
ــة حكــم  ــا وإقام ١- التحــرر مــن االســتبداد واالســتع�ر ومخلفاته
ــ� الطبقــات. ــازات ب ــوارق واالمتي ــة الف جمهــوري عــادل وإزال

٢- بنــاء جيــش وطنــي قــوي لح�يــة البــالد وحراســة الثــورة 
ومكاســبها.

٣- رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجت�عيا وسياسياً وثقافياً.
٤- إنشــاء مجتمــع د¤قراطــي تعــاو£ عــادل مســتمد أنظمتــه مــن 

روح االســالم الحنيــف.

٥- العمــل عــىل تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف نطــاق الوحــدة 

العربيــة الشــاملة.

٦- إحــرتام مواثيــق االمــم املتحــدة واملنظــ�ت الدوليــة 

ــل  ــاز والعم ــدم االنحي ــا³ وع ــاد االيج ــدأ الحي ــك ´ب والتمس

عــىل إقــرار الســالم العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي 

ــ� األمــم. ب

اهداف ٢٦ 
سبتمبر 

١٩٦٢م

الوصايا العشر الموجهة للشعب: 

١ ـ دافعوا عن الحرية 
والجمهورية.

٢ ـ ال تقبلوا ا�وامر الحوثية.
٣ ـ تمسكوا بالمؤسسة 

العسكرية.
٤ ـ انتفضوا للثورة والوحدة.

٥ ـ حافظوا على ا�من 
واالستقرار.

٦ ـ اختاروا قيادة جديدة.
٧ ـ استمروا في الصمود.

٨ ـ التصافح والتسامح.
٩ ـ السلطة ملك الشعب.

١٠ ـ ال ترضخوا للتعسف الحوثي.

الزعيم الشهيد
 علي عبداª صالح

إضاءة

ــدام  ــة وإق ــاء وتضحي ــق ووف ــرتاتيجي عمي ــد اس ــة وبع ــة وطني يقظ
وشــجاعة واستبســال وإ¤ــان بقضيــة، ومــرشوع وطــن تجســد يف شــخص 
الزعيــم عــيل عبداللــه صالــح ورفيقــه األمــ� ومــن معهــم وعــىل دربهــم 
يف منهــج الفــداء، والتضحيــة يف ســبيل االلــه ثــم الوطــن والكرامــة 

ــة. ــة املحض ــة والخÃي والحري
ــد الفاعــل واألمــ� والنظــام العــام املرتابــط واألمــن الشــخيص  فالقائ
واالجت�عــي، والتقــدم التنمــوي واالقتصــادي، ومســاحة الد¤قراطيــة 
والشــورى والحريــات، وظهــور مؤسســات وطنيــة عمالقــة وبنيــة تحتيــة 
ــل كان  ــًدا؛ ب ــاË أب ــي وتلق ــاج طبيع ــن نت ــة األركان Í يك ــة متكامل لدول
ــة  ــا£ نهض ــر لب ــة ال تقه ــة بعز¤ ــة وإرادة مصحوب ــود متواصل ــرة جه Î
ــزات  ــع املنج ــدة وصان ــخ الوح ــعب ومرس ــت الش ــد ثواب ــن وموط اليم
ــن  ــز ع ــا يعج ــادة م ــغ القي ــة ونب ــة والحكم ــن الحنك ــك م ــذي امتل ال
وصفــه الواصفــون؛ تطــوع يف حكــم الوطــن وكفنــه بيــده يف الوقــت الــذي 
كان كــريس الســلطة طــارًدا ُمحرًقــا ُمنــكال لــكل مــن اقــرتب منــه، وتهــرب 
الكثــÃ مــن املســؤولية الوطنيــة بســبب ظــروف ناريــة اســتثنائية، 
ــة، ووضــع ســيايس واقتصــادي وتنمــوي ناشــئ  ــة دخاني ــة ضبابي ومرحل
ــة  ــية واالجت�عي ــوى السياس ــف الق ــ� مختل ــدم ب ــل، ورصاع محت وضئي

ــك الوضــع. ــل وباحــث ذل ــى عاق ــة، وال يخف ــارات الديني والتي
ــ�£  ــع الي ــل التب ــتخدم عق ــر واس ــام األم ــلم زم ــة وتس ــل الراي حم
األصيــل، بعــد أن وضــع رؤيتــه الوطنيــة املرتكــزة عــىل أهــداف الثورتــ� 
األم ســبتمرب وأكتوبــر، وجمــع املــأل وكبــار القــوم وأهــل الحــل والعقــد 
ــو  ــرب الدينم ــذي يعت ــي ال ــاق الوطن ــي أÎــر امليث والكــرباء يف حــوار وطن
ــامل؛  ــي الش ــل الوطن ــام والعم ــعبي الع ــر الش äــرك للمؤ ــري املح الفك
وحلحــل مشــكالت املناطــق الوســطى، وأســس بنيــان الوحــدة، ثــم دافــع 
ــقاء  ــع األش ــدود م ــيم الح ــا يف ترس ــى واثًق ــة، وَخط ــوى رشعي ــا بفت عنه

ــاالت. ــة يف كل املج ــة تنموي ــن، وأذé نهض املجاوري
حــرس اليمــن مــن املؤامــرات الخارجية واالســتهداف األجنبــي، وتفادى 
ــية  ــة الفرنس ــوح البارج ــول وجن ــة ك ــرة األمريكي ــال املدم ــاخ أمث الفخ
ــاب  ــة اإلره ــة ´كافح ــوى الدولي ــارك الق ــش، وش ــرة حني ــباك جزي وش
والغلــو والتطــرف بالتزامــن مــع الحفــاظ عــىل الثوابــت القوميــة وتأييــد 
ــة مثــىل ضمــن دول عــدم  ــة واإلســالمية ´واقــف إيجابي ــا العربي القضاي
االنحيــاز متمســكًا ´بــدأ الحيــاد اإليجــا³ مســانًدا للمقاومــة الفلســطينية 

ضــد االحتــالل الصهيــو£ الغاشــم.
أتــت موجــة الربيــع العــربي ´ــا فيهــا مــن مســاوئ وخروقــات 
ــن  ــام؛ äخضــت ع ــن الع ــي واألم ــون والســلم االجت�ع للدســتور والقان
ــب  ــة لنائ ــا التنفيذي ــة وآليته ــادرة الخليجي تســليم الســلطة ســلميا باملب
الرئيــس ليقــود البــالد مرحلــة انتقاليــة ملــدة عامــ�، äهيــًدا النتخابــات 
حــرة ومبــارشة.. لكــن قــوى الربيــع التــي حملــت أجنــدة ظالميــة 
ــت  ــن، وجلب ــمت الوط ــاد.. تقاس ــا الفس ــòت فيه ــالد وأك ــت يف الب طغ
العــدوان ولعبــت بالنظــام وعبثــت باملنجــزات الوطنيــة والقيــم األصيلــة، 
ــا اتفقــت باالنقضــاض عــىل كل  ــي إال أنه ــا البين ــا ورصاعه رغــم اختالفه
ــالد ملــرسح  ــت الب ــه، وحول ــل يف الوطــن وســحقته ومحقت ــا هــو جمي م
دمــوي، وســاحة تجــارب ألســلحة خارجيــة، وغابــة وحــوش ضاريــة تلتهــم 

