
ــة حكــم  ــا وإقام 1- التحــرر مــن االســتبداد واالســتعامر ومخلفاته
ــات. ــن الطبق ــازات ب ــوارق واالمتي ــة الف جمهــوري عــادل وإزال

2- بنــاء جيــش وطنــي قــوي لحاميــة البــاد وحراســة الثــورة 
ومكاســبها.

3- رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتامعيا وسياسياً وثقافياً.
4- إنشــاء مجتمــع دميقراطــي تعــاوين عــادل مســتمد أنظمتــه مــن 

روح االســام الحنيــف.

5- العمــل عــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف نطــاق الوحــدة 

العربيــة الشــاملة.

6- إحــرام مواثيــق االمــم املتحــدة واملنظــامت الدوليــة 

ــل  ــاز والعم ــدم االنحي ــايب وع ــاد االيج ــدأ الحي ــك مبب والتمس

عــى إقــرار الســام العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي 

ــن األمــم. ب

اهداف ٢٦ 
سبتمبر 

١٩٦٢م

بتحقيق االستقالل الوطني 
يوم الثالثين من نوفمبر 

١٩٦7م، أثبت شعبنا بكفاحه 
ونضاله أن المستعمرين 

وعمالءهم مهما كانت قوتهم 
وغطرستهم، ال يمكن أن 

يقهروا شعبنا القوي بإيمانه 
باهلل، وبإرادته الوطنية الحرة 

وبقضيته العادلة، واستعداده 
لمزيد من التضحية والبذل في 

سبيل تحقيق حريته وانتزاع 
استقالله واستعادة سيادته 

على أرضه، والدفاع عن كرامته 
وهويته الوطنية والقومية.

الزعيم الشهيد/ علي 
عبداهلل صالح
٢٠١٥/١١/٢٩م

إضاءة

تشــخيًصا للواقــع املعــاش نجــد األيــام بألوانهــا الباهتــة، ومجرياتهــا 
تكشــف  املدهشــة  وحوادثهــا  العجيــب،  وغموضهــا  املتناقضــة، 
كل برهــة عجائــب جديــدة مــن الــراع والتحالفــات والوقائــع 
والتناقضــات، وتعــري زيــف الشــعارات املعلنــة واألهــداف املنشــورة 
ــة  ــداف الحقيقي ــن األه ــراتيجيات الغامضــة، وتب ــر االس ــا تظه عندم
ألباطــرة القــوى الظاميــة التــي تقــف وراء صنــع األحــداث وتوجيــه 
اآلالت والدمــى امليدانيــة التــي تعــي أو ال تعــي لصالــح مــن تعمــل.

إن اليقظــة تتــأىت عنــد شــدة اآلالم، ومــن قلــب املــآيس تولــد 
اآلمــال، وهــا هــو شــعبنا العزيــز يقــع تحــت وطــأة الــراع الداخــي 
بــن قــوى اليمــن واليســار، وامللكيــن والجمهوريــن، والعتيقــن 
والواقعيــن...  واملنظريــن  واملعارضــات،  والســلطات  والجــدد، 
اســتغلت فيــه التنافســات القبليــة للحضــور والتأثــر، والتنافــس 
الســيايس عــى الســلطات بــن األحــزاب الديكوريــة، وامليــول الدينــي 
واملذهبــي والطائفــي، والــوالءات الســالية والطموحــات التوســعية، 
ــذا  ــتجدة.. كل ه ــة واملس ــكرية العتيق ــة والعس ــكيات األمني والتش
مــن جهــة، ومــن الجهــة األخــرى الــراع اإلقليمــي الــذي يســتهدف 
الــراث الحضــاري والــروات املاديــة الســطحية والعميقــة، واالقتتــال 
عــى متثيــل املســلمن أمــام القــوى الدوليــة؛ يظهــر ذلــك بالتنافــس 
الشــديد بــن كل مــن إيــران والســعودية وتركيــا، وتأثــر هــذا الــراع 
الثالــويث عــى حيــاة وشــعوب األمتــن العربيــة واإلســامية ومســتقبل 
ــة  ــة املتصارعــة عــى واحدي ــم القــوى االمربيالي ــرىض عنه ــال ل األجي
القطبيــة وتعددهــا، واملتحــدة عــى اســتغال الشــعوب وتقاســم 

ــا. ــر أبنائه ــا ومصائ ــم به ــا والتحك خراته
ــؤرشات  ــات وم ــد معطي ــد توج ــل والتعقي ــك التداخ ــع كل ذل وم
إيجابيــة تصــب يف بحــرة الوعــي واإلنقــاذ وتفــادي املهــددات، 
ــح وفــرص، واالســتفادة مــن اآلالم والكــوارث  ــل املحــن إىل من وتحوي
ــل األرواح، ويتشــكل  ــوس وتصق ــوى النف ــات؛ لتق واملتاعــب والصدم
ــور  ــًدا األم ــكال، معي ــف والن ــن التل ــاس م ــا للن ــاة حامًي ــوق النج ط
ــتعادة  ــان باس ــعوب واألوط ــاح الش ــة ونج ــا للعدال ــا، تحقيًق لنصابه
ــدم  ــق التق ــاء وتحقي ــامر والبن ــاء لإلع ــول النب ــا ح ِعه ــا وتجمُّ ذواته

ــامء. ــور والن والتط
كان الخــراب والتدمــر والتكالــب الــذي نــراه حاليــا يف نطــاق 
املســتحيل؛ وبالفعــل لــن يكــون التصحيــح والرميــم والبنــاء مســتحيا 
ــال  ــن املح ــاة، وم ــودة بالحي ــاألرض موع ــك.. ف ــدا كذل ــا وإن ب إطاًق
دوام الحــال، ومــع ذلــك يحتــم علينــا الواجــب الدينــي والوطنــي أن 
ــادات  ــرب، ونلتــف حــول القي نتكاتــف عــى الحــق، ونتعــاون عــى ال
ــل  ــباب وتَْحِم ــروح الش ــع ب ــي تتمت ــة الت ــؤة والنظيف ــة الكف الوطني
عقــول وتجــارب الكبــار، إن القــادة النبــاء الــذي وضعــوا يف األقفــاص، 
ــم  ــف معه ــا أن نق ــق علين ــم ح ــة؛ له ــة واملعنوي ــال الحقيقي واألغ
ونســاندهم بأقــى مــا لدينــا مــن جهــد وقــوة؛ أوال: لتاريخهــم 
ــف  ــا العواص ــي مل تخلخله ــة الت ــة الثابت ــم الوطني ــايل، ومواقفه النض
العاتيــة واملوجــات الطامــة، وثانًيــا: ألنهــم األكفــأ واألجــدر يف إخــراج 
الوطــن مــن املــآيس والكــوارث والنكبــات التــي أنتجتهــا الشــخصيات 
الخاويــة واألحــزاب الطوباويــة والجامعــات املخدوعــة والحــركات 
اإلرهابيــة بتغذيــة مــن أجهــزة مخابــرات عامليــة ظاميــة تســتهدف يف 

ــتقبل«. ــارض واملس ــارة والح ــان والحض ــن »األرض واإلنس اليم

الحقُّ أحقُّ أن ُيّتبع

بقلم رئيس التحرير 

أ / عمر الشلح
بيان توضيحي بالغ األهميةاالفتتاحية

الحقيقة الغائبة
 والمتغافل عنها

عمالقة الوحدة اليمنية

شعراء كتبوا أليوب

األسس السياسية في دستور الجمهورية اليمنية

ــام عســكريا  ــة يف الســاحل الغــريب شــكلت رق ــة املقاوم ــوات الوطني الق

صعبــا، كيــف ال ! وهــي نــواة اســتعادة جيــش الجمهوريــة اليمنيــة، حامــي 

العريــن الــذي تعــرض ألقــى املؤامــرات مــن الداخــل والخــارج.

فهــا هــو يعيــد تشــكيل نفســه بقيــادات عســكرية وطنيــة مجربــة تربّــت 

عــى يــد املهيــب الشــهيد عــي عبداللــه صالــح .

المؤتمر الشعبي العام  حاضنة وقوة سياسية 
واجتماعية وفكرية لكل اليمنيين

إطاللة على األهمية االستراتيجية لليمن الحبيب
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النبــاء مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي يدركــون بــأن العقوبات 
ــح  ــه صال ــي عبدالل ــد ع ــى ســعادة الســفر أحم ــة ع الدولي
جائــرة وظاملــة وكيديــة وال مــربر لهــا إطاًقــا، ويســعون 
جاهديــن لرفــع العقوبــات الدوليــة عــن قائــد حكيــم وطنــي 
ــة واملســتمرة  ــات العفوي مجــرب صــادق، مــن خــال املطالب
ــم  ــن حبه ــر ع ــدة والتعب ــم املتح ــة يف األم ــات املختص للجه
لرجــل القانــون والبنــاء والتنميــة والوحــدة واألمــن والســام.

وبدوره أصدر بيانًا توضيحًيا وعرفانًا خاًصا قال فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم

اإلخوة واألخوات أبناء شعبنا اليمني الكريم..
اإلخوة أعضاء املؤمتر الشعبي العام وحلفاءه وأنصاره.

ــة  ــة املطالب ــاركني يف حمل ــاً املش ــوات جميع ــوة واألخ اإلخ
ــا. ــة علين ــة املفروض ــات الظامل ــع العقوب برف

بدايــة أتقــدم إليكــم ببالــغ الشــكر الجزيــل وعميــق 
التقديــر واالمتنــان عــى موقفكــم النبيــل ومشــاعركم الكرميــة 
الصادقــة التــي أبديتموهــا وغمرمتــوين بهــا خــال تلــك الحملة 
الشــعبية العفويــة القويــة رجــاالً ونســاًء ومــن مختلــف 
ــاءات مــن أعضــاء املؤمتــر الشــعبي العــام  ــات واالنت التوجه
وحلفائــه وأنصــاره وأعضــاء مجلــس النــواب وقيــادات وكــوادر 
ــح  ــف رشائ ــن مختل ــاب وناشــطني وم ــني وكت ــة وإعامي حزبي
ــم  ــي حرصت ــع التواصــل االجتاعــي، والت املجتمــع عــى مواق
ــاء يف  ــوح وج ــكل وض ــامل ب ــم للع ــال صوتك ــى إيص ــا ع فيه
ــفية  ــة التعس ــات الكيدي ــك العقوب ــض تل ــم ورف ــاء الظل إنه
ــة واإلنصــاف واإلنســانية  ــر العدال ــكل معاي ــدت ل ــي افتق الت
ــاً  ــاً أو أخاقي ــاً أو رشعي ــة بإنهائهــا، ألن ال ســند قانوني واملطالب
لهــا وال مــررات منطقيــة لوجودهــا غــر االســتهداف الشــخيص 
والكيــد الســيايس الــذي لطاملــا كلــف اليمــن غاليــاً ويف مراحــل 

ــدة. عدي
وإننــا ونحــن نتوجــه بالشــكر الجزيــل عــى ذلــك املوقــف 
األصيــل الــذي عــرت عنــه تلــك الحملــة ويف مختلــف مواقــع 
ــا   ــي شــارك فيه ــوات األخــرى والت ــي والقن التواصــل االجتاع
املنصفــون وحتــى مــن مختلــف املكونــات السياســية والرشائح 
االجتاعيــة والتــي كان لهــا جميعــاً بالــغ األثــر يف نفــي، 
ــي  ــا والت ــودة منه ــج املنش ــق النتائ ــن تحقي ــر ع ــض النظ بغ
جميعــاً يعلــم كيــف ميكــن تحقيقهــا والظــروف املحيطــة بهــا، 
ــة بدرجــة أوىل رغــم  ــب سياســية وكيدي ــة بجوان وهــي متصل
أننــا قــد لجأنــا للجانــب القانــوين، واســتعنا مبكاتــب محامــاة 
متخصصــة يف موضــوع العقوبــات، ورفعنــا عــدة مذكــرات إىل 
األمــم املتحــدة ولجنــة الخــراء طالبنــا فيهــا برفــع العقوبــات 

عــن والدنــا الشــهيد وعنــا، ولكــن دون جــدوى.
ولكــن مثــة حقائــق ينبغــي إيضاحهــا هنــا إلزالــة أي لغط أو 
لبــس يكــون قــد وجــد لــدى البعــض إزاء موضــوع العقوبــات 
واملتصــل عــى وجــه خــاص باملوقــف والعاقــة بالرشعيــة التــي 
ميثلهــا رئيــس الجمهوريــة األخ عبدربــه منصــور هــادي، ولعــل 
الجميــع يعلــم أنــه ومنــذ اللحظــات األوىل لألحــداث املؤســفة 
التــي شــهدها وطننــا الغــايل بعــد حادثــة التفجــر اإلجراميــة 
يف جامــع دار الرئاســة وإســعاف والــدي املغفورلــه، بــإذن 
ــة  ــة العربي ــح، إىل اململك ــه صال ــد الل ــي عب ــهيد ع ــه، الش الل
ــادة  ــا يف قي ــن موقعن ــا وم ــث التزمن الســعودية للعــاج، وحي
قــوات الحــرس الجمهــوري، ورغــم كل األمل والجــراح، بأقــى 
ــروي والحكمــة  ــط النفــس والتحــي بالصــر وال درجــات ضب
وعــدم اإلقــدام عــى أي ردود فعــل التزامــاً بتوجيهــات رئيــس 
املســلحة واالنصيــاع  للقــوات  األعــى  القائــد  الجمهوريــة 

لتوجيهــات نائبــه حينهــا األخ عبــد ربــه منصــور الــذي انيطــت 
ــاد يف ظــل  ــس إدارة األمــور يف الب ــل الرئي ــا مــن قب ــه حينه ب
ــا  ــا ودوافعه ــم خلفياته ــا يعل ــدة كلن ــة ومتصاع ــة ملتهب أزم
ومــن يقفــون وراءهــا وألي هــدف، والتزمنــا بــكل التوجيهــات، 
وحفاظــاً  والقانــون  للنظــام  احرامــاً  املســؤولية  ومبنتهــى 
ــني  ــامة املواطن ــامتها وس ــتقرارها وس ــاد واس ــن الب ــى أم ع
ــة  ــادرة الخليجي ــى املب ــع ع ــد التوقي ــى بع ــم، وحت ومصالحه
وتســليم الزعيــم الســلطة ســلمياً إىل شــخص نائبــه األخ عبــد 
ربــه منصــور هــادي واســتامه مهــام رئيــس الجمهوريــة 
الحــرس  قيــادة  رأس  عــى  وجودنــا  خــال  ومــن  نفذنــا 
ــذ  ــا بتنفي ــه، والتزمن ــادرة من ــات الص ــوري كل التوجيه الجمه
كل الواجبــات واملهــام املســندة إلينــا مــن القيــادة العليــا 
ــن  ــا نؤم ــراف، ألنن ــة واح ــكل مهني ــكرية ب ــية والعس السياس
ــر  ــة الدســتورية وأوام ــون والرشعي ــزام بالدســتور والقان بااللت
ــدر  ــا أص ــس، وعندم ــردد أو تقاع ــا ودون أي ت ــا العلي قيادتن
رئيــس الجمهوريــة قــراره بإعفائنــا مــن مهامنــا يف قيــادة 
الحــرس الجمهــوري نفذنــا القــرار بــكل ساســة وأريحيــة 
واحــرام، وســلمنا قــوات نظاميــة متكاملــة يف أعــى درجــات 
ــرار  ــا ق ــاً وإعــداداً، وقابلن ــة تســليحاً وتنظي ــوة والجاهزي الق
ــة املتحــدة الشــقيقة  ــة اإلمــارات العربي ــا ســفراً يف دول تعينن
بإمكاننــا وكحــق  أنــه كان  الرفــض، مــع  بالقبــول وعــدم 
شــخيص االعتــذار عــن قبــول املنصــب، ولكــن تجنبــاً ألي 
تفســرات خاطئــة بعــدم االنصيــاع للتوجيهــات أو التمــرد 
ــا كســفر  ــا واجبن ــا بالقــرار وأدين ــة قبلن عــى قــرارات الرشعي
عــى أكمــل وجــه لخدمــة وطننــا وظللنــا نحتفــظ بعاقــات ود 
واحــرام مــع شــخص الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي حتــى 
وبعــد إعفائنــا مــن منصبنــا كســفر فإننــا مل نغــر مــن وجهــة 
ــه،  ــا ل ــن احرامن ــة أو م ــس الجمهوري ــخص رئي ــا إزاء ش نظرن
ومل يصــدر عنــا أي موقــف علنــي أو غــر معلــن إزاءه انطاقــاً 
مــن تربيتنــا الوطنيــة واألخاقيــة التــي تعلمناهــا مــن شــخص 
ــكرية  ــة العس ــن املؤسس ــه، أو م ــه الل ــم، رحم ــا الزعي والدن
التــي انتمينــا إليهــا والقامئــة عــى االنضبــاط وتنفيــذ األوامــر 

