
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

يوم استقال أرضنا اليمنية 
الطاهرة من االستعامر وتطهريها 

منه كان مبثابة اكتامل نرص 
الثورة، ألن إرادة الشعب كانت 

ستكون منتقصة إذا مل تتحرر 
أرضه املغتصبة ويتحقق االستقال 

الوطني الناجز الذي كان 
اللبنة األساسية النطاق العمل 

الوحدوي، والنضال من أجل إعادة 
تحقيق وحدة الوطن اليمني التي 
ارتفع علمها شامًخا خفاًقا يف سامء 

عدن وكل أرجاء الوطن اليمني 
الكبري يوم الـ22 من مايو عام 

1990م.

علي عبداهلل صالح
٢٩ نوفمبر ٢0١4م

إضاءة

الثاثــون مــن نوفمــر مــن عــام 1967م، كان جــاء آخــر جنــدي 
ــن  ــر م ــت ألك ــاح طال ــة وكف ــال وتضحي ــد نض ــدن، بع ــن ع ــاين م بريط
قــرن وربــع مــن الزمــان؛ 129عاًمــا كان جنــوب الوطــن يــرزح تحــت ظــل 
ــود  ــداء؛ فوج ــس الصع ــوق لتنف ــة ويت ــر للحري ــم، يفتق ــال الغاش االحت
ــا. ــوع الدني ــاء يف رب ــه الرشف ــل الظــامل مبركــز ســلطة أمــر ال يتقبل الدخي
بريطانيــا اســتعمرت واحتلــت أغلــب شــعوب العــامل، رغــم قلــة عــدد 
ــزال  ــت وال ت ــا كان ــة؛ إال أن أطامعه ــاحتها الجغرافي ــر مس ــكانها وصغ س
تنظــر لألفــق البعيــد وتحــاول الســيطرة عــى كل يشء يف الوجــود، ابتــداًء 
مــن مصــادر الــروات والطاقــة وانتهــاًء بالســيطرة عــى االقتصــاد الــدويل 
ــة  ــوى عاملي ــع ق ــا م ــل تتداخــل مصالحه واإلعــام، ومل تكــن مبفردهــا؛ ب
أخــرى أرشفــت عــى والدتهــا وأطوارهــا إىل أن تعملقــت يف الوقــت الــذي 
يتقــزم فيــه أبنــاء الحضــارات العتيقــة، واملجــد التليــد بعوامــل وأســباب 

وحيثيــات منظمــة ومتدرجــة ال حــرص لهــا.
ــري  ــارش وغ ــه املب ــتعامر بوجهي ــر االس ــد أرضار ومخاط ــى أح ال يخف
املبــارش، كامتصــاص خــريات الشــعوب، وكبــح جــامح نهضتهــا وتقدمهــا، 
وحرمــان أبنائهــا مــن حقوقهــم وحرياتهــم، وإذاللهــم واســتغالهم 
وتســليط بعضهــم عــى بعــض، وانتهــاك الكرامــة وقولبــة العــادات 
ــة،  ــادات خاطئ ــة واعتق ــات دخيل ــا يف ثقاف ــة وتذويبه ــد األصيل والتقالي
ــار،  ــب والدم ــوىض والتخري ــرش الف ــة، ون ــري أخاقي ــلوكيات غ ــرس س وغ
ــاء. ــع الرشف ــاء، وقم ــتهداف النجب ــج، واس ــل املمنه ــى التجهي ــاوة ع ع
ــال  ــن جب ــار م ــور ون ــرشارة ن ــر 1963م ك ــورة 14 أكتوب ــت ث اندلع
ــن  ــامل الوط ــبتمر 1962م يف ش ــورة 26 س ــداًدا لث ــامء امت ــان الش ردف
ــتبداد اإلمامــي الكهنــويت  الحبيــب، وكان التخلــص بالتــوازي مــن االس
الجائــر، واالســتعامر الخارجــي البغيــض؛ وتتــوج النــرص يف يــوم الثاثــن 
مــن نوفمــر املجيــد 1967م، الــذي متــر علينــا ذكــراه هــذا العام واملشــهد 
يف قمــة الضبابيــة والدخــان، اليمــن الحبيــب يعيــش حالــة مــن الســقم 
والتــآكل مــن الداخــل، وتطالــه أيــدي خارجيــة شــقيقة وصديقــة بالجــرح 
واألذى مبــررات وحجــج كلــام طــال الوقــت كانــت أقــل إقناًعــا وأدعــى 

ــاء الشــعب املكلــوم. لعامــات االســتفهام مــن أبن
قــوى ظاميــة متجــذرة طفيلًيــا حلــت محــل االســتعامر بدعــم 
ــل  ــلل داخ ــة تتس ــت باقي ــة ظل ــه بالوكال ــذ أجندت ــه لتنفي ــتمر من مس
ــه ظامــي  ــي وباطن ــة بوجهــن ظاهــره وطن مؤسســات املجتمــع والدول
أســود أنتــج خــال الســنوات األخــرية املاضيــة كل املجريــات؛ والغريــب 
أن هــذا الكائــن الهجــن ليــس بلــون واحــد بــل أســامء عديــدة وأحــزاب 
ــة، ونخــر املجتمــع  ــة لتدمــري مؤسســات الدول ــات أعــدت بعناي وجمعي
ــوز  ــتهداف رم ــن، واس ــوع الوط ــاد يف كل رب ــرش الفس ــل، ون ــن الداخ م
ــح  ــم، وتوض ــف حقائقه ــم وتكش ــدأت تعريه ــام ب ــه؛ األي ــن وقادت الوط

ــن.. ــوا الوط ــن أوصل ــم وأي ــات منه ــع واملجري الوقائ
أرواحهــم ودماءهــم  الذيــن قدمــوا  األبــرار  الشــهداء  ويســتحق 
رخيصــة مــن أجــل التحــرر واالســتقال تخليدهــم وأن ندعــو لهــم 
بالرحمــة والرضــوان، ونهديهــم الفاتحــة، وأجرهــم عنــد رب العــزة 
ــش  ــم لتعي ــم ودربه ــا عــى منهجه ــا الســري ُقدًم والجــال، ويجــب علين
أرواحهــم برغــد وهنــاء؛ وال ننــى أبــًدا بــأن الشــعب اليمنــي ألــن قلوبًــا 
وأرق أفئــدة، ميلــك مــن التســامح وســعة الصــدر والصــر مــا تعجــز عــن 
ــه أســمى  ــال، شــعب يحــب األمــن والتعايــش والســام، ألن ــه الجب حمل

ــه. ــه أو آالم ــًدا حق ــى أب ــاد، وال ين ــر واألحق ــع الصغائ ــى؛ يرف وأع

ذكرى االستقالل الوطني الـ 54

بقلم رئيس التحرير 

أ / عمر الشلح
االفتتاحية

األسس االجتماعية والثقافية 
في دستور الجمهورية اليمنية

التعليم في اليمن:
 فاتورة الحرب والرسوم 
ضحاياها أطفال المدارس

ُبن اليمن ثروة ُمْهَمَلة

عجائب تصريف األقدار وأنموذج القرن الخامس عشر

ســقطت وتحطمــت الطائــرة الحديثــة إف 35 التــي تبلــغ قيمتهــا 162 مليــون 

دوالر بعــد إقاعهــا مــن حاملــة الطائــرات الريطانيــة »كويــن إليزابيــث« يــوم 

ــة،  ــز باملظل ــن القف ــار م ــاء 17 نوفمــر، يف البحــر املتوســط ومتكــن الطي األربع

ونجــا يف الحــادث، قيــل بســبب أغطيــة املطــر !!!

ضاعت األمة 
بين دعاة الّدم ودعاة الّنوم

متحف كانكون تحت الماء
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ص3

ص6
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ص9
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ــره  ــم متري ــذي ت ــة ال ــة التحتي ــون البني ــروع قان ــل م ه
ــة  ــى هيئ ــاخ أو ع ــى املن ــرة ع ــوات صغ ــرد خط ــاً مج حديث
ــون  ــن أن يك ــى كال الســؤالني ميك ــل BFD ؟ الجــواب ع متوي

نعــم.
ويف وقــت متأخــر مــن يــوم الجمعــة، صــوت مجلــس 
ــون دوالر  ــة 1.2 تريلي ــون بقيم ــروع قان ــال م ــواب إلرس الن

إىل الرئيــس بايــدن.
ــا اســتثامرات ضخمــة يف الطــرق والجســور واملــرور  ولديه
ــك  ــا يف ذل ــة«، مب ــة الصلب ــى التحتي ــن »البن ــر وغرهــا م العاب
باليــني الــدوالرات مــن أجــل فــرض رســوم عــى الســلع 

األساســية.
وهــو يشــمل 47 بليــون دوالر مــن تدابــر املرونــة املناخيــة، 
و65 بليــون دوالر مــن االســتثامرات املتصلــة بالطاقــة النظيفــة 

والشــبكات يف البيــت األبيض.
يقــدم مــروع القانــون تخفيضــات »اســمية« لالنبعاثــات 
فقــط بــني اآلن و2030 مقارنــة بالسياســة الحاليــة، وفقــاً 
ملــروع ريكالنــد، وهــو فريــق بقيــادة خبــر الطاقــة يف 
ــاث  ــة أبح ــع رشك ــة م ــز، يف رشاك ــي جينكن ــتون جي برينس

ــد. ــن مايفيل ــوث إيري ــة دارمت ــورة ورشك ــة املتط الطاق
وهــم يقــدرون انبعاثــات الطاقــة CO2 الصناعيــة بنســبة 
ـــ وهــو ما  30% أقــل مــن مســتويات عــام 2005 يف عــام 2030ـ 
حــدث بعــد تعهــد الرئيــس بايــدن بخفــض انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة يف الواليــات املتحــدة بنســبة 50% بحلــول عــام 2030.

نعــم، ولكــن: »يحتــوي مــروع القانــون عــى اســتثامرات 
ــب  ــي يصع ــداع، والت ــال اإلب ــة يف مج ــة األهمي ــية بالغ سياس
منــوذج تأثراتهــا، ولكنهــا متكــن مــن إجــراء تخفيضــات أعمــق 

يف العرينــات مــن القــرن العريــن واألربعينيــات مــن خــالل 
ــل  ــية مث ــات الرئيس ــينات يف التقني ــع التحس ــاعدة يف دف املس
الهيدروجــني النظيــف، واحتجــاز الكربــون، والحــرارة النوويــة 

والجيولوجيــة املتقدمــة، والتخزيــن الطويــل األمــد«.
كــام أشــار إىل االســتثامرات الرئيســية يف مجــال النقــل 

والتخزيــن. الشــبكات   CO2
مــا نشــاهده اآلن: إن كل األعــني تتجــه نحــو اإلنفــاق األكــر 
والتريعــات الرضيبيــة، ويأمــل الدميقراطيــون يف االنتقــال إىل 

التصويــت الحــزيب قريبــاً.
إنهــا محشــوة باألحــكام الالزمــة لدفــع عمليــة النــر 
األقــرب أجــالً للطاقــة النظيفــة األكــر نضجــاً وتقنيــة خفــض 
االنبعاثــات ــــ وهــو مــا يكفــي، كــام يقــول املحللــون، لتمكــني 

ــد. ــات بشــكل حــاد هــذا العق خفــض االنبعاث

ماذا تعني فاتورة البنية التحتية
ــع  البالغة 1.2 تريليون دوالر لتغير المناخ؟ ــرص لجمي ــؤ الف ــة تكاف ــل الدول ــادة )24(: تكف م

املواطنــني سياســياً واقتصاديــاً واجتامعيــاً وثقافيــاً وتصــدر 
القوانني لتحقـيـــق ذلـــك.

مــادة )25(: يقــوم املجتمــع اليمنــي عــى أســاس 
القائــم عــى العــدل والحريــة  التضامــن االجتامعــي 

ــون. ــاً للقانـ ــاواة وفقـ واملس
مــادة )26(: األرسة أســاس املجتمــع قوامهــا الديــن 
واألخــالق وحــب الوطــن، يحافــظ القانــون عــى كيانـــها 

ويقـــوي أوارصهـا.
ــي  ــث العلم ــة البح ــة حري ــل الدول ــادة )27(: تكف م
ــة وروح  ــة املتفق ــة والثقافي ــة والفني ــازات األدبيـ واإلنج
وأهــداف الدســتور، كــام توفــر الوســائل املحققــة لذلــك 
وتقدصــم الدولــة كل مســاعدة لتقــدم العلــوم والفنــون، 
كــام تشــجع االخرتاعــات العلميــة والفنيــة واإلبــداع 

الفنــي وتحمــي الدولـــة نتائجهــــا.
مــادة )28(: الخدمــة العامــة تكليــف ورشف للقامئــني 
بهــا، ويســتهدف املوظفــون القامئــون بهــا يف أدائهــم 
ــدد  ــعب ويحـ ــة الش ــة وخدم ــة العام ــم املصلح ألعامله

القانــون رشوط الخدمـــة العامــة وحقــوق وواجبــات 
ــن بـها. القامئيـ

مــادة )29(: العمــل حــق ورشف ورضورة لتطويــر 
ــل  ــة العم ــي مامرسـ ــق فـ ــن الح ــكل مواط ــع ول املجتم
الــذي يخـــتاره لنفســه يف حــدود القانون وال يجـــوز فرض 
أي عمــل جــراً عــى املواطنــني إال مبقتــى قانــون، وألداء 
ــون  ــادل، وينظــم القان ــر ع ــل أجـ ــة ومبقاب ــدمة عامـ خـ
العمــل النقابـــي واملهنــي والعالقــة بني العامل وأصحـــاب 

العمـل.

والطفولــة  األمومــة  الدولــة  تحمــي   :)30( مــادة 
وترعــى النــــشء والشبــــاب.

مــادة )31(: النســاء شــقائق الرجـــال، ولهــن مــن 
ــه  ــه وتوجب ــا تكفل ــات م ــن الواجب ــهن م ــوق وعليـ الحق

الريعــة وينـــص عليـــه القانـــون.
مــادة )32(: التعليــم والصحـــة والخدمــات االجتامعية 
ــاء املجتمــع وتقدمــه يســهم املجتمــع  أركان أساســية لبن

ــي توفرهـا. مع الدولـة فـ
ــع  ــع املجتم ــن م ــة بالتضام ــل الدول ــادة )33(: تكف م
الطبيعيـــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  األعبــاء  تحمــل 

والـــمحن العامـــة.
مــادة )34(: عــى الدولــة وجميــع أفــراد املجتمــع 
حاميــة وصيانــة اآلثــار واملنشــآت التاريخيــة، وكل عبــث 
بهــا أو عــدوان عليهــا يعتــر تخريبــاً وعدوانــا عــى 
ــاً  ــا وفقـ ــا أو يبيعهـ ــن ينتهكه ــب كل م ــع، ويعاق املجتم

للقانـون.
مــادة )35( حاميــة البيئــة مســئولية الدولــة واملجتمع، 

وهــي واجــب دينــي ووطنــي عــى كل مواطن.