ــاة. ــن والحي ــر األم ــىل كل مظاه ــيض ع ــاك� وتق ــطاء واملس البس
فلــم يكــن بوســع الزعيــم الشــهيد إال النــداء النتفاضــة وطنيــة 
 X» ثلــت بتوجيهــات واضحــة وخطــوط عريضــةä برؤيــة إنقاذيــة
ــداًء للشــعب والوطــن، راســً�  ــه ف ــدم روحــه ودم ــا العــرش»، ق الوصاي
´وقفــه وبطولتــه وتضحيتــه مســتقبل اليمــن الجديــد، ومعــه نخبــة مــن 
ــا  ــه صوابً ــتَمروا مع ــزوكا، اس ــ� ال ــهم األم ــىل رأس ــاء ع ــ� النجب الفدائي
ــم نحــن  ــه؛ لســان حاله ــه علي ــا عاهــدوا الل ــوا م ــب، صدق ــا إىل جن جنًب
املجــد والــرشف فكونــوا عــىل دربنــا، ودافعــوا عــن الثوابــت واملنجــزات.. 

ــرشف. ــوت ب ــة أو م ــاة بكرام حي

الذكرى الرابعة 
النتفاضة ٢ ديسمبر ٢٠١٧م

بقلم رئيس التحرير 

أ / عمر الشلح االفتتاحية

قائد استراتيجي متواضع
ة مَّ

ُ
فقده شعب وخسرته أ

تعظيم الدية وحرمة الدم

االكتئاب أعراضه وأسبابه وعالجه

فــروع املؤäــر الشــعبي العــام يف الداخــل والخــارج تحيــي ذكــرى االنتفاضــة 
وتتعهــد بالســÃ قدمــا يف درب الشــهداء األبــرار  ... الصــورة üــوذج مــن  فعاليــة 

فــرع املؤäــر يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة.

اليسر في الدين مقصد وغاية شرعية

وكالة ناسا: نهاية العالم اقتربت ونرصد أمًرا مرعبـًا

ص٢ ـ ص٥

ص٦

ص١٠

ص١٤

ص١٢

ص١٠

ندوتان موسومة بـ :
ـــ الـــ٢ من ديسمبر انتفاضة 

الستعادة الهوية
ـــ الـــ٢ ديسمبر انتفاضة

 زعيم وإرادة شعب 
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أهمية االنتفاضة الستعادة الدولة:
د. الهمــدا� شــخصية قياديــة لهــا بــاع طويــل يف 
ــكل  ــة بش ــت فاعل ــي كان ــد� الت ــع امل ــ�ت املجتم منظ
ــباب  ــول األس ــدث ح ــة، تح ــا القانوني ــا أطره ــ� وله كب

التــي أدت إىل االنتفاضــة.
يقــول: رغــم الخســارة الفادحــة يف رحيــل الزعيــم عــيل 
عبداللــه صالــح واألمــ© عــارف الــزوكا إال أن ذلــك جعلنــا 
ــذ  نستشــعر حجــم الحــدث ودور كل شــهداء اليمــن من
ثــورة ٢٦ ســبتمرب و١٤ أكتوبــر مــروًرا بــكل مــن ســقطوا 

اليــوم مــن أجــل اســتعادة الدولــة.
وأكــد عــىل أن مــا أبرزتــه اإلنتفاضــة يــأ« نتــاج 
لعوامــل عديــدة اقتصاديــة وسياســية واجت�عيــة، ناهيــك 
عــن املســببات الخارجيــة، وأضــاف: أن هنــاك م�رســات 
إيجابيــة دأب عليهــا الزعيــم للوصــول إىل إعــ�ل النظــام 
ــه  ــدم نفس ــا يق ــا م Áــه، وكان دا ــد بريق ــذي كاد يفق ال
عــىل أنــه ســيظل جاهــزًا للشــهادة دفاًعــا عــن كل 
املكاســب بعــد استشــعاره املخاطــر خاصــة وأن الجميــع 
ــهيد  ــال الش ــ� ق ــه وك ــىل تصفيت ــر ع ــدأ يتآم ــد ب كان ق

ــة“. ــوت بكرام ــرشف أو م ــاة ب ــا حي ــزوكا. «إم ال

نقض االتفاقات وتهميش الرشاكة:
مــن النقــاط الهامــة التــي ركــز عليهــا الهمــدا� طريقة 
التعامــل مــن جانــب الحوثيــ© والتــي Î تراعــي أي رؤيــة 

وطنيــة أو رشاكــة حقيقيــة رغــم إبــرام االتفاقــات.
ــتور  ــل الدس ــرب تعطي ــة ع ــالالت واضح ــت االخت وكان
ــة  ــة متعارض ــر الج�ع ــواب لتظه ــس الن ــش مجل وتهمي
مــع كل هــذه األطــر واملكاســب، وتَجســد ذلــك مــن 
ــت  ــي كان ــة الت ــان الثوري ــل باللج ــتمرار العم ــالل اس خ
النهــج مأخــوذ مــن  العوائــق، مبينــا أن هــذا  أهــم 
ــا�. ــه اللبن ــزب الل ــن ح ــخة م ــة ونس ــة اإليراني التجرب
يف ذات الســياق أوضــح الهمــدا� عــدم تعاطيهــم 
ــة  ــورة مخالف ــات بص ــدأوا بالتعيين ــث ب ــع حي ــع الواق م
ــة  ــىل الوظيف ــن واالســتحواذ ع ــرشوط وإقصــاء اآلخري لل
العامــة، إضافــة للتضييــق عــىل األحــزاب وخنــق الحريات 

والتدخــل يف أعــ�ل األحــزاب Þــا فيهــا املؤÜــر الشــعبي 
ــة. ــم بالتعددي وعــدم إßانه

ــمى  ــت مس ــب تح ــ© بالروات ــ© املطالب ــع املوظف قم
أنهــم مــع العــدوان والعمــل عــىل اســتمرار الحــرب مــن 

أجل نهب اإليرادات ورفض كل مبادرات السالم.
أبنــاء  واســتهداف  الجمهوريــة  النظــام  تقويــض 
املناضلــ© وهــذا نابــع مــن عــدم اإلßــان بالرشاكــة 

وثيقــا. ارتباطــا  اإليــرا�  باملــرشوع  واالرتبــاط 
ــ�  ــوة وتغي ــة بالق ــدورات مكثف ــ© ل ــاع املوظف إخض
ــكل مفصــل  ــا بش ــم توضيحه ــة ت ــذه النقط املناهــج وه

ــزوكا. ــارف ال ــل الشــهيد ع ــن قب م

ثقافة الكراهية:
عملــت الج�عــة عــىل نــرش ثقافــة الكراهيــة وفــرض 

مذهبهــا بالقــوة دون مراعــاة التنــوع واالختالفــات.
ــ�  ــادي غ ــج االقتص ــتمرار يف النه ــدت االس ــ� تعم ك
الســليم بالتــوازي مــع تفــيش الفســاد يف كل مفاصــل 
الدولــة وهــذا احــد األســباب التــي دعــت حــزب املؤÜــر 