ــات األعــى. مــن الجه
التفاصيــل  الكثــر مــن  وال يتســع املجــال هنــا لــرد 
ويف  الدولــة  مبؤسســات  ربطتنــا  التــي  العاقــة  وطبيعــة 
مقدمتهــا مؤسســة الرئاســة، وكلهــا تؤكــد بأننــا مل نكــن يف أي 
يــوم وحتــى اآلن عــى خــاف أو لدينــا خصومــة مــع الرشعيــة 
أو ضدهــا أو متمرديــن عليهــا، بــل التزمنــا الصمــت إزاء الكثــر 
مــن األمــور املحزنــة يف وطننــا ليــس ضعفــاً أو تخــاذالً ولكــن  
ــت  ــي فرض ــات الت ــود العقوب ــئ ولقي ــر الخاط ــاً للتفس تجنب
علينــا اعتســافاً ونكايــة، والتــي مل تحــل بيننــا وبــني أداء واجبنــا 
يف التحــرك لــدى مختلــف الجهــات املعنيــة، ومبــا ســمحت بــه 
لنــا الظــروف لــرشح قضيــة شــعبنا ووطننــا ومعاناتهــم وطــرح 
الــرؤى والحلــول املناســبة لهــا، حيــث ظــل يحزننــا مــا يشــهده 
وطننــا مــن التمــزق والشــتات ومــا يكابــده شــعبنا مــن ويــات 

ــاة الشــديدة. الحــرب واآلالم والعــذاب واملعان
حــد  لوضــع  للدعــوة  ســانحة  فرصــة  لنجدهــا  وإننــا 
ــار الســام  ــاء الحــرب والتوجــه نحــو خي ــاة وإنه ــك املعان لتل
ــل  ــيلة لح ــوار وس ــل الح ــاملة وجع ــة الش ــة الوطني واملصالح
كافــة القضايــا بــني أبنــاء الوطــن الواحــد بعيــداً عــن االحتــكام 
إىل لغــة العنــف واالقتتــال    وصونــاً ملــا تبقــى مــن مكتســبات 
الوطــن وإنجازاتــه والحفــاظ عــى نظامــه الجمهــوري ووحدته 
ــوي  ــم األخ ــار التفاه ــي ويف إط ــيجه االجتاع ــة ونس الوطني

وتحقيــق املصالــح العليــا للشــعب والوطــن والســعي إلقامــة 
عاقــات إخــاء متينــة ومتوازنــة  ومتكافئــة مــع األشــقاء 
والجــران قامئــة عــى حســن الجــوار والتفاهــم وتحقيــق 
املصالــح املشــركة وخدمــة االســتقرار والســام اإلقليمــي 

والــدويل.
وال يفوتنــا هنــا تقديــم الشــكر ألشــقائنا يف دول التحالــف 
ــة اإلمــارات  ــة الســعودية ودول ويف مقدمتهــم اململكــة العربي
العربيــة املتحــدة عــى وقوفهــم إىل جانــب اليمــن يف مختلــف 
األمــن  وخدمــة  اإلخــوة  واجــب  مــن  انطاقــاً  الظــروف 

ــة. ــتقرار يف املنطق واالس
إننــا نؤمــن بــأن الســام هــو الحــل والبديــل للدمــار 
ــن  ــاء الوط ــني أبن ــوار ب ــكان، وأن الح ــهده يف كل م ــذي نش ال
ــائكة، وأن  ــا الش ــة القضاي ــة كاف ــل مبعالج ــو الكفي ــد ه الواح
ــم  ــدأ بتقدي ــة هــو األقــل كلفــة ويب ــق املصالحــة الوطني طري
ــا البعــض مــن أجــل الوطــن، وهــذا منطــق  ــازالت لبعضن التن
ــا يف الوطــن يف ســفينة واحــدة إن  ــة، فجميعن ــوة والحكم الق
نجــت نجونــا، وإن غرقــت هلكنــا جميعــاً، وعلينــا أن نتعايــش 
مــع بعضنــا البعــض مهــا كانــت التباينــات أو تعــددت 
االجتهــادات بعيــداً عــن األحقــاد والضغائــن والحســابات 
ــا  ــو وطنن ــذا ه ــوة، فه ــف والق ــة العن ــة ولغ ــة واألناني الضيق

ــتثناء. ــاً دون اس ــؤوليتنا جميع ــو مس وه
ــق  ــن كان يتف ــاً م ــم جميع ــرة أخــرى أجــدد الشــكر لك م
ــر  ــوادر املؤمت ــاء وك ــكر أعض ــص بالش ــف وأخ ــا أو يختل معن
الشــعبي العــام فرســان العطــاء الوطنــي، هــذا التنظيــم 
الوطنــي الرائــد الــذي ظل يجســد عنــوان االعتدال واملســؤولية 
ــزان  ــوم شــوكة املي ــل الي ــاء للوطــن والشــعب وهــو ميث والوف
التــي تســتقيم بهــا األمــور، وتتحقــق بــه أمــاين الشــعب 
ــات  ــاب والتحدي ــم كل الصع ــيظل ورغ ــذي س ــه وال وإنجازات
وتعــدد اآلراء بداخلــه وحــدة واحــدة متاســكة ورقــاً صعبــاً 
ــل يف  ــر بالفع ــدأ املؤمت ــد ب ــال، وق ــأي ح ــاوزه ب ــن تج ال ميك
ــي  ــا الت ــف القضاي ــرؤى إزاء مختل ــد ال ــه وتوحي ــة صفوف مللم
تهــم الوطــن، وهــو بصــدد إعــداد رؤيــة وطنيــة شــاملة لذلــك، 
وســيظل املؤمتــر الشــعبي، التنظيــم الوطنــي الــذي ظــل ومــا 
ــاء ميــٍن قــوي مزدهــر  ــع مــن أجــل بن ــده للجمي ــزال ميــد ي ي

ــه. ــإذن الل ــه، ب ــكل أبنائ ل
ــاه  ــفاء لجرح ــن والش ــهداء الوط ــكل ش ــود ل ــد والخل املج

ــه. ــكل مرشدي ــاملة ل ــودة الس والع
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أحمد عي عبدالله صالح

البيان التوضيحي لسعادة السفير/
أحمد علي عبداهلل صالح
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مــن محطــات التاريــخ عندمــا نتحــدث 
عــن ال24 مــن أغســطس مــن العــام 1982م 
ــاة  ــي للحي ــول تاريخ ــن تح ــدث ع ــا نتح إمن

السياســية يف  اليمــن.
والتــى  الثانينــات  يف  كانــت  البدايــة   
شــهدت فيهــا اليمــن رصاعــات كبــرة شــاالً 
العاقــات  يف  كبــرا  واضطرابــا  وجنوبــاً 

الخارجيــة
كانــت  اليمــن  بــأن  القــول  نســتطيع   
تعيــش فراغــا دســتوريا وقانونيــا وسياســيا 

وانهيــارا أمنيــا .
ومــن هنــا جــاءت فكــرة امليثــاق الوطنــي 
والــذي صاغــه خــرة ابنــاء اليمــن مــن مثقفني 
وسياســني  ومناضلــني  واكادميــني  وعلــاء 
هــذه  فاجتمعــت  اجتاعيــة،  ووجاهــات 
النخبــة والشــخصيات املوجــودة يف اليمــن 
بامليثــاق  ممثلــة  شــاملة  رؤيــة  وصاغــت 
ــم  ــون وت ــه اليمني ــذي اجمــع علي ــي ال الوطن

االســتفتاء عليــه.
ــة   ــة متكامل ــى منظوم ــر ع ــس املؤمت  تأس
ــركات  ــادات والح ــج القي ــارب وبرام ــن تج م
الوطنيــة اليمنيــة يف القــرن املــايض، واســتلهم 
املُثــل الوطنيــة العليــا واألهــداف الكــرى 
تصــورات  معظــم  يف  املوجــودة  املشــركة 
مــدى  عــى  وطنيــة  واحــام  واطروحــات 
ــتقال  ــورة و االس ــرن الث ــف ق ــن نص ــر م اك
والتحديــث  التنميــة  و  الحريــة  والســيادة، 
والدميقراطيــة والعدالــة، واملواطنــة املتســاوية 

ووحــدة الكيــان اليمنــي.
ــه  ــزب، إن ــرد ح ــن مج ــر م ــر أك إن املؤمت
عنــوان كبــر تنطــوي يف إطــاره مجموعــة 

والتكوينــات  اإلنتــاءات  مــن  واســعة 
والخلفيــات  األصيلــة  اإلجتاعيــة 

املحليــة. والخصوصيــات 
املؤمتــر  عــن  نتحــدث  عندمــا  لذلــك 
الشــعبي العــام ومكانتــه وجمهــوره العريــض 
املتواجــد يف كل محافظــة ويف كل مديريــة ويف 
ــي  ــت مين ــة ويف كل بي ــة ويف كل قري كل عزل
فإننــا نتحــدث عــن بعــد تاريخــي وإجتاعــي 
راســخ يف الذاكــرة اليمنيــة العريقــة كونــه 

ــاً  ــس حديث لي
ــل  ــب ب ــني فحس ــيايس مع ــزب س ــن ح ع
هــو حديــث عــن حاضنــه وقــوة سياســية 
ــاً  ــة لــكل اليمنيــني، فض ــة وفكري واجتاعي
واإلعتــدال  الوســطيه  عــن  منوذجــاً  كونــه 
والشــمول  والوضــوح  واملبــادئ  والتســامح 
واملرونــه، وفكــر عريــق وراق قــل نظــره 
ــم  ــن رح ــد م ــه ول ــة كون ــة العربي يف املنطق
ــتورداً  ــاً مس ــن فرع ــن يك ــة ول ــة اليمني الرب
مــن الخــارج كــا هــو حــال الكثــر مــن 

التنظيــات.
ــدث  ــا أتح ــزن عندم ــؤمل ومح ــو م ــم ه ك
التــي  القصــرة  الكلــات  أكتــب هــذه  أو 
ال نســتطيع أن نــويف هــذا التنظيــم حقــه 
ــوي  ــيايس أو التنم ــتوى الس ــى املس ــواء ع س
أو االنجــازات التــي تحققــت يف عهــد حكومه، 
خاصــة وقــد فقدنــا القائــد املؤســس الشــهيد 
ــه  ــق درب ــح ورفي ــه صال ــى عبدالل ــم ع الزعي
األمــني العــام عــارف عــوض الــزوكا رحمــة الله 
ــجاعة  ــكل ش ــهدوا ب ــن استش ــاهم الذي تغش
وكرامــة وثبــات مدافعــني عــن الجمهوريــة 
حادثــة  وســتظل  الوطنيــة،  واملبــادئ 

استشــهادهم فخــرا لــكل مينــي رشيــف و كل 
مؤمتــري مخلــص لوطنــه ولحزبــه .

إن التحديــات التــى يواجههــا املؤمتــر منــذ 
قويــاً  املؤمتــر  جعلــت   2011 العــام  أزمــة 
متاســكاً بحاضنتــه الشــعبية وقواعــده الوفية 
ــارض  ــام يف الح ــعبي الع ــر الش ــيظل املؤمت وس
واملســتقبل هــو الرائــد واألهــم واألكــر يف 
ــة عــى مســتوى املحافظــات  الســاحة الوطني
واملديريــات، وســيظل التنظيــم األكــر حضــوًرا 
شــعبياً بــكل قــوة وثبــات ومتاســك واألقرب إىل 
ــة  ــاس واألكــر قــدرة عــى التعاطــي مبرون الن
مــع كل التحديــات والصعوبــات واســتطاع 
أن يتجاوزهــا بشــكل مل يتوقعــه الكثــرون، 
وكل ذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى الثوابــت 
الوطنيــة وإلتزامــه بقضايــا الشــعب وهمومــه 
التســامح  بقيــم  متمســكاً  وتطلعاتــه، 

ــداً عــن  ــاح بعي ــدال واالنفت والوســطية واالعت

كل أشــكال التعصــب واملناطقيــة وحريصــاً 

عــى  ومحافظــا  الوطنيــة  الوحــدة  عــى 

النســيج االجتاعــي وعــى أمــن واســتقرار 

ــة  ــه وإقام ــامة أراضي ــن وســيادته وس الوط

ــش  ــاون والتعاي ــاء والتع ــات اإلخ ــق عاق أوث

ــاء. ــران واألصدق ــقاء والج ــع األش ــام م والس

إن مســتقبل تنظيــاً الرائــد اليــوم يرتبــط 

ــة  ــتقبل الدول ــاً مبس ــاً ومصري ــاً عميق إرتباط

ــدة. ــة املوح ــة اليمني الوطني

ــه ألي نجــاح أو  ــى عن  وهــو أســاس ال غن

محاولــة حقيقــة تهــدف إىل إحيــاء تجربــة 

تتداعــى  أخــذت  التــى  الوطنيــة  الدولــة 

بفعــل رضبــات خبيثــة مــن معــول الطائفيــة 

واملناطقيــة والتدخــات الخارجيــة. 

ونؤكــد هنــا عــى وحــدة التنظيــم ووحــدة 

لنجــدد  الوطنــي ونجدهــا فرصــة  الصــف 

التأكيــد عــى مطالبــة املجتمــع الــدويل ممثــاً 

العقوبــات  وإلغــاء  برفــع  األمــن  مبجلــس 

الجائــرة عــى الزعيــم الشــهيد عــى عبداللــه 

صالــح وســعادة الســفر أحمــد عــى عبدالــه 

صالــح نائــب رئيــس املؤمتــر الشــعبي العــام.

ــا  ــاء والعهــد لوطنن ويف األخــر نجــدد الوف

وحزبنــا الرائــد وعــى مبــادئ امليثــاق والنظــام 

متمســكني بالنظــام الداخــي ووصايــا الشــهيد 

الزعيــم عــي عبداللــه صالــح رحمــة اللــه 

تغشــاه.