األسس االجتماعية والثقافية في دستور الجمهورية اليمنية

BEN GEMAN

بنود االتفاقية بين أطراف الصراع في السودان الشقيق
ــوم  ــقيق ي ــودان الش ــراع يف الس ــراف ال ــت أط توصل

األحــد املــايض املوافــق 2021/11/21 التفــاق مــرم، مثَّلــه 

كال مــن رئيــس مجلــس الســيادة قائــد الجيــش الســوداين 

الفريــق أول عبــد الفتــاح الرهــان، ورئيــس الحكومــة 

ــن أجــل  ــود م ــن البن ــة م ــدوك عــى جمل ــه حم ــد الل عب

تجــاوز األزمــة السياســية التــي تعيشــها الســودان، إذ 

تعّهــد الطرفــان بالعمــل مًعــا الســتكامل مســار التصحيــح 

ــا، وفيــام  الدميقراطــي مبــا يخــدم مصلحــة الســودان العلي

ــاق: ــود االتف ــأيت بن ي

 1- تأكيــد أن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 هــي 

املرجعيــة األساســية الســتكامل الفــرتة االنتقاليــة مــع 

ــى  ــل ع ــودان والعم ــرق الس ــاص ل ــع الخ ــاة الوض مراع

معالجتــه.

2- رضورة تعديــل الوثيقــة الدســتورية بالتوافــق، ومبــا 

يحقــق مشــاركة سياســية شــاملة لــكل مكونــات املجتمــع 

عــدا حــزب املؤمتــر الوطنــي املنحــل.

3- الراكــة االنتقاليــة بــني املدنيــني والعســكريني هــي 

الضامــن والســبيل ألمــن الســودان واســتقراره.

الكفــاءات  مــن  مكونــة  مدنيــة  حكومــة  تشــكيل 

املســتقلة. الوطنيــة 

مهــام  تنفيــذ  عــى  يــرف  الســيادة  مجلــس   -4

ــة مــن الوثيقــة  ــواردة يف املــادة الثامن ــة ال الفــرتة االنتقالي

الدســتورية، مــن دون تدخــل مبــارش يف العمــل التنفيــذي.

5- ضــامن انتقــال الســلطة يف موعدهــا املحــدد إىل 

حكومــة مدنيــة منتخبــة.

6- إدارة الفــرتة االنتقاليــة مبوجــب اتفــاق ســيايس يحدد 

ــة  ــة السياســية واملدني ــوى الوطني ــني الق ــة ب إطــار الراك

واملكــون العســكري واإلدارة األهليــة ولجــان املقاومــة 

ــرأة ورجــاالت  ــة وقطــاع الشــباب وامل ــورة الحي ــوى الث وق

ــة. ــرق الصوفي الط

ــرات  ــرت يف املظاه ــي ج ــداث الت ــق يف األح 7- التحقي

ــم  ــكريني وتقدي ــني والعس ــات للمدني ــات ووفي ــن إصاب م

ــة. ــاة للمحاكم الجن

8- تنفيــذ اتفــاق ســالم جوبــا واســتكامل االســتحقاقات 

الناشــئة مبوجبــه، وإلحــاق غــر املوقعــني عــى اتفــاق 

الســالم.

الحكــم  مؤسســات  جميــع  باســتكامل  اإلرساع   -9

ــزة  ــي واألجه ــس التريع ــن املجل ــك بتكوي ــايل، وذل االنتق

العدليــة مــن محكمــة دســتورية وتعيــني لرئيــس القضــاء 

والنائــب العــام، ثــم يتــواىل تباعــا تكويــن مفوضيــات 

ــا  ــارشة مهامه ــرى ومب ــايل األخ ــم االنتق ــات الحك ومؤسس

ــددة. ــة مح ــداول زمني ــق ج ــورا وف ف

القــوى  كل  بــني  وشــفاف  واســع  حــوار  بــدء   -10

لقيــام  الثــورة يؤســس  السياســية واملجتمعيــة وقــوى 

الدســتوري. املؤمتــر 

ــو/ ــام 30 يوني ــك نظ ــة تفكي ــة لجن ــادة هيكل 11- إع

حزيــران )نظــام الرئيــس املعــزول عمــر البشــر(، مــع 

ــوادر  ــا بالك ــابقة ورفده ــة الس ــا يف املرحل ــة أدائه مراجع

ــا  ــي متكنه ــة الت ــة يف التخصصــات والخــرات الالزم املؤهل

ــل  ــع تفعي ــة، م ــة وعادل ــورة ناجح ــا بص ــن أداء عمله م

لدرجــة  وفقــا  قراراتهــا  ومراجعــة  االســتئنافات  لجنــة 

ــا. ــرر قانون ــايض املق التق

12- إطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني.

13- العمل عى بناء جيش قومي موحد.

ــد  ــرار قائ ــى ق ــاق يلغ ــذا االتف ــى ه ــع ع 14- بالتوقي

الجيــش عبــد الفتــاح الرهــان بإعفــاء عبــد اللــه حمــدوك 

مــن رئاســة الحكومــة.

عيد الجالءالـ  
ــف،  ــور ورشي ــي غي ــكل وطن ــد ل ــر عي ــدي بريطــاين مــن أرض اليمــن يعت جــالء آخــر جن
ولنلخــص مــا فعــل االســتعامر يف بلدنــا الحبيــب، لقــد كان الجانــب الســيايس العســكري هــو 
ــل  ــاً، وقب ــذي اســتمر 129 عام ــا، وال ــوب بالدن الســمة الرئيســية لالســتعامر الريطــاين يف جن
ثــورة أكتوبــر املجيــدة كانــت عــدن قــد تحولــت إىل مقــر للقياديــة االســتعامرية الريطانيــة 
ــت  ــة ترانزي ــدن محط ــت ع ــط؛ أمس ــرق األوس ــريب، وال ــج الع ــرة والخلي ــدان الجزي يف بل
لتزويــد األســاطيل التجاريــة االنجليزيــة بالوقــود، وكقاعــدة عســكرية تؤمــن حاميــة الطُرقــات 

ــا. ــد ورشق أفريقي ــة إىل مناطــق الهن ــرات البحري واملم
مطلــع الســتينيات كانــت القــوات االنجليزيــة املســلحة يف عــدن مــزودة بأســلحة محرمــة، 
ُخزنــت األســلحة الكيامويــة والبيولوجيــة يف منطقــة الريقــة ويف العوالــق وحرضمــوت 
ــت عــدن مــن  ــدب، ومثل ــاب املن ــق ب ــرة ســقطرى ومضي ــع وبيحــان وجزي ومكــراس والضال
ــام  ــة الثانيــة نقطــة ارتــكاز ورأس جــر عســكري لحلــف األطلــي للقي بعــد الحــرب العاملي

ــة. ــة واألفريقي ــة العربي ــرر الوطني ــركات التح ــد ح ــة ض ــامل عدواني بأع
كــام أنشــأ االنجليــز يف جزيــرة كمــران مطــارات حربيــة إضافيــة إىل املطــار الرئيــي الواقــع 
يف خــور مكــر القريبــة مــن عــدن، وإىل جانــب عــدن متركــزت الفــرق الحربيــة الريطانيــة 

يف مكــراس والضالــع وبيحــان ولحــج وغرهــا مــن املشــيخات والســلطنات جنــوب اليمــن.
ارتبــط الوجــود االســتعامري بإفقــار الشــعب اليمنــي وحطــم االســتعامر الريطــاين االقتصــاد 
ــا  ــة مبدنه ــة اليمني ــا وأصبحــت املناطــق الجنوبي ــوب بالدن ــف جن ــة والري الطبيعــي يف املدين
وأريافهــا، ســوقاً مفتوحــاً ملنتجــات الــركات االحتكاريــة األجنبيــة، كــام قضــت الســلع 
ــت  ــة، فأصبح ــة الوطني ــات الحرفي ــورش والصناع ــن ال ــوداً م ــا كان موج ــى م ــة ع الريطاني

ــارج. ــن الخ ــتورد م ــة تس ــات واألدوات املنزلي ــات واملفروش ــة وكل امللبوس األقمش
اقتــر اهتــامم املُســتعمرين عــى تطويــر الجوانــب الخدميــة يف مســتعمرة عــدن، 
كالتســهيالت التجاريــة واملاليــة، وعــى حســاب منــو الصناعــة والزراعــة، مــام أوجــد اقتصــاداً 
طفيــالً مشــوهاً، وكانــت أوضــاع الريــف اليمنــي يف جنــوب الوطــن أكــر رداءة وتخلفــا يف ظــل 
الهيمنــة الريطانيــة.. ودعــم االســتعامر الريطــاين العالقــات االقطاعيــة املتخلفــة التــي شــكلت 
حاجــزاً أمــام تطــور القــوى املُنتجــة يف الريــف، كــام أقــام املســتعمرون تحالفــاً سياســياً مــع 
ــة والســيطرة االســتعامرية عــى كُل أجــزاء  الســالطني االقطاعيــني وذلــك ألجــل فــرض الهيمن

البــالد.
اســتمر الكفــاح والنضــال مــن الثــوار األحــرار، وتــم الضغــط الكبــر عــى االنجليــز بــرضورة 
إخــالء ثكناتهــم وقواعدهــم وإال فمصرهــم املــوت املحقــق، وتوالــت العمليــات ضــد 
ــوم  ــل ي ــدي محت ــر جن ــالء آخ ــار، وكان ج ــوا األدب ــوا وول ــوا وخنع ــى خضع ــتعمرين حت املس
الثالثــني مــن نوفمــر املجيــد عــام 1967م، والــذي متــر علينــا ذكــراه يف وضــع معقــد وشــائك؛ 
إال أننــا نؤكــد أن روح الثــوار تســكننا، وأنَّــا نوهــب ميننــا الحبيــب كل مــا لدينــا غــايل ونفيــس 

ــه وســيادته واســتقالله. ــه وكرامت ــاع عن للدف
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وفقــاً ألحــدث البيانــات الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون 
ــإن عــدد األطفــال غــر امللتحقــني باملــدارس  اإلنســانية يف اليمــن، ف
ــارة تجــاوزت  ــم، بزي ــاة يف ســن التعلي يزيــد عــن مليــوين طفــل وفت
الضعــف، مقارنــة بفــرتة قبــل عــام 2015 )تصاعــد الحــرب(، يف حــني 
أن عــدد األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدات تعليميــة أصبــح 
ــه  ــادة ســبعة أضعــاف عــام كان علي ــون، وبزي يقــدر بنحــو 8.1 ملي

ــل 2015. قب
اليمــن )مجموعــة  التعليــم يف  ويؤكــد تقريــر أعدتــه كتلــة 
مــارس/آذار2021،  املحليــني(، يف  اإلنســانية ورشكائهــا  املنظــامت 
ــل  ــن قب ــر رســمي م ــاف بشــكل غ ــي تُض ــية الت أن الرســوم املدرس
املــدارس، تســهم يف إثنــاء العائــالت عــن إرســال أطفالهــا للتعليــم، يف 
وقــٍت يعيــش فيــه أكــر مــن 80 باملائــة مــن اليمنيــني تحــت خــط 

ــر. الفق
ومتثــل الفتيــات، الفئــة األكــر تــرضراً بالظــروف االقتصاديــة 
باملقارنــة بالفتيــان، وفقــاً ملــا تؤكــده تقاريــر األمــم املتحــدة والبنــك 
الــدويل وكتلــة التعليــم، إذ أن 36 باملائــة مــن الفتيــات خــارج 
ــن أن  ــرات م ــط تحذي ــان، وس ــة للفتي ــة بـــ24 باملائ ــدارس مقارن امل
ــة  ــر عرض ــدارس أك ــاق بامل ــن االلتح ــن م ــوايت ال يتمك ــات الل الفتي
ــة  ــبتها ثالث ــت نس ــي ارتفع ــرة الت ــي الظاه ــارصات، وه ــزواج الق ل

أضعــاف يف الســنوات األخــرة.
وعــى ضــوء أزمــة املرتبــات يف قطــاع التعليــم، ومــا تحتلــه 
ــادرات، مــن خــالل  ــذ، ظهــرت مب ــة للماليــني مــن التالمي مــن أهمي
ــت  ــي تبن ــف والت ــا اليونيس ــا فيه ــة، مب ــانية العام ــامت اإلنس املنظ
مروعــاً يقــي بتقديــم حافــز شــهري قــدره 50 دوالراً شــهرياً 

ــور. ــى الحض ــني ع ــاعدة املعلم ملس
وبينــام كان املعلمــون يأملــون يف انتقــال هــذه املبــادرة إىل 
التنفيــذ بعــد أن وجــدت طريقهــا إىل املانحــني، خــالل العــام 2019، 
لكنهــا رسعــان مــا توقفــت بعــد خمســة شــهور فقــط مــن بدايتهــا، 
ــى  ــة، ع ــغ املخصص ــت املبال ــات طاول ــن خصوم ــكاوى م ــط ش وس

ــا. ــرتة ذاته ــي يف الف ــال اليمن ــعر رصف الري ــالف س ــش اخت هام
يقــال أن إجــاميل التمويــل الــذي حصلــت عليــه العمليــات 
اإلنســانية خــالل الفــرتة 2015 وحتــى ســبتمر املنــرم 2021، بلــغ 
ــة  ــن 136 دول ــة م ــون دوالر، مقدم ــار و829 ملي ــد 12 ملي ــا يزي م
ــا  ــا فيه ــاءت أملاني ــدة وج ــات املتح ــا الوالي ــة، تتصدره ــة مانح وجه

ــة. ــة السادس املرتب
ــا تعــد  ــات خــالل الفــرتة ذاتهــا، أن أملاني ــل البيان ويكشــف تحلي
الداعــم األول لقطــاع التعليــم يف اليمــن، إذ قدمــت مــا يقــرب 
مــن ربــع إجــاميل املســاهامت املدفوعــة خــالل ذات الفــرتة )2015 
وحتــى 2021(، مــن بــني 44 جهــة مانحــة قدمــت جميعهــا للتعليــم 
ــة. ــني دوالر، عــى مــدى الســنوات املاضي ــد عــى 303 مالي ــا يزي م

ال يوجــد يشء ملمــوس عــى األرض، والغريــب والعجيــب أن 
ــة  ــاوز 40 باملائ ــة يتج ــة العامل ــوكاالت اإلغاث ــات التشــغيلية ل النفق
املــدارس  أغلــب  فيــام  لليمــن؛  املخصصــة  املنــح  إجــاميل  مــن 
ــة الرســمية والخاصــة توقفــت بســبب  والجامعــات واملعاهــد املهني
الحــرب، ومــن بقــي منهــا شــبه مشــلوال، والدراســة بنصــف أو 
ــدارس  ــت امل ــذي فرض ــت ال ــس الوق ــررة؛ يف نف ــج املق ــع املناه رب
عــى أوليــاء أمــور الطــالب مبالــغ شــهرية ورســوم تســجيل ورســوم 
ــني  ــب املعلم ــاع روات ــرر انقط ــطة و و و؛ مب ــوم أنش ــهادات ورس ش
واإلدرايــني الرتبويــني؛ وأصبــح تعليــم األبنــاء عبــئ قاهــر عــى اآلبــاء 