ــذري. ــكل ج ــة بش ــة الرشاك إىل مراجع
أيًضــا عــرج عــىل مســألة إيقــاف الرواتــب ومضايقــة 
ــىل  ــرت ع ــراءات أث ــرب إج ــ�ل ع ــال األع ــ© ورج املزارع
ــد مــن رؤوس  ــل العدي ــا أدى إىل رحي القطــاع الخــاص م

ــد. ــوال خــارج البل األم
ــات  ــاء الصالحي ــة وإلغ ــوع املركزي ــىل موض ــم أç ع ث
الواســعة ومحاولــة اغتيــال صالــح املتكــررة إىل أن وصــل 
األمــر ملحاولــة اغتيــال احــد أبنائــه وانتهــى األمــر باغتيــال 

(خالــد الــريض) رحمــه اللــه.
محــارصة منــازل أقــارب الرئيــس وأعضــاء املؤÜــر 
ومنــع املشــارك© يف احتفــال الذكــرى ٣٥ لتأســيس املؤÜــر 

ــاء. ــة صنع ــول إىل العاصم ــن الوص م
أخــ�ًا ترسيــب إحداثيــات للطــ�ان ومنهــا القاعــة 
ــود  ــض الجن ــل بع ــح وقت ــع الصال ــاح جام ــربى واجتي الك
ــد  ــض ض ــازل والتحري ــطح املن ــىل أس ــلح© ع ــرش مس ون
ــا  ــو م ــارك وه ــال يف املع ــزج باألطف ــة وال ــادات وطني قي

ــوار. ــا بالح ــا مطالب ــا قاطع ــح رفض ــه صال كان يرفض

:îمحاولة احتواء الحو
الورقــة التاليــة: قــراءة يف املوقــف االقليمــي والــدويل 
ــأن  ــ�ي ب ــد الحم ــد د. محم ــث أك ــة حي ــن االنتفاض م
ــا  ــة إليه ــس الحاج ــن بأم ــت نح ــاءت يف وق ــدوة ج الن

ــاط. ــات والنق ــض املالبس ــح بع لتوضي
يقــول: حــاول صالــح مــن خــالل الرشاكــة والتحالــف 
احتــواء ج�عــة الحــوî بعيــًدا عــن االختالفــات العميقــة 

مــن أجــل الحفــاظ عــىل البلــد ومكتســباته.
يضيــف: لكــن ذلــك وجــه بالرفــض مــن قبــل اململكــة 
واألمريــكان بعــد انطــالق عاصفــة الحــزم وبضــوء أخــرض 
ــة  ــة أمريكي ــنطن Þبارك ــن واش ــمي م ــكل رس ــن بش أعل

وتــم إنشــاء غرفــة مشــرتكة.
يقــول: صالــح استشــعر خطــورة مــا يجــري عــىل 
بالتوجــه إليقــاف  الــدويل واإلقليمــي وبــدأ  الصعيــد 
الحــرب مــن خــالل خطابــات موجهــة لإلقليــم وللخــارج 
ومنهــم (روســيا االتحاديــة) لكــن ال أحــد اســتجاب لذلك، 
ليــس ذلــك وحســب يؤكــد الحمــ�ي أن اإلحســاس 
ــع  ــراءة الواق ــد ق ــح يعي ــت صال ــة جعل ــة الكارث بفضاع
املحــيل، وكان (حشــد الســبع©) يف نظــر مراقبــ© فاتحــة 
ــدى الرجــل  ــة ل ــت روح املســؤولية مرتفع ــ�، وكان للتغي
لكــن الحــوî كان لديــه طموحــات واســعة اســتطاع 
ــي. ــعب اليمن ــىل الش ــة ع ــة دخيل ــة ديني ــا بصيغ صبغه

ويشــ� إىل أن االنتفاضــة جاءت لرفــع الحصار ومحاولة 
إعــادة اليمنيــ© إىل الســلطة الترشيعيــة (مجلــس النواب) 
وهــو مــا اعتــربه الحــوî خيانــة وÎ يراعــوا مــا قامــوا بــه 
مــن تجــاوزات طيلــة الفــرتة املاضيــة، كان هنــاك ترحيــب 
ــت إىل  ــد دع ــ�ة ق ــذه األخ ــت ه ــارا« وكان ــعودي إم س
دعــم االنتفاضــة حتــى تعــاد اليمــن إىل املســار الطبيعــي 

واملنظومــة العربيــة لكــن دون جــدوى.

:õاملوقف األمري
يذكــر الحمــ�ي بقولــه: مــا يعنينــي هنــا هــو املوقــف 

الـــ٢ من ديسمبر انتفاضة الستعادة الهوية
أقامت مؤسسة «�ن املستقبل» ندوة فكرية عرب 
برنامج (زوم) الخميس الساعة السادسة بتوقيت 
صنعاء واستمرت ألك� من ساعة ونصف والتي تركزت 
حول ثالث محاور.

الندوة هي األوىل بحسب مدير املؤسسة د.ج�ل 
الحم±ي ضمن سلسلة من الندوات إلبراز أهم معا© 
ورؤى انتفاضة الزعيم الصالح واألم� الزوكا والتي 
كانت يف ال٢ من ديسمرب ٢٠١٧.
حملت الندوة عنوان «ال٢ من ديسمرب انتفاضة 
الستعادة الهوية» ¹ثلت محاورها يف األسباب التي 
أدت إىل تفج± االنتفاضة محور أول، قراءة املوقف 
اإلقليمي والدويل منها محور ثان، واألسباب الداخلية 
والخارجية إلعاقة االنتفاضة وآفاقها املستقبلية.
املتحدثون حسب ترتيب املحاور د.طه الهمداÂ د. 
محمد الحم±ي د. عادل الشجاع، تم طرح أهم النقاط 
التي أدت إىل تحول املشهد من مدخالت ومخرجات 
ونتائج أدت إىل االنتفاضة ودور كافة األطراف الداخلية 
والخارجية.