تحيا الجمهورية اليمنية،،،

المؤتمر الشعبي العام
 حاضنة وقوة سياسية واجتماعية وفكرية لكل اليمنيين

الدكتور/ جامل عبدالحق الحمري
عضو اللجنة الدامئة الرئيسية

سياسة

ألقى األخ الشيخ/ عوض عارف 
الزوكا عضو األمانة العامة للمؤمتر 
الشعبي العام نداًء وطنًيا أثناء 
حصار منطقة العبدية قال فيه:

 
 إىل كل قــادة الرشعيــة وعــى رأســهم 
األخ  وإىل  الدفــاع،  وزارة  يف  اإلخــوة 
محافــظ مــأرب ومحافــظ شــبوة، ورجــال 
القبائــل، وإىل األخ طــارق صالح، واإلخوة 
يف العاملقــة واملقاومــة الجنوبيــة، وكل 
ــك الجبهــات:  ــه القــرار يف تحري مــن لدي
ــا  ــويث؛ ف ــد الح ــم ض ــوا جبهاته أن يحرك
مجــال للتهــاون والتخــاذل ويجــب عليهم 
تخفيــف الضغــط الحاصــل عــى األبطــال 

وتخفيــف  الحصــار  وفــك  العبديــة  يف 
الضغــط عــى بــاد مــراد يف الجوبــة؛ 
ــه ســيأيت  ــه إن تركتموهــم اليــوم أن فوالل
الــدور عليكــم غــداً، وهــذا الــكام ليــس 
بجديــد؛ فالتهــاون والتخــاذل الحاصــل 
يف  وحصــل  ســبق  قــد  اليــوم  منكــم 
املــايض حتــى وصــل الحــويث إىل مــا هــو 

ــه اآلن. علي
دعــاء  وندعيكــم  نناشــدكم  فإننــا 
اإلخــاء والوفــاء للشــهداء األحــرار الذيــن 
أجــل  مــن  رخيصــة  أنفســهم  قدمــوا 
القــرار  تتخــذوا  أن  الوطنيــة  قضيتنــا 
ــك  ــات وتحري ــك الجبه الحاســم يف تحري

كل ما لديكم من قوات.

هــذه  منكــم  ينتظــر  فالشــعب 

معكــم،  الجميــع  وســيكون  اللحظــة 

وســيكتب التاريــخ هــذه األيام الحاســمة 

واملصريــة يف تاريــخ شــعبنا، وســيلعن 

تخــاذل  مــن  كل  واألجيــال  التاريــخ 

عــى  القــدرة  ولديــه  الطــرف  وغــض 

التحــرك وتغيــر املعادلــة عــى األرض. 

كــام أوجــه نــداء إىل كل األطــراف 

ــك قواهــا  السياســية القــادرة عــى تحري

عــى األرض؛ أن يقفــوا صفــاً واحــداً، وأن 

ــاء  ــراً للدم ــوم تقدي ــم الي ــوا خافاته يرم

التــي مازالــت تســكب إىل هــذه اللحظــة 

الشــعب  وحريــة  كرامــة  أجــل  مــن 

املكلومــة  دولتــه  واســتعادة  اليمنــي 

وتخليصهــم مــن هــذا الكهنــوت الحــويث 

الخبيــث.

نداء وطني
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ــة رســخت  ــة واليســارية واليميني ــوى الكهنوتي الق
وجودهــا مــن خــال املســاحة الدميقراطيــة التــي 
ــه  ــس عــي عبدالل ــم الرئي ــرة حك ــاد يف ف عمــت الب
ــم  ــورة العل ــاح الســيايس وث ــح؛ واســتغلت االنفت صال
والتكنولوجيــا لتفتيــت النظــام مــن الداخــل، وتعميــة 
منظومــة الدولــة بأنشــطة وبرامــج مرشوعــة ولكنهــا 
ظاميــة  وأجنــدات  خبيثــة  لنوايــا  غطــاء  كانــت 
خــارج  مــن  مدعومــة  وطنيــة  غــر  ومامرســات 

الحــدود.
ــة بوضــوح  ــك القــوى نواياهــا الحقيقي أظهــرت تل
عندمــا أعلنــت تحالــف اللقــاء املشــرك الــذي أظهــر 
ــة  ــا واملتباين ــات املتناقضــة أيديولوجي ــك املكون أن تل
ــدون  ــد ب ــي واح ــا الظام ــة أن مموله ــج املعلن الربام
التخريــب  عــن  عجــزت  قواعدهــا؛  أغلــب  علــم 
جبهــة  لتشــكل  جهودهــا  كل  وســخرت  الفــردي 
ــة النظــام، ومامرســة  ــدف لخلخل ــة واحــدة ته هدمي
الفســاد، وتدمــر مؤسســات الدولــة، وزعزعــة األمــن 

واالســتقرار.
وألن تلــك القــوى ليــس لهــا فكــر وطنــي وال 
ــت  ــي ظل ــي حقيق ــامء وطن ــي وال انت ــرشوع وطن م
تســتلهم برامجهــا ومشــاريعها مــن مؤسســات دوليــة 
ــر منجــزات  ــة رســمية وغــر رســمية لتدم أيديولوجي
ــد  ــن، وتعي ــر املجيدت ــبتمرب و14 أكتوب ــوريت 26 س ث
والعمــى  واألميــة  والجهــل  التشــطر  إىل  اليمــن 
والتقوقــع يف كنتونــات مغلقــة بدائيــة محرومــة مــن 
ــاة الحــرة والكرميــة؛ لتنعــم فقــط  كل مقومــات الحي
قياداتهــا وبعــض عنارصهــا الفاعلــن بحيــاة الرفاهيــة 
للجهــات  الوطــن  ثــروات  كل  وتســلم  واملجــون، 

ــر. ــب والتدم ــت التخري ــي مول ــة الت الخارجي
نحــن عــى يقن أن الشــعب اليــوم عــرف الحقيقة، 
وتبــن لــه الصــواب مــن الخطــأ، وكشــف زيــف تلــك 
الشــعارات الرباقــة والوعــود الزائفــة، وأدرك يقيًنــا 
ــا  ــا كونه ــة ورشاكه ــوى الظامي ــخ الق ــع يف ف ــه وق أن
وليــس  املواطنــن،  وســحقت  الوطــن  تقاســمت 
للشــعب إال اليقظــة مــن الخنــوع والســبات والركــود، 
املجربــة  الوطنيــة  القيــادات  حــول  وااللتفــاف 
ــة  ــى الجمهوري ــة ع ــن والحريص ــت اليم ــي خدم الت
ــام،  ــن والس ــة واألم ــة والتنمي ــدة والدميقراطي والوح
البنــاء  مســؤولية  كاهلهــا  عــى  حملــت  التــي 
واإلعــامر، وخدمــت الشــعب والوطــن، ودافعــت عــن 
مبــادئ ثــوريت 26 ســبتمرب و14 أكتوبــر، ورســخت 
الوحــدة الوطنيــة، واحرمــت الدســتور والقانــون، 
وكان لهــا الحضــور اإلقليمــي والــدويل املــرشف بنديــة 

ورشف. واســتقالية 

الحقيقة الغائبة
 والمتغافل عنها

   مــادة )1( الجمهوريــة اليمنيــة دولــة عربيــة إســامية مســتقلة ذات ســيادة، وهــي وحــدة ال تتجــزأ 

وال يجــوز التنــازل عــن أي جــزٍء منهــا، والشــعب اليمنــي جــزء مــن األمــة العربيــة واإلساميــــة.

مادة )2( اإلسام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.

مادة )3( الرشيعـة اإلساميـة مصـدر جميـع الترشيعـات.

مــادة )4( الشــعب مالــك الســلطة ومصدرهــا، وميارســها بشــكل مبــارش عــن طريــق االســتفتاء 

ــة  ــة والتنفيذي ــابات العامــة، كــام يزاولهــا بطريقــه غــر مبــارشة عــن طريــق الهيئــات الترشيعي واالنتخـ

ــة. ــة املنتخبــ ــس املحليـ ــق املجال ــة وعــن طري والقضائي

ــك بهــدف  ــة وذل ــعددية السياســية والحزبي ــة عــى التـ ــادة )5( يقــوم النظــام الســيايس للجمهوري م

تــداول الســلطة ســلمياً، وينظــم القانــون األحــكام واإلجــراءات الخاصــة بتكويــن التنظيــامت واألحــزاب 

السياســية ومامرســة النشــاط الســيايس وال يجــوز تســخر الوظيفــة العامــة أو املــال العــام ملصلحــة خاصــة 

بحــزب أو تنظيــم ســيايس معـيـــن.

مــادة )6( تؤكــد الدولــة العمــل مبيثـــاق األمــم املتـحـــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان وميثـــاق 

جـــامعة الــدول العربيـــة وقواعــد القانــون الــدويل املعــرف بها بصـــورة عامـــة.

األسس السياسية
 في دستور 

الجمهورية اليمنية

والــدي الزعيــم عــي عبداللــه صالــح عفــاش: مــا 
أكــر الفــرق بينــك وبينهــم!!!

ــني  ــع ياس ــارات لرج ــك إىل اإلم ــت بنفس - ذهب
لــك  جــزاه  فــكان  الغربــة؛  ديــار  مــن  نعــان 

»إرحــل«؟؟
ــر  ــن حســني األحم ــه ب - أقمــت للشــيخ عبدالل
ــوم  ــام أوالده يف ي ــني )شــعبية ورســمية(؛ فأق جنازت

ــاالت(!!! ــح واالحتف ــك )الذباي جرح
ملحاكــم  الزنــداين  الشــيخ  تســليم  رفضــت   -
لســجنك  وأفتــى  فســعي  وســجونهم؛  الغــرب 

!!.. ومحاكمتــك.
ــد  ــيخ املؤي ــك أرس الش ــل ف ــن أج ــافرت م - س
مــرات ومــرات؛ فكانــت كلمــة الشــكر منــه... 

ـه الجــاه رحلــك(..!! )بذيِـّ
- رفعت لهم املصحف الرشيف؛ فرفعو لك صور جيفارا امللحد!!!

- قلت لهم املرجعيه كتاب الله؛ فقالو لك مرجعيتنا الشارع!!!
- قال لك محمد قحطان: سأزحف لغرفة نومك؛ فكان ردك شكراً ملحمد قحطان عى خطابه الحصيف!!!

- قــال لــك صــادق األحمــر ســأخرجك مــن اليمــن حــايف القدمــني؛ فــكان ردك لــه : أنــا أرقــى مــن أن أرد عــى 
الصغــار!!!

- حاولو قتلك واحرقو جسدك بصاروخ الفوقاز؛ فكان ردك لقيادتك: وال طلقة!!!
ومع هذا يسألو ملاذا؟؟؟ نحبك والنحبهم :::  نجلك والنطيقهم ::: ألنك مختلفاً عنهم :::

)))مختلفاً جداً ايها الكبر الزعيم املحنك رجل التسامح واألخاق ((( 
رحمة الله تغشاك يازعيم األمة العربية

أ/ هناء الضياينلماذا نحبك يا زعيم؟
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تاريــخ  عــر  والوقائــع  األحــداث  تؤكــد 
ــن  ــدة اليم ــث أن وح ــم والحدي ــن القدي اليم
هــي األســاس، وان الفرقــة املتقطعــة التــي 

شــابت بعــض مراحلــه هــي االســتثناء.
نشــوة  نتــاج  ليســت  الحقيقــة  هــذه 
جاهــر  احتفــاالت  بهــا  أوحــت  لحظيــة 
الشــعب اليمنــي بالعيــد الوطنــي للجمهوريــة 
تؤكدهــا  حقيقــة  بــل  مايــو،   22 اليمنيــة 
انروبولوجيــة  وقــراءات  تاريخيــة  دراســات 
خلصــت جميعهــا إىل أن اليمــن أرًضــا وشــعبًا 
مبفهــوم  ثقافيــا  وموحــد  جغرافيًــا،  موحــد 
الثقافــة العــام، ومــا ينســحب عنهــا إىل التنــوع 
يف كل مفــردات املنظومــة الثقافيــة انطاقــا 
ــس  ــى املاب ــور أو حت ــات والفولكل ــن اللهج م
ومائــدة الطعــام. بــل أن هــذا التنــوع بحســب 
ــززه. ــد ويع ــذا التوح ــر ه ــني يث ــد الباحث أح

أمــا التجــزؤ الــذي ســاد بعــض الحقــب 
يف تاريــخ اليمــن فلــم يتجــاوز إطــار التجزئــة 
الحكــم  مطامــع  فرضتهــا  التــي  السياســية 
وأطــاع القــوى الخارجيــة التــي كانــت تحــرص 
عــى وجــود أكــر مــن مملكــة أو دولــة أو 

دويلــة يف " بلــدة طيبــة ورب غفــور".
واســتنادا إىل كثــرٍ مــن املراجــع التاريخيــة 
مــن أمهــات الكتــب جــاء كتــاب "عالقــة 
و  القديــم  التاريــخ  يف  اليمنيــة  الوحــدة 

ــن  ــارص حس ــن ن ــد ب ــه محم ــث" ملؤلف الحدي

ــق الحضــاري للوحــدة  ــه العم ــد يف جزئي ليؤك

اليمنيــة، متتبعــاً بإيجــاز وراصــداً بوعــي بحثــي 

مراحــل التاريــخ اليمنــي، متوقفــاً عنــد مراحــل 

التوحــد ملقيــا مزيــدا مــن الضــوء عــى صانــع 

ــة بــدءاً مــن امللــك  هــذا التوحــد يف كل مرحل

يعــرب بــن قحطــان يف )5000 ق.م( وحتــى 

ــح عــام )1990م(،  ــه صال الرئيــس عــي عبدالل

مطلقــاً عــى كل صانــع للوحــدة يف كل مرحلــة 

ــمية  ــاءت تس ــا ج ــن هن ــاق(، وم ــة )عم صف

ــة " الصــادر  ــة الوحــدة اليمني ــاب "عالق الكت

ــرش". ــادي للن ــز عب ــن عــن "مرك يف جزأي

عــن  بعيــد  وأســلوب  بســيطة  بلغــة 

ــبع  ــيقاً يش ــاً ش ــاب عرض ــدم الكت ــد يق التعقي

ــن  ــزة ع ــة موج ــادي مبعرف ــارئ الع ــم الق نه

مســار التطــور التاريخــي والحضــاري للوحــدة 

اليمنيــة عــر التاريــخ.