ــش. ــالء الفاح ــل والغ ــدام الدخ ــع انع ــا م خصوًص
ــي  ــة الت ــذا املشــكالت واملعضــالت الوطني ــن يكمــن الحــل له أي
ــاتها زاد  ــة ومؤسس ــت الدول ــام غاب ــام، وكل ــرور األي ــع م ــم م تتفاق
ــذي  ــي ال ــن اليمن ــبة للمواط ــاة بالنس ــات الحي ــكل مقوم ــث ب العب
ــة  ــا لعن ــات، إنه ــوط والنكب ــواع الظــروف والضغ ــى أن ــرض ألق يتع
ــعب  ــد الش ــتثناء، وتعي ــال اس ــع ب ــق الجمي ــاء تالح ــل« الحمق »إرح

ــوراء. ــل ال ــا قب ــوم إىل م ــن كل ي والوط

التعليم في اليمن:
 فاتورة الحرب والرسوم 
ضحاياها أطفال المدارس

ُبن اليمن ثروة ُمْهَمَلةأ/ خالد عبدالهادي
)كنز فوق الشجر(

يعتــر اليمــن الوحيــد يف العــامل الــذي 
تــزرع فيــه شــجرة الــن يف ظــل ظــروف 
ــي  ــك الت ــع تل ــل م ــة ال تتامث ــه وبيئي مناخي
مرفهــة  زراعــة  الــن  أشــجار  فيهــا  تــزرع 
فبســبب  العــامل،  مــن  أخــرى  مناطــق  يف 
ضعــف اإلمكانــات الزراعيــة ال زال اليمنيــون 
يســتخدمون النظــم القدميــة التــي اتبعهــا 
ــة  ــة ثاني ــن جه ــن، م ــة ال ــم يف زراع أجداده
يغلــب عــى بيئــة زراعــة الــن يف اليمــن نــدرة 
امليــاه، وبرغــم ذلــك يحصــل املــزارع اليمنــي 
عــى أفضــل أنــواع الــن يف العــامل واملعــروف 

ــريب  ــن الع بال
تنتــر زراعــة الــن اليمنــي يف معظــم 
املحافظــات وأشــهر مناطــق زراعتــه هــي: 
بنــي مطــر، يافــع، حــراز، الحيمتــني الداخليــة 
بنــي حــامد، عمــران... بــرع،  والخارجيــة، 
وغرهــا، ويتكون من أشــكال وأحجــام مختلفة 
ــك نســبة إىل  ــواع وذل ــدة أســامء وأن ــن ع وم
املناطــق التــي يــزرع فيهــا، ومــن أشــهر أنــواع 
الــن اليمنــي: املطــري، اليافعــي، الحيمــي، 
الحــرازي أو االســامعييل، األهجــري املحويتــي 
الرعــي، الحــامدي، الرميــي، الوصــايب، اآلنــي، 

ــدي. ــري، والصع ــي، الص العدين
ــن  ــة املخصصــة لل تقــدر املســاحة الزراعي
هكتــار   33،  260 اليمــن:  أنحــاء  يف  حاليــا 
)إحصــاءات وزارة الزراعــة( ويــزرع يف الوديان 
ــفوح  ــب ويف الس ــئ الرط ــاخ الداف ــث املن حي
ــن  ــة عــى ارتفاعــات تتباي واملدرجــات الجبلي

ــر. ــوق ســطح البح ــرت ف ــن 700-2400م م
تعتمــد آالف األرس اليمنيــة عــى محصــول 
الــن لتنميــة دخولهــا، حيــث يعمــل يف هــذا 
املجــال مــا يقــارب املليــون شــخص بــدءا مــن 
زراعتــه وحتــى تصديــره، أمــا مــن حيــث 
إنتــاج الــن فقــد ارتفعــت كميــة إنتاجــه 
نهايــة العــام 2006م بحســب اإلحصــاءات 
بلغــت  كــام  طــن،   17-292 إىل  الرســمية 
القيمــة اإلجامليــة ملحصــول الــن املصــدر 
ــال،  ــرتة: 000، 772,136,5ري ــس الف خــالل نف
وبرغــم كل العوائــق التــي تحيــط بإنتــاج 
وتجــارة الــن اليمنــي، إال أنــه ميكــن اعتبــاره 
اليمــن  تصدرهــا  التــي  الرئيســية  الســلعة 
الــن  ويتــم تصديــر  النفــط،  بعــد  للعــامل 
ــعودية،  ــج والس ــا إىل دول الخلي ــي حالي اليمن
وكنــدا  املتحــدة  والواليــات  اليابــان  وإىل 
وروســيا وفرنســا وإيطاليــا والدمنــارك وأملانيــا 

وتركيــا والهنــد ...
يعــود الفضــل بعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل 
ــة  ــن مثاني ــر م ــل أك ــم قب ــني يف أنه إىل اليمني
الــن  شــجرة  زراعــة  يف  الســباقني  قــرون 
مــذاق  لــه  كمــروب  حبوبــه  واكتشــاف 
ــم  ــة ت ــلعة تجاري ــن كس ــال ال ــاص، وإدخ خ
ــاء  ــهرها مين ــن )وأش ــئ اليم ــن موان ــا م نقله

املخــا( إىل أطــراف العــامل.

ومنــذ القــرن الســادس عــر امليــالدي 
عــى  متميــزا  حضــوًرا  اليمــن  ســجلت 
ــن،  ــارة ال ــالل تج ــن خ ــي م ــتوى العامل املس
الــن  محصــول  القدامــى  اليمنيــون  اعتــر 
مــن املحاصيــل الزراعيــة األساســية واعتمــدوا 
عليــه يف دخلهــم املعيــي حتــى أصبحــت 
اليمــن ولفــرتات طويلــة مــن أهــم بلــدان 

ــه. ــا ل ــامل إنتاًج الع
يســجل التاريــخ أن الرتغاليــني الذيــن غــزو 
ــن  ــم أول م ــن ه ــن اليم ــريب م ــاحل الغ الس
ــي  ــن اليمن ــوة ال ــني قه ــن األوروبي ــذوق م ت
وذلــك عندمــا رحــب بهــم شــيخ »املخــا« 
ــش  ــود ينع ــئ أس ــروب داف ــم إىل م ودعاه

ــال. ــح الب ــم ويري الجس
ــا  ــاء املخ ــن يف مين ــة لل ــت أول صفق وكان
ــك  ــه( هــي تل ــوكا« من ــذي جــاء اســم »م )ال
التــي اشــرتاها الهولنديــون يف العــام 1628، 
يف  مراكزهــم  إىل  جلبــه  يف  اســتمروا  ثــم 
ــم  ــن ث ــارس وم ــالد ف ــد وب ــريب الهن ــامل غ ش
إىل هولنــدا التــي بــدا فيهــا بيــع الــن اليمنــي 

ألول مــرة عــام 1661م.
نجحــت تجــارة الــن اليمنــي نجاًحــا باهــرًا 
بعــد أن اكتشــفت جودتــه العاليــة واملتميــزة 
عــن جميــع أنــواع الــن يف العــامل، ولــذا فقــد 
زاد الطلــب عليــه واشــتدت املنافســة مــن 
ــية  ــة والفرنس ــركات الريطاني ــني ال ــه ب اجل
والهولنديــة طــوال خمســينات القــرن الســابع 
القــرن  حتــى  املنافســة  واســتمرت  عــر، 
الثامــن عــر عندمــا بلــغ إنتــاج الــن ذروتــه 
الهولنديــون  أنشــا  أن  بعــد  1720م،  عــام 
ــدؤوا  ــام 1708م وب ــا ع ــن يف املخ ــا لل مصنًع

ــره. يف تصدي

ثــم أنشــأ الفرنســيون مصنعــاً آخــر يف املخا 
يف العــام1709م، ويف تلــك الحقبــة مــن الزمــن 
شــهدت موانــئ املخــا والحديــدة واللُّحيَّــة 
حركــة دائبــة لتجــار الــن القادمــني مــن الهنــد 
ومــر والجزيــرة العربيــة للحصــول عــى الن 
اليمنــي وبيعــه يف بلدانهــم أو تصديــره إىل 
ــن  ــاس ال ــت أكي ــرى، ووصل ــامل األخ دول الع
املصــدرة يف ذلــك الوقــت إىل موانــئ عديــدة 
مثــل الســويس وبــور ســودان واســطنبول 
ثالثــة  بعــد  روســيا،  يف  اوديســا  وحتــى 
ــجرة  ــى ش ــت ع ــار حدث ــن االزده ــرون م ق
الــن اليمنــي مــع األســف عوامــل ســلبية 
ــي  ــاض التدريج ــدا االنخف ــث ب ــفة، حي مؤس
ــد  ــدأت اليمــن تفق ــي، وب ــن اليمن لتجــارة ال
يف القــرن التاســع عــر العديــد مــن أســواق 
الــن العامليــة، ويعــود الســبب الرئيــي لذلــك 
إىل نقــل شــجرة الــن مــن اليمــن إىل مناطــق 
إنتــاج  يف  اليمــن  تنافــس  أخــذت  أخــرى 
وتصديــر الــن منــذ ذلــك الحــني، كــام إن 
هنــاك عوامــل ســلبية محليــة أثــرت وال تــزال 

ــي. ــن اليمن ــر ال ــاج وتصدي ــى إنت ــر ع تؤث
ــواع  ــود أن ــن أج ــة م ــوة اليمني ــّد القه تع

ــل: ــواع مث ــا أن ــامل، وله ــر الع ــوة ع القه
 القهــوة البيضــاء: أو البيضانيــة )نســبة إىل 
مدينــة البيضــاء(، وتتكــون مــن الــن املطحون 
ــه  ــاف إلي ــف ومض ــص خفي ــص تحمي واملحم

أنــواع عــدة مــن املكــرات.
ــن  ــن ال ــط م ــع فق ــاح: وتُصن ــوة الصب قه
ــع  ــط م ــص متوس ــص تحمي ــون املحم املطح

ــكر ــل والس ــة الزنجبي إضاف
القشــور  مــن  تصنــع  القــر:  قهــوة   
الخارجيــة لثمــرة الــن فقــط، وعــادة مــا 

ــواع أخــرى  ــاك أن ــرتة املســاء وهن ــدم يف ف تق
تختلــف مــن منطقــة مينيــة ألخــرى.

لزراعــة  األنســب  البيئــة  اليمــن  تعتــر 
ــاخ االســتوايئ واألمطــار  ــث املن ــّن، مــن حي ال
املســتمرة، وكــام أن شــجرة الــّن ال تحتــاج 
ــة  ــن الزراع ــة، لك ــدات حري ــمدة أو مبي أس
هنــاك تفتقــر إىل االهتــامم الحكومــي وتحتاج 

ــرّي. ــاريع ال ــدود ومش ــن الس ــد م املزي
أكــر مــا تعانيــه زراعــة الــّن هــو الــراع 
مــن  فالكثــر  القــات،  زراعــة  مــع  املريــر 
املزارعــني يســتبدلون كل مــا لديهــم مــن 
ــات،  ــم بالق ــف حقله ــوة أو نص ــجار للقه أش
وذلــك ألن »القــات لــه عائــد مــايل جيــد 
ــاوم  ــه مق ــم، وألن ــّد قوله ــى ح ــرر« ع ومتك

للجفــاف لفــرتات أطــول.
تتميــز اليمــن ببنــاء مدرجــات الــن، حيــث 
أن زراعــة الــن تعتمــد عــى هــذه املدرجــات 
الزراعيــة الهائلــة، وكذلــك فــإن الــّن يجفــف 
معالجــة  يُعتــر  )مــا  الطبيعيــة  بالشــمس 

ــن(. ــة لل طبيعيّ
ــن أول  ــة يف اليم ــات املرتفع أرايض املدرج
مــكان تــزرع فيــه القهــوة، ولكــن خــالل 
األعــوام الـــ60 املاضيــة انخفضــت الصــادرات 
ــف طــن ســنوياً إىل  ــة مــن نحــو 40 أل اليمني
ــة  ــا زراع ــت عليه ــط، وتقّدم 7 آالف طــن فق
ــا نحــو 70% مــن  ــي ميضعه ــة الت ــات النبت الق

ــور. ــكان الذك الس
اليمــن  تنتجهــا  التــي  القهــوة  تُعالــج 
ــف  ــاً، تجف ــكا( طبيعي ــة أرابي ــوة العربي )القه
يف الشــمس وتقــّر، ولذلــك فــإن عينــات 
الحجــارة،  عــى  تحتــوي  اليمنيــة  القهــوة 
غســل  عمليــة  الطريقــة  لهــذه  والبديــل 
ــة. ــائل تكنولوجي ــه وس ــتخدم في ــف تس مكث

»نافــذة  هــي  القهــوة  زراعــة  تعتــر 
إىل  الوصــول  وميكــن  لليمــن،  الفرصــة« 
مســتويات إنتــاج عامليــة إال أن األمــر عليــه أن 
ــه  ــد املــزارع مــن حيــث تطمين ــدأ مــن عن يب
وتوعيتــه وضــامِن لــه بــأن زراعــة القهــوة 
ــن  ــل م ــاً وأفض ــردوداً مضمون ــه م ــرتّد علي س

زراعــة القــات.
املخصصــة  الزراعيــة  املســاحة  تقــّدر 
ــار،  ــاً يف اليمــن بنحــو 34497 هكت ــن حالي لل
املليــون  قرابــة  املجــال  هــذا  يف  ويعمــل 
ــره،  ــى تصدي ــه وحت ــن زراعت ــدءاً م شــخص ب
ووصــل إنتــاج اليمــن مــن الــن العــام 2019م 

19 ألــف طــن.
ــن  ــتغنوا ع ــوم أن يس ــالء الي ــكان العق بإم
القــات وآثــاره الســلبية، ويعــودوا لزراعــة 
الخــر والركــة والعائــد املُجــدي واألكــر فعــال  
يف إطــار التجديــد التنمــوي، والبحــث عــن 
واجتامعيــة  شــخصية  فائــدة  ذات  مــوارد 

ووطنيــة، الــن ثــروة يجــب أن ال تهمــل.

مل يبــَق مــن عبدامللــك إال صــورة ملنحــرف 
مشــبوه يرتصــد تالميــذ االبتدائيــة خلــف أســوار 

ــه. ــوى ملرافقت ــم بالحل ــدارس ويغريه امل
ــاء  ــا اآلب ــم أيه ــى بنيك ــوا خط ــوا وتتبع احرتس
واألمهــات، ففــي نواحــي البــالد يجــول ســيد 
ــن  ــدر الدي ــك ب ــى عبداملل ــذي يدع ــني ال املنحرف
الحــويث، مســدالً الغطــاء عــى نصــف وجهــه 
خــالل تســكعه حــول املــدارس وحدائــق الرتفيــه، 

مدققــاً يف الوجــوه بنظــرات مريبــة.
وكلــام خــدع طفــالً بزعــم اصطحابــه إىل مــرح 
األفعوانــة، ينعطــف بــه إىل ناقلــة الجنــد إللحاقــه 
مبذبحــة رهيبــة أعدهــا للكبــار فلــام أفناهــم قــرر 

اتخــاذ الطفولــة جيشــه االحتياطــي.
تاريــخ  طــوال  الحوثيــة  غــر  حركــة  أروين 

الحــروب، قاتلــت بأطفــال الحاديــة عــرة! وهــذا 
ــيصنعه  ــم س ــر بأجياله ــدرك أي ب ــده كاف لن وح

ــة.  ــة املنحرف ــذه الحرك ــر ه ــون بتدم اليمني
مــا وجــه الرفعــة يف تــاج غزلــه مــاليل طهــران 
ــا دام اســتقراره عــى رأســه الســادي  ــم م لربيبه

ــم التالمــذة قرابــني!  مرهــون بتقدي
ســتخر الرهــان إذا قلــت يل إنــك لــن تذهــب 
بفــؤاد مســحوق إىل رسيــر طفلــك لالطمئنــان 
عليــه حــني تفــرغ مــن مشــاهدة مئــات األطفــال 
يزيــح  فيهــم  متأخــر  وكل  ضارعــني،  باكــني 

ــرب.  ــر ح ــر أس ــب أصغ ــن لق ــه ع متقدم
ميكنكــم أن تســموا هــذا تحذيــراً ويجــوز 
وصفــه بالبــالغ، أمــا أنــا فأدعــوه كاريكاتــوًرا 

مكتوبًــا.