العدد«١٣»

االثن� ٦ كانون االول ٢٠٢١م    

MONDAY 6 DECEMBER 2021

 ١ ج�دى االول ١٤٤٣ه
ندوة3

األمريــ� مــن كل األحــداث اليمنيــة منــذ أوبامــا إىل ترامب 
كانــت السياســة مؤيــدة للحــرب عــىل اليمــن لكــن ارتفــاع 
ــم مراجعــة  ــوع مــن اإلحــراج فت ــق ن ــ� خل ــا املدني ضحاي
ــل  ــلحة إىل الســعودية قب ــاف شــحنات أس ــات وإيق العالق

أن يتــم إطالقهــا مــن جديــد.
ــة  ــو¢ ج¡ع ــرب الح ــد اعت ــب كان ق ــ¤ا إىل أن ترام مش
ــاء اســرتاتيجي�  ــة تســتهدف أنظمــة صديقــة وحلف إرهابي
ــب الســعودي. ــي للجان ــف اليمن ــت مهمــة املل وقــد أوكل

ــدأت  ــا ب ــدأت ومعه ــأن االنتفاضــة ب ــه ب يواصــل حديث
بعــض األطــراف دعوتهــا إىل رضورة الحــوار اليمنــي يف ظــل 
ــل هــذه  ــن قب ــري م ــل الربب ــد واســع بالتعام وجــود تندي
الج¡عة.وقــد خلــص د. محمــد يف ورقتــه إىل أن االنتفاضــة 
كان هدفهــا إنقــاذ مــا تبــقَّ مــن مؤسســات بعــد أن 

ــن أرضــاً وإنســانا. ــتهداف اليم ــة الس ــدت الج¡ع عم
مفهوم االنتفاضة:

األســباب  عــن  الشــجاع  عــادل  د.  تحــدث  بــدوره 
الداخليــة والخارجيــة العاقــة انتفاضــة الثــاÀ مــن ديســمرب 
ملفهــوم  بســيط  بتعريــف  وبــدأ  املســتقبلية  وآفاقهــا 
االنتفاضــة املشــتقة مــن انتفــض ينتفــض أي ارتعــش وهــي 

ــعة. ــعبية واس ــة ش حرك
ــادى  Æ ــد أن يطــرح الشــجاع أن االنتفاضــة جــاءت بع
الحــو¢ ووصــل األمــر إىل طريــق مســدود بحيــث يســتحيل 
معــه االســتمرار بعــد أن ســيطرة الج¡عــة عــىل كل يشء.

ــه أعــاد  يقــول وعــىل الرغــم مــن صغــر الحــدث إال أن
ــد أن  ــة بع ــا الثابت ــا وحقيقته ــور إىل نصابه ــن األم ــ¤ م كث
كانــت قــد اســتبعدت مــن النقــاش العــام، إضافــة إىل 

ــة. ــورات الحقيقي ــى الث ــار ملعن ــادة االعتب إع
قــد  كانــت   «Òالعــر نكبات»الربيــع  أن  إىل  وأشــار 
خلقــت م¡رســات عديــدة غــ¤ مســؤولة وبــال وعــي 
باملــاالت غــ¤ أن هــذه االنتفاضــة أعــادت املســار إىل حيــث 
ــتبعادها  ــم اس ــي كان ت ــور الت ــك األم ــف تل ــب، ووص يج
ــة  ــه الجمهوري ــوم علي ــي تق ــز الت ــر بالركائ ــكل أو بآخ بش
ــابات  ــادت الحس ــة أع ــ¡ أن االنتفاض ــت ك ــي ُهمش والت
للجمهوريــة والحــراك الشــعبي والنظــام والدØقراطيــة.

ليــس ذلــك وحســب بــل غــ¤ت الــرأي العــام الداخــيل 
حســب قولــه بعــد أن ظلــت الروايــة الحوثيــة هــي 
املســيطرة، وعــرت الج¡عــة التــي كذبــت أن اللجــان 
الثوريــة غــادرت املؤسســات وهــي مــا تــزال تحــت امرتــه.

إضافــة إىل أن االنتفاضــة أعــادت تأطــ¤ العــدوان الحقيقــي 
ــيل. ــدوان الداخ ــو الع ــر وه واألخط

دالالت واضحة:
ــن  ــه م ــا حملت ــج وم ــة يف النتائ ــة االنتفاض ــأÞ أهمي ت
دالالت بحســب رصــد الشــجاع، وتأكيدهــا بشــكل قاطــع 
عــىل الجمهوريــة والــرصاع مــع اإلمامــة وتعريــة املليشــيا.

كــ¡ بــ� كيــف اســتطاعت الج¡عــة الســيطرة املطلقــة 
عــىل املؤسســات واخــرتاق حــزب املؤÆــر الشــعبي العــام 
ــوة  ــارص الق ــن الداخــل وحــرص عن ــادات م ــن خــالل قي م

والضعــف لديــه، واالشــتغال عــىل Æزيقــه؛ لــذا أخفــق 
الحًقــا  الج¡عــة  هــذه  مواجهــة  يف  وأتباعــه  املؤÆــر 

واســتمرار االنتفاضــة.
الفتًــا إىل أنــه تــم اخــرتاق حتــى مشــايخ طــوق صنعــاء 
والعمــل عــىل تحييدهــم أو ضمهــم إىل صفهــم حتــى أنــه 
وقــت االنتفاضــة å يقــف منهــم إىل أعــداد محــدودة جــدا 

ال تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة.

عوامل خارجية وداخلية:

أســباب اإلخفــاق يف مواجهــة الحــو¢ منهــا داخــيل 
ومنهــا خارجــي، يقــول: طفحــت الرصاعــات والثــارات 
السياســية بــ� القــوى املحليــة بــكل تشــكالتها، مــا ســهل 
ــع  ــىل جمي ــىل الحــو¢ التحــرك بســهولة واالنقضــاض ع ع
القــوى èــا فيهــا حــزب املؤÆــر، وحمــل الشــجاع أطــراف 
ــزا  ــن رك ــي اللذي ــدويل واإلقليم ــع ال ــا املجتم ــدة منه عدي
عــىل حــزب املؤÆــر وقياداتــه، حتــى أن رضبــات التحالــف 
ــ� وتحركاتهــم  ــع الحوثي ــة å تكــن لتســتهدف مواق الجوي

ــادة املؤÆــر. ــزال بقي ــا ت ــي م ــل املعســكرات الت ب
انتهــى يف هــذه النقطــة إىل أن كافــة العوامــل توحــدت 
ملواجهــة املؤÆــر خوفًــا مــن أن يســتعيد زخمــه التنظيمــي 

املرتبــط بنظــام جمهــوري متكامــل.
فالجميــع كان ينتظــر ســقوطه وقــد ضلــل اإلقليــم 
ــرأي العــام وتــرك فرصــة للحــو¢ الــذي å يكــن لينفــرد  ال
لــو ال هــذا الت¡هــي والتواطــؤ فالجميــع ســاهم يف دعمــه، 
ــا الشــجاع هــي  ــار إليه ــد أش ــي كان ق النقطــة األهــم الت
التذكــ¤ بدعــوة ســابقة حيــث قــال: كان يفــرتض أن تشــكل 
ــادات  ــن قي ــزوكا لك ــح وال ــل صال ــق يف مقت ــة للتحقي لجن
مؤÆريــة å تتحــرك بدليــل أن هــذه القيــادات مســتمر يف 

ــى اآلن. هــذا النهــج حت
وتســاءل عــن أســباب اســتمرار الرشاكــة مــع هــذه 
الجمهــوري  النظــام  لتقويــض  تســعى  التــي  الج¡عــة 

وتجاهــر بذلــك.
ــف  ــتحق التوق ــا تس ــم طرحه ــة ت ــة مهم ــاك نقط هن
ــكل  ــح ب ــوا صال ــوا حــ� قتل ــون احتف ــال: الحوثي ــث ق حي
ــدي  ــون كني ــال ج ــع اغتي ــدث م ــا å يح ــو م ــة، وه وقاح
ــون  ــم يدرك ــات ألنه ــارس عرف ــى ي ــري وحت ــق الحري ورفي
ــك  ــح مل ــىل أن دم صال ــًدا ع ــبهم مؤك ــد سيحاس أن ال أح

ــة. ــة القتل ــب محاكم ــ� ويج لليمني

نقطة عىل السطر:
يقــول الدكتــور عــادل اســتطاعت هــذه االنتفاضــة 
ــن  ــو¢ ع ــلخ الح ــا، س ــرص عمره ــم ق ــىل رغ ــة ع العظيم
املجتمــع Æامــا وتعريتــه وإعــادة بريــق الجمهوريــة بعــد 

أن كادت هــذه الج¡عــة طمــس كل املفاهيــم.
ــع القــوى السياســية شــاركت يف  يعــود ويذكــر أن جمي
وأد صالــح مــن خــالل ربــط قــوة الحــو¢ بهــذا الرجــل دون 
ــي  ــرص الت ــه والف ــوم ب ــت تق ــذي كان ــات التوســع ال مراع

ســنحت لــه واســتطاع اســتغاللها بشــكل مناســب.