أ/ أحمد األغربي عمالقة الوحدة اليمنية

ــرة عــى املســتويات  ــة اســراتيجية كب ــع اليمــن بأهمي يتمت
السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة يف منطقــة الخليــج وشــبه 
ــاق  ــذا النط ــه ه ــا يختزن ــاص، وم ــكل خ ــة بش ــرة العربي الجزي
ــوق األرض  ــة )ف ــة هام ــوارد طبيعي ــروات وم ــن ث ــرايف م الجغ
وتحتهــا(، إضافــة إىل اإلرث الحضــاري والثقــايف للشــعب اليمنــي 
األكــر متيــزاً يف شــبه الجزيــرة العربيــة، وتكمــن األهميــة 
الذهبيــة ملوقــع اليمــن الجيواســراتيجي يف تكونــه مــن جبهتــني 
األوىل  كــم،  عــى مســافة وقدرهــا 2500  متتــدان  مائيتــني، 
ــة عــى  ــا، والثاني ــج عــدن جنوبً تطــل عــى بحــر العــرب وخلي
ــن  ــع اليم ــة موق ــن أهمي ــف م ــا،  وضاع ــر غربً ــر األحم البح
انتشــار جــزره البحريــة يف مياهــه اإلقليميــة عــى امتــداد بحــر 
العــرب، وخليــج عــدن، والبحــر األحمــر،  كجزيــرة بريــم املطلــة 
ــة  ــه البحري ــذي زادت أهميت ــدب، وال ــاب املن ــق ب ــى مضي ع
ــدوره أحــد أهــم  ــح ب ــث أصب ــاة الســويس، حي بعــد إنشــاء قن
ــة«  ــق الزجاج ــكل »عن ــاره يش ــة، باعتب ــة العاملي ــق املائي املضائ
بالنســبة للبحــر األحمــر، واملتحكــم بالطــرق التجاريــة بــني 

ــرب. ــرشق والغ ال
بحســب املعطيــات، ميــر عــر بــاب املنــدب يوميًــا، ما نســبته 
4% مــن الطلــب العاملــي عــى النفــط، ومــا يعــادل نســبته أيضــا 
10% مــن الشــحنات التجاريــة العامليــة، هــذه الخصائــص جعلت 
بــاب املنــدب يحتــل املرتبــة الثالثــة عامليــاً بعــد مضيــق هرمــز، 
ــا،  ــي تعــره يوميً ــة النفــط الت ــث كمي ــا، مــن حي ــق ملق ومضي
ــة،  ليجعــل  ــه االقتصادي ــه االســراتيجية وقيمت ــا زاد يف أهميت م

ذلــك بــدوره مــن موقــع اليمــن الجيواســراتيجي اليــوم، ســاحة 
رصاع محــي- إقليمــي- دويل، ألنــه يجعــل مــن الجهــة املســيطرة 
عليــه، العبًــا أساســيا يف املنطقــة والعــامل، ومينحهــا القــدرة عــى 

التحكــم مبدخــل أحــد أهــم املعابــر املائيــة العامليــة.
مســار تطــور الــراع الراهــن يف اليمــن وعليــه يســهم 
بشــكل فاعــل يف التشــكل الجديــد للنظــام الــدويل الراهــن 
اآلخــذ يف التحــول؛ اليمــن يربــع عــى احتياطــات نفطيــة 
وغازيــة كبــرة جــًدا، واإلدارات الدوليــة كانــت تــدرك ومنــذ أمــد 
بعيــد أهميــة اليمــن ومــا يختزنــه مــن احتياطــات هائلــة مــن 

النفــط؛ فوفقــاً ملســح جيولوجــي مفصــل لرشكــة )يــو إس جــي 

إس(: ميتلــك اليمــن خزانــات نفطيــة بحريــة ضخمــة، مــا يبــني 

أن احتياطــات النفــط غــر املســتغلة يف اليمــن هــي أكــر مــن 

االحتياطيــات يف املنطقــة؛ كانــت الدولــة اليمنيــة يف 2010م 

تســعى جــادًة لاســتفادة منهــا بعــد اكتشــافها والتنقيــب عنهــا، 

ولذلــك حرصــت قــوى دوليــة ومحليــة لتدمــر الدولــة ونظامهــا 

ــدم  ــدة اله ــذ أجن ــيات لتنفي ــا ومليش ــع مبافي ــيايس، والدف الس

ــب. والتخري

إطاللة على األهمية االستراتيجية لليمن الحبيب
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"يا جال الحق صوت القدِر 
يا وثوب الشعب يف سبتمرِب"

"هذي بادي وأنا فاحها والبتول"
الشــاعر عثــامن ســيف قاســم املخــايف، 
املعــروف ب"عثــامن أبــو ماهــر" شــاعر ثــوري 
وعســكري  الرفيــع،  الطــراز  مــن  ومناضــل 
ــتنهضها،  ــم، وتس ــحذ الهم ــه تش ــدر كلامت مقت

ــا: ــارش، ومنه ــوب ط ــا أي ــدح به ــام ص كل
يا نسياًم عابًقا كالزّهِر

طيب األنفاس عند السحر
يا جال الحق صوت القدر
يا وثوب الشعب يف سبتمرب

ي ُعُمري اسقني عدالً أغذِّ
يف سام الثائر املنتِر

مولدي أنَت ونور البِر
ووميٌض يف دمي املُستعٍر

ــز   ــاف تع ــده يف املخ ــن مول ــر  ب ــو ماه أب
1941م ووفاتــه يف 2٠ ينايــر 2٠13م  ومحطات 
الســعودية وموســكو  بــن  تنقلــه ودراســته 
ــو  ــاج الشــعري واألديب فه ــل باإلنت مشــوار حاف

ــر "  ــم الثائ ــوان "النغ ــب دي صاح
ــه أيــوب حــوايل عــرشة أعــامل بــن  غنــى ل
وطنيــة وزراعيــة، ففــي كل ســهل وجبــل عــى 
امتــداد هــذه البــاد يصــدح الــُزراع والفاحــون 
مثلــام صــدح أيــوب بذلــك اللحــن الزراعــي يف 

" ُشــّبابة الســاقية "والــذي منــه:
أريض أنا يا ابتسام الحبِّ يف كل جيل

يا أرض نشوان يا تاريخ شعبي األصيل
تحية الُحّب تهديها تال الدليـل

د عْذَب الجنى وبنُّ وادي بني حامَّ
أبــو ماهــر هــو أيًضــا صاحــب “معينــة 
الــزّراع” ”، “شــني املطــر يــا ســحابة”، “وا 
الحقــول”،  لحــن  صاحــب  وهــو  زخــم”، 
املعروفــة مبطلعهــا: ” ُشــّني املطــر يــا ســحابة”، 

ومــن كلامتهــا:
” شــّني املطــر يــا ســحابة فــوق خــر 

الحقــول
ه يضم السيول؟  قويل ملأرب متى سدُّ

 شني املطر فوق ودياننا،
 واروي تراب السعيدة ألجل أجيالنا.

إلــــــى أن يــقــول يف القصيدة ذاتها:
محتجــب  لــك  كــم  الشــمس  معبــد  يــا 

واحبيــب؟
قــل يل إىل متــى بعدمــا قاســيت شــــوق 

الغريــب؟ 
برشاك يا مارب األمجاد عدنا وعـــاد 

يهدي لك الخر ألجل األقوياء الشــــداد.
ويختتمهــا مفتخــراً متواضعــا محبــاً مخلصــاً 
فاحــهــــا  وأنــا  بـــــادي  هـــــذي  بقولــه: 

والـــبــــتــــول.

ويف "معينــة الــزراع يدعــو الشــاعر املرحــوم 

أبــو ماهــر عــى لســان أيــوب إىل العمــل وتــرك 

وعــدم  باللــه  واالســتعانة  والدعــة  املقايــل 

انتظــار عطــاء الغــر:

أال ُمعن، أال يا الله يا رازق الطر

أال ترزق تخارج من النر

أال معن أال ما يف املقايل لنا خر

وال السؤال من يد الغر

ــزارة  ــز بغ ــر، متي ــو ماه ــامن أب ــوم عث املرح

إنتاجــه اإلبداعــي فــإىل جانــب ديــوان "النغــم 

ــا: ــه عــدد مــن املؤلفــات منه ــر"، ل الثائ

ســنة  طبعــت  قصــة  الواعــد،  الحلــم   -

. 199٠م

- هيجــة مــا يدخلهــا حطّــاب، روايــة تحــت 

ــن  ــدث ع ــة تتح ــة واقعي ــي رواي ــع، وه الطب

ــورة. ــام الث ــال يف أي ــداث النض أح

- "فتات" رواية.

 - الهجرة الطويلة. قصة.

- الغائب الذي مل يعد. قصة.

- املنتقم. قصة.

- الدوامة. قصة .

ومعظمهــا مل تطبــع حتــى اآلن، يــردد النــاس 

كثــرًا مــن األناشــيد التــي ســمعوها مغنــاة 

أنهــا  الغالــب  يف  يعلمــون  وال  ويحفظونهــا 

ــا: ــر ومنه ــو ماه ــامن أب لعث

مييًنا مبجدك يا موطني

ويا مهد كل فتًى مؤمن

سأميض عى الدرب ال أنحني

ولن أتواىن ولن أنثني...

وكذلك أنشودة:

إىل املجد هيا بعزم األسود

نشيد الرخاء بأرض السدود...

ماهــر  أليب  وغرهــام  النشــيدين  وكا 

املعطــري. أحمــد  العقيــد/  وغناهــام 

شــكل مــع أيــوب ثنائيــاً جميــاً راجــت 

وخاصــة  الفتــاً،  ذيوعــاً  وحققــت  أعاملهــام 

ــة  ــة واألرض والرب ــى بالزراع ــي تتغن ــك الت تل

والســيول. واملطــر  والحقــول 

الحديــث يطــول كثــراً عــن عثــامن أبــو 

ماهــر فقــد اجــرح كثــرًا مــن مواقــف النضــال 

ــر وحصــار الســبعن،  ــوريت ســبتمرب وأكتوب يف ث

ــة  ــب يف وزارة الثقاف ــن املناص ــدداً م ــد ع وتقل

وغرهــا عــى فــرات مختلفــة مــن الســبعينيات 

ــه. وحتــى ســني عمــره األخــرة رحمــه الل

شعراء كتبوا أليوب
عثمان أبو ماهر

أ/ خليل القاهري

يامن ترى الريح تجري يف متاهتها
قف ال تسر ببحٍر يسحق السفنا

وانظر إىل األفق يف ليل الهاك وهل
منيض بظلاء تغىش الهول واملحنا

البحر إن هاج تأيت الريح صارخًة
من كل فج  تذيب الروح والبدنا

ال تعتقد أن ليل الجهل منتهياً
مادام يف الليٍل نشكوا الظلم  والعفنا

اللهــو يغمـــر واإلهمــال غافيــٌة
عيناك عنـه ترى األحـاَم والوســنا

يختـال باملكـر من يزهــو بغلظتــه 
  لـــم يـدر أنا رأينا الرش محتقنا

الجهل والقهر يبدو يف مامحهم
ما كان يخفيه من خبٍث وكم فتنا

يا بحر هل يل بأن ألقـى سفينتنا
واملـوج عـاٍت ورعد الليل يـرعبنا؟

ما بالها الريح تطوي الرشق ماكرًة
والبـحر يقـذف يف أمـواجه الحزنا

غضبان غضبان والشطآن باكيٌة
واألنجــم الزهــر يف العليا ترمقنا

هذي املرايس عى شطآنها بلغت
مرمى الريـاح وما أبقـت لنا وطنا

فانظر إلينا إله الكون منقذنا 
ممـا تعانيـِه أرض اليُمـن واليمـنا

ما بالها الريح

آمنة ناجي املوشيك
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اختيار/ محمد هطيفنهال الخطايب

مروى سيد

ُر الزواج وصية أبعندما ُأقرِّ

من مذكرات عروس

فُخطتــي لبيتــي هــي أن يكــون مــاًذا! لزوجــي وألوالدي، أريــد أن 
ــي  ــامل الخارج ــن الع ــاًذا ع ــم م ــون له ــا يك ــا دافًئ ــا طيًب ــم بيًت ــَئ له أُنِش

املوِحــش الــذي ســيواجهونه يومًيــا.
ــه  ــوا من ــوف، ال أن يهرب ــعروا بالخ ــام ش ــه كل ــأووا إلي ــم أن ي  أريده

ــرى.  ــاذاٍت أخ ــن م ــوا ع ويبحث
أريــُد بيتــي عالَــاًم نقًيــا خالًيــا مــن الكــذب، والخيانــة أو النفــاق، أريــده 
هادئـًـا، ال مجــال للراعــات واملخــاوِف فيــه، نســتند أنــا وهــو عــى بعضنــا 
البعــض لنقطــع فــرات األزمــات املحتدمــة ونعــرب عــرات الِخــاِف بأمــان 

دون أن تُدمــى أقدامنــا.
ــة،  ــَنِ وانســاخ الهويّ ــد بيتــي مبعــزل عــن صخــب العــامل، عــن الِف أري
أريــده بيًتــا إســامًيا عربًيــا أصيــًا، يُتــى فيــه القــرآُن ويقــام فيــه صالــون 
ــروون  ــا أو شــبابًا ي ــوا حينه ــا ِصغــاًرا كان ــا وهــو وأطفالن ــي أن أديب يجمعن

علينــا مــن الشــعر مــا كتبــوا أو حفظــوا.
أريــُد بيًتــا مــن حــٍب وحنــاٍن ولُطــف وليــس قــرًا ينبهــر بــه كل مــن 

يدخلــه وهــو مزدحــم بالِشــجار والهــم والضجــر.
وهــذا البيــُت الهــاديء ســُيخِرُج يوًمــا لألمــِة أبطــايل الِصغــار بــكل مهنــٍة 
ــاس ويســروا  ــوا يف الن ــا ليخطب ــن ســأُِعّدهم أعواًم ــارون، أبطــايل الذي يخت
ــا ســويًا يُخــِرُج  ــي بيًت ــه، ســيكون بيت ــه ُمبلّغــن عــن نبّي ــن الل ــم بدي فيه

لألمــِة خلفــاء للــه يف أرضــه.

َمــا آتَــوا  يُْؤتُــوَن   قــال تعــاىل: »َوالَِّذيــَن 
ُقلُوبُُهــْم َوِجلَــٌة أَنَُّهــْم إِىَلٰ َربِِّهــْم َراِجُعــوَن )6٠(«  وَّ

ــون. ــورة املؤمن س
ــم اآلخــرة  ــاداً ِوجَهُتُه ــه ِعب ــدي: إّن لل ــا ول  ي
وبوصلتهــم الســامء، تراهــم يعملــون الخــر 
راجــًن فيــه وجــه اللــه، ثــم يتولــوَن إىل الظــل، 
يبكــون ويســتغفرون خوفــاً أال تُقبــَل أعاملهــم، 
وطَمعــاً برحمــة ربهــم! قلوبهم وِجلــة، وعيونهم 
ــا ولــدي  ــم إىل ربّهــم راجعــون(! ي دامعــة ) أنّه
ــر  ــة، أدركــت معنى)ولكنــه ينظُ إنهــا قلــوٌب حّي
إىل قلوبكــم وأعاملكــم( فصــار نقــاء القلــب 
غايتهــا، وصفــاء الفــؤاد مبتغاهــا!  هــم أدركــوا 
ــِر  ــكاُن نظ ــي م ــة ه ــذه املُضغ ــدي أّن ه ــا ول ي
ــه  ــَح ل ــد فت ــى رأى فيهــا صــدَق العب العــّي! مت
ــا واآلخــرة! ــَل مــن خــرّي الدني ــربّ لينه ــواب ال أب

 يــا ولــدي.. إّنــا النجــاة بــأن تنشــغَل بنفســك عــن الخلــق.. تُهــّذب مســاعيها، تُعاتِــب 
تقصرهــا، تُعاقــب تَجاوزهــا، وتُجــازي إحســانها! 

إّنــا النجــاة بــأن تراقــب قلبــك؛ فتصلــح منــه مــا مزّقتــه يــد الغفلــة والشــهوة، وتحــرس 
فيــه مداخــل الشــيطان وحديــث النفــس!  