ــكان  ــل س ــت كاه ــي أثقل ــرة الت ــات املدم ــن الصدم ــدداً م ــام 2021 ع ــة ع ــام 2020 وبداي ــهد ع ش
اليمــن الضعفــاء ودفعــت البــالد إىل حافــة املجاعــة، وهــذه الصدمــات تشــمل أزمــة العملــة، وتراجــع 
املســاعدات اإلنســانية، وجائحــة كورونــا، باإلضافــة إىل سلســلة مــن الكــوارث الطبيعيــة، وقــد أدت كل 
ــرة  ــراً لك ــك، ونظ ــع ذل ــالً، وم ــاً أص ــذي كان منخفض ــذايئ ال ــن الغ ــة األم ــم أزم ــا إىل تفاق ــدة منه واح

ــع. ــة لتحســني الوضــع عــى أرض الواق ــات االســتجابة الالزم ــد أولوي ــات، يصعــب تحدي الصدم
ــرز  ــذاء، ي ــى الغ ــة الحصــول ع ــام إمكاني ــدىن فيه ــن تت ــكان اللذي ــان وامل ــيل الزم ــتناداً إىل عام واس
ــرتدي  ــظ ال ــذايئ، لوح ــن الغ ــة األم ــم ألزم ــرك مه ــة كمح ــلع الغذائي ــعار الس ــع يف أس ــاع الري االرتف
الريــع يف إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء يف منتصــف عــام 2020، كــام كان أســوأ حــاالً يف الجنــوب، 
وهــام الزمــان واملــكان اللــذان بلغــت فيهــام أســعار املــواد الغذائيــة أرسع ارتفــاع لهــا، ويشــكل االرتفــاع 
الريــع يف أســعار املــواد الغذائيــة عــى وجــه الخصــوص عامــالً مهــام يف إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء 

يف اليمــن.
ــل خــالل أزمــة  ــد زادت باملث ــون يف الحصــول عــى الغــذاء ق ــن يعان ــا أن نســبة الذي  وياُلحــظ أيًض
ــة  ــواد الغذائي ــاً يف أســعار امل ــاً رسيع ــرتة شــهدت ارتفاع ــام 2018، وهــي ف ــت يف ع ــي حدث ــة الت العمل
والوقــود عــى حــد ســواء؛ وهــذه النســبة مل يطــرأ عليهــا تغــّر يذكــر خــالل الحصــار الجــوي والبحــري 

ــا أســعار الوقــود فقــط. الكامــل عــام 2017، وهــي فــرتة ارتفعــت فيهــا رسيًع
ــاً،  ــر احتياج ــات األك ــرة والفئ ــات الفق ــي للفئ ــة تنتم ــر يف كل أرسة ميني ــذاء يؤث ــاع أســعار الغ ارتف
وميكننــا القــول بــأن صدمــات الدخــل الناجمــة عــن جائحــة كورونــا وارتفــاع أســعار الوقــود تكــون لهــا 
تأثــرات أشــد عــى األمــن الغــذايئ لــأرس امليســورة قليــالً، ويشــر التحليــل الــذي يتنــاول زمــان ومــكان 
ــادة أســعار  ــل تقــف وراء زي ــة عوام ــني إىل أن ثالث ــام املاضي ــام ونصــف الع ــادة األســعار خــالل الع زي

املــواد الغذائيــة وهــي كــام يــيل:
زيادة أسعار املواد الغذائية عاملياً أثناء جائحة كورونا.

الزيادة الريعة يف معدالت التضخم واالنخفاض الكبر يف قيمة العملة باملناطق الجنوبية.
الصعوبــات التــي واجهــت اســتراد الوقــود مــن وقــت آلخــر يف الشــامل أســهمت يف ارتفــاع أســعار 

املــواد الغذائيــة بســبب زيــادة تكاليــف النقــل.
وعــى ذات القــدر مــن األهميــة، وعــى غــرار عــدد مــن أزمــات األمــن الغــذايئ األخــرى التــي حدثــت 
يف مختلــف أنحــاء العــامل، مثــة القليــل مــن األدلــة عــى أن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة يعــود إىل نقــص 
اإلنتــاج الزراعــي، وتشــر التقاريــر إىل أن اليمــن كان يســتورد أكــر مــن 90% مــن احتياجاتــه مــن الغــذاء 

قبــل الــراع، وخــالل العــام املــايض، مل يطــرأ عــى اإلنتــاج الزراعــي أي تغــّر يُذكــر.
ــواد  ــعار امل ــع يف أس ــاع الري ــا إىل االرتف ــر منه ــب كب ــود يف جان ــة تع ــم أن األزم ــذا، ورغ ــع ه وم
الغذائيــة، فإنهــا تتجــاوز القــدرة عــى تحمــل أســعار الغــذاء، ويــؤدي االرتفــاع الريــع يف أســعار املــواد 
الغذائيــة إىل انخفــاض كبــر يف املــوارد املتاحــة لــراء ســلع وخدمــات أساســية غــر غذائيــة مبجــرد أن 
ــار أي االحتياجــات أكــر  ــة، مــام يضطرهــا إىل اختي ــا الغذائي تشــرتي األرسة الحــد األدىن مــن احتياجاته

إلحاحــا لــي تلبيهــا أكــر مــن أي وقــت آخــر أثنــاء الــراع.
وهنــاك الكثــر مــن التفاصيــل يشــيب منهــا الولــدان؛ يف الوقــت الــذي يــزداد ثــراء وتخمــة العديــد 
مــن الشــخصيات السياســية والهوامــر الجــدد مــن قــادة املليشــيات واألحــزاب: تجــار الحــرب، وأدوات 

إذكائهــا، وآالت التخريــب والتدمــر يف ميــن املحبــة والســالم.

محرقة األطفال

غالء فاحش وكوارث إنسانية
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وصية تربوية

أم تودع ابنتها للدراسة

 »لقاء الحبايب” 
الحبايب سقى الباري ديار الحبايب

) ء صنعا ( و ) طة لحو ا ( و ) ن ســيئو ( بن
و)مــأرب(

بالوطنيــة  املكســوة  الحمينيــة  هــذه 
وعميــق االنتــامء، مثلــت والتــزال واحــدة من 
املاحــم الكبــرية التــي كتبهــا الشــاعر الكبــري 
املرحــوم / إبراهيــم الحــراين، وحققــت ذلك 
ــان  ــوت الفن ــال ص ــن خ ــري م ــوع الكب الذي
ــك إىل  ــا ش ــرده ب ــوع م ــارش، ذي ــوب ط أي
ذلــك الكــامل الــذي أضفــاه أيــوب لحًنــا 
ــت  ــي مثل ــدة الت ــذه القصي ــى ه ــاء ع وغن
وال تــزال واحــدة مــن أكــر  األعــامل الفنيــة 
ــا  ــرددون أبياته ــون وي ــا اليمني ــي يحفظه الت

ــد . ــويب الخال ــن األي ــك اللح بذل
الحــراين الــذي ولــد يف العــام 191٨م يف 
قريــة حــران مبحافظــة ذمــار، كتــب هــذه 
القصيــدة املتقنــة ذات األبعــاد والــدالالت 
الشــامل  أدبــاء  بــن  لقــاء  يف  الكبــرية 
ــه  ــا لدي ــدا واضًح ــا ب ــوب، ومــن خاله والجن
الحنــن إىل وحــدة البــاد منــذ وقــت مبكــر، 
ولعــل ذلــك التنقــل يف القصيــدة بــن مناطــق 
ــم  ــن ترج ــاء اليم ــف أنح ــن مختل ــامل م ومع
مقاصــد الحــراين وهــو يقــول يف القصيــدة 

ــا: ذاته
شــامريخ  )رميــة(  جبــال  يــا  “عانقــي 

ن( )شمســا
تفّســح  )القريــة(  وادي  يــا  وانــت 

) ن لبيحــا (
حفــل  يف)صعدة(حصــل  اليــوم  قالــوا 

طنــان
عرس)حســناء(  يف  الجميــع  والتقينــا 

و)حســان(
)الحنــاء( مــع غصــن  )باوزيــر( صــّدر 

)ريحــان(
ســفح  مــن  و)الــن(  صــّدره  و)التــن( 

)صعفــان(

و)املرشــدي(  )اآلنــيس(  والتقــى 
) ن ا لقمنــد ا ( و

هــذا التطــواف ليــس عابــًرا بــل يبــدو 
ــرح  ــعادة والف ــال والس ــوب باآلم ــه مصح أن
والخيــال يف آن واحــد، تطــواف ينشــد مل 
ــراين  ــي الح ــأن.. مي ــاح الش ــمل وص الش
ــر 2007م،  ــه يف 24 نوفم ــه الل ــوىف رحم املت
فـــــي الدعــاء لهــذه الديــار واســتعراض 
أمجادهــا، اســتعراض تفنــن بــه أيــوب يف 

االنتقــاالت اللحنيــة وهــو يقــول:
الحبايب سقى الباري ديار الحبايب 
بن سيئون والحوطة وصنعاء ومأرب

إىل قوله:
واألمور سابرة والخري من كل جانب 
العسل دوعني والر من قاع جهران 

نغمــة  عــى  نســمر  بــا  دان..  ال  دان.. 
الــدان...

وكذلك قوله:
كاذية حسنها يسبي وها قد سباين

سحر )بري العزب( فيها ونفحة )خباين(
ــال  ــاج، وخ ــر االنت ــاعر غزي ــراين ش الح
محطــات  كانــت  التســعن  عمــره  ســني 
حياتــه بــن ذمــار وتعــز وصنعــاء حافلــة 
الوظيفيــة  واملواقــع  اإلبداعــي  بالعطــاء 
املجــاالت  يف  وخارجهــا  اليمــن  داخــل 
السياســية والديبلوماســية والثقافيــة، وكان 
واحــداً مــن أهــم الشــعراء الذيــن أســهموا يف 

تشــكيل الذائقــة اليمنيــة.
ميكنكــم التوقــف قليــا مــع الحــراين 
وأيــوب طــارش يف هــذه الرائعــة الفنيــة 
لتدركــوا كيــف عــاش أدبــاء ومثقفــو اليمــن 
ــاد  ــذه الب ــب ه ــون يف ح ــعراؤها يهيم وش
ويتوقــون إىل ازدهــار يعــم أرجائهــا ووحــدة 
ــعراء  ــال بش ــل الح ــام وص ــتاتها، بين ــم ش تل
لقمــة  جعــل  واقــع  إىل  اليــوم  ومثقفــي 

العيــش وســبل الحيــاة غايــة املطلــب.

شعراء كتبوا أليوب

إبراهيم الحضراني

أ/ خليل القاهري

تقــل  فــا  اإللــه  يباركــه  ميــن 

صادًعــا الجهالــة  ليــل  عتــا  مهــام 

الكــرى  يــردي  جامــح  ســيل  ســيجيئ 

هــذا هــو اإلســام يفصــح عــن بــروج

ريــاح  فعلــت  مثلــام  ال  هكــذا  هــو 

فاســتنطقوا  ديننــا  محاســن  هــذي 

وندامــة  جرميــة  الــريء  قتــل 

الــورى  خــري  قلوبنــا  حــب  كان  مــا 

فلينــوا  الغــاظ  وعــظ  وبحكمــة 

صابــرا  الجزيــرة  يف  العقيــدة  نــرش 

وتوحــدوا  إللههــم  فترعــوا 

بعفــوه  اإللــه  يباركــه  ميــن 

إىل  يرســلها  الرحمــن  مــن  نــور 

عــى  تعبــده  باللــه  أيقنــت  إن 

الدهــامء الفتنــة  يف  غــارق  هــو 

واآلراء األفعــال  بتعفــن 

واألرزاء الظلــم  قلــب  ويــذل 

األضــواء بتــامزج  شــيدت 

والصحــراء بالخــراء  الجهــل 

البغضــاء غاممــة  دون  التاريــخ 

والــراء التفجــري  وســواعد 

والضعفــاء األشــياخ  عــى  يســطو 

الصــامء وصخــرة  الحديــد  قفــل 

األحيــاء صيحــة  تعالــت  حتــى 

وإخــاء مبــودة  وتســابقوا 

لغــذاء رنــت  أرواح  واألهــل 

الحنفــاء زمــرة  يجمــع  حــزب 

هــدي الحبيــب وشــمعة العلــامء

أنوار في عتمة اليمن

أ/ زيد الطهراوي 

وّدعتها والروُح تنسُج حولها
طوًقا من اآليات واألذكاِر

والقلُب يسبق خطَوها متسائًا
أَو تستطيع مشّقَة األسفاِر

وتركُتها خلَف الـمدى متيش عى
مهٍل تغالب شوَقها وتُداري

هجرت دياَر األهل فـي كمٍد إىل
بلٍد غريِب الطبع واألطواِر

كونـي كام أنِت التي فيها أرى
عزًما يُعارك وطأَة التّياِر

سريي بحفظ الله فـي طلب الُعا
حّتى نُزيَّن آخَر الـمشواِر

بيني وبَن صغريتـي دفُء الهنا
أُْرجوزٌة من أجمل األشعاِر

وآللٌئ من َعْسجٍد ال تنطفي
عمٌر جميٌل بالُغ اإلبهاِر

رغُد الحياُة لـمهجتي ونعيُمها
وتغازُل األزهاِر واألطياِر

حلُو األمايس بعَدها قد ينتهي
هي سعُد أحامي وشمُس نهاري

آثاُرها فـي كّل زاوية، َوِدْد
ُت عناَقها، وتتّبَع اآلثاِر

ما زلُت أسمع صوتَها، ضحكاتِها
وكأنّها نغٌم با أوتاِر

ولسوف أجعل من ديارك قبلتي
ومناسيك وسكينتي ومزاري
آمنُت أّن البعَد يوًما متلفي
صدقت نبوءاتـي مع اإلقرار

يا رّب فاجمْع شملَنا بعَد العنا
بغٍد جميٍل وارٍف ِمْعطاِر

مــع األســف الواقــع ومشــكاته أثبتــا أن العاقــة 
تــكاد تنهــار بــن األرسة واملدرســة وبــن الربيــة 
ــة  ــة املهرئ ــذه العاق ــًدا أن ه ــؤمل ج ــم، وامل والتعلي
تــزداد تفــككا وضعفــا مــن خــال تلــك الســلوكيات 
العنيفــة بــن الطالــب وزميلــه، مــن خــال تلــك 
ردودا  باتــت  التــي  والبذيئــة  النابيــة  األلفــاظ 
ــى  ــري ع ــري والصغ ــب للكب ــا الطال ــة يوجهه اعتيادي

ــواء. ــٍد س ح
املــدارس الخاصــة أصبــح معظمهــا بيئــة لتهجــن 
ــتقواء  ــة االس ــال ثقاف ــن خ ــه، م ــن طلبت ــف ب العن
بالفلــوس فتاشــت بــن أجوائهــا قيــم الربيــة واإلدارة 
ملتطلبــات  خضوًعــا  املســؤولية  وأمانــة  املنصفــة 
ــرق  ــا وال ف ــا وطواقمه ــد مدرائه ــى عن ــة حت الحاج

ــة األداء.  ــل وفوضوي ــلية » التعام ــي »بهوش ــن الحكوم ــا وب بينه
هنــاك مــن يكابــد الظــروف املعيشــية اليــوم لــيك يُلحــق أبنــاءه يف مــدارس خاصــة طمًعــا 
يف ســامة التعامــل النفــيس وحســن األداء وانضباطــه وتفعيــل أنشــطة املدرســة التــي تكــرّس 
ــا مل نعــد نفــّرق بــن أٍي مــن تلــك املــدارس وبــات التميــز  أدب الشــخصية وأخاقهــا، لكنن
ــه  ــاء الفــرد واملجتمــع، والل ــوي والتعليمــي ومســار بن ــا ضائعــا يف هــذا الهــدف الرب عنوان

املســتعان.

ولــدي العزيــز: يف يــوم مــن األيام ســراين 
عجــوًزا، غــري منطقــي يف ترصفــايت!! عندهــا 
مــن فضلــك، أعطنــي بعــض الوقــت وبعــض 
ــدي  ــش ي ــا ترتع ــي، وعندم ــر لتفهمن الص

فيســقط طعامــي عــى صــدري
وعندمــا ال أقــوى عــى لبــس ثيــاب؛ 
ســنوات  وتذكــر  معــي؛  بالصــر  فتحــى 

ــا أعلمــك  مــرت وأن
أســتطيع  ال  مــا 
!!إذ  اليــوم  فعلــه 
بكلــامت  حدثتــك 
وأعــدت  مكــررة 
ذكريــايت؛  عليــك 
فــا تغضــب ومتــل؛ 
فكــم كــررت مــن 
قصًصــا  أجلــك 
فقــط  وحكايــات 
كانــت  ألنهــا 
!!وكنــت  تفرحــك 

تطلــب منــي ذلــك دومــا وأنــت صغــري 
!!؛ فعــذرا حــاول أال تقاطعنــي اآلن إن مل 
أعــد أنيقــا جميــل الرائحــة !!!؛ فــا تلمنــي 
العديــدة  محــاواليت  صغــرك  يف  واذكــر 

الرائحــة. جميــل  أنيقــا  ألجعلــك 
ال تضحــك منــي إذا رأيــت جهــي وعــدم 
ــن  ــن: ك ــذا؛ ولك ــم ه ــور جيلك ــي ألم فهم
أنــت عينــي وعقــي أللحــق مبــا فاتنــي، أنــا 
مــن أدبتــك، أنــا مــن علمتــك كيــف تواجــه 

الحيــاة؛
ــا  ــا يجــب وم ــوم م ــي الي ــف تعلمن فكي

ــب؟!! ال يج
وبــطء  ذاكــريت  ضعــف  مــن  متــّل  ال 

ألن  محادثتــك؛  أثنــاء  وتفكــريي  كلــاميت 
ــة اآلن هــي فقــط أن  ســعاديت مــن املحادث
ــا  ــط ســاعدين لقضــاء م ــون معــك !؛ فق أك
ــد. ــا أري ــرف م ــت أع ــام زل ــه ف ــاج إلي أحت
ــي إىل  ــاي يف حم ــي قدم ــا تخذلن  عندم
ــا معــي  ــده؛ فكــن عطوف ــذي أري املــكان ال
ــيك  ــريا ل ــدك كث ــذت بي ــد أخ ــر أين ق وتذك
تســتطيع أن متــيش؛ 
ــدا  فــا تســتحيي أب
بيــدي  تأخــذ  أن 
فغــدا  اليــوم؛ 
عمــن  ســتبحث 
يف  بيــدك؛  يأخــذ 
ســني هــذا أعلــم 
ُمـــقبا  لســت  أين 
عــى الحيــاة مثلــك؛ 
ببســاطة  ولكنــي 
املــوت!!!  أنتظــر 
وال  معــي..  فكــن 

عــّي!! تكــن 
عندمــا تتذكــر شــيًئا مــن أخطــايئ فاعلــم 
ــك،  ــوى مصلحت ــا س ــد دوًم ــن أري أين مل أك
وأن أفضــل مــا تفعلــه معــي اآلن أن تغفــر 
لــك  اللــه  غفــر  عــورايت،  وتســر  زاليت، 

ــرك وس
ال زالــت ضحكاتــك وابتســامتك تفرحنــي 
ــي  ــا تحرمن ــط؛ ف ــت صغــريا بالضب كــام كن
صحبتــك!!! “كنــت معــك حــن ولــدت 

ــوت “. ــن أم ــي ح ــن مع فك
ــى  ــردوس األع ــا الف ــم ارزق والدين الله
ســابقة  وال  بــدون حســاب  الجنــة  مــن 

عــذاب يــا أرحــم الراحمــن.

حكمة:

ــن  ــة م ــرة داهي ــن أيب صف ــب ب كاَن املهلّ
العظــامء، جــاءه رجــل فقــال: أريــد منــك 
لهــا  »اطلــب  املهلّــب:  فقــال  حويجــة!، 

ُرَجيْــاًل”. 
ــة  ــن حاج ــأل إال ع ــه ال يُس ــي: أن مثل يعن
ــا  ــث له ــرة يبح ــات الّصغ ــة والحويج عظيم
ــل  ــم الرج ــاس فيه ــذا الّن ــار، وهك ــن الّصغ ع
والرُجيــل، تُفــرِّق بينهــم هّمتهــم واهتامماتهم 
وطموحاتهــم وأعاملهــم.. حــكاه الّذهبــّي - 

ــَر يف خــر مــن غفــر. الِع

موعظة:
ــرايئ  ــت موعظــة عظيمــة ملــن ي هــذا البي

ــه: ــه وأقوال بأفعال
ياِء يَِشفُّ عاّم تحتَه  ثوُب الرِّ

 وإذا التََحفَت به فإنّك َعاِري 
ــاب ريض اللــه عنــه   وقــال عمــر بــن الخطّ
عــن الريــاء: َمــن تزيـّـن للنــاس مبــا يعلــم اللــُه 
ِخالفـَـه هتــك اللــُه ِســرتَه وأبــدى فعلـَـه، وقــال 
ابــن األعــرايب رحمــه اللــه: “أخــَرُ الخارسيــن 

َمــن أبــَدى للنــاس صالــَح أعاملِــه، وبــارز 
بالقبيــِح َمــن هــو أقــرُب إليــه ِمــن حبــِل 

العــريب” “األدب  الوريــد«.. 

 طرفة أدبية:
 «دخــل املتنبــي عــى ســيف الدولــة وهــو 

مضطجــع، فبــدأ قصيدتــه:
 لكل امرئ من دهرِه ما تعّودا

 فأوقفــه ســيف الدولــة، واعتــدل عــى 
الفــور، ثــم قــال أكمــل:

 فأكمــل املتنبــي: وعــادة ســيف الدولــة 
الطعــُن يف العــدا.

 وملــا خــرج املتنبــي، قيــل لســيف الدولــة: 
ملــاذا أوقفتــه؟ فقــال: خشــيت أن يقــول:

 وعادة هذا الوغد أن يتمددا “
ما السام؟

الســالم: أن يكــون قلبــك نقيــا، صادقــا، 
خاليــا مــن الكــره واألحقــاد!

السالم: أن متي يف وطنك آمنا مطمئنا!
الســالم: أن تجــد مــن ينصــت إليــك، مــن 

ــك وهمومــك! ــه أثقال ترمــي علي
األمــان  حضــن  أبــوي،  حضــن  الســالم: 

واالحتــواء. والــدفء 

منوعات من األدب العربي
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الركــة املســؤولة ِمــن الحــق -َجــلَّ جاللــه- 
التــي ننتظــر َســَناَها وإرشاق ِضيَاَهــا ومعانيهــا 
تـَـُرز يف وجهاتِنــا ونيَّاتنــا، ويف أقوالِنــا وأفعالِنــا، 
شــؤون  ويف  وأرسِنــا،  أهالينــا  أحــواِل  ويف 
معامالتنــا مــع الحــقِّ ومــع الَخلْــق؛ حتــى 
ــزة واألجســاد  ــوب األجه ــارة القل ــر بطه تتطَهَّ
واملنظــورات..  واملســموعات  والدواليــب 
ــات  ــن تبعي ــر األرَُس م ــار، وتتطهَّ ــر الدي تتطهَّ
ــار وأنــواع الظلــامت القاطعــة  ــاق والُفجَّ الُفسَّ
عــن إدراك وعــي الخطــاب وفهــم رِسِّ الكتــاب 
وبــالغ عــايل الجنــاب صلــوات ريب وســالمه 

ــه. علي
ــن إدراِك  ــع ع ــي تقط ــع الت ــذه القواط ه
ـة التــي بهــا  هــذه الشــؤون الرفيعــة العليَـّ
اعتــى الســابقون األولــون مــن املهاجريــن 
ــن  ــاء م ــاع األنبي ــى أتب ــا اعت ــار، وبه واألنص
قَبلهــم، وبهــا اعتــى وارتفــع شــأُن أتبــاع 
املصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم، وبهــا 
العاملــني  العلــامِء  شــأُن  وارتفــع  اعتــى 
ِمــن أرسار  يقــني؛  الصدِّ بــني  املقرَّ والعارفــني 
خطــاب اللــه ووحيــه، مــن أرسار بــالِغ محمــٍد 
ــه وإرشــاده؛  ــه وســلم وتعليِم ــه علي صــى الل
ملَّــا انفتَحــت لهــا صدورهــم ووَعتهــا عقولُهــم 
ــم  ــا أرواُحه ــت به ــم وتروَّح ــا قلوبُه وأدركته
ــت بهــا أرسارُهــم نالــوا وحــازوا مــا  وتََصفَّ
كُِتــَب لهــم ِمــن مراتــِب الــرِف األفخــِر 
الدائــِم الخالــد املؤبَّــد؛ رشف رضــواِن الرحمن، 
رشف القــرب منــه، رشف املعرفــة باللــه، رشف 
ــه. ــاىل يف عظمت ــه تع ــة ل ــه واملحب ــة من املحب

ســبحانَه ِمــن إلــٍه كريــم، ســبحانَه ِمــن رَبٍّ 
ــم.. أحــبَّ  ــن رحمــٍن رحي ــم، ســبحانَه ِم عظي
محمــًدا محبــًة أوَجبـَـت وقََضــت ببقــاء أنــوارِه 
متألئــًة يف القلــوب، عــى قــروٍن متواليــة 
ومتتاليــة قرنــاً بعــد قــرٍن إىل أن جاءنــا القــرن 
الخامــس عــر مــن هجــرة خــر البــر صــى 
ــار  ــن س ــه وم ــرَّم علي ــارك وك ــلَّم وب ــه وس الل

عــى نهجــه.
ــذا  ــى انتصــاِف ه ــرِب ع ــا نحــن يف الُق ه
ــه  ــزَِل علي ــن أُن ــرِة َم ــرون هج ــن ق ــرن م الق
ــا  ــه وســلم، ويف كُلِّ م ــه علي ــرآن صــى الل الق
جــرى ِمــن أول هــذا القــرن إىل اآلن نــرى 
ــن  ــِري م ــام يَج ــن في ــان والرحم يَّ ــَة الدَّ حكم
ــِه وال  ــا يف َخلِْق ــؤون يُبديه ــاد؛ ش ــؤون العب ش
يبتديهــا قــد ســبََق بهــا القضــاء والكتــاب، 
ــبُِّب  ــاب وُمَس َر رَبُّ األرب ــدَّ ــا ق ــى م ــأيت ع وت
ــب  ــب وغرائ ــك عجائ ــيِّ ذل ــباب، ويف طَ األس
وقََعــت فيــام ظهــر مــن أفــكار، وفيــام ظهــر 
مــن اتجاهــات، وفيــام ظهــر مــن أقــوال 
ــر  ــا كث ــاك وفيه ــا وهن ــِرَت هن ــاالت نُ ومق
وفيــام  وعصيــاٌن،  وفســوٌق  وإلحــاٌد  كفــٌر 
مــن  انتــر  وفيــام  حــروب،  مــن  انتــر 
كــروب، وفيــام َحــَدَث ِمــن زلــزالت وِمــن 
ــك يف  ــت يف كُلِّ ذل ــب وقََع ــات، وغرائ فيضان
ــِم  ــوٌم بُحك ــه محك ــامل كلُّ ــامل، والع ــاء الع أنح
الحــيِّ القيُّــوم ســبحانه وتعــاىل، ومــا شــاء كان 
ومــا مل يشــأ مل يكــن وال حــول وال قــوة إال 

بالله العيلِّ العظيم.
ويف كُلِّ ذلــك نــرى ِمــن أول القــرن إىل 
أكرهــا  العالَــم  يف  املختلفــة  األديــاَن  اآلن 
ازديــادا اإلســالم، وأكرهــا انتشــاراً اإلســالم، 
وتتنــوَّر  اإلســالم،  وأركانــاً  صالبــًة  وأقواهــا 
اإلســالم،  إىل  الكفــر  مــن  وتخــرج  قلــوب 
وتُِنيــُب قلــوٌب مــن قلــوِب املســلمنَي املَُصابـَـة 
ــات  ــاالت والضــالالت والصف ــالت والَجَه بالغف
صفائهــا  طلــب  إىل  فتعــوُد  املذمومــات 
ــها وكدورتهــا وظُلاُمتهــا  ِغشِّ عــن  ونقائهــا 

-وهــذا حاصــٌل هنــا وهنــاك-
هــذا األمــر الحاصــل أســبابه الظاهــرة 
ــن وراء  ــرة.. فم ــارزة يس ــائله الب ــة ووس قليل

هــذا؟ فمــن وراء هــذا؟
وبقيَّــُة األشــياء التــي ذكرناهــا وســائلُها 
ِخطَــط  ووراءهــا  قويــة،  وأســبابُها  كثــرة، 
وأفــكار وبــذل وتضحيــات كثــرة لنــِر أنــواع 
أنــواع  نــر   ، الــرضُّ أنــواع  نــِر  الفســاد، 
ًرا عــن  الظُّلَمــة ِفكــرًا واعتقــاًدا وســلوكًا، وتصــوُّ
األشــياء، ومعاملــة، وراءهــا مــا بــني مؤسســات 
ومنظــامت ووزارات ومؤمتــرات واتجاهــات 

ــن ذاك. ــن ذا وم ــركات م وح
لكــن هــذا االنتشــار لإلســالم وظهــوره 
وبــروزه وعــودة القلــوب لطلــِب صفائهــا ِمــن 

ــن وراءه؟ ــرَّب.. َم ال
ــَذا  ــوا َهٰ ــِرًَة قَالُ ــا ُمبْ ــْم آيَاتَُن ــامَّ َجاَءتُْه }فَلَ

ــِن افْــرَتَٰى َعــَى  ِبــنٌي{ }َوَمــْن أَظْلَــُم ِممَّ ِســْحٌر مُّ
اللَّــِه الَْكــِذَب َوُهــَو يُْدَعــٰى إِىَل اإْلِْســاَلِم ۚ َواللَّــُه 
اَل يَْهــِدي الَْقــْوَم الظَّالِِمــنَي * يُِريــُدوَن لِيُطِْفئـُـوا 
ــْو  ــورِِه َولَ ــمُّ نُ ــُه ُمِت ــْم َواللَّ ــِه ِبأَفَْواِهِه ــوَر اللَّ نُ
ــولَُه  ــَل رَُس ــِذي أَرَْس ــَو الَّ ــُروَن * ُه ــرَِه الَْكاِف كَ
ــِن  ي ــَى الدِّ ــرَُه َع ــقِّ لِيُظِْه ــِن الَْح ــَدٰى َوِدي ِبالُْه

ــوَن{ ــرَِه الُْمْرِكُ ــْو كَ ــِه َولَ كُلِّ

ــك عــى  ــَب ذل ــه تعــاىل رتَّ ــك فإن ومــع ذل
مــا ذكرنــا مــن أســباب قليلــة ووســائل يســرة؛ 
َّلـَـت  لكنهــا قلــوٌب حــازَت معرفــًة باإللــه، وتذلل
ــأت  ــده، وامت ــاء بعه ــت للوف ــه، وهبَّ لعظمت
رحمــًة وأَلـَـاَمً وحــرًة عــى األمــة، وبذلـَـت مــا 
ــارَك  ــوب؛ فب ــُب القل ــاَدت ُمَقلِّ ــِعها، ون يف وس
ــا ومســعاها، ونســَب هــذه الخــرات إىل  فيه

أهلهــا..

)...فطــوىب للغربــاء الذيــن يحيُــون مــا 
ــٍد  ــنَِّتي(، و: )طــوىب لعب ــن ُس ــاس م ــات الن أم
جعلــه اللــه مفتاحــا للخــر مغالقــا للــر(، و: 
ــى  ــن ع ــي ظاهري ــن أمت ــٌة ِم ــزال طائف )ال ت
ــأيت  ــى ي ــم حت ــن ناوأه ــم َم ــق ال يرضُّه الح

ــرون( ــم ظاه ــه وه ــُر الل أم
ولِيَلَحــق بالرَّكــِب املبــارك َمــن ســبََقت لــه 
ــون  ــُه أن يك ــن أراد الل ــعادة وَم ــابقُة الس س
يَديــه  وليَنَفــض  وزيــادة،  الحســنى  مآلُــه 
ــرَاً  ــا- كُف ِّ -بأصنافه ــرَّ ــواِت ال ــواع دع ــن أن ِم
وفســوقاً وعصيانــاً وتطــاوالً وعنــادا، وانقطاعــاً 
ــَنِد الســديد  يف فهــِم الكتــاب والســنة عــن السَّ

ــه  ــذي ب ــويِّ ال ــج الرشــيد واألســاس الق واملنه
يُفَهــم خطــاُب الحــق ويُــدرَك معــاين بالغــات 
عبــِده األصــدق ســيِدنا محمــد صــى اللــه 

ــه وســلَّم. علي
ــا  ــئ أرسَن ــك ونُهي ــدَّ لذل ــل ينبغــي أن نُِع ب
ــه ودعــوة  ــِة دعــوِة الل ــا إلجاب ــا وأوالَدن وأهلَن
ــًة وَعزَْمــاً وُحســَن  رســوله، وال نكــون أقــلَّ ِهمَّ
ــا  ــن اســتمعوا م ــالٍغ بيقــنٍي مــن الجــنِّ الذي ب
قــرأ رســوُل اللــه ِمــن وحــِي اللــه فرجعــوا إىل 
قوِمهــم منذريــن }قَالـُـوا يـَـا قَْوَمَنــا إِنَّــا َســِمْعَنا 
قـًـا لِّــاَم بـَـنْيَ  كِتَابـًـا أُنــزَِل ِمــن بَْعــِد ُمــوَسٰ ُمَصدِّ
ْســتَِقيٍم  يََديْــِه يَْهــِدي إِىَل الَْحــقِّ َوإِىَلٰ طَِريــٍق مُّ

ــِه وَآِمُنــوا ِبــِه{ ــوا َداِعــَي اللَّ * يَــا قَْوَمَنــا أَِجيبُ
وأرسَنــا  وأهالينــا  أنفَســنا  ولُنَنــاِدي 

ـِه{. اللَـّ َداِعــَي  }أَِجيبُــوا  وأصحابَنــا: 
املخــاِض  زمــاِن  مقربــِه  عــى  فأنتــم 

ــامل إىل  ــن يف الع ــوُِّل َم ــامل تَُح لأحــداث يف الع
ــث لهــام؛ فســطاطان  ــني ال ثال معســكرين اثن
كــام ذكــر ســيُد األكــوان؛ فســطاٌط كلُّــه إميــان 
ــه كفــٌر ال إميــاَن  ــه، وفســطاٌط كلُّ ال نفــاَق في
فيــه.. كلُّــه نفــاق، ســتُقِبَل عــى النــاس هــذه 
األرَُس  ســتكون  التهيــؤ  وبحســب  املرحلــة، 

واألوالد يف إحــدى الفســطاطني..
ولكــن ِمــن أوجــب مــا يجــب الحــذُر 
ــا  ــرتك أســباَب ووســائَل تتحــوَّل به ــه: أن ت من
الخبيــث!  الفســطاط  إىل  وأوالُدك  زوجتُــك 
إىل فســطاط الكفــر! بــيٍء ِمــن كــدِر الفكــِر 
ــاد، أو  ــوء االعتق ــن س ــيء م ــه، وب واعوجاِج
بــيء مــن اســتحالء محرمــات حرَّمهــا الجبَّــار 

ــه. ــلَّ جالل -َج

ــرٍد  ــباب يف كُلِّ ف ــذه األس ــن ه ــذر ِم فاح
ــم  ــك، وأعل ــك وأصدقائ ــك وأصحاِب ــن أرستِ ِم
أنَّ اللــه نــارِصٌ محمــداً وُمظِهــٌر مــا أرســلَه بــه 
مــن الهــدى عــى رغــِم كلِّ َمــن كَفــَر وجحــَد 
وعانَــَد وكــَذب واعتــدى -كائنــا َمــن كان-. 
إبليــس وجنــده إنهــم لــن يعــدو قدرَهــم، وإنَّ 
ــن  ــم ول ــم وكفرُه ــا ضاللُه ــدوداً فيه ــم ح له
وهــا، وإنــه ال زال القــرآُن بيننــا فــال يحلم  يتعدَّ
فــه أن يقطعــوا  ــن دخــل يف صِّ ــه وَم عــدوُّ الل
عنَّــا حقائــَق االتصــال باللــه وأن يتحــوَّل عموُم 
ــه. ــدوا غــَر الل ــار أو أن يعب املســلمني إىل كف

ــر  ــى ظه ــى ع ــن يبق ــني َم ــم وب وإنَّ بينه
األرض كفــار ال إســالم فيهــم، لوعــد جبَّــاِر 
يســتطيعوا  ولــن  يَقِصــم ظهورَهــم،  قهَّــاِر 
ــُكلِّ  ــه ب ــوا وقوَع ــم أن مينع ــه، وال ميكنه دفَع
مــا عندهــم.. هــل تعــرف بــُكلِّ مــا عندهــم؟

فيــا صاحــب الهيبــة مــن الطيــارات يــا 
ــب  ــا صاح ــلحة، ي ــن األس ــة م ــب الهيب صاح
ال  عندهــم  مــا  كُلَّ  الِخطَــط:  مــن  الهيبــة 
ر  ــدَّ ــرَّر املَُق ــعِ هــذا املَُق ــى دف يســتطيعون ع

مــن ِقبَــِل العــيلِّ األكــر.
وإن بينكــم وبــني ذلــك لزمانــاً ســيظهر 
ــن  ــى ب ــه عي ــزل في ــة وين ــديُّ األم ــه مه في
مريــم؛ وإنَّ بينكــم وبــني هــذا وقتــا ال يبقــى 
بيــٌت مــن بيــوت األرض إال وديــُن محمــٍد 
ــن  ــالق- م ــى اإلط ــه -ع ــٌل في ــه وحاِص داخلُ
ــم ال  ــع خطِطك ــا، وجمي رشِق األرض إىل غربه
تســتطيع أن تُوِقــَف هــذا الواقــع وال أن متنَعــه 
لــه وال أن تُغــّره؛ مــن  وال أن تقطَعــه وال أن تُبَدِّ
ــه ومــا  ل القــول لدي ــدَّ ــن ال يُبَ وعــد وقــول َم

ــد. هــو بظــالم للعبي
ــن  ــل ذرٍّ م ــه مثاقي ــَي يف قلب ــن بَِق ــا َم فيَ
إميــان: اِنَهــض وقُــْم، واغنــم أن تدخــَل يف 
ـٍة للرحمــن لتكــون وأرستُــك  ميــدان ُجنِديَـّ
وَمــن معــك إذا انقســَم النــاس إىل فســطاطني 
يف فســطاِط إميــان ال نفــاَق فيــه وال كفــر فيــه 

ــدا. أب
فإننــا قبــل ذلــك الوقــت ويف الســنوات 
ــرن  ــذا الق ــواء يف ه ــا -س ــت علين ــي مض الت
أو ِمــن أواخــر القــرن الــذي قبلــه- اختلطــت 
األوراُق بالنــاس، واشــتبهت كثــٌر مــن األحــوال 
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والقضايــا واملســائل، ودخــل هــذا يف هــذا 
وهــذا يف هــذا، وافــرُتِق ميــدان هــذا وميــدان 
ــات..  ــواٍع مــن الِهتَاف ــاُس بأن هــذا، وصــاح الن
ولكــن كُلُّ هــذه الفــوىض ســتنتهي وســيُرِق 
نــوُر اإلســالم، ويبقــى معســكر وفســطاط 
إميــان خالــص بشــهادة أصــدِق مخلــوٍق نَطـَـَق 
ــِن  ــُق َع ــا يَنِط ــه: }َوَم ــه ربُّ ــال عن ــق، ق بالح

ــٰى{. ــٌي يُوَح ــَو إاِلَّ َوْح ــَوٰى * إِْن ُه الَْه
ــع األول  ــهر ربي ــن ش ــم ِم ــذوا زاَدك فلتأخ
وخواتيِمــه بـــــوجهاٍت صادقــة إىل عــامِل الــرِّ 
وأخفــى، املُطَّلِــع عــى رسائركــم ومســتكنِّ 
ضامئرِكــم ومــا يخفــى يف بواطِنكــم -َجــلَّ 

ــه. ــن إرادِة وجِه ــه- ِم جالل
مثــِل  يف  اإلرادة  هــذه  تعلَّمــوا رشيــَف 
ــن أشــار الحــقُّ  ــا َم ــي فيه هــذه املجامــع الت
ــه أن يُجالَســهم وقــال لــه:  إليهــم يف عهــِد نبيِّ
ــم  ــوَن َربَُّه ــَن يَْدُع ــَع الَِّذي ــَك َم ــِرْ نَْفَس }َواْص

ِبالَْغَداِة َوالَْعِيِّ يُِريُدوَن َوْجَهُه{

ــامل..  ــتحرِض اإلراداِت يف الع ــن: اس ــا مؤم ي

النــاس؟ وأكرُهــم يف  قلــوُب  تريــد  ومــاذا 

ــات..  ــرات والفاني ــم يف الحق ــام وأكره الحط

التــي تريــد األمــواَل كثــر، التــي تريــد امللــَك 

كثــر، والتــي تريــد الفســاَد كثــر، والتــي تريــد 

ــر،  ــاين كث ــُد املب ــي تري ــر، والت ــهواِت كث الش

ــد  ــي تري ــر، والت ــياراِت كث ــد الس ــي تري والت

الطائــرات كثــر.. لكــن القلــوب التــي رَشُفَــت 

وَعظَُمــت واعتلَــت فصــارت تريــد »وجــَه 

الرحيــم  الرحمــن  العظيــم«  العــرش  ربِّ 

مالــك املُلــك َمــن بيــده امللــك -تريــد وجَهــه- 

جليلــة.. جليلــة وإن كان تعداُدهــا قليلــة؛ 

لكنهــا الجليلــة، ولكنهــا الريفــة الرفيعــة 

العزيــزة، وســيضمُّ اللــه إليهــا قلوبـًـا ليجعلَهــم 
جنــوداً لــه وأنصــارا للمهــديِّ وأنصــاراً لعيــى 
بــن مريــم )ليجــدنَّ ابــن مريــم يف أمتــي 
ــه(.  ــن حواريي ــه وخــرا م ــل حواريي ــا مث قوم

ــباق. فالسِّ
إن كان هنــاك مســابقات تُعــرَض يف العــامل 
وال  هيئــات  وال  حكومــة  يســتطيع  فلــن 
ــم أرشف  ــرِض عليك ــزاب وال وزارات أن تَع أح
ــّط،  ــطُّ قَ ــى.. قَ ــابقة وال أغ ــذه املس ــن ه م
ــم كلُّ مســابقاتِهم دون وأكرهــا  ــه العظي والل
ــباق..  فالسِّ يَُســاِبق  أن  أراد  وَمــن  هــون! 
بُِّكــْم َوَجنَّــٍة َعرُْضَهــا  ــن رَّ “َســاِبُقوا إِىَلٰ َمْغِفــرٍَة مِّ

ــاَمِء َواأْلَرِْض” كََعــرِْض السَّ
يف  ويجعلهــا  قلوبنــا،  إىل  ينظــر  فاللــه 
ُمَســاِبِقة وبأهــل  الرفيعــة  املياديــن  هــذه 
ــر  ــان والكف ــة، وللطغي ــرِب الحق ــبِق والُق السَّ

َماِحَقــة. والظلــامت 

ضاعت األمة 
وم

ّ
بين دعاة الّدم ودعاة الن

الحمــد للــه تعــاىل وبعــد: فــإن مــام يقلــق، وجــود 
دعــاوى تتبناهــا فــرق وأحــزاب وجامعــات وجمعيــات 
ومراكــز تحريــك يف األمــة، تســعى جاهــدة بــني: ســفك 

الــدم مــن جهــة، والراحــة والنــوم مــن جهــة أخــرى.
الجهــاد،  بدعــوى  الــدم  عــى  الجــرأة  وأقصــد 
ــم  والجــرأة عــى العكــوف عــى وســائل وطقــوس تني

األمــة وال توقظهــا0
ــود الخــروج بأمنــوذج يســوق  ــن؛ ن ــني هذي ــن ب وم
ــطر  ــدى يب أن أس ــا ح ــارة، م ــد والحض ــة إىل املج األم

ــد. ــن وراء القص ــاىل م ــه تع ــل، والل ــذه الجم ه
امتــداد كل أمــة لثقافتهــا وأخالقهــا وإدارة ذلــك 
واقعيــا مبــا يتناســب مــع حركــة العمــران والبنــاء.. 
املنتجــة  الثقافــات  دائــرة  توســيع  يســتلزم  وهــذا 
بالضوابــط الوطنيــة حتــى ال تشــذ عــن مســار الحضــارة 
األصيلــة آخــذة بعنــان وســائل حضــارات األمــم النافعــة 

ــا. ــا ودني ــى دين ــم فرتق ــب األم ــة رك ــاري األم لتج
اإلدارة للبنــاء تكامليــة ال إقصائيــة مبــا يصلــح األمــة 
والوطــن ويتقــدم بــه نحــو البنــاء والحضــارة املنافســة 

بفتــح آفــاق املعرفــة املضبوطــة.
ــار  ــاء واالنتش ــو البن ــة نح ــة األم ــون حرك ــزوم ك ل
حركــة منتظمــة متوافقــة ولــو يف خطوطهــا العريضــة ال 
أن تكــون فوضويــة أو أقــرب إىل التضــاد كونهــا تنطلــق 

مــن نظــرة متأزمــة أو قــارصة أو متحوصلــة.
وذلــك مــن وســائله فتــح بــاب فــرص التنافــس 
الراقــي املحقــق ألهــداف العــامرة والحضــارة يف كافــة 

ــة. ــن اإلنتاجي امليادي
وال بــد مــن كفالــة العقــول الراقيــة املنتجــة بتوفــر 
ــق مبادئهــم عــى أرض الواقــع  ــة لتحقي الســبل الكفيل
وإزالــة الحواجــز مــن طريقهــم مــا أمكــن وعــدم 

ــب  ــد القري ــرًا إىل األم ــم نظ ــم أفكاره ــامح بتقلي الس
العمــران  لتحقيــق  بــإدارة عامــة مؤهلــة  والبعيــد 

والحضــارة.
قطــع الطريــق عــى كل داع إىل ســفك الــدم وعــى 
كل داع إىل الفــرش والنــوم ألن هذيــن مانعــان مــن 

ــام. ــة إىل األم ــة األم حرك
ــرتة وأخــرى بحــركات إنعــاش  ــني ف ــام ب رضورة القي
للمجتمــع خصوصــا إحيــاء الثقــة بالنفــس وزيــادة 
الطأمنينــة بــني مكونــات املجتمــع وبتحقيــق أكــر قــدر 

ــا. ــل أدواته ــة بتفعي ــة الحضاري ــن الرفاهي ممكــن م
ــن  ــة م ــظ األم ــاد بحف ــعي الج ــرًا رضورة الس وأخ
ســفك الــدم، والدعــة والنــوم؛ وذلــك بوضــع دراســات 
ــن  ــع الدي ــارة ونف ــق الحض ــا تحقي ــن خالله ــن م ميك

ــا. والدني

د/ سمري مراد

د/ كفاح أبو هنود

واجب العلماء أن يأمروا أهَل الطلب بُحسن 
د 

ِّ
الطلب، وأهل الحقوق بحسن القضاء.. ونؤك

 الدماء واألموال واألعراض، فال 
َ
عليهم حرمة

ر واحِتجاج هك تحت أي ُمبرِّ
َ
نت

ُ
يجوز أن ت

الــزَّوُج: ليــَس َحــالًّ ِسحريـــاً لـِـُكل املُشــِكالت والطُموحــات.. 
ــُذ َعــر وعــوِد الُحــّب ال تَُنفَّ

بــل تحتــاُج ُعمـــراً وصبـــراً وجهــاداً.. وكُل مــا يُقــرأ يف 
عبــاراِت الُكتــب الَورديــة، ليــَس واقعــاً دامئــاً أبــداً..

الــزَواج: هــو ارتبــاٌط بــنَي طَبيعتـَـني ُمختلفتـَـني متامــاً، وهــو 
محاولــُة البَحــث عــن مفاتيــِح التواُصــل.

ــه  ــا في ــُكّل م ــّي، ِب ــع الحقيق ــو اكتشــاُف الواِق ــزَواج: ه ال
ــٌة جامحــة..  ــيِطرة.. عصبي ــامٌة ُمَس ــق.. َح ــن ُصخــوِر الطري ِم
ــَد يف  ــالً ُولـِ ــُل؛ ألّن طف ــالٌم تُؤجَّ ــدة.. وأح ــؤوليات جدي وَمس

ــوار. ــِة املش بداي
الــزَواج: هــو تحــّدي النجــاح لِعالقــٍة إنســانية فيهــا الَكثــر 

ِمــن االحتكاك اليومـــّي.
الــزَواج أيًضــا: مــودٌة وتكاُمــل، وُحــبٌّ جــارف، لَِمــن 
ــامع  ــَح الشــخصية، ورفَضــْت السَّ ــَك مفاتي اســتطاعْت أْن متتل

ــق. ــق الطري ــت عوائِ ــام كان ــلة، مه ــا الفاِش ــُكّل الوصاي لِ
كونــوا واِقعيــني، حتــى تَصَعــدوا إىل أحالمكــم دوَن أن 
ــم  ــة، يَصدمه ــوراً مثالي ــمون ُص ــن يَرس ــٌر ِمَم ــوا؛ فكث تتحطّم
تجــارَب  قُِطَفــت، وال  أحــالَم  فــال  الواقــع ويَستســلمون.. 
ــِة  ــن ثقاف ــوا ع ــم.. وتَوقَّف ــوا ُعقولك ف ــَرأوا وثَقِّ ــت.. اق نَجَحـ
إال  لكــم  م  تَُقــدِّ ال  تلــك مشــاهد  االســتعراضية..  الفيــس 
املَفتونــُة  لِلجامهــر  تُقــال  الَحقيقــة ال  الَوهــم.. وغالــب 

بالصــَور الَورديــة.

لِّ الُمقبالت 
ُ
إلى ك

واج 
َ
على الز
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يقــُع املتحــُف يف مدينــة »كانكــون” املكســيكيّة التابعــة لجزيــرة “إيســال موخريــس” 
قُبالــة ســواحل البحــر الكاريبــي األّخــاذة، يف ُعمــٍق أقصــاه 8 أمتــار ونصــف تحــت ســطح 

البحــر.
تغمــُر ميــاه البحــِر 450 متثــااًل ذات أشــكاٍل ُمختلفــة، كالبــر والســيّارات واملنــازل، مــا 

يجعــل الســيّاح يشــعرون كــام لــو أنّهــم يــزورون عاملـًـا بريًّــا حقيقيًّــا!
ــاالت  ــالث ص ــى ث ــوزّع ع ــي تت ــة، وه ــة رمليّ ــى أرضيّ ــاٍت ع ــات بثب ــُس املنحوت تجل

ــوص. ــق الغ ــن طري ــيّاح ع ــا الُس ــل بينه ــرٍض يتنّق ع
وقــد أصبــَح هــذا املتحــف ُمَميّــزًا ليــس بســبب موقعــه الغريــب فحســب، بــل بســبب 

املــاّدة الّتــي ُصنعــت منهــا التاّمثيل.
من وضع هذه التاّمثيل تحت املاء؟

انطلقــت فكــرة املتحــف املــايّئ عندمــا الحــظ ُمدير منتــزه »كانكــون” البحــرّي الوطني 
أنـّـه يجــب املُحافظــة عــى الّشــعاب املرجانيّــة الّتــي تُشــّكل ملجــأً للكثــر مــن األســامك 
والحيوانــات البحريـّـة، فتوافقــت هــذه الفكــرة مــع خطــط تعزيــز الســيّاحة يف املكســيك.

ويف عــام 2009، بــدأ النّحــات الريطــايّن »جيســون دي كايــرس تايلــور«، بالتّعــاون مــع 
5 نّحاتــني مكســيكيّني آخريــن، بتشــكيل حــوايْل 450 مــن التامثيــل واملنحوتــات بالحجــم 

الطبيعــّي ومــن ثــّم وضِعهــا يف قــاع البحــر.
ــل  ــّوع أشــكال هــذه التاّمثي ــّي، ســتلحظون تن ــا يف البحــر الكاريب ــا م ــم يوًم إذا غصتُ
ــدارس أو  ــال امل ــن أو أطف ــل الصيّادي ــني مث ــّكان املحلّيّ ــّور السُّ ــا يُص ــا م ــة، فمنه الغريب
ــل بعــض اآلالت والســيّارات  ــة، ومنهــا مــا مُيثّ ــاة اليوميّ أشــخاص مُيارســون أنشــطة الحي

ــاث. وقطــع األث
مل تُصّمــم أشــكال املنحوتــات مــن عبــث، فــكّل قطعــة لهــا معناهــا الخــاّص وتعبرُهــا 
عــن الــرّضر الّــذي يُلحقــه اإلنســان بالّنظــام البيئــّي. فعــى ســبيل املثــال، تعكــُس بعــض 
ــة  ــاة عاّم ــكار الرأســامليّة الجشــعة عــى حي ــر أف ــل تأث ــة مث ــل موضوعــات قويّ التاّمثي

الّنــاس، وبالتــايل تأثرهــا عــى البيئــة.
ــم  ــادي بعِضه ــكون بأي ــرة، مُيس ــون يف دائ ــخاًصا يقف ــرى أش ــة أخ ــرتَون يف زاوي وس

ــود. ــل املفق ــل األم ــن أج ــون م ــؤالء يصلّ ــال أّن ه ــض. ويق البع
ــاّص،  ــرّي خ ــمنتّي بح ــني إس ــن ط ــة م ــات مصنوع ــا أّن املنحوت ــت أيًض ــن الاّلف وم
ــّول  ــا يُح ــة، م ــعاب املرجانيّ ــب والِش ــّو الطّحال ــى مُن ــاعد ع ــة تُس ــاّدة طبيعيّ ــي م وه
ــة تُعــّزز التنــّوع البحــريَّ وتحتضــُن األســامك والحيوانــات  هــذه التاّمثيــل إىل بيئــة مثاليّ

ــة. البحريّ

متحف كانكون تحت الماء
ــّية..  ــص الحامس ــام والرّق ــات الطّع ــتضافِتها مهرجان ــايفّ وباس ــا الّثق ــيك برائه ــُتِهرت املكس ــا اش لطامل
لكــن، يف قعــر البحــر املُحــاذي لشــواطئها الرّشقّيــة، يقبــُع عــامل هــادئ وســاكن تحــت املــاء، تعيــش فيــه 

الكائنــات بِوئــاٍم بعيــًدا عــن صخــب املكســيك املُعتــاد.

رياضة الكونغ فو
ــواع الرياضــات  ــوع مــن أفضــل أن ــو ن ــغ ف الكون
البدنيــة والقتاليــة، ظهــرت يف الصــن مــن قبــل 
الرهبــان يف املعابــد، وتعنــي التفــوق أو املثاليــة يف 

ــايل. ــوق القت ــال، أو التف القت

تأريخ هذه الرياضة:
صينيــة  مخطوطــات  عنهــا  تقــول  تاريخيــة  لعبــة 
أنهــا نشــأت قبــل امليــالد بعــرة قــرون، ولهــا ارتبــاط 
بالكونفوشــية والطاويــة؛ لكــن ارتبــط تاريــخ لعبــة الكونــغ 
فــو العريــة بتاريــخ االحتــالل اليابــاين للصــني، حيــث 
حــاول الشــباب الصينــي الدفــاع عــن بلدهــم لكنهم فشــلوا 
وذلــك بســبب قــوة جنــود اليابــان، واســتعاملهم ألســلوبهم 
القتــايل الــذي يســمى »بالكاراتيــه«، انتهــت هــذه املعركــة 
بالفشــل واالحتــالل اليابــاين للصــني واســتغالل خــرات 
ــان  البــالد، لهــذا الســبب لجــأ الشــبان الصينيــون إىل الرهب
إليجــاد حــل لهــم، فقــام الرهبــان برحلــة إىل الغابــات، 
ودرســوا فيهــا أســاليب الحيوانــات يف الدفــاع عــن أنفســهم 

ــد. ــم يف الصي وطريقته
بعــد هــذه الرحلــة اســتطاع الرهبــان الوصــول إىل حــل، 
ــات يف  ــال يشــبه أســلوب الحيوان وهــو اخــرتاع أســلوب قت
ــموه  ــس، وس ــن النف ــاع ع ــة أو الدف ــى الفريس ــوم ع الهج
ب »الووشــو« وقامــوا بتعليــم الشــبان الصينيــون هــذا 
ــذا الســبب،  ــي أنشــؤوها له ــايل مبــدارس الت األســلوب القت
واقنعــوا االحتــالل اليابــاين أنهــا دور للعبــادة فقــط، هــذه 
التامريــن مكنــت كل شــاب صينــي مــن هزميــة 30 مقاتــل 
يابــاين لوحــده، وإنهــاء االحتــالل اليابــاين، وبعــد هــذا الفــوز 
الصينــي أصبــح الكونــغ فــو مــن بــني العبــادات يف الصــني.

التكنيكات:
يعتمــد الكونــغ فــو عــى عــدة تقنيــات كالــرضب 
ــمى  ــط يس ــتخدم يف من ــى األرض، تس ــال ع ــركل، والقت وال
ــه  ــتعمل في ــاط تس ــدة أمن ــه ع ــل«، ول ــو متكام ــغ ف »كون
ــه  ــام ل ــوة ك ــط ق ــط بنق ــز كل من ــكات، ويتمي ــدة تكني ع

ــه: ــني أمناط ــن ب ــف، م ــط ضع ــا نق أيض
كونــغ فــو خطــي LINER: يتحــرك فيــه املقاتــل بشــكل 
ــاع  ــم أو الدف ــى الخص ــوم ع ــد الهج ــتقيم عن ــارش ومس مب

عــن النفــس.
كونــغ فــو دائــري CIRCULAR: يتحــرك فيــه املقاتــل 

بشــكل دائــري، عنــد مواجهــة الخصــم.
املقاتــل  فيــه  يقاتــل   :HARD صلــب  فــو  كونــغ 
برضبــات قويــة، التــي يصعــب التعــايف منهــا بســهولة ومــن 
ــة”. ــاملية الطويل ــاولني الش ــة ش ــاط »رضب ــذه األمن ــني ه ب
كونــغ فــو ناعــم SOFT: يعتمــد عــى الرتكيــز وال 
يعتمــد كثــرا عــى اســتخدام القــوة البدنيــة للمقاتــل، ومــن 

. KINGY، BAJI ــط ــذا النم ــاليب ه ــني أس ب
عــى  يعتمــد   :INTERNAL داخــيل  فــو  كونــغ 
ــامد عــى  ــم يف الجســد، أي االعت ــل، واالدراك، والتحك التأم
العنــارص غــر امللموســة ومــن أبــرز أســاليب هــذا النمــط 

.  TAJIQAUN
كونــغ فــو خارجــي EXETERNAL: وهــو أصعــب 
أنــواع كونــغ فــو حيــث يهتــم بدراســة بنيــة الجســم 
والــوزن، والقــوة للمقاتــل، مــن بــني أســاليب هــذا النمــط 

.  )SHAALN MONK شــاولني مونــك( أســلوب 

األساليب:
ــة  ــاليب مختلف ــركات، وأس ــدة ح ــو بع ــغ ف ــز كون يتمي

من بني هذه األساليب:
  :TAI CHI أســلوب تــاي تــي

يعتمــد عــى حــركات دائريــة تســتوجب 
ــكل  ــس بش ــم التنف ــل ث ــز، والتأم الرتكي

حــركات  عــدة  يتضمــن  عميــق، 
مختلفــة منهــا مــا هــو قصــر يتضمن 
ــل  ــا هــو طوي ــم م عــر حــركات، ث

ميكــن  الحــركات،  مئــات  يتضمــن 
مامرســة هــذا األســلوب مــن قبــل أي شــخص، ويف 

أي مــكان.
أســلوب ياغــو تشــانغ PA KUA CHANG: يعتــر 
مــن أكــر األســاليب صعوبــة يتطلــب ســنوات يف التدريــب، 
ــدة  ــتخدام ع ــة اس ــى كيفي ــل ع ــه املقات ــدرب في ــث ي حي
أســلحة، كالســكاكني، والســيوف، وتقويــة الجســم، والتحرك 

بشــكل ســلس وســهل.
هــذا  ميتــاز   :XI YI CHUAN تشــوان  أي  ســينغ 
األســلوب برضباتــه القويــة التــي قــد تســبب املــوت، 
ــر،  ــرد، والصق ــة كالق ــد أمناطــه عــى حــركات حيواني تعتم
ــات  ــد الهجوم ــى ص ــاعد ع ــام يس ــان ك ــان، والحص والثعب
ــا. أســلوب التنــني DRAGON : يعتمــد  ــي يتعــرض له الت
عــى التحــرك بتعرجــات ثــم توجيــه الــركالت القويــة، 
ــة،  ــة معين ــس بطريق ــات كالتنف ــدة تقني ــز بع ــام يتمي ك

واالنســحاب مــن الهجــوم يف بعــض الحــاالت.
أســلوب القــرد: يعتمــد عــى تقنيــات القفــز والقرفصــاء 
ــب  ــذي راق ــد كاويش KUSEE ال ــه طــور عــى ي ــث أن حي

حركــة القــرود، وتقنياتهــم يف القتــال.
أســلوب تشــوي يل فــت CHOY LEE FUT: يعتــر 

ــة. ــر عدواني ــاليب األك ــني أس ــن ب م
أســلوب   :WING CHUN تشــون  ؤينــغ  أســلوب 
يعتمــد عــى كيفيــة اإلحســاس بنيــة الخصــم األخــر، وذلــك 

ــن خــالل اللمــس. م
 :HUNG GAR CHUAN أســلوب هونغ عــاز تشــوان
ميــزج هــذا األســلوب عــدة أســاليب كأســلوب النمــر، 
والتنــني، والفهــد، واالفعــى، ثــم التدريــب عــى كيفيــة 

ــلحة. ــتخدام األس اس

مراتب الكونغ فو:
ــة يف  ــة ملون ــل أحزم ــو للمقات ــغ ف ــدارس الكون ــح م متن

ــتوى  ــى املس ــة ع ــون دالل ــكل ل ــث أن ل ــة، حي كل مرحل
ــة: ــني هــذه األحزم ــن ب ــه، وم ــذي وصــل إلي ال

ــة األوىل،  ــب يف املرحل ــه الطال ــدأ ب ــض: يب ــزام األبي الح
ــاء  ــب صفحــة بيض ــن الطال حيــث يرمــز إىل اعتبــار ذه

ــات. ــه املعلوم ــع في تطب
الحــزام األصفــر: يف هــذه املرحلــة ينمــي الطالــب 
ــادرة  ــعة األوىل الص ــزام إىل األش ــذا الح ــز ه ــه، ويرم معارف

ــمس. ــن الش م
الحــزام الرتقــايل: يف هــذه املرحلــة يطــور الطالــب مــن 
مهاراتــه، والقــدرات التــي اكتســبها يف املراحــل األوىل، يرمــز 

هــذا الحــزام إىل الحــامس والفعاليــة.
الطالــب  يبــدا  املرحلــة  هــذه  يف  األخــرض:  الحــزام 
الحــزام إىل  الجســدي والعقــيل، ويرمــز هــذا  بالنضــج 

الطبيعة.

ــدرب يف  ــق املت ــة يث الحــزام األرجــواين: يف هــذه املرحل
ــذا  ــز ه ــة، يرم ــة وفعال ــات قوي ــتعمل تقني ــه ويس قدرات

ــلطة. ــوح والس ــون إىل الطم الل
املتــدرب  يحــس  املرحلــة  هــذه  يف  البنــي:  الحــزام 
باملســؤولية عــى الجهــد الــذي بذلــه مــن قبــل، يرمــز هــذا 

ــة. ــون إىل الجدي الل
ــة بعــد  ــم الوصــول إىل هــذه املرحل الحــزام األســود: يت
ــرتاوح مــن خمســة إىل ســبعة أعــوام مــن  ــل، ي جهــد طوي
ــغ فــو  ــات كون العمــل، ليتمكــن الطالــب مــن اتقــان تقني

ــة.  ــا براع ــدا، وأدائه جي
الحــزام األحمــر: يرمــز إىل الشــجاعة والثقــة، وهــو لــون 

خــاص مبعلمــي كونــغ فــو.

فوائد الكونغ فو:
ــا  ــن خالله ــي م ــة الت ــون القتالي ــني الفن ــن ب ــر م تعت
ــر،  ــرض للخط ــة التع ــه، يف حال ــن نفس ــان ع ــع اإلنس يداف
دون اســتخدام األســلحة.. وتســاهم يف حاميــة الجســم مــن 
اإلصابــة بعــدة أمــراض خطــرة كتصلــب الرايــني، حيــث 
تســاعد هــذه الرياضــة يف تنشــيط الــدورة الدمويــة وضــخ 
ــد عــى  ــي تعتم ــن الت ــن خــالل التامري ــدم بالجســم، م ال

ــد. ــة والجه ــة الريع الحرك
كــام تســاعد عــى الرتكيــز، والتخلــص مــن التوتــر، 
والقلــق وذلــك مــن خــالل تطويــر قــدرات املــرء، والقــدرة 
ــن  ــد م ــل.. وتزي ــم العق ــز، وتحكي ــى االســرتخاء، والرتكي ع
ثقــة الشــخص بنفســه، وذلــك مــن خــالل تطويــر قدراتــه 

ــدية. ــة والجس العقلي
ــاء جســد رشــيق، وعقــل  تســاهم هــذه الرياضــة يف بن
ــا  ــوازن م ــق الت ــك لتحقي ــة، وذل ــدرك وواع، وروح متزن م
ــوي عضــالت الجســم  ــروح والجســد.. وتق ــل وال ــني العق ب
ــاب  ــة أعص ــة إىل تقوي ــدام، باإلضاف ــا األذرع، واألق خصوًص

ــة. ــارة الفني ــارس هــذه امله ــذي مي الشــخص ال
ــادئ  ــن املب ــث أن م ــذات حي ترســخ احــرتام اآلخــر وال
األساســية لهــذه الرياضــة هــو االحــرتام بــني املدربــني 
والطــالب، حيــث يبــدأ وينتهــي التمريــن باحــرتام وانحنــاء 
بــني الطرفــني.. وننصــح األشــبال والنــشء والشــباب أن 
ــة  ــني اللياق ــي تجمــع ب يســتفيدوا مــن هــذه الرياضــة الت

ــس. ــن النف ــاع ع ــة والدف ــوة الروحي ــة والق البدني
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نظرة على العين

ــر  ــه غــر ضــار وال يؤث ــا لكن ــزف مقلق ــدو هــذا الن ــد يب ق
ــة  ــام، بحيــث يف بداي ــة ويختفــي خــالل بضعــة أي عــى الرؤي
ــا  ــني ونزوله ــدم بالع ــة ال ــاد كمي ــظ ازدي ــد تالح ــا ق ظهوره
ــدم  لأســفل بســبب عــدم قــدرة امللتحمــة عــى امتصــاص ال

ــرتة. ــا لف ــى محبوس ــايل يبق ــة وبالت برع
ــود  ــة وج ــان أو يف حال ــب لالطمئن ــة الطبي ــب مراجع يج
تاريــخ مــريض لإلصابــة بضغــط الــدم أو أخــذ أدويــة تســييل 

ــدم. ــر ال ــات يف تخ ــرين أو اضطراب ــدم كاإلس ال
مالحظــة أخــرى يف ســن الثالثــة تقريبًــا يجــب البــدء 
بالفحــص الــدوري للعيــون لــدى األطفــال ألن مشــاكل البــر 
ال ترتبــط بعمــر معــني؛ فيجــب أن يحصــل الطفــل عــى أول 
فحــص كامــل لعينيــه، ثــم يــداوم عــى ذلــك الفحــص كل عــام 

حتــى ســن الثامنــة عــرة.
أهمية الفحص الدوري لأطفال:

1 80% مــام يتعلمــه الطفــل داخــل املدرســة يتطلــب 
ــة بنظرهــم خصوصــا بعــد  ــا العناي ــك علين ــدة، لذل ــة جي رؤي

استخدام الشاشات االلكرتونية عى مدار اليوم.

2 أصبــح قــر النظــر منتــر لــدى الكثــر مــن األطفــال؛ 

فنالحــظ أن العديــد مــن األطفــال يعانــون مــن قــر النظــر 

ــة  ــدرك أهمي ــك أن ت ــم، فعلي ــن عمره ــر م ــت مبك ــذ وق من

الفحــص الــدوري للعينــني الخاصــة بطفلــك قبــل تدهــور 

ــر لأســوأ. األم
كذلــك تعتــر عدســة العــني الجــزء الشــفاف املســؤول عــن 
تركيــز االشــعة الداخلــة للعــني عــى الشــبكية، يف حالــة عتامــة 
ــة  ــم الحاج ــاء ويت ــاه البيض ــا املي ــق عليه ــة يطل ــذه العدس ه
لعمــل عمليــة إلزالــة هــذه العدســة و زرع عدســة اصطناعيــة 

مكانهــا .
تنقسم العدسات املزروعة داخل العني إىل:

- عدســات أحاديــة البــؤرة: بحيــث يتــم التصحيــح النظــر 
ــس  ــم لب ــة يت ــد العملي ــب، وبع ــد أو القري ــا للبعي ــا إم فيه

ــر. ــد اآلخ ــح البع ــارة لتصحي النظ
- عدســات متعــددة البــؤرة : بحيــث يتــم تصحيــح النظــر 
فيهــا للبعيــد والقريــب وال يحتــاج املريــض للبــس نظــارة بعــد 

العمليــة.
ــة  ــارة عــن عدســات أحادي ــورك: و هــي عب - عدســات الت
البــؤرة لكــن تتميــز بتصحيــح درجــات انحــراف القرنيــة 

.)  ASTIGMATISM )اســتجامتزم 

الدكتورة/ كواكب الحيدر

هــذا الشــخص مبظهــر ولبــاس املترديــن ليــس 
 GRIGORI »ــان ــوري برمل ــور »غريغ ســوى الدكت
PERELMAN  عــامل رويس مــن أشــهر علــامء 
الرياضيــات املعارصيــن، فاجــأ العــامل يف 2006م، 
بتمكنــه مــن حــل القضيــة الرياضيــة املعروفــة 
 CONJECTURE( »ــه ــية بوانكاري ــم »حدس باس
DE POINCARÉ( للعــامل الفرنــي بــوان كاريــه 

.)  POINCARÉ  (
املســائل  وأعقــد  أشــهر  أحــد  تعتــر  التــي 
الرياضيــة اســتعصت عــى كل علــامء الرياضيــات، 
ــذ 1904م دون  ــرن من ــت الق ــدة فاق ــتمرت مل واس
برهنــة؛ حتــى حلهــا هــذا النابغــة بتفصيل وبشــكل 
ــه  ــتوجب تتويج ــام اس ــنة.. م ــد 102 س ــل بع هائ

الرياضيــات(،  )نوبــل  للعلــوم  فيلــدز  بوســام 

ــة البالغــة  ــا النقدي ــة، قيمته ــة الثالث ــزة األلفي وجائ

»مليــون دوالر أمريــي«؛ لكنــه رفضهــا ورفــض كل 

ــه  ــاً بأن ــعر يوم ــه مل يش ــك بأن ــرراً ذل ــز، م الجوائ

ــوه املــيلء بالحمقــى  ــامل املعت ينتمــي إىل هــذا الع

واملتملقــني والتافهــني.

وقــال بأنــه ليــس مهتــامً باملــال أو الشــهرة، 

وال يريــد أن يكــون يف الواجهــة »مثــل حيــوان 

ــل  ــس بط ــه »لي ــداً أن ــات«، مؤك ــة حيوان يف حديق

ــذا  ــك النجــاح«، وله ــس بذل ــه »لي ــات«، وأن رياضي

ال يريــد ألي أحــد أن يشــاهده.. فعجيــب أمــره 

ــده. ــه وزه وعلم

تحتــوي ملتحمــة العــن عــى أوعيــة دمويــة دقيقــة ممكــن أن تنــزف دون أي رضر 
ملحــوظ يف العــن، وقــد ياحظهــا الشــخص حــن النظــر باملــرآة بحيــث تكــون غــري 

مؤملــة.

عبقري متمرد خارج 
المألوف وسع

 الوعي البشري 

ــارج  ــف خ ــاٍض يق ــد ق ــخ، يع ــث يف التاري ــؤرخ الباح ــد أن امل ــن املؤك م
الحــدث مبســافة زمنيــة تقيــه مــن مغبــة التحيــز إىل أيٍّ مــن أطــراف الحــدث، 
ــه، أو  ــد نفس ــاء إن وج ــة القض ــن منص ــل ع ــه أن يرتج ــايض علي ــو كالق وه

ــه. ــة املطروحــة أمام ــة القضي ــزٍه يف متابع ــزًا غــر من ــاس، متحي وجــده الن
ــا، باحــث  ــإن القــايض، أو الباحــث هن ــح للشــاهد، ف ــا أبي عــى خــالف م
عــن الحقيقــة؛ فهــو الــذي عليــه أن يطالــب بالحيــدة والنزاهــة والصــدق.. إىل 
غــر ذلــك مــن صفــات القضــاة الحميــدة، إنــه يســتقيص شــهادات الشــهود، 
أصحــاب الروايــات املعروضــة أمامــه، يقــارن بينهــا، ويتأمــل جزئياتهــا بــرودة 
أعصــاب، ليتوصــل إىل الحقيقــة، فــال يختلــف عملــه هنــا عــن عمــل القــايض 
ــم  ــا، فل ــات أصحابه ــهادات م ــع ش ــل م ــه يتعام ــو أن ــد، وه ــارق واح إال بف
ــك قــادر عــى أن  ــه مــع ذل ــه، ولكن ــا مراجعتهــم فيــام شــهدوا ب يعــد ممكًن
ــا، أو  ــة منه ــرب إىل الصح ــح أو أق ــو صحي ــا ه ــى م ــرف ع ــا، ويتع يتفحصه

ــا. نبذهــا أحيانً
ي منهــج البحــث  إن اتبــع يف ذلــك قواعــد علــم التاريــخ، أو مــا ُســمِّ
التاريخــي، وهــو مثــل القــايض، يســتطيع أن يفتــح ملــف أي قضيــة تاريخيــة، 
إذا توفَّــر لــه مــن الوثائــق واملصــادر الجديــدة مــا مــن شــأنه أن يغــر نتائــج 

ــابقة. ــات الس ــكام، أو القناع األح

التأريخ والمؤرخ
د/ عبدالحكيم الهجري
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