تستطيع تدمير حامالت 

القدرات  من  الحد  إلى  تهدف  الصواريخ  هذه  الطائرات، 

لها  الصين  غزو  حال  تايوان  في  التدخل  من  األمريكية 

الدراسات  التقرير)٣١(.. وقد أشارت إحدى  اعتقاد  حسب 

األمنية إلى أن بكين تمتلك عدة أنواع من الصواريخ فرط 

اآلخر  وبعضها   ،HCM جوالة  صواريخ  بعضها  الصوتية 

على  جدا  عالية  قدرة  HGVتمتلك  انزالقية   صواريخ 

المناورة وإصابة األهداف بدقة عالية وهى مزودة برؤوس 

حربية نووية )٣٢(.

كذلك قامت الصين ببناء قرابة 24 جزيرة في مناطق 

متنازع على سيادتها بين عدة دول في بحر الصين، يشار 

إلى أن هذه الجزر ال تستخدم فقط في إحالل مستوطنين 

صينيين فيها؛ بل أيضا تستخدم في نشر منظومات الدفاع 

دائرة  من  يوسع  ما  البحري  الدفاع  ومنظومات  الجوي 

هذه  تستخدم  كذلك  الصيني..  والبحري  الجوي  المجال 

البحرية  السفن  وتعقب  التجسس  عمليات  في  الجزر 

خصوصا  األخرى  للدول  البحرية  القطع  يجعل  ما  األخرى 

األمريكية في مرمى القوة النارية الصينية، األمر الذي يحد 

من قدرتها في التدخل في حال غزو الصين لتايوان )٣٣(.

٢- إدراك أستراليا للصين كدولة تعديلية:

الذي  العسكري  التطور  مدى  جليا  يتضح  سبق  مما 

البحرية،  القوة  جانب  في  خصوصا  الصين  إليه  وصلت 

القريبة  أستراليا  حصول  سبب  جزئيا  يفسر  قد  األمر  هذا 

هو  ما  حسب  نووية  غواصات  على  الصينية  الحدود  من 

منصوص عليه في اتفاقية الـAUKUS ولكن في الحقيقة، 

تنامى  من  بالقلق  األسترالي  الشعور  مجرد  يتجاوز  األمر 

القوة البحرية الصينية.

 AUKUSالـ حلف  ودول  أستراليا  إن  القول  يمكن 

تغير  إلى  يهدف  سلوك  أنه  على  الصين  السلوك  فسرت 

قوانين اللعبة الدولية وهيكل النظام الدولي، أي أن هذه 

هذا  على  وبناء  تعديلية..  دولة  الصين  أن  أدركت  الدول 

أن  أي  الراهن،  األمر  كدول  الدول  هذه  تصرفت  اإلدراك 

هذه الدول تأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على شكل 

النظام الدولي والحيلولة دون تغير قواعد اللعبة الدولية.. 

وبذلك تكون هذه الدول أضافت هوية جديدة إلى هوياتها 

الهوية  وصنفت  الراهن،  األمر  دول  هوية  هي  السابقة، 

الصينة في النظام الدولي على أنها هوية دولة تعديلية.

ويندت الكسندر  العالم  له  أشار  ما  مع  يتفق  وهذا 

مهم  القوة  توزيع  أن  يؤكد  حيث  Alexander Wendt؛ 

في تشكيل مصالح الدول، ولكن معنى توزيع القوة يعتمد 

على هوية الالعبين.. فالدول تنقسم في مصالحها إلى دول 

الوضع الراهن التي ترى من مصلحتها بقاء النظام الدولي 

النظام  تغير  إلى  تعديلية تسعى  ما هو عليه، ودول  على 

لهويتها،  الدول  أدراك  على  يعتمد  التقسيم  هذا  الدولي، 

هل تصنف نفسها كدولة أمر راهن أم دولة تعديلية؟ وهل 

سلوك  أم  تعديلي  سلوك  أنه  على  اآلخرين  سلوك  تفسر 

محافظ؟ )٣٤(.

في حقيقة األمر، هناك العديد من التصريحات التي 

أطلقتها الصين ساعدت أستراليا على تفسير تنامى القدرات 

العسكرية الصينية على أنه سلوك يهدف إلى تغير النظام 

الدول  والتكتل مع  االنضمام  إلى  أستراليا  ما دفع  الدولي؛ 

التي تشاطرها هويتها في النظام الدولي، هوية دول األمر 

فعلى  للصين..  التعديلية  الهوية  مجتمعًة  لتواجه  الراهن 

»هوجينتاو  السابق  الصيني  الرئيس  صرح  المثال،  سبيل 

“أن الهدف من زيادة القدرات البحرية الصينية هو تحويل 

الصيني  الرئيس  أكد  كما  كبيرة،  بحرية  قوة  إلى  الصين 

الحالي شى جين بينج في أكثر من مناسبة ضرورة تحول 

في  بكين  أصدرت  كذلك  بحرية عظمى..  قوة  إلى  الصين 

الورقة  هذه  الصينية،  الدفاعية  السياسيات  ورقة  2019م 

نصت على أن الصين تهدف إلى االنتقال من تنفيذ المهام 

الدفاعية في البحار القريبة إلى تنفيذ المهام الدفاعية في 

البحار البعيدة وعلى ضرورة تطوير قدراتها الدفاعية لردع 

أي هجوم محتمل على المصالح الصينية )٣٥(

كذلك دائما ما تعبر الصين عن استعدادها لضم تايوان 

ولو بالقوة العسكرية، وغالبا ما تصدر مثل هكذا تصريحات 

والجيش الصيني في خضم مناورات ومحاكة عسكرية لغزو 

يعبرون  ما  غالبا  الصينيين  الساسة  أن  كما   ..)٣٦( تايوان 

يعتقدون  القائم؛ حيث  الدولي  النظام  امتعاضهم من  عن 

المحافل  عن  غائبة  والصين  صنعه  تم  غربية،  صنيعة  أنه 

هذا  شكل  حول  التفاوض  إعادة  من  بد  ال  واآلن  الدولية، 

ما  دائما  الصينية  الخطابات  أن  كما   )٣٧( العالمي  النظام 

تركز على أن الصين تعرضت لعملية إذالل تاريخية قديمة 

تمثلت في حروب األفيون وخضوع الصين لالستعمار ولن 

تسمح بتكرار ذلك مجددا )٣٨(.

تنظر  أستراليا  أصبحت  كيف  فهم  يمكن  هنا،  ومن 

المصلحة  يحقق  أنه  على   AUKUS لحلف انضمامها  في 

هويتها  واستقرار  استمرار  حماية  في  المتمثلة  األسترالية 

الدولي  النظام  في  وهويتها  الغربية  األنجلوسكسونية 

المتمثلة في كونها دولة أمر راهن ترفض تغير قواعد اللعبة 

الدولية.. كما يفسر التحليل السابق كيف أصبحت أستراليا 

المصلحة األسترالية وال  الصين خطر حتمي يهدد  أن  ترى 

بد من تقويضه.

الخاتمة:

أصبح  كيف  وتحليل  فهم  الدراسة  هذه  حاولت 

انضمام أستراليا لمعاهدةAUKUS  مصلحة وطنية.. ومن 

من  الدراسة  هذه  انطلقت  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  أجل 

في  أسهمت  األسترالية  الهوية  أن  مفادها:  أساسية  فرضية 

واستخدم  أستراليا.  يهدد  كخطر  الصيني  الصعود  رؤية 

الباحث في تحليله االقتراب البنائي الذي يقدم إطارا نظريا 

تفسيريا للكيفية التي تؤثر فيها العوامل غير المادية على 

سلوك الدول في بيئتها الخارجية.

المادية  غير  العوامل  أن  إلى  البحث  توصل  وقد 

المتمثلة في الهوية األسترالية المختلفة عن الهوية الصينية، 

أسهمت في تصنيف أستراليا للصين كخطر محتمل يهدد 

تشاطر  أن  كما  ألستراليا..  والمادي  األنطولوجي  األمن 

أستراليا لهويتها الجماعية مع الواليات المتحدة األمريكية 

في  معهما  أستراليا  دخول  في  أسهم  المتحدة،  والمملكة 

األسترالية  الهوية  على  الحفاظ  أجل  من   AUKUS حلف 

كدولة أنجلو سكسونية غربية ترفض تغير النظام الدولي.

يكن  لم  الصين  من  األسترالي  الخوف  بأن  العلم  مع 

المادية  العوامل  إن  بل  فقط،  المادية  غير  للعوامل  وليدا 

الصينية  البحرية  للقوة  المتسارع  التزايد  في  المتمثلة 

والتصريحات الصينية المستمرة عن رغبتها في ضم تايوان 

ولو بالقوة، وعن رفضها لشكل النظام الدولي القائم أسهم 

أنه خطر وشيك  الصيني على  السلوك  أستراليا  تفسير  في 

يجب على أستراليا مواجهته من خالل الدخول في حلف.
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واهتزّت األرُض مثَل اللّمحِ للبصِر
لم يُبَق قطُّ على إنٍس وال حجِر

منازُل القوِم تهوي اليوَم ساجدًة
وفوَق َسّجادِة القتلى ِمَن البشِر

كْم فتيٍة برغيد العيش قد َحلُموا
أحالُمهم صادرتْها قبَضُة الَقَدِر

باتوا ُحفاًة ُعراًة ال ِدثاَر لهْم
ماِء وثوِب الَبرِْد والَمطِر ِسوى السَّ

صرعى تَراُهْم بال َهْمٍس وال نََفٍس
كما متاعٍ على اآلفاِق ُمْنَتِثِر

وطفلٍة ِمْن فِم األنْقاِض سائلٍة
عْن أْسرٍة ما لها في الداِر ِمن أثَِر

تجيُبها أْدُمٌع في الَعْيِن حارقٌة
وألُف وجٍه بجمِر الُحزِن مستعِر

كم هارٍب من جحيِم الَحرِب تسحُقُه 
غِر رحى الزاّلزل حتى ُمنتهى الصِّ

وكم أٍب فلِذاُت الروحِ يْفِقُدُهْم
يبكي بقلٍب على األبناِء منفِطِر

واللُه قد خلق اإلنسان في كبٍد
ذا لبُّ قوٍل على األفهاِم مختَصِر

فليَس ما باغَت اإلنسان من نَوٍب
سوى اختباٍر وآياٍت لُمعتِبِر

فاكهة الصحة والجمال
تشبه فاكهة اليوسفي حبّة البرتقال كثيراً من 
إقباالً كثيفاً  تلقى  الخارجي، وهي  المظهر  ناحية 
بفيتامين  غنيّة  أنّها  خصوصاً  الشتاء  فصل  في 
للوقاية  المناعة  تقوية  على  يعمل  الذي  »سي« 
من اإلصابة باألمراض واالنفلونزا.. أّما في ما يتعلّق 
بالرجيم وإنقاص الوزن، فهو يحّد من الشهية على 
الطّعام إذ يحتوي اليوسفي على كّميٍة كبيرٍة من 
األلياف الطبيعيّة التي تلعب دوراً هاماً في تقليل 
من  الحّد  إلى  تؤّدي  وبالتالي  بالجوع،  الّشعور 
بشكٍل  الشهيّة  تقليل  طريق  عن  الطّعام   تناول 
التي  الوجبات  إنقاص  على  يعمل  مّما  تدريجي، 

يتّم تناولها على مدار اليوم.
تعمل  إذ  الدهون  أيًضا يحّسن عمليّة حرق 
األلياف الموجودة في اليوسفي على جعل الجسم 
كما  وأفضل،  أسرع  بشكٍل  االمتصاص  على  قادراً 
الجسم  ومساعدة  األكسدة  مقاومة  على  يعمل 
تكمن  وهنا  الّدهون؛  حرق  عملية  تحسين  على 
األيض  معّدل  ويرفع  الرّجيم؛  مجال  في  أهّميته 

في الجسم.
عمليّة  جعل  على  الفاكهة  هذه  تُساعد 
نتيجة  أفضل  بشكٍل  تحدث  الغذائي  التمثيل 
رفعه معّدل عمليّة األيض في الجسم والمسؤولة 
عن عمل الجهاز الهضمي؛ مما يؤّدي إلى تعزيز 

بسهولٍة ومن دون  الوزن  فقدان  وبالتالي  حركته 
أّي عوائق.

واألطعمة  الفواكه  مــن  اليوسفي  يـُـعــّد 
حيث  الحراريّة؛  الّسعرات  عدد  في  المنخفضة 
حوالي  على  المتوّسطة  اليوسفي  ثمرة  تحتوي 
مثالياً  خياراً  يجعلها  ما  فقط،  حراريّة  سعرًة   50
لكّل من يريد إنقاص وزنه ويُمكن تناولها كوجبٍة 
غذائي  نظاٍم  اتّباع  ضمن  الّنهار  خالل  خفيفة 

إلنقاص الوزن.
مثل  هامة  مركباٍت  على  اليوسفي  ويحتوي 
وهذان  األكسدة،  ومضادات  »ســي«  فيتامين 
العامالن ناشطان في مجال إنقاص الوزن وحرق 
مضاّدات  على  احتوائه  إلى  ويُشار  الّدهون.. 
األكسدة خصوصاً، يساعد الجسم في التخلّص من 
للذين  الفاكهة مفيدًة  تُعتبر هذه  لذلك  الّدهون 

يريدون التخلّص من الوزن الزّائد.
من أكثر ما يُميّز اليوسفي أنّه منخفٌض جداً 
في نسبة الّدهون الطّبيعية؛ وهذه النسبة القليلة 
هذه  الوزن..  في  زيادًة  تسبّب  وال  الجسم  تُفيد 
جداً  مميّزة  فاكهًة  اليوسفي  من  تجعل  الفوائد 
لكّل من يريد إنقاص وزنه والتخلّص من الّدهون 

الزائدة في جسمه.

علة عدم اصطدام الكواكب ببعضها
الشمسي من سحابة دوارة من  النظام  شكل 
الغاز والغبار تدور حول نجم حديث التكوين وهو 
بسبب  الشمس  حول  الكواكب  وتدور  الشمس، 
مدار  في  الكواكب  تبقي  التي  الشمس  جاذبية 
حولها، تماًما كما تحافظ جاذبية األرض على القمر 
تحرك  سبب  حوله،  مدار  في  الصناعية  واألقمار 
بالدوران  لها  تسمح  التي  السرعة  بهذه  الكواكب 
النظام  تكوين  من  متبقية  ألنها  الشمس؛  حول 
جاذبية  على  الحالية  حركتهم  وتعتمد  الشمسي، 
الشمس في مركز النظام الشمسي؛ حيث إنها في 

حالة توازن مثالي.
يوجد نوعان من القوى المتعارضة التي تعمل 
إلى  تسحبهم  التي  الجاذبية  وهي  الكواكب  على 
الداخل، والقصور الذاتي في مدارهم يقودهم إلى 
فإن  المسيطرة،  هي  الجاذبية  كانت  إذا  الخارج، 
الكواكب ستدور نحو الداخل، وإذا كان قصورهم 
الذاتي سائًدا فإن الكواكب ستدور إلى الخارج في 
الفضاء السحيق، ويكُمن السبب الرئيسي في عدم 

اصطدام الكواكب ببعضها هو:
االعتماد على قوة الطرد المركزي خالل دوران 
في  قوتان  تتحكم  حيث  الشمس،  حول  الكواكب 

توازن هاتين  الشمس وبفضل  نحو  المسألة  هذه 
حكمة  وتلك  طريقه  كوكب  كل  يشق  القوتين 

الخالق الخبير.
جًدا  نادرة  الكواكب  تصادمات  العلم:  يقول 
ال سيما في األنظمة المتطورة مثل أنظمتنا، حيث 
الشمسي مستقر بشكل معقول، ولكن  النظام  أّن 
بجسم  الكواكب  تصطدم جميع  أن  المحتمل  من 

عنها  ينتج  وقد  القريب،  المستقبل  في  آخر  كبير 
وموجات  انفجارات  مثل  الكوارث  من  مجموعة 
حمضية،  وأمطارا  حرارية،  وإشعاعات  اصطداميه، 
وستبدأ الفيضانات في الهياج عبر المدن الساحلية، 
أن  يمكن  المذنب  أو  الكويكب  تأثير  ألن  ونظرًا 
من  العالمي  المستوى  على  تأثيرات  إلى  يؤدي 

المحتمل أن تصطدم بكواكب صغيرة جًدا.

شديدة  بــرودة  من  يعاني  ممن  الكثير  هناك 
ألم  أو  تنميل  وأحيانا  ورم  ويصاحبها  األطــراف،  في 
شديد ويحدث ذلك بصفة كبيرة في فصل الشتاء مع 

انخفاض درجة الحرارة.
يحدث  التي  المناطق  في  تحدث  الحالة  هذه 
فيها قصور وضعف في الدورة الدموية الطرفية خاصة 
في )األذنين واألنف وأصابع اليدين وأصابع القدمين(.

رينود،  بمرض  يسمى  ما  ذلك  حدوث  وأسباب 
الشرايين واألوعية  إذ يحدث بسببه ضيق شديد في 
تلك  في  الدم  سريان  يقل  حيث  الطرفية،  الدموية 
المناطق ومعها يزداد برودة واحمرار وتورم األطراف 

وهو مرض شائع وله العديد من المضاعفات.
ولعالج برودة األطراف لليدين والقدمين ننصح

والقفازات  الثقيلة،  الشتوية  المالبس  ١(ارتداء 
والجوارب خاصة أثناء الجو البارد لمحاولة تدفئة تلك 

المناطق.
٢(ممارسة التمارين الرياضة بما في ذلك المشي 

خصوصاَ  الجسم  في  الدموية  الدورة  لتحسين  يوميًا 
األطراف.

يساعد على  واألقدام  لأليدي  السريع  ٣(التدليك 
تدفئتها وتحسين سريان الدورة الدموية في األطراف.

٤(يتم وضع اليدين والقدمين في ماء دافئ لمدة 
15 إلى 20 دقيقة للتدفئة وتقليل األعراض الموجودة 

في األطراف.
٥(تناول بعض األدوية بصفة مستمرة قد يسبب 
أدوية  الدموية مثل  األوعية  انقباض  خلل في عمليه 
النصفي  الصداع  أدوية  أنواع  بعض  وكذلك  الضغط، 
الطبيب  مراجعة  يجب  لذا  الحمل،  منع  وحبوب 
المتخصص لمناقشة البدائل الممكنة ووصف العالج 

المناسب.
للدورة  محسنة  العالجات  بعض  ٦(استخدام 

الدموية الطرفية.

ــص  ــل ــخ ــت ــص ال ــل ــخ ــت ال
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األطرافاألطراف