يــَن أَْعــاَماًل )1٠3(  يــا ولــدي: يقــول العظيــم يف ســورة الكهــف: ُقــْل َهــْل نَُنبُِّئكُــم ِباأْلَْخَسِ
ــا )1٠4(..  ــُنوَن ُصْنًع ــْم يُْحِس ــُبوَن أَنَُّه ــْم يَْحَس ــا َوُه نَْي ــاِة الدُّ ــْعُيُهْم يِف الَْحَي ــلَّ َس ــَن َض الَِّذي
ــك أحســنت عمــاً،  ــنُّ أنّ ــا فتظُ ــاة الدني إّن الخســارة الحقيقــة، أن تعمــل وتَســعى يف الحي
وأتقنــت ســعياً، وتَغفــل عــن رِشٍك َخفــّي وهــوًى متَّبــع، واختــاٍط للنوايــا، وانتظــاٍر للمــدح 
ــُح  ــك! فُيصب ــراد نفس ــك إىل م ــن أعامل ــه م ــراد الل ــن م ــك ع ــُت قلب ــذّم، فيلتف ــٍت لل ومق
هّمــك رىض النــاس عنــك، ورأيهــم يف أعاملــك! فتزيــد بالعمــل والســعي إذا أُثنــي عليــك، 

ــك!  وتُنِقــص إذا تــّم ذمُّ
ــا  يــا ولــدي: قيــل ) مــن شــِهد يف إخاصــه إخــاص، فإخاُصــه يحتــاج إىل إخــاص(! إنّه
ــرّب!  ــد وال ــن العب ــة ب ــٍة خاّص ــو بعاَق ــد الســالكن يحل ــن تنتهــي، وإّن املســر عن ــٌة ل رحل
ــاء  ــى إخف ــرِص ع ــادَق لَيْح ــاء!  إّن الص ــوٍف ورج ــن خ ــيض ب ــه، فيم ــه الل ــا وج ــو به يرج
ــداء  ــاس عــى إخفــاء ذنوبهــم! وإذا دعــاه داعــي البــذل إلب ــه أكــر مــن ِحــرص الن عبادات
صدقاتــه مــن مــاٍل أو قــول أو عمــٍل لغايــِة تشــجيع الغــر أو االقتــداء، اســتغفَر اللــه ُعقــب 
عملــه، وســارَع بعمــِل خــرٍ خفــيٍّ يُبقيــه يف واحــة النجــاة.. تلــك الواحــة التــي تَصــُل إليهــا 
بعــد تــّرعٍ وطَلــب مــن اللــه أن يجَعلــك ممــن يريــدون وجهــه يف أعاملهــم، مــن وهبــوا 
ــِه َربِّ الَْعالَِمــَن( )األنعــام:  ــاَي َوَمــاَميِت لِلَّ للــه أعامرهــم فنــاَدوا: )إِنَّ َصــَايِت َونُُســيِك َوَمْحَي
162( تلــك واحــٌة تــروي مــن مائهــا عطشــك فيــزداد بذلــك ظــأمك، وتبقــى لــّذة الطأمنينــة 

ــك عــى أن تــروي قلبــك أكــر، وتزيــد مــن أعــامل الــّس أكــر!  تحثُّ
: )َفَمــن كَاَن يَرُْجــو لَِقــاَء َربِّــِه َفلَْيْعَمــْل َعَمــًا َصالًِحــا َواَل يُــرْشِْك ِبِعَبــاَدِة َربِّــِه أََحــًدا( بنــيَّ

ــوا،،، فســاروا  ــوا فعمل ــن علِم ــوا م ــن اشــتاقوا فتاق ــن.. م ــاُء املُحب ــُه لق ــف: 11٠( إن )الكه
بقلوبهــم،، حتــى وصلــوا.

يــوم  إحداُهــن  كتَبــْت 
أِلوِل  رأيتــُه  حــَن  زفافهــا: 
مــرٍة مل أتوقــع أبــداً أن ذلــك 
طويلــٍة  فــرٍة  بعــد  الشــعور 
ســيحل يب، أذكــر املــرة التــي 
أخــربين فيهــا عــن رغبِتــه يف 
خطبتــي، وأذكــر أول ردة فعــٍل 
ــن  ــة لِك ــة وَفرٍح ــت خجل يل كُن
يف  مــرٍة  أول  وأذكــر  خائِفــة، 
ــة  ــة الرشعي ــت الرؤي ــا وق بيِتن
حينهــا  صامتــًة  كنــُت  وأين 
ِبحــرٍف  التَّفــوه  أســتطع  ومل 
بــَن  إيّل  ينظــر  وهــو  واحــد 
الحــن واآلخــر وســط الجلــوس 
ــي  ــي أيب وأم ــه، حــَن تركن ــن نظراتِ ــي خجــي ِم ــان وال أخف ــاه تلمع وعين
ــوِن  ــة لِل ــس متفحص ــُت أجل ث، كن ــدُّ ــتطيع التح ــى نس ــداً حت ــا بعي وذهب
ســجاد بيتنــا كأين أراُه أِلوِل مــرة، وكأين ال أســكُن ذلــك املنــِزل ُمنــُذ 
ســنوات، وحــَن بــدأ ِبالحديــِث لرفــع عنــي خجــي؛ كنــُت أســمعه صامتــة، 
وحــَن ســألني أال تريديــن قــول أي يشء؟! ســألته أســئلة استكشــافية جــداً 
ــه وهــو ذاِهــب، وكاَن  وغريبــة، حتــى عنــد انتهــاء جلســتنا نظــر يل ِبطرِف
يبتِســم كأنــُه يرســل يل بعــض الكلــامت فهمتهــا ِمــن عينيــه ورحــل، اليــوم 
ــا أنَّ  ــا بعــَد مــا تأكدن ــن الُحــب والــود يعّمن نحــن ُمتجــاِوران يف خليــٍط ِم
ــه وُرمبــا تشــابهنا ال أدري. ــا كاَن يِجــد مــا يُكمل ــاج اآلخــر، ِكان ــا يحت كلين
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بسم الله الرحمن الرحيم
ــه والصــاة والســام عــى ســيا  الحمــد لل
رســول اللــه وعــى إخوتــه مــن األنبيــاء 

واملرســلني.
 – منصــور  عــديل  املستشــار/  ــيِّد  -السَّ
الرئيــس الســابق لجمهوريــة مــر العربيــة..

-قداســـة البابــا تواضــــروس الثــاين – بابــا 
ــية.. ــرازة املرقس ــرك الك ــكندرية وبطري اإلس

مــروان-  عمـــــر  املستشــار/  ــيِّد  -السَّ
وزيـــــر العـــــدل، نائبًــا عــن دولــة الدكتــور/ 
مجلــس  رئيــس   – مدبــــويل  مصطفــى 

الــوزراء..
-الدكتــور القــس/ أندريــا زيك – رئيــس 

الطائفــة اإلنجيليــة مبــر..
إبراهيــم  األنبــا/  البطريــرك  -غبطــة 
الكاثوليــك.. األقبــاط  بطريــرك   – إســحق 

-نيافــة املطــران/ ســامي شحــــاتة – رئيس 
الكنيســة اإلنجليكانيــة مبر..

ــوزراء والســفراء  ــادة ال -الســيدات والســ
ــون.. واملحافظ

ــه..  ــه وبركات ــة الل ــم ورحم  الســام عليك
وبعــد؛

جميًعــا  بحرضاتكــم  ومرحبًــا  فأهــًا 
وكنائســكم  الرشيــف  أزهركــم  رحــاب  يف 
املريــة العريقــة ويف ضيافــة: بيــت العائلــة 
املريــة، هــذا البيــُت الكريــُم األصيــل الــذي 
نحتفــل اليــوم بذكــرى مــرور عــرْشِ ســنوات 
ــق  ــٍم عمي ــرًة لتفاه ــه، وكان مث ــى تأسيس ع
مــدروس بــني األزهــر والكنيســة، التََقيــا فيــه 
مــن أجــل تحصــني مــَر واملريــني مــن 
ــا  ــن حولن ــرت ِم ــاد، ودمَّ ــت بالب ــٍن أحدق ف
أوطانًــا ومجتمعــاٍت، بــل وحضــاراٍت ضاربــًة 
بجذورهــا يف قديــم األزمــان واآلبــاد، وراح 
ــن  ــن األرواح، واآلالف م ــنُي م ــا املاي ضحيَّتَه

يــن  والفارِّ واليتامــى،  واألرامــل  املشــوَّهني 
ــم.. ــم وأوطانه ــن ِدياره ــني ع والنازح

 
الحــفُل الكــريم..

 لقــد ُولِــَدت فكــرة هــذا الِكيــاِن الفريــد 
يف ينايــر مــن عــام أحــد عــرش وألفــني يف 
ــا حــادث  ــاء أداء واجــب العــزاء يف ضحاي أثن
وكان  باإلســكندرية،  القديســنْي  كنيســة 
الحـــــــــــديُث –يوَمهــا– بــني قداســة البابا: 
الثالــث ووفــِد األزهــر الرشيــف  شــنودة 
زقــزوق،  محمــود  أ.د/  أســتاذنا  بُصحبــة 
الــذي تــوىلَّ بعــد ذلــك أمانــَة بيــت العائلــة 
حتــى رَحــل عــن ُدنيانــا، وكذلــك زميلنــا 
أ.د/ محمــود عــزب، الــذي تــوىلَّ وظيفــة 
ــق العــام للبيــت، رحمهــم اللــه جميًعــا  املنسِّ

دهــم بواســع فضلــه وكرمــه.. وتغمَّ
وهكــذا نبعــت فكــرُة بيــت العائلــة مــن 
يــاٍت بالغــة الحــزن واألىس، بحيــث  رَِحــِم تحدِّ
ــاه  ــؤوليَّاتهم تج ــام مس ــَع أم ــت الجمي وَضع
الضمــر وتجــاه الوطــن واملواطنــني، وكان 
خطَــرًا  واألشــدُّ  إلحاًحــا  األكــرُ  ي  التحــدِّ
واالســتقرار  ــام  والسَّ األمــن  فُقــداَن  هــو 
اإلرهــاب  جرائــم  وتنامــى  املجتمعــي، 
ــا عــى وعــٍي كامــٍل،  اميــة، وكُنَّ وُمفاجآتــه الدَّ
أوتــار  عــى  اللعــب  بــأن  ــة  تامَّ وقناعــة 
ــا  ــه م ــرك وشــأنَه فإنَّ ــو تُ ــة ل ــة الطائفي الفتن
ــة  ــاد إىل حــرٍب طائفيَّ ــَق بالب ــث أن ينزل يلب
ســتأيت –ال محالــَة- عــى األخــرض واليابــس.. 
ــة،  ــس املري ــد استشــعر األزهــر والكنائ وق
ــن  ــة م ــات الدينيَّ ــى املؤسس ــا ع ــا، م يوَمه
الوطنيَّــة  الجهــود  يف  املشــاركة  واجــب 
ــة  ــا الدول ــي تبذلُه ــيَّة الت ــة والسياس واألمنيَّ
وحايــِة  اللَّعــني،  املخطــط  هــذا  لدحــِر 
الوطــن، واملواطنــني مــن تداعياتــه التــي 

تُغذيهــا، وترعاهــا، قــًوى خارجيــٌة بالتنســيق 
مــع قــًوى داخليَّــٍة، وبعــَد مــا بــات مــن 
الواضــح أنَّ هــدف الجميــع هــو ســقوُط 
مــَر فيــا ســقطت فيــه دوٌل عربيــة كــرى 
ــلَّحة، ال  ــة ُمس ــاٍت أهلي ــن رصاع ــرى م وصغ
ر األنبــاء  ــوء تَتصــدَّ تــزال أخبارهــا البالغــُة السُّ
املحليــة والدوليــة حتــى هــذه اللحظــة..

ووســَط  املضطــرب،  الجــوِّ  هــذا  يف 
وَعِقــَب  والخارجيــِة،  الداخليــِة  أعاصــرِه 
ســيدِة  كنيســة  عــى  االعتــداء  أحــداث 
النجــاة يف بغــداد يف أواخــر ديســمر 2010م، 
2011م،  ينايــر   1 يف  القديســني  وكنيســة 
ورُة الدينيَّــة والوطنيــة إىل إنشــاِء  دعــت الــرضَّ
ــٍة ُمســتقلة باســم بيــت العائلــة  هيئــٍة وطنيَّ
ــك  ــد ذل ــهر بع ــُة أش ــرَّ بضع ــة، ومل مت املري
ــذاك-  ــوزراء -آن ــس ال ــرار رئي ــى صــدر ق حت
بإنشــاء هيئــٍة مشــركة باســم »بيــت العائلــة 
وبابــا  األزهــر،  شــيخ  برئاســة  املريــة« 
وَمَقــرُّه  األرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة 

الرئيــي مشــيخة األزهــر بالقاهــرة.
ــادة.. ــيِّداُت والسَّ السَّ

يطــوُل الحديــث عــن هــذا البيــت وعــن 
ــه يف صمــٍت  ــع ب ــذي اضطل دوره الوطنــي ال
وإخــاص، عــر مجالِســه ولجانــه املنبثقــة 
أبــرز  عــن  الحديــُث  يطــوُل  كــا  منــه، 
نشــاطاته طــوال ســنواٍت عــرِش َخلـَـْت، وعــر 
ســتَة عــرَشَ فرًعــا يف خمــَس عــرشَة محافظــًة، 
وغــرِ ذلــك مــن موضوعــاٍت أرى أنَّ جلســات 
ــا  ــْق ببيانه ــه ألي ــاته وتوصياتِ ــر ونقاش املؤمت

ــا.  ــاِء الضــوء عليه وإلق
غــَر أنَّ الوفــاء بواجــب أمانــة الكلمــة 
يقتضينــي، وقبــَل أن أُفــارق مقامــي هــذا، أن 
أُوجــز القــوَل يف أمــٍر أعتقــد أنــه بحاجــٍة إىل 
ــه،  ــن التنبي ــل: م ــح أو لنق ــن التوضي يشٍء م

يُثرهــا  التــي  والظنــون  للشــكوك  قطًعــا 
البعــُض، يف محاولــٍة لــرف األنظــار عــن 
ــًا..  ــا رحي ــوت موتً ــه مي ــت، وترك ــذا البي ه
أو يبقــى جثــًة هامــدة بــني الحيــاة واملــوت.

ــني  ــط ب ــة الخل ــو: محاول ــر ه ــذا األم ه
ــن  ــاع ع ــيحية يف الدف ــام واملس ــي اإلس تآخ
حــق املواطــن املــري يف أن يعيــَش يف أمــٍن 
وســاٍم واســتقراٍر، الخلــُط بــني هــذا التآخــي 
وذوبــان  ينــني،  الدِّ هذيــن  امتــزاج  وبــني 
ــكلٍّ منهــا..  الفــروق والقســات الخاصــة ب
ــادى  ــي تُن ــات الت ه ــل التوجُّ ــة يف ظ وبخاص
الديــن اإلبراهيمــي،  -بـ»اإلبراهيميــة«- أو 
نســبًة إىل إبراهيــم -عليــه الســام- أيب األنبياء 
ومجمــع رســاالتهم، وملتقــى رشائعهــم، ومــا 
تطمــُح إليــه هــذه التوجهــات –فيــا يبــدو– 
مــن مــزج اليهوديــة واملســيحية واإلســام يف 
رســالٍة واحــدة أو ِديــن واحــد يجتمــُع عليــه 
ــات،  ــق النزاع ــن بوائ ــم م ــاس، ويُخلصه الن
ــؤدي إىل إزهــاق األرواح  ــي تُ والراعــات الت
وإراقــة الدمــاء والحــروب املســلحة بــني 
الواحــد،  يــن  الدِّ أبنــاء  بــني  بــل  النــاس، 

ــدة.. ــدٍة واح ــني بعقي واملؤمن
دعــوى  مثــل  ِمثلُهــا  الدعــوى،  وهــذه 
و»األخــاق  التاريــخ،  ونهايــة  العوملــة، 
العامليــة« وغرهــا – وإن كانــت تبــدو يف 
ظاهــر أمرهــا كأنهــا دعــوى إىل االجتــاع 
ــباب  ــى أس ــاء ع ــده والقض ــاين وتوحي اإلنس
ــها،  ــي نفَس ــا، ه ــه.. إالَّ أنه ــه ورصاعات نزاعات
ــو  ــه بن ــا ميتلُك ــى م ــادرة أغ ــوٌة إىل ُمص دع
ــة  ــاد« وحري ــة االعتق ــو: »حري ــاِن وه اإلنس
ــاَّ  ــك ِم ــار، وكلُّ ذل ــة االختي ــان، وحري اإلمي
ــه يف نصــوص  ــدت علي ــان، وأكَّ ــه األدي ضمنت
رصيحــة واضحــة، ثــم هــي دعــوٌة فيهــا 
مــن أضغــاث األحــام أضعــاَف أضعــاِف مــا 

كلمة هامة للشيخ الدكتور أحمد الطيب
 شيخ األزهر الشريف في بيت العائلة المصرية

لألهمية البالغة من منضور 
ديني واعي ومعارص تنرش صحيفة 
التصحيح خطابًا ممثًا لتوجه أهم 
مؤسسة دينية خدمت اإلسام ألكر 
من 1٠٠٠ عام، يبن فيه روح سامحة 
اإلسام يف التعايش اإليجايب مع 
األديان األخرى دون االمتزاج فيها، 
مع حفظ الحقوق والخصوصيات، 
فام بالكم بتعايش أبناء الدين 
الواحد؛ لنجزم يقيًنا أن الدين ليس 
عى اإلطاق سبًبا للحرب، ولكن أمور 
الدنيا فحسب.. إليكم الخطاب الذي 
ألقاه فضيلة الشيخ/ الدكتور أحمد 
الطيب شيخ األزهر الرشيف:
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ــور  ــق األم ــح لحقائ ــن اإلدراك الصحي ــا م فيه
وطبائعهــا..

هــذه  -حتــى  نَــَر  مل  كنَّــا  وإن  ونحــن 
ــد،  ــي الجدي ــَد اإلبراهيم اللحظــة- هــذا الولي
وال نعــرُف شــيئًا عــن مامحــه وقســاته، 
برســاالتنا  إمياننــا  منطلــق  أننــا –ومــن  إالَّ 
الســاوية– نُؤمــن بــأنَّ اجتــاع الخلــق عــى 
ــٌر  ــٍن واحــٍد أو رســالٍة ســاوية واحــدة أم ِدي
ــه النــاس  مســتحيل يف العــادة التــي فطــر الل
ــا  ــاس، اختافً ــاُف الن ــف ال، واخت ــا، وكي عليه
ـا، يف ألوانهــم وعقائدهــم، وعقولهــم  جذريًـّ
ــا  ولغاتهــم، بــل يف بصــات أصابِعهــم وحديثً
بصــات أعيِنهــم.. كلُّ ذلــك حقيقــٌة تاريخيــة 
ــة  ــة قُرآني ــي حقيق ــك ه ــل ذل ــة، وقب وعلمي
ــه  ــى أنَّ الل ــصَّ ع ــم ون ــرآن الكري ــا الق أكَّده
خلــق النــاس ليكونــوا مختلفــني، وأنــه لــو 
أو  واحــدة  ـٍة  ِملَـّ عــى  يخلقهــم  أن  شــاء 
ــد  ــدة أو إدراك واح ــٍة واح ــد أو لغ ــوٍن واح ل
ــاء  ــك، وش ــأ ذل ــاىل- مل يش ــه -تع ــل، لكن لفَع
أديــان ولغــات  اختافَهــم وتوزَُّعهــم عــى 
ــى..  ــد وال تُح ــتى ال تُع ــاس ش ــوان وأجن وأل
ثــم بــنيَّ أن هــذا االختــاف بــاٍق ومســتمر يف 
ــن عليهــا:  ــه األرض وَم النــاس إىل أن يــرث الل
ــًة َواِحــَدًة  ــاَس أُمَّ ــْو َشــاء َربُّــَك لََجَعــَل النَّ ﴿َولَ
َوالَ يَزَالُــوَن ُمْختَلِِفــنَي﴾ ]هــود: 118[، كــا 
بــنيَّ اللــه تعــاىل أنَّــه كــا خلـَـَق املؤمنــني مــن 
ــا، يقــول  ــن أيًض ــَق منهــم الكافري ــاِده، خلَ عب
ــَو  ــن: ﴿ُه ــل ســورة التغاب ــاىل يف أوائ ــه تع الل
ــٌن  ْؤِم ــٌر َوِمنُكــم مُّ ــْم كَاِف ــْم فَِمنُك ــِذي َخلََقُك الَّ

ــن: 2[. ــٌر﴾ ]التغاب ــوَن بَِص ــا تَْعَملُ ــُه مِبَ َواللَّ
ومــا نُريــُد أْن نَْخلُــص إليــه مــن هــذه 
الكلــاِت املوجــزِة هــو أنَّ انفتــاَح األزهــر 
وعلائــه عــى كنائس مــر ورجالهــا وقادتها، 
ويف مقدمتهــا: الكنيســُة األرثوذكســية، وكذلــك 
انفتــاح الكنائــس املريــة عــى األزهــر، ليــس 
كــا يُصــوِّرُه البعــض محاولــًة إلذابــة الفــوارق 
بــني العقائــد وامللــل واألديــان، وواضــٌح أن 
هــذا البعــض يَصُعــب عليــه فهــُم الفــرق 

بــني احــرام عقيــدة اآلَخــر وبــني اإلميــان بهــا، 
وأنَّ احــراَم عقيــدة اآلَخــر يشٌء واالعــراَف 
بهــا يشٌء آَخــُر مختلــٌف متــاَم االختــاف.. ويف 
هــذا اإلطــار يســتقيُم فهمنــا لقولــه تعــاىل: ﴿

ــه:  ــرة: 256[، وقول ــِن﴾ ]البق ي ــرَاَه يِف الدِّ الَ إِكْ
َوِمْنَهاًجــا﴾  رِشَْعــًة  ِمنُكــْم  َجَعلَْنــا  ﴿لِــُكلٍّ 
]املائــدة: 48[، وغرهــا مــن آيــات القــرآن 

ــم. الكري
نعــم! انفتــاُح األزهــر عــى املؤسســات 
ينيــِة داخــل مــر، وخارجهــا، هــو انفتــاٌح  الدِّ
مــن أجــل البحــث عــن املشــركات اإلنســانية 
بــني األديــان الســاوية، والتعلُّــق بها النتشــال 
ــا  ــارصة، وتحريره ــا املع ــن أزمته ــانية م اإلنس
القادريــن،  ظلــم  مــن  بهــا  حــاق  ِمــاَّ 
ــى  ــلِّطني ع ــة املتس ــاء وغطرس ــي األقوي وبغ

املســتضعفني.
الحضـــور الكــريم..

مــا أشــبه اليــوم باألمــس! فقــد مــرَّ األزهــر 
ــبَِه  الشَّ شــديد  بــدوٍر  املريــة  والكنيســة 
ت هاتــان  بــدور اليــوم، وذلــك حــني تصــدَّ
املؤسســتان بعلائهــا وقساوســتها إلحبــاط 
املــايض،  القــرن  الدســائس االســتعارية يف 
ــا  ــي بعينه ــي ه ــس ه ــُة األم ــت دسيس وكان
دسيســَة اليــوم، وأعنــي بهــا العبــَث بالعاقــة 
ــة، والزعــَم بــأنَّ األقبــاط  بــني عنــري األُمَّ
يُؤيــدون االحتــال، لكــن الحيلــة مل تنطــِل 
عــى األزهــر وال عــى علائــه الذيــن رسعــان 
ــى  ــاط، وكان ع ــس االقب ــوا إىل كنائ ــا هرول م

رأســهم شــيوٌخ كبــاٌر مثــل: مصطفــى القايــايت، 
ــاح،  ــه مفت ــد رب ــون، وعب ــو العي ــود أب ومحم
ومحمــد عبــد اللطيــف دراز، وعــي رسور 
ــوس«  ــتُدعي القمــص »رسجي ــوين.. واس الزنكل
ــَر  ــَي من ــايت ليَعت ــن الشــيخ القاي ــٍف م بتكلي
وقــام  املتحدثــني،  مــع  ويتحــدَث  األزهــر، 
علــاء األزهــر بتشــييع جنــازة املســيحيني 
واملســلمني دون تفريــٍق.. وقــد أرســل الشــيخ 
إبراهيــم ســليان قصائــَده الوطنيــَة داعيًــا إىل 
االتحــاد األخــوي يف أراجيــز ســهلة، ذاع منهــا 

ــه: قولُ
الشيُخ والقسيُس قسيساِن     

             وإْن تشأْ فُقل ها شيخــــــاِن
الحــفل الكريم..

ــا  ــثُّ الخط ــني يح ــف ح ــر الرشي إنَّ األزه
إىل الكنائــس اليــوم ويضــُع يــده يف يدهــا مــن 
ــع يف  ــقِّ الجمي ــني، وح ــن واملواطن ــل الوط أج
ــة  ــاواٍة يف املواطن ــن، ومس ــرك آِم ــٍش مش عي
ــا يُســند ظهــرَه إىل  ــات. إمنَّ والحقــوق والواجب
ــه اإلســامية الخالصــة،  ــه وثقافت ــه وتراث علوِم
والتــي تقــوم عــى مبــدأ »لهــم مــا لنــا وعليهم 
مــا علينــا«، وعــى أخــوَّة اإلســام: رشيعــًة 
وقرآنـًـا ونبيًــا ملــا ســبقه مــن الرشائــع والكتــب 
واألنبيــاء، وكذلــك أخــوة نبــي اإلســام لعيــى 
النَّــاِس  أَْوىَل  »أَنَــا  وقولــه:  الســام،  عليــه 
َواآلِخــرَِة«،  األُوىَل  يف  َمْريَــَم،  ابْــِن  بِعيــَى 
وقولــه يف حديــث آخــر: »أنــا دعــوُة  أيب 
ــي  ــى، ورأْت أُمِّ ــي عي ــرشى أخ ــَم، وب إبراهي

حــنَي حملــْت يب أنَّــُه خــَرَج منهــا نــوٌر أضــاَءْت 
ــاِم«.. ومــا تعلَّمنــا مــن القــرآن  لــه قصــوُر الشَّ
الكريــم الثنــاء عــى ســيدنا عيــى وعــى أمــه 
مريــم عليهــا الســام، بــل الثنــاء عــى أتباِعــه 
يَْنــا َعــَى آثَارِِهــم  يف قولــه تعــاىل: »ثُــمَّ قَفَّ
ــاُه  ــَم َوآتَيَْن ــِن َمْريَ ــَى ابْ ــا ِبِعي يَْن ــلَِنا َوقَفَّ ِبرُُس
اإْلِنِجيــَل َوَجَعلَْنــا يِف قُلُــوِب الَِّذيــَن اتَّبَُعــوُه 
ــه  ــد: 27[.. ومعــاَذ الل ــًة« ]الحدي ــًة َورَْحَم َرأْفَ
ــام:  ــارس لإلس ــر الح ــاُح األزه ــون انفت أن يك
األديــاِن  عــى  وتراثًــا،  ورشيعــًة  عقيــدًة 
ــا أو مــا إىل ذلــك  ــا أو تفريطً الســاوية تذويبً
مــن هواجــس وظنــون وأوهــام يَبعثُهــا ســوُء 
فهــم اإلســام، وعــدُم إدراك حقيقتــه وفلســفة 
ــاالت  ــن الرس ــه م ــا قبلَ ــة مب ــه العضوي عاقت
اإللهيــة الســابقة، وبخاصــٍة عاقــة املــودَّة 
التــي تربــُط املســلمني باملســيحيِّني منــُذ فجــر 
تاريــخ اإلســام وإىل أن يــرَث اللــُه األرَض وَمــن 

ــا. عليه
السادة الضيوف األجاء..

بيــت  احتفــال  يف  اليــوم  ترشيَفكــم  إنَّ 
ــوي كبــر  ــٌم معن العائلــة املريــة لهــو دع
يَزيــد مــن عزمنــا -مبشــيئة اللــه تعــاىل- عــى 
يــات  التحدِّ مواجهــة  يف  الُجهــِد  مواصلــة 
يوًمــا  مداهــا  يتَِّســع  التــي  واملشــكات 
تشــجيِعكم  -وبفضــل  ونحــن  يــوم،  بعــد 
الدائــم- لعــى ثقــٍة مــن قــدرة »البيــت« 
عــى املشــاركة الجــادَّة يف حــل إشــكاالت 
املواطنــني واالرتقــاء مبســتوى الخدمــات التــي 
م لهــم، وبخاصــة يف القــرى والنجــوع  تُقــدَّ
والكفــور، ومــن خــال فــروع »البيــت« يف 
الــة مــع  محافظــات عديــدة، وباملشــاركة الفعَّ
ُمبــادرة »حيــاة كرميــة«  التــي أطلقهــا الســيد 
الرئيــس/ عبــد الفتــاح الســيي، يف ينايــر 
ــون  ــل أن يك ــي نأم ــايض، والت ــام امل ــن الع م
ــا  ــٌب ملحــوٌظ يف تحقيقه ــة نصي ــت العائل لبي
وإنجاحهــا مبشــيئة اللــه تعــاىل وإرادتــه ..

ة والوطنية   الدينيَّ
ُ
رورة

َّ
دعت الض

ٍة ُمستقلة  إلى إنشاِء هيئٍة وطنيَّ
باسم بيت العائلة المصرية

التقوى وسيلة للنجاة
أ/ أمن الجراش

ــد  ــكل ق ــة وبش ــددة ومتنوع ــات متع ــا يف اتجاه ــر الدني تس
ــك  ــل يف ذل ــان، يدخ ــن األحي ــر م ــد يف كث ــا تري ــع م ــارض م يتع
ــة،  ــًدا ومؤمل ــة ج ــة صعب ــش حال ــك فتعي ــع إىل قلب ــزن والوج الح
وتعيــش يف حــرة، والســبب نفســك التواقــة لاكتســاب، والباحثــة 

ــه.. عــاَّ يشــبعها مــع بعــدك عــن الل
 يكفــي أن اللــه وعــد إن اتقيــت أن يجعلــك لــك مخرًجــا 
ويرزقــك مــن حيــث ال تحتســب، وعــد إلهــي إلشــباع حاجاتــك يف 

ــرة دون أمل. ــد، دون ح ــب أو نك ــا دون تع الدني
» اتــق اللــه » كلمــة تشــعل يف ذاتــك قيــم ال متناهيــة تعجــز 
عــن رسدهــا؛ فهــي تقــّوم ســلوكك إن كنــت يف انحــراف، وتشــبع ذاتــك بالرضــا؛ ألنــك تــدرك أن رزقــك مقســوم، 
وتدخــل يف نفســك البهجــة والــرور؛ ألنــك تعلــم أن اللــه لــن يــركك، وتجعلــك تعمــل يف الدنيــا إحســانًا يف 
إحســاٍن؛ ألنــك تعلــم أن عملــك مســؤول، وبأنــك ســوف تحاســب عليــه حســنة أو ســيئة، اتــق اللــه: تبعــدك 
ــه:  ــق الل ــا مســتقيًا، ات ــك طريًق ــه: تســلك ب ــق الل ــن املــال الحــرام، ات ــك ِم ــه: تقي ــق الل عــن االنحــراف، ات
تجعــل مــن اإلحســان مبــدأك، اتــق اللــه: يكــن الخــر دربــك وطريقــك، »اتــق اللــه واســتقم« تعــش ســعادة 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.
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التكامــل بشــكل مطــرد، أصبحــت  مــع تحســن تقنيــة 
الرانزســتورات أصغــر مــا يتيــح كثافــة معالجــة أكــر، وكفــاءة 
أفضــل، وآالت أرسع، وأكــر قــوة، ومــع أي انخفــاض إضــايف يف 
ــل،  ــن العم ــتورات ع ــف الرانزس ــح أن تتوق ــن املرج ــم م الحج
ــت  ــواء كان ــات س ــاوز البواب ــات يف تج ــتبدأ اإللكرون ــث س حي
ــذا إىل رضورة  ــاف، ويشــر ه ــد التشــغيل، أو يف وضــع اإليق قي
إيجــاد حــد ملقــدار قــوة املعالجــة املتاحــة مــن هــذه التقنيــة، 
وأن هنــاك حاجــة إىل نهــج مختلــف لتحقيــق مزيــد مــن 

ــدم. التق
ــر مجــال مــن مجــاالت الحوســبة  ــة تعت الحوســبة الكمومي
التــي تســتهدف وتركــز عــى تطويــر تكنولوجيــا الكمبيوتــر 
والتقنيــات القامئــة عليــه، ويكــون هــذا التطــور بنــاء عــى 
مبــادئ نظريــة الكــم، وهــي النظريــة التــي تقــوم بــرشح 
ســلوك الطاقــة واملــواد يف مجــال املســتوى الــذري ودون الــذري، 
ــاً تقــوم بتشــفر  ــر املســتخدمة حالي حيــث أن أجهــزة الكمبيوت
ــى  ــي تتج ــت الت ــدات الب ــمى وح ــدات تس ــات يف وح املعلوم
قيمتهــا يف 0 أو 1، وهــذا مــا يحــد مــن قدرتهــا، أمــا الحوســبة 
ــاً  ــرف أيض ــة، وتع ــات كمومي ــتخدم كيوبت ــي تس ــة فه الكمومي
ــا  ــى فيه ــي تتج ــة الت ــي الدراس ــا ه ــة بأنه ــبة الكمومي الحوس
ــق  ــم خل ــى يت ــم حت ــاء الك ــة اســتخدام الظواهــر يف فيزي كيفي

ــبة. ــدة للحوس ــرق جدي ط

املميزات:
ــون  ــا: تتك ــدة منه ــزات عدي ــا ممي ــة له ــبة الكمومي الحوس
مــن كيوبتــات عــى عكــس الكمبيوتــر العــادي الــذي يســتخدم 
البــت والــذي يســتخدم 1و0، حيــث أن الكيوبــت يكــون أيــاً من 
ــكل مــن 1 و  ــاً ل ــارة عــن تراكب ــن أو ممكــن أن يكــون عب هذي
0.. وقــوة أجهزتهــا تــزداد بشــكل كبــر مــع زيــادة عــدد وحدات 
البــت.. كــا تتميــز بالراكــب والتشــابك اللتــان تعتــران ســمتان 
أساســية مــن ســات فيزيــاء الكــم، وهــذا مــا يكســب األجهــزة 
الكموميــة قدرتهــا عــى التعامــل مــع العمليــات برعــة كبــرة 
ــتهاك  ــة وباس ــيب التقليدي ــة الحواس ــن رسع ــى م ــون أع وتك

طاقــة أقــل.
االستخدام:

ــاالت  ــال يف املج ــكل فع ــة بش ــبة الكمومي ــتخدم الحوس تس
مســاهمتها  إىل  باإلضافــة  العســكرية  والشــؤون  املاليــة 
ــق،  ــاء واملراف ــم الفض ــة وتصمي ــم األدوي ــتخبارات وتصمي باالس
البيانــات  عــن  والبحــث  االصطناعــي  الــذكاء  يف  وتســاهم 
الضخمــة باإلضافــة إىل التصنيــع الرقمــي، وتســتخدم يف تحســني 
ــخ  ــا عــى اكتشــاف األشــياء كالصواري ــرادارات بســبب قدرته ال

والطائــرات.
إضافــة إىل اســتخدامها يف الحفــاظ عــى نظافــة امليــاه عــن 

ــة. ــق املستشــعرات الكيميائي طري

بَّاقون: السَّ
رشكــة IBM هــي الرشكــة األوىل التــي طرحــت أول كمبيوتــر 
كمومــي تجــاري، حيــث أنــه ميكــن أن يتــم توفــر أجهــزة 
حاســب شــخصية تتميــز برعتهــا الفائقــة مبايــني املــرات مــن 
ــذا  ــى ه ــت ع ــة أطلق ــذه الرشك ــيكية، وه ــيب الكاس الحواس
ــر العمــاق اســم IBM Q SYSTEM ONE، أذاعــت  الكمبيوت
عنــه عندمــا شــاركت يف معــرض اإللكرونيــات االســتهاكية 
التجــاري الــذي كان يف مدينــة الس فيغــاس، وكان الحاســب 
يتواجــد ضمــن "مكعــب حجمــه 2.7مــر*2.7 مــر، مصنــوع مــن 
الزجــاج الســميك" الهــدف منــه منــع الصــوت الخارجــي ومنــع 

ــه. ــزازات إلي ــات درجــة الحــرارة واالهت وصــول تقلب
األنرنت الكمي:

كــا ال يخفــى بــأن الوســائل املتبعــة يف الوقــت الحــايل 
لحايــة البيانــات تعتمــد عــى تشــفرها، عــن طريــق معــادالت 
التطــور  رياضيــة ال ميكــن حلهــا إال مبفتــاح رقمــي، ومــع 
ــر  ــك هــذه الشــيفرات أم ــح ف ــة أصب ووجــود الحوســبة الرقمي
ســهل والوصــول إىل البيانــات أمــراً ممكنــاً أيًضــا.. ملواكبــة هــذا 
ــد  ــى تولي ــل ع ــذي يعم ــي ال ــت الكموم ــر اإلنرن ــور ظه التط
معــادالت ومفاتيــح رقميــة، يســتخدم فوتونــات الضــوء التــي ال 
ميكــن نســخها أبــداً، وإن أي محاولــة للنســخ أو التقليــد يــؤدي 
إىل حــدوث مشــكات، لهــذا فــإن الهاكــر ال يســتطيع أن يفــك 
شــيفرة أو يقــرآ الرســائل املشــفرة كميــاً، وإن اإلنرنــت الكمومي 
هــو مكمــاً لإلنرنــت العــادي وليــس بديــاً عنــه، فهــو وســيلة 
فعالــة يعمــل عــى ربــط املعلومــات بــني الحواســيب الكموميــة.

بناء الحاسوب الكمي:
طويــل  وقــت  إىل  يحتــاج  كمــي  كمبيوتــر  جهــاز  بنــاء 
باإلضافــة إىل أنــه غــايل الثمــن، حيــث أن جوجــل تعمــل عــى 
بنــاء جهــاز كمبيوتــر كمــي لســنوات وقــد تــم إنفــاق املليــارات 
ــاز  ــون جه ــع أن يك ــل تتوق ــه، وإن جوج ــدوالرات لبنائ ــن ال م
ــام 2029م،  ــول ع ــزاً بحل ــا جاه ــاص به ــي الخ ــر الكم الكمبيوت
ــم أن رشكــة IBM تتأمــل وتســعى أن تبنــي وتحصــل  مــع العل
عــى كمبيوتــر كمــي يتميــز بســعة 1000 كيلوبــت بحلــول عــام 

2023م.
ثورة يف مستقبل الذكاء االصطناعي:

هنــا أربــع طــرق ميكــن ألجهــزة الحاســوب الكميــة أن تغــّر 
بهــا مســتقبل الــذكاء االصطناعــي إىل األبــد:

1-التعامــل مــع كميــات ضخمــة مــن البيانــات: التعلــم اآليل، 
والــذكاء االصطناعــي تســتخدمان الكثــر مــن البيانــات، وأجهــزة 
الحاســوب الكميــة ُمصممــة إلدارة كميــات هائلــة مــن البيانــات 
مــع كل تكــرار لتصميّــم الحاســوب الكمــي، وإدخــال تحســينات 
عــى كــود تصحيــح الخطــأ الكمــي، ويســتطيع املرمجــون إتقــان 
ــن  ــد م ــة – إلدارة املزي ــات الكمي ــات – البت ــات الكيوبت إمكان

البيانــات بشــكل مضاعــف.

مثــل  الصناعــات،  مــن  العديــد  أفضــل:  منــاذج  2-بنــاء 
ــل  ــة حب ــل، تقــرب مــن نهاي ــاة، والتموي ــوم الحي ــة، وعل األدوي
ــب هــذه الصناعــات منــاذج  ــث تتطل الحوســبة الكاســييك، حي
ــاؤها،  ــيكية انش ــوب الكاس ــزة الحاس ــتطيع أجه ــدة ال تس ُمعق
ــة بقــدرة  ــع أجهــزة الحاســوب الكمي ــة أخــرى تتمت ومــن ناحي
معالجــة محتملــة لنمذجــة املواقــف األكــر تعقيــداً، فــإذا 
متكنــت تقنيــة الكــّم مــن إنشــاء منــاذج أفضــل، فقــد تــؤدي إىل 
عاجــات أفضــل لألمــراض، وتقليــل مخاطــر االنهيــارات املاليــة، 

ــتيّة. ــات اللوجس ــني الخدم وتحس
3-خوارزميــات أكــر دقــة: يحــاول الباحثــون يف إيجــاد طــرق 
لتطويــر خوارزميــات حاســوبية كميــة أفضــل، ويجــب أن يكــون 
للحوســبة الكميــة تأثــر فــوري عــى منــاذج، وخوارزميــات الذكاء 
ــإلرشاف،  ــع ل ــر الخاض ــم غ ــل التعل ــة، مث ــي التقليدي االصطناع
ــذكاء  ــوذج لل ــو من ــزز ه ــم املع ــر التعل ــزز، ويعت ــم املع والتعل
ــى  ــدة، ع ــف املعق ــع املواق ــل م ــتخدم للتعام ــي يُس االصطناع
ــن الخــراء  ــد م ــن العدي ــو، لك ــاب الفيدي ــال، يف ألع ســبيل املث
يقرحــون أن إمكانــات النمــوذج أكــر بكثــر، وقــد يكــون هنــاك 
عــبء يف العمــل الحوســبي، واســتهاك الوقــت، ويتطلــب 
تدريــب الخوارزميــة، ويف هــذا الســياق تــم بالفعــل وضــع 
بعــض املقرحــات النظريــة لتريــع هــذا التدريــب باســتخدام 
ــوة  ــر ق ــهم يف تطوي ــد تُس ــي ق ــة، والت أجهــزة الحاســوب الكمي

ــة. ــة للغاي اصطناعي
ــا ال تكمــن  ــات متعــددة: غالبً 4-اســتخدام مجموعــات بيان
ــر  ــاك الكث ــة، أو أن هن ــات كافي ــود بيان ــدم وج ــكلة يف ع املش
يف  موضوعــة  البيانــات  أن  هــي  فاملشــكلة  البيانــات،  مــن 
مجموعــة متنوعــة مــن مجموعــات البيانــات )باإلنجليزيــة: 
املســتقبي،  املستشــار  كتبــه  ملــا  ووفقــاً   ،)DATASETS
ــارد مــار )BERNARD MARR(، أن أجهــزة  واالســراتيجي برن
ــات  ــل مجموع ــع تكام ــل م ــا التعام ــة ميكنه ــوب الكمي الحاس

البيانــات املختلفــة لتحليــل أرسع، وأســهل.
التحكم بالحواسيب الكمية:

يتحكــم علــاء الحواســيب باألجــزاء املجهريــة التــي تتــرف 
كبتــات كموميــة يف الحواســيب الكميــة مســتخدمني أجهــزة 

تحكــم مــن أبرزهــا:
ــات: يســتخدم حقــل ضــويئ أو مغناطيــي )أو  القــط األيون
ــة:  ــات الضوئي ــات. الاقط ــاط األيون ــني( اللتق ــن االثن ــج م مزي

ــات. ــم بالجزيئ ــة لتتحك ــواج الضوئي ــتخدم األم تس
النقــط الكموميــة: تصنــع مــن مــواد نصــف ناقلة وتســتخدم 

لتحــوي اإللكرونــات وتتاعــب بها.
ــتخدامها  ــات باس ــوي اإللكرون ــوبة: تح ــل مش ــاف نواق أنص

ــة. ــف الناقل ــواد نص ــودة يف امل ــة” موج ــر مطلوب ذرات “غ
ــن  ــق م ــات أن تتدف ــمح لإللكرون ــل: تس ــة النق دارات فائق

ــة. ــرارة منخفض ــات ح ــد درج ــا وعن ــة تقريبً دون أي مقاوم

الحاسوب الكمي عمالق التقنية الحديثة 
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الرياضة مفهومها ونشأتها   
مقــدور  يف  حقيقــي  كنــز 
ــمه:  ــه اس ــتفادة من ــع االس الجمي
للكبــر  ميكــن  إذ  الرياضــة، 
والصغــر مارســتها للحصــول عــى 
جســم صحــي وقــوي، وليســت كل 
ــض  ــاك بع ــة فهن ــات عنيف الرياض
الرياضــات التــي ميكــن مارســتها 
كل  البســيطة  الحــركات  ببعــض 
صبــاح وبشــكل منتظــم.. الرياضــة 
ــا أو  نشــاط يتطلــب مجهــوًدا بدنيًّ
ذهنيــا يختلــف تقديــر قوتــه بــني 
ــوع  ــب ن ــة حس ــيطة والقوي البس
الرياضــة، كــا ترتبــط الرياضــة 
بالعديــد مــن القواعــد أو القوانــني 
التــي تخلــق لــكل رياضــة شــكلها 

ــز. املمي
هــدف  ريــايض  نــوع  ولــكل 
والحصــول  املتعــة  كتحقيــق 
إىل  والوصــول  املنافســة  عــى 
ــك بجانــب  ــز وغــر ذل قمــة التمي
ــخصية  ــم وش ــى جس ــول ع الحص
الرياضــة  متــارس  وقــد  قويــة، 
ويف  أو جاعــي،  فــردي  بشــكل 

احــرايف. أو  هــاوي  إطــار 
ــذ آالف  ــودة من ــة موج الرياض
مــن  العديــد  وُوجــد  الســنني 
الشــواهد التــي تــدل عــى ذلــك يف 
ــة،  ــارات القدمي ــن الحض ــر م الكث
الحضــارات  تلــك  رأس  وعــى 
الفرعونيــة  املريــة  الحضــارة 
ــة  ــوماتها الفرعوني ــدل رس ــي ت الت
ــب  ــة ألصع ــة الفراعن ــى مارس ع
ــة  ــل املصارع ــات مث ــواع الرياض أن

والصيــد.
ونجدهــا موجــودة يف الحضــارة 
اليونــان  اشــتهرت  إذ  اليونانيــة 
أوملبــي  ملعــب  أعــرق  بوجــود 
عرفــه التاريــخ كان قدميًــا يتــم 
مارســة الرياضــة بشــكلها البــدايئ 
ــام  ــا تق ــان، ك ــه باليون ــى أرض ع
ذات  املســابقات  مــن  العديــد 
ــى  ــايض ع ــز الري ــاس والتمي الح

ــب. ــذا امللع ه
ــني  ــن املؤرخ ــر م ــع الكث ويرج
نشــأة لعبــة كــرة القــدم الشــهرة 
إىل الصــني التــي ســطر التاريــخ 
رياضــة  مبارســة  اشــتهارها 
القــدم قدميًــا، ولكــن كان  كــرة 
ــاص  ــوع خ ــون بن ــون يلعب الصيني
مــن الكــور مصنــوع مــن الحديــد، 
حتــى  األمــر  تطــور  ثــم  ومــن 
وصلــت كــرة القــدم إىل شــكلها 

الحــايل.
عرفــت  الحضــارات  وجميــع 
أشــكاال مــن الرياضــة ألنهــا كانــت 
تلعــب أدواًرا مهمــة يف املجتمعات 
القدميــة، فالرياضــة كانــت تســمح 
باختيــار أفضــل املحاربــني، وكانــت 
تجعــل الجيــوش يف اســتعداد دائم 
ــات الســلم،  ــى يف أوق للحــرب حت
املنظمــة يف  املنافســات  كــا أن 
بعــض املناســبات كانــت توطــد 
ــات املجتمــع  العاقــات بــني مكون
والزالــت  العامــة،  عــن  وترفــه 
بعــض األلعــاب الشــعبية القدميــة 
متــارس إىل وقتنــا الحــارض بشــكلها 

ــر تطــور. ــم أو بشــكل أك القدي

هل للرياضة فوائد؟

ليســت رضوريــة فقــط مــن 

الجســمية  البنيــة  تقويــة  أجــل 
للريــايض، وإمنــا تصــل فوائدهــا 
النفســية  النواحــي  لتشــمل 
الذهنيــة  وكذلــك  واالجتاعيــة، 
للريــايض بجانــب تلــك الفوائــد 
الجســمي  بالهيــكل  الخاصــة 
ملــاريس الرياضــة، ولعــل أبــرز 

فوائدهــا مــا يــي:
األوقــات  مــن  االســتفادة 
مــن  الفارغــة  عبثًــا،  املهــدرة 
ــايض  ــا الري ــث ميأله ــال؛ حي األع
مــن  والتخلــص  باالســتمتاع 
والتوتــر  الحيــاة  ضغوطــات 
للحصــول عــى شــخصية قويــة 

بعيــدة عــن االكتئــاب قــادرة عــى 
النــوم بهنــاء.

تعــد الرياضــة طريًقــا إىل تعلــم 
التنافــس  عــى  والقــدرة  الصــر 
الرشيــف، وتعلــم كيفيــة تــويل 
ــق  ــاة، وتخل ــور يف الحي ــام األم زم
قــادة ناجحــني يف حياتهــم املهنيــة 

والحياتيــة.
تكــون  الرياضيــة  القوانــني 
ــات؛  ــن الرياض ــر م ــة يف كث حازم
ملتــزم  الريــايض  يجعــل  مــا 
ــه  ــة عامــة يف حيات ــني بصف بالقوان

جيــًدا. قيمتهــا  ويعــرف 
ــي  ــاك بعــض الرياضــات الت هن
تســهم يف تنميــة الــذكاء وقــوة 
رفــع  عــى  وتســاعد  املاحظــة 
مســتوى الركيــز وتقويــة عمــل 

ذاكــرة الريــايض.
قويــة  عضــات جســم  بنــاء 
وإنقــاص الزائــد مــن الــوزن بــكل 
ســهولة مــا مينــح الريــايض صحــة 
جســدية خاليــة مــن األمــراض، 
ظهــور  مــن  أكيــد  وتخلــص 

املبكــرة. الشــيخوخة  عامــات 

أنواع الرياضة

الحــايل  وقتنــا  يف  الرياضــة 
أصبحــت تشــمل عــى العديــد 
والعديــد مــن الرياضــات املتنوعــة 
ــهولة،  ــا بس ــن حره ــي ال ميك الت
أنــواع  تقســيم  ميكننــا  ولكــن 
الرياضــات عــى النحــو التــايل:

وهــي  جاعيــة:  رياضــات 
نــوع ريــايض يعتمــد عــى اللعــب 
رياضــة  مثــل  جاعــي  بشــكل 
كــرة القــدم وكــرة الســلة والهــويك 

والكــرة الطائــرة ....
رياضــات القــوى: ومــن اســمها 
ــا  ميكــن اســتنباط أنهــا تعتمــد كليً
عــى مقــدار القــوة البدنيــة مثــل 

كــال األجســام واملصارعــة....
مثــل  املائيــة:  الرياضــات 

رياضــة الغــوص ورياضة الســباحة 
ــرة املائية.... والك

امليكانيكيــة:  الرياضــات 
أو  الســيارات  بواســطة  ومتــارس 
الناريــة  أو  العاديــة  الدراجــات 
بواســطة  حتــى  متــارس  وقــد 

. ت حنا لشــا ا
رياضــات املــرضب: ويســتعمل 
فيهــا مــرضب لرمــي جســم صغــر 
قــد يكــون كــرة يختلــف حجمهــا 

أو كــرة مــن الريــش.
الحيوانــات  تكــون  رياضــات 
جــزءا منهــا: كالخيــل والجــال 

الثــران.
رياضــات الدفــاع عــن النفــس: 
فنــون  أيضــا  عليهــا  ويطبــق 
الحــرب وتســتعمل فيهــا أجــزاء 
رجلــني،  )يديــن،  الجســد  مــن 
بــني  نــزال  يف  املرفقــني…( 
شــخصني عــادة وتكــون الرضبــات 

مقننــة. فيهــا 
ــة: مرتبطــة  الرياضــات الجليدي
ــارس  ــد، ومت ــد الجلي ــا بتواج أساًس
الهــواء  يف  أو  القاعــة  داخــل 

الطلــق.
ــتخدم  ــة: تس ــات الجوي الرياض
لإلنســان  تســمح  أجهــزة  فيهــا 
كالطائــرات  الجــو  يف  بالتحليــق 

واملظــات….
رياضــات الهــدف: يتعــني عــى 
املتنافســني فيهــا إصابــة هــدف 
ــوس  ــطة أدوات كالق ــدد بواس مح
ــة.... ــرة حديدي ــة أو ك أو البندقي

تصنيف الرياضات
األخــرة  الفــرة  يف  ظهــرت 
ودراســات  متناقضــة  تصنيفــات 
يف  الرياضــات  لتقييــم  مختلفــة 
ــر شــعبية  ــث األك ــامل مــن حي الع
املعايــر  مــن  لعــدد  ووفًقــا 
املســتخدمة يف التصنيــف حتــى 
تكــون هنــاك مصداقيــة.. 

ــدة بعــض  ووضعــت دراســة جدي
املعايــر التــي تســاهم يف وضــع 
يف  االشــهر  الرياضــات  تصنيــف 

العــامل منهــا:
الجاهريــة  1-القاعــدة 

. مليــة لعا ا و
املشــاهدات  2-أرقــام 

. نيــة يو لتلفز ا
ــة يف  ــوالت املهني ــدد البط 3- ع

ــع أنحــاء العــامل. جمي
4- صفقات حقوق التلفزيون.
5- الصفقات وعقود الرعاية.
6- متوسط الراتب الريايض.

)وذلــك  منافســة  أكــر   -7
حســب عــدد الــدول املمثلــة(.

مواقــع  عــى  شــعبيتها   -8
بحســب  االجتاعــي،  التواصــل 
يف  بــارزة  مكانــة  لهــا  التــي 
وســائل  يف  الرياضيــة  العناويــن 
اإللكرونيــة،  )املواقــع  اإلعــام 

والجرائــد(. التلفزيــون 
9- األهمية عى مدى السنة.

10- الهيمنة اإلقليمية.
11- املساواة بني الجنسني.

متنــاول  يف  الرياضــة   -12
الجمهــور يف جميــع أنحــاء العــامل.

التــي  وهــذه هــي العوامــل 
اعتمــدت عليهــا الدراســة وضعــت 
ترتيــب أكــر 10 رياضــات شــعبية 

ــايل: ــامل كالت يف الع
ــوب،  ــرة القــدم: ســاحرة القل ك
ــارة،  ــًوا وإث ــر من ــلة: األك ــرة الس ك
ــارب 2  ــا يق ــا م ــت: يلعبه الكريكي
ــة  ــس: رياض ــامل، التن ــار يف الع ملي
ــوى:  ــاب الق ــراء، ألع ــوك واألم املل
الرجبــي،  والعضــات،  اإلثــارة 
واملهــارة،  الرعــة  فورمــوال1: 
املمــزوج  العنــف  املاكمــة: 
باللياقــة، هــويك الجليد: االســتمتاع 
ــوة  ــرة: ق ــرة الطائ ــج، ك ــوق الثل ف

اإلرســال وحائــط الصــد.
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ــك  ــي ذل ــة: يعن ــة األوبئ ــع يف حال ــن املنب -معالجــة املخاطــر م
ــرش  ــات إىل الب ــن الحيوان ــات م ــال الفروس ــة انتق ــل احتالي تقلي

ــا(. ــة كورون ــة جائح ــفي يف حال ــل الحرش ــش وآكل النم )الخفافي
ــات أفضــل  ــك وضــع ضان ــرات: يشــمل ذل -االســتجابة للتحذي

ــة. ــي تســببها األوبئ ــار الخطــرة الت ملواجهــة اآلث
-الخيــارات التفصيليــة: هنــاك بعــض التدابــر التــي يجــب 
اتخاذهــا للحــد مــن مخاطــر معينــة، حتــى لــو كانــت ســتؤثر عــى 

ــاة. ــن الحي ــب أخــرى م جوان
-االهتــام بالتكنولوجيــا: االعــراف بــدور التكنولوجيــا )ويف 
الوبــاء  مخاطــر  تقييــم  يف  االصطناعــي(  الــذكاء  منهــا  القلــب 

ــب ملواجهتــه وتحديــد ســبل املواجهــة. والتأهُّ
-االســتثار املــرن: ألحقــت جائحــة كورونــا أرضاًرا بكفــاءة 
إىل  االســتثار  دفــة  توجيــه  يســتوجب  مــا  الصحيــة،  الرعايــة 

الصحيــة. املجــاالت 
ــرة  ــود املبك ــت القي ــة: أثبت ــرق املواجه ــر ط ــى أك ــز ع -الركي
املفروضــة عــى الســفر الجــوي فاعليتهــا يف مكافحــة »كورونــا 
املســتجد«، وميكــن إنشــاء صنــدوق طــوارئ عاملــي ملعالجــة تكلفــة 

ــر. هــذه التداب
السياســات:  صنــع  ودوائــر  العلــم  بــني  الروابــط  -تعزيــز 
حققــت حكومــات البلــدان التــي تتوافــر فيهــا املعلومــات العلميــة 
واملشــورة املتعلقــة بالسياســات القامئــة عــى العلــم نجاًحــا أكــر يف 

ــد-19”. ــة »كوفي مكافح
-بنــاء قــدرات الدولــة: معالجــة املخاطــر التــي تواجههــا البلــدان 

ــتمرة  ــورة مس ــك بص ــري ذل ــيدة، وأن يج ــة الرش ــار الحوكم يف إط
ــة ألي جائحــة مســتقبلية. وليــس كاســتجابة طارئ

ــات  ــادل املعلوم ــل وتب ــل: كان التواص ــائل التواص ــني وس -تحس
ــا  ــدان، م ــن البل ــدد م ــا يف ع ــا أو ناقًص ــد-19« بطيئً ــول »كوفي ح
يســتوجب إنشــاء وحــدات معلومــات واتصــاالت وطنيــة ودوليــة؛ 

ــر. ــة املخاط ــدف مواجه به
ــة  ــرت أزم ــة: أج ــة املتوقع ــات االجتاعي ــر يف االضطراب -التفك
كورونــا الشــعوب واملنظــات عــى تجربــة أمنــاط معيشــية ومهنيــة 
ــرات  ــة أي هــذه التغي ــدة، وحــان الوقــت اآلن للنظــر ومعرف جدي

يجــب الحفــاظ عليــه عــى املــدى الطويــل.

توصيات خبراء للمساعدة
 في التعامل مع األوبئة   )كورونا وأخواتها(

ليــس مثــة فــرح، ليــس مثــة حيــاة؛ املــوت 

ال  اليمــن  يف  االرهــاب  دراكــوال  باملجــان، 

ــأن يعيــش  تحــب هــذه املناظــر وال ترغــب ب

النــاس.. كان عيــد ميــاد املصــورة والصحفيــة 

رشــا الحــرازي بتاريــخ 27 اكتوبــر، وكان قبــل 

أيــام احتفالهــا بعيــد ميــاد طفلهــا األول، 

ــم،  ــم التطــرف واإلرهــاب اغتالته ــن جراثي لك
بالحــب  مفعمــة  صغــرة  أرسة  ودمــرت 
بدايــات  يف  والجــال  والشــباب  والحيــاة 
ســعادتهم، اإلرهــاب ملعــون، وبادنــا الحبيبــة 
اإلرهابيــة  بالجاعــات  ملغومــة  صــارت 
املتطرفــة والجرائــم املتعــددة، نحــن كيمنيــني 
ــون، وقــد ســئمنا مــن املــوت املربــص  مغبون
الحــرب  ومــن اإلرهــاب والتطــرف وهــذه 

امللعونــة.
أليــس  نســتحقها،  الحيــاة،  نســتحق 
البــرش  هــؤالء  أليــس  بــرش،  الشــعب 
عــى  أكــرر  الكرميــة،  الحيــاة  يســتحقون 
الشــعب أن ال يتســاهل مــع اإلرهــاب وال 
املخربــني وال قطــاع الطــرق.. دافعــوا عــن 
ــون  ــوا الحــذر.. يجــب أن يك أنفســكم والتزم
ــاء  ــدا للقض ــع ج ــعبي واس ــف ش ــاك تكات هن
عــى اإلرهــاب، أفيقــوا يــا شــعب اليمــن، كل 
ــت  ــون أن ــد تك ــل.. ق ــم يقت ــد منك ــوم واح ي
الضحيــة التاليــة لإلرهــاب وقطــاع الطــرق 

واملأجوريــن! واملرتزقــة 

خالصة القول

أ.د/خالد القيداين

ــد  ــة عبي ــارك: معرك ــع مع ــرب أرب يف الح
خــارسة  معركتهــا  وتلــك  عبــد  ويقودهــا 
ــا  ــرار ويقوده ــة أح ــدأ.... ومعرك ــل أن تب قب
ــر  ــا وتخ ــر قوته ــة بغ ــك مرهون ــد فتل عب
واملعركــة قامئــة وإن كانــت تــدور رحاهــا 
للعبيــد  ومعركــة  النــر....  أبــواب  عــى 
يقودهــا ُحــّر وتلــك مرهونــة بنــر ســيدها 
وســتخر عندمــا يشــعر العبيــد أن ســيدهم 
ــة  ــه.... واملعرك ــان أجل ــه وح ــل نجم ــد أف ق
األســمى هــي معركــة األحــرار التــي يقودهــا 
ُحــّر أمــا هــذه فتظــل محتدمــة حتــى آخــر 
ــة  ــة قضي ــرار... والحري ــا األح ــق لجنوده رم

ــدوام. ــى ال ــة ع رابح

أ/ أمة الله الحجي

الحياة واإلرهاب
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