يختــم إىل أن ربــط الحــو¢ بصالــح يــأÞ لكــون الرجــل 
شــوكة ميــزان، وحائــط صــد منيــع، والهــدف هــو إســقاطه 
حتــى يســهل إعــادة ترتيــب املنطقــة العربيــة وتقســيمها 
ــع،  ــة التطبي ــدء بعملي ــه، والب ــا هــو مخطــط ل بحســب م
لــذا حتــى دعــوات الســالم التــي كان يرددهــا صالــح 

ــة. ــر وخيان ــربت كف اعت
ــل  ــة الداخ ــع رؤي ــو أن تقاط ــور ه ــذا املح ــة ه خالص
والخــارج أدى إىل استشــهاد صالــح مــن أجــل القضــاء عــىل 
ــي كانــت ترفــض تقســيم اليمــن وكل  ــه الواســعة الت رؤيت
أشــكال التطبيــع حتــى آخــر ســاعة يف حياتــه؛ لقــد كانــت 
االنتفاضــة بــذرة حقيقيــة وســتكون هنــاك انتفاضــات 
ــك  ــد بتل ــذا البل ــم ه ــة أن تحك ــن لعصاب ــة وال Øك قادم

ــة. الطريق

مداخالت وردود:

ــن  ــة ال٢ م ــىل أن انتفاض ــد ع ــ¤ي أك ــ¡ل الحم د. ج
ــت  ــاس وفتح ــدى الن ــوف ل ــز الخ ــرست حاج ــمرب ك ديس
ــد أن  ــ¡ أك ــة، ك ــة اإلمام ــه يف مقارع ــىل مرصاعي ــاب ع الب
الزعيــم ودعوتــه لالنتفاضــة ال تــزال عالقــة يف  كلمــة 
ــذه  ــة ه ــتمرار يف مقارع ــوي لالس ــع ق ــي داف ــان وه األذه
ــوي  ــو الرجــل صاحــب الصــوت الق ــف ال وه املليشــيا كي
ــ�. ــكل اليمني ــ¤ ل والشــجاع والداعــي للســالم واالب الكب

مصطلــح  عــىل  معرتضــا  بــدا  اليمنــي  محمــود  د. 
االنتفاضــة الفتــا إىل أنهــا ثــورة شــعبية دعــا إليهــا شــخص 
بحجــم الرئيــس عــيل عبداللــه صالــح وأنهــا ال تــزال فاعلــة 

يف الوجــدان الشــعبي وســتحقق أهدافهــا.
كــ¡ حمــل ســقوط البلــد والنظــام مدخــالت ٢٠١١ 
التــي كانــت العتبــة األوىل لتوســع رقعــة الحــو¢ عــىل 

حســاب املؤسســات القاöــة.
أ.عمــر الشــلح ناشــط وســيايس، شــدد عــىل رضورة عمل 
ــاف إىل  ــة، وأض ــىل األوراق املقدم ــول ع ــات والحص توصي
ــدى  ــوي ل ــدي والرتب ــب العقائ ــىل الجان ــز ع رضورة الرتكي
ــول  ــان ح ــف اثن ــه ال يختل ــر بأن ــ¡ ذك ــة ك ــذه الج¡ع ه

ــوى. ــة الق ــع كاف ــه م ــم وتعاطي ــة الزعي حكم
ــارزة  ــية الب ــادات السياس ــد القي ــنيف أح ــد ش  أ. محم
أشــاد بأهميــة األوراق املقدمــة وكيــف جــاءت مركــزة، 
ــق»  ــة طري ــة «خارط ــي èثاب ــة ه ــار إىل أن االنتفاض وأش
وهــي كانــت دعــوة لــكل اليمنيــ� إلعــادة الثوابــت 
واالنتصــار للجمهوريــة حيــث وأن أعــداء اليمــن موجوديــن 

ــا. ــا قبله ــبتمرب وم ــورة ٢٦ س ــام ث ــذ قي ــتمرار من باس
ــىل رضورة  ــد ع ــد أك ــي فق ــجاع صحف ــد الش ــا محم أم
عمليــة ومحاولــة  إىل ورش  األوراق  مثــل هــذه  بلــورة 
ــرز  ــذي أف ــي ال ــاش الجانب ــدل النق ــ� ب ــا للمتابع تقدØه

صــدام ورصاعــات غــ¤ محســوبة.
èعنــى رضورة العمــل األكادØــي يف توضيــح الــرؤى 
بــدل االعتــ¡د عــىل نقاشــات ســطحية تســتهلك الحقيقــة 

ــا. دون ابرازه

طفحت الصراعات والثارات السياسية 
بين القوى المحلية بكل تشكالتها 
مع تواطؤ القوى الخارجية، ما سهل 

على الحوثي التحرك بسهولة 
واالنقضاض على جميع القوى

 بما فيها حزب المؤتمر

كان يفترض أن تشكل
 لجنة للتحقيق في تصفية 

الزعيم والزوكا ورفاقهم لكن 
قيادات مؤتمرية لم تتحرك بدليل أن 
هذه القيادات مستمرة في نهج 

التقارب مع الحوثيين حتى اآلن ولم 
تفض الشراكة التي دعا لفضها 

تقاطع رؤية الداخل والخارج أدى 
إلى استشهاد صالح من أجل 
القضاء على رؤيته الواسعة 

التي كانت ترفض تقسيم اليمن 
وكل أشكال التطبيع حتى آخر 

ساعة في حياته؛ لقد كانت 
االنتفاضة بذرة حقيقية النتفاضات 
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نظمت مؤسسة «�ن املستقبل» ندوتها الثانية، يف إطار 
احياء ذكرى انتفاضة ال٢ من ديسمرب وال٤ من ديسمرب 
يوم استشهد فيه الزعيم عيل عبدالله صالح عىل يد 
مليشيا الحوª اإلرهابية داخل منزله يف منطقة «الثنية» 
بالعاصمة صنعاء وإىل جانبه األم� عارف الزوكا.
الندوتان شكلتا منعطف جديد، يف رغبة القوى 
السياسية املؤºرية املتواجدة يف الخارج؛ القيام بتحركات 
من شأنها إعادة االعتبار لتاريخ الحزب، الذي �تد ل٤٠ 
عاًما، وملا حققه من مكتسبات عىل كافة املستويات 
بقيادة الراحل صالح.
كذلك الوقوف عىل املستجدات التي تعصف بالبلد، 
وإيضاح الصورة املغلوطة التي يحاول رسمها بعض 
الده�ء، والعالقة األخÎة Íليشيا الحوª، منذ انطالق 
حرب عاصفة الحزم من قبل اململكة عىل اليمن.

الندوتان جاءتا يف وقته� فالجميع كان بحاجة لجرعة 
أمل Ñ يستعيد زخم التنظيم ومحاكاة الواقع واملستقبل، 
ورغم أن الذكرى أليمة إال أنها تحفز الجميع عىل مواصلة 
الركب والتطلع نحو تغيÎ شامل لكل ما أصاب البلد من 
٢٠١١م حتى ٢٠٢١.

محاور الندوة واملتحدث�
وإرادة  زعيــم  انتفاضــة  ديســمرب  عنــوان  «٢  تحــت 
شــعب» جــاءت النــدوة الثانيــة يــوم الســبت الســاعة 

السادســة مســاء بتوقيــت صنعــاء.
كان مــن املقــرر أن يكــون املحــور األول «قــراءة يف 
عبــد  للدكتــور  ديســمرب   ٢ النتفاضــة  الزعيــم  خطــاب 
الحفيــظ النهــاري، واملحــور الثــا¡ لألســتاذ ســا� العولقــي 
ــم  ــهاد الزعي ــود واستش ــدة لصم ــدالالت الخال ــا¡ وال «املع
ورفيقــه األمــ�»، وكان املحــور الثالــث مــن نصيــب الدكتــور 
جــ°ل الحمــ¯ي. «٢ ديســمرب ووصايــا الزعيــم خارطــة 

ــة“. ــب الوطني ــىل املكاس ــاظ ع ــق للحف طري
لكــن وبحكــم التقديــم وتأخــر املتحدثــ� عــن الوقــت 
املحــدد، فقــد حــدث العكــس بــدأ الدكتــور الحمــ¯ي 
ــراءة  ــم ق ــا ت ــا، قبله ــول الوصاي ــورت ح ــي ¹ح ــه الت بورقت

ــهداء. ــىل أرواح الش ــة ع الفاتح
أكــد د. جــ°ل: عــىل أن ال٢ مــن ديســمرب يعــد امتــداد 
ــة  ــقطتا اإلمام ــ� أس ــر اللت ــبتمرب و١٤ أكتوب ــورÀ ٢٦ س لث

ــا. واالســتع°ر الربيطــا¡ مًع
ــا  ــز فيه ــلة رك ــتفيضة ومتسلس ــراءة مس ــالل ق ــن خ وم
ــ¯،  ــه األخ ــس يف خطاب ــا الرئي ــي أورده ــا الت ــىل الوصاي ع
ــة  ــة عكســت عظم ــا دالالت عميق واســتعرضها بصــورة له
الوصايــا وأهميتهــا بالنســبة ملســتقبل الوطــن يف ظــل حكــم 

ــوت. الكهن
ــدة  ــة ممت ــا عــربت عــن رؤي ــر الحمــ¯ي أن الوصاي يذك
منــذ تاريــخ الثــورة ضــد اإلمامــة، كــ° أنهــا أعــادت 
الوضــع إىل حالتــه الطبيعيــة والتأكيــد عــىل حفــظ حقــوق 
املواطــن ومكتســباته الوطنيــة. إضافــة إىل أنهــا ال تحمــل أي 
ــت منعطــف هــام يف ســياق  ــد مثل ــة، وق ــدات خارجي أجن

ــة. ــدة الجمهوري ــ¯ أعم ــة تدم ــر ومحاول ــرصاع الدائ ال
واعتــرب الوصايــا Óثابــة خارطــة طريــق حملــت يف طياتها 
حلــوال جذريــة وهادفــة مــن شــخص بحجــم الزعيــم، كــ° 
̄ة وجامعــة تؤكــد حجــم  حملــت فكــرًا ناضجــا ورؤى مســتن

التحديــات التــي كان يدركهــا الرجــل.
يف الســياق نفســه يضيــف. أن الوصايــا تأكيــد عــىل 
الثوابــت الوطنيــة، حيــث ¹ثلــت الوصيــة األوىل يف دعــوة 
ــاف يف وجــه  ــكان لالصطف ــوا يف كل م كل الشــعب ألن يهب

ــة. ــذه الج°ع ه
ــا  ــىل قضاي ــا ع ــزت الوصاي ــد رك وبحســب الحمــ¯ي فق

مص¯يــة واســتحقاقات ال Úكــن التفريــط بهــا أو املســاومة، 
الثــورة والجمهوريــة اللتــان أســقطتا حكــم اإلمامــة لتبقــى 

كفكــر وتظهــر مــن جديــد يف محافظــة صعــدة.
وأشــار إىل أن ديســمرب دعــوة واضحــة لتجــاوز املشــاريع 
̄ة واملؤامــرات وهــو رســالة للحفــاظ عــىل الوحــدة  الصغــ
اليمنيــة، املنجــز التاريخــي الــذي تســعى املليشــيا إىل 

ــه.  ــق مجتمع ــه و¹زي طمس

الدفاع عن الدÚقراطية والحرية
ــات بصــورة  ــدالالت واملعطي يواصــل الحمــ¯ي قــراءة ال
دقيقــة محــاوًال إيصــال فكــرة املضامــ� ليصــل إىل الوصيــة 
الرابعــة ودعــوة الشــعب للدفــاع عــن الحريــة والدÚقراطية 
كاســتحقاق مصــ¯ي ومنجــز مــن منجــزات املؤ¹ــر، والــذي 
عــىل أثرهــا خــروج العمــل الحــزÝ إىل النــور بعــد أن كان 

حبيــس الغــرف املغلقــة والكهــوف وتحــت الطــاوالت.
أمــا الوصيــة الخامســة حملــت دعــوة القــوى الوطنيــة 
ــة، وكذلــك جــاءت  ملواجهــة مخططــات إســقاط الجمهوري
الوصيــة السادســة التــي شــددت عــىل وحــدة الصــف وتــرك 

املعــارك الجانبيــة والرصاعــات.
ــك  ــة الســابعة أكــدت عــىل أن الشــعب هــو مال الوصي
الســلطة ومصدرهــا، مذكــرًا Óــا حــدث منــذ ٢٠١١م، وكيــف 
أن الكثــ¯ مــن القــوى السياســية ســعت إىل الحصــول 
عــىل التغيــ¯ بعيــدا عــن صناديــق االقــرتاع إلدراكهــا التــام 
بحجــم الحاضنــة الشــعبية لحــزب املؤ¹ــر الشــعبي العــام، 

ــد العريضــة. والقواع
و� ينــَس التذكــ¯ بــأن النهــج الدÚقراطــي � يكــن وليــد 
ــس  ــه الرئي ــار علي ــي س ــار طبيع ــو مس ــا ه æــة وإ اللحظ
ــح  ــق الرتش ــن طري ــم ع ــد إىل الحك ــذ أن صع ــابق من الس
ــب يف  ــة عق ــلطة طواعي ــليمه للس ــى تس ــات حت واالنتخاب

ــاء. ــا للدم ٢٠١١ حقن
الوصيــة الثامنــة دعــت الشــعب إىل الحفــاظ عــىل 
ــة والحــد مــن  ــه واســتقراره مــن أجــل اســتمرار التنمي أمن
الفــوىض، وحفــظ األمــن مــن أي تدخــالت خارجيــة، فمــن 
ــاك  ــن هن ــا � يك ــة م ــة قوي ــتمرار الدول ــن اس ــ¯ املمك غ
أمــن، وهــذا بحســب الحمــ¯ي مســؤولية تقــع عــىل عاتــق 
الجميــع Óــا فيهــم املواطنــ�، ومنظــ°ت املجتمــع املــد¡ 

ــالم. واالع
أيضــا اســتذكر دعوتــه للتحالــف بوقــف الحــرب، وهــو 
أمــر دأب عليــه الزعيــم طيلــة حياتــه، كوســيلة لحــل 

مجمــل القضايــا الداخليــة والخارجيــة، منهــا قضيــة جزيــرة 
حنيــش والحــدود مــع عــ°ن والســعودية، و� يــيسء حتــى 

آخــر لحظــة مــن حياتــه ألي دولــة أو شــعب.
تتلخــص الوصايــا بحســب الحمــ¯ي يف أنهــا أكــدت عــىل 
ــة لحــل ســيايس شــامل،  ــة وطني ــة وقدمــت رؤي الجمهوري
إضافــة إىل أنهــا عــرت املليشــيا التــي هدمــت املؤسســات.

ــرست  ــًدا يف نهايــة حديثــه عــىل أن االنتفاضــة ك مؤك
ــازل  ــ¯ املن ــل وتفج ــب والقت ــم الرتهي ــوف رغ ــز الخ حاج
ونتــج عنهــا قــوة عســكرية ضاربــة واجت°عيــة يف الســاحل 

ــاء. ــود والبيض ــور والع وحج

دالالت الصمود 
املحــور الثــا¡ «املعــا¡ والــدالالت الخالــدة لصمــود 
واستشــهاد الزعيــم ورفيقــه األمــ�»، ورقــة لســا� العولقــي، 
ــن  ــدوات م ــة هــذه الن ــىل أهمي ــه ع ــة حديث ــد يف بداي أك
ــ¯  ــتهالك غ ــن االس ــًدا ع ــم بعي ــة للرتاك ــق فرص ــل خل أج
املعــريف والــذي ال يعكــس صــورة واضحــة عــن الواقــع 

واملســتجدات.
يقــول: قبــل أربعــة أعــوام كان يومــا كئيبــا وكنــت 
اعتقــد أن كل يشء انتهــى Óجــرد أن تابعــت مشــهد وأخبــار 
مقتــل الزعيــم صالــح واألمــ� عــارف الــزوكا، إال أننــا اليــوم 
يجــب أن نعــرتف بــأن وجودنــا وصمودنــا كان ســببه 
ــوم  ــم، وأن ي ــادة وشــجاعتهم وتضحياته ــك الق ــة أولئ صالب
استشــهادهم هــو البدايــة رغــم القصــور وأن ثــورة ديســمرب 

مــا تــزال حــارضة.
العولقــي حــاول تقديــم قــراءك ســيكولوجية لشــخصية 
الزعيــم مــن واقــع تعاملــه مــع األحــداث حتــى آخــر 
لحظــة مــن حياتــه، ومــن خــالل قضيتــ� اليمــن الجمهــوري 
والثــورة ووحــدة اليمــن، بحيــث أنــه وطَّــن نفســه ليكــون 
ــن  ــازل ع ــل بالتن ــه يقب ــخصية جعلت ــذه الش ــهيًدا، وه ش

الســلطة يف ٢٠١١.
يضيــف: اكتفــى الرئيــس صالــح باملعركــة السياســية منــذ 
خروجــه مــن الســلطة حتــى يــوم مقتلــه مــن قبــل اللجــان 
املليشــاوية الخارجــة عــن القانــون، ورحيلــه بتلــك الطريقــة 

̄ة. � يكــن املعركــة األخــ
يشــ¯ العولقــي أن الزعيــم ومنــذ ٢٠١١ حتــى ٢٠١٤ 
ثــم حــدوث عاصفــة الحــزم كان هنــاك فــراغ ســيايس كبــ¯، 
وكان هنــاك بلــد يذهــب إىل الهاويــة، وقــد حــاول الرجــل 
ــن  ــروج م ــك الخ ــعبية، أراد بذل ــة الش ــال إىل املرحل االنتق

٢ ديسمبر انتفاضة زعيم وإرادة شعب 

العدد«١٣»

االثن� ٦ كانون االول ٢٠٢١م    

MONDAY 6 DECEMBER 2021

 ١ ج�دى االول ١٤٤٣ه
ندوة5

الضغــط الــدويل وضغــط اللجنــة الثوريــة التــي كانــت 
�ثابــة ك�شــة حــارصت اليمنيــ� بشــكل عــام وكان نــداء 
ــىل  ــادر ع ــه الق ــىل أن ــده ع ــه وح ــه إلي ــا يتج ــاس دا� الن

ــل يشء. فع
يقــول: كان الزعيــم شــخص آخــر حــاول أن يخلــق واقــع 
ــة  ــد واملؤسســات الرشعي ــه البل ــن خالل ــد يســتعيد م جدي
والدســتورية والد°قراطيــة والنظــام االقتصــادي، وقــد بــدأ 
معركــة انقــاذ اليمــن وكان مــن ضمــن ذلــك املقاومــة 
الثقافيــة حيــث حــاول مواجهــة الرصخــة بعبــارات ثوريــة 
ــعبي  ــر الش ــح املؤ· ــدم وأصب ــروح بال ــل بال ــة مث جمهوري
العــام يعيــد ويكــرس حتــى األغــا« الوطنيــة ملواجهــة 

ــة. ــعارات الطائفي ــن الش ــا م ــل وغÃه الزوام
ــي توقفــت  يضيــف: حتــى محــاول إعــادة الرواتــب الت
برفــع  بــدأوا  الذيــن  النــاس  واقــع  عــىل  انعكــس  مــا 
أصواتهــم، أمــا مــا ورد مــن وصايــا فهــي نقــاط كان يحــاول 
ــل  ــا يف ظ ــة له ــرا للحاج ــه نظ ــا يف حيات ــا واحيائه تفعيله

ــيا. ــيطرة املليش س
ظــل قــرار الســلم والحــرب بيــد مليشــيا الحــوÎ وهــو 
مــا حــاول الرئيــس صالــح تجــاوزه مــن خــالل وضــع نقــاط 
حــاول فيهــا تفويــض الشــعب إال أن املليشــيا Ñ توافــق 
وأكــدت عــىل أن إيقــاف املعــارك وعمليــات الســالم ســتظل 

بيــد الســيد.

الزوكا Ñ يكن طارئا
مزايــا  لبعــض  ســيكولوجية  قــراءة  العولقــي  يقــدم 
 Ñ األمــ� الــزوكا وعالقتــه بالزعيــم فيــورد بــأن الــزوكا
ــل كان  ــة يف ديســمرب ب ــة ُوجــد صدف ــن شــخصية طارئ يك
رفيــق لصالــح ومؤمــن �بادئــه طيلــة فــرتة حكمــه مؤمــن 
باملعركــة التــي خاضهــا الزعيــم وكان اليــد األمينــة والوفيــة.

األمــر اآلخــر وهــو املظهــر األجمــل أن اإلثنــ� عــىل 
ــوب  ــن الجن ــزوكا م ــ�ل وال ــن الش ــس م ــن الرئي ــم م الرغ
إال أن ذلــك Ñ يكــن يف قامــوس الرجلــ� اللذيــن أكــدا عــىل 
°نيتهــم وهويتهــم الخالصــة، واستشــهادهم بتلــك الطريقــة 

حــدث غــÃ عــادي.
ــد نفســه  ــذي خل ــد ال ــأن حــزب املؤ·ــر الوحي ــم ب وخت
ــتمر  ــب أن نس ــدة ويج ــوم صام ــى الي ــزال حت ــورة ال ت بث
بهــذا النهــج وهــذه هــي البدايــة وعلينــا أن نتمثــل نضاالت 
الرئيــس واألمــ� واألبطــال الذيــن ضحــوا، الحــدث جلــل إال 

ــت أرى ديســمرب حــي. ــي ال زل أنن

الخطاب االسرتاتيجي
 ،Ãــ ــم األخ ــاب الزعي ــراءه يف خط ــث «ق ــور الثال يف املح
الذكــرى  بقولــه:  النهــاري  الحفيــظ  عبــد  د.  لــه  قــدم 
أليمــة و�قــدار مــا هــي كذلــك فهــي جســورة تقودنــا إىل 

املســتقبل وتلهمنــا إىل القــادم.
وأضــاف: الحديــث عــن االنتفاضــة والزعيــم لــه معطياته 
ــمرب  ــات ديس ــتحضار ارهاص ــاول اس ــا نح ــه وعندم ودالالت
نجــد أن هنــاك ســيل مــن األفــكار يصعــب حرصهــا، 
ــد  ــاك أصــوات تري ــات مســجلة ولكــن هن ــاك منعطف وهن

ــا. ــا جميًع ــهد نعرفه ــويه املش تش
ــر  ــد طمــس نضــال املؤ· ــن يري ــاك م وأشــار إىل أن هن
ويجــب أن ال نقلــل منهــا، والوقــوف ضدهــا، وأن ارهاصــات 

االنتفاضــة بــدأت يف ٢٠١١ ثــم٢٠١٤م.
ــن:  ــا يف أمري ــ�ت اختزله ــاك تراك ــر أن هن ــاري ذك النه
ــعبي  ــر الش ــيايس للمؤ· ــم الس ــتثناç والتنظي ــم االس الزعي
ــتطيع  ــم نس ــدت يف الزعي ــي تجس ــادة الت ــام، وأن القي الع
أن نســتحرض مواقفهــا منــذ االنقــالب يف ال٢١ مــن ســبتمرب 
وهــو يتبنــى خطابــا اســرتاتيجيا ال يضيــع يف املنحنيــات 
الصغــÃة  باملشــاريع  اليوميــة وال ينشــغل  واملنعطفــات 

ــة. ــة والطائفي ــىل األيديلوجي ــة ع القا�
ــع  ــÃ ووض ــرتاتيجية التفك ــىل اس ــح ع ــظ صال ــد حاف لق
ــة  ــا الكــربى وســوف نجــد الجمهوري ــه القضاي نصــب عيني
ــس  ــÃ انعك ــذا التفك ــة ه ــبات والحري ــاالت واملكتس والنض

ــة. ــى االنتفاض ــدة حت ــباتية العدي ــه املناس ــىل خطابات ع
ــعب  ــه بالش ــط خطابات ــىل رب ــم ع ــرص الزعي ــول: ح يق
البيــان  باعتبارهــا قضايــا مصÃيــة بدايــة مــن حــدث 
ــه االنقــالب واالعــالن الدســتوري  ــذي رفــض في للمؤ·ــر ال
ــة  ــة الدول ــة وحوثن ــات الطائفي ــلوك وامل�رس ــض الس ورف
ورسقــة الحقــوق كل هــذا رصدتــه وســجلته خطابــات 
الزعيــم وكان يف كل مرحلــة ينبــه الشــعب اىل مخاطــر مــا 

ــدث. يح
لقــد وجــه البوصلــة إىل الحفــاظ عــىل مؤسســات الدولــة 
ــا  ــتثنائية عاشــت ٣٣ عام ــادة اس ــ�، قي ــول الحوثي ــن تغ م
مــن أجــل تحقيــق املكتســبات ثــم ارتــىض أن يضحــي مــن 

أجــل أن يــرضب مثــاال للشــعب للدفــاع عــن املكتســبات.
أكــد النهــاري عــىل مصطلــح القيــادة االســرتاتيجية، 
ومــا واجهــه مــن ضغينــة محليــة وخارجيــة ليــس لــه مــن 
مســوغ إال الحقــد، ألنــه كان يحمــل لإلقليــم والوطــن 
ــل  ــك كان مرشوعــه غــÃ مستســاغ مــن قب ــا؛ لذل ــم علي قي
أصحــاب املشــاريع الصغــÃة والعميلــة، واالجنــدات الدوليــة 

ــة. ــا بالوكال ــا البعــض محلي ــوم به ــي يق ــة الت واإلقليمي
بحياتــه وباستشــهاده قــدم مثــال لقائــٍد اســرتاتيجي 
واســتثناç ووطنــي، ·ســك باملســارات املُثــىل والقضايــا 
الكــربى وتــرك لنــا الوصايــا العــرش والســلوك تــرك مــا 

نســتطيع بــه أن نسرتشــد ونكــون بحجــم املســؤولية.
هــذه  استشــعار  مســؤولية  أمــام  اليــوم  نحــن 
االســرتاتيجيات وأمــام مســؤوليات تنفيــذ الوصايــا التــي 
شــقت لنــا طــرق ولــدت انتفاضــات عديــدة ملواجهــة 
الظلــم واســتطاعت أن تخلــق تشــكيالت عســكرية جديــدة 

يف: ممثلــة 
ــدة  ــة وخاصــة إنجــازات العقي ــة حــراس الجمهوري ألوي
ــي  ــا نعن ــة كل م ــذه املقاوم ــدت ه ــد جس ــكرية فق العس
مــن هويــة، وعلينــا أن نضــع نصــب أعيننــا الوصايــا وعلينــا 
 ٢٦ õــور ــا وكــ� انتــرصت ث أن نســأل كل مــرة مــاذا أنجزن
ــن أن الحــوÎ أضعــف  ــا أن نؤم ــر علين ســبتمرب و١٤ أكتوب

مــن كل هــؤالء.

مداخالت قيمة:
ــا  ــه يجــب املــيض قدًم ــح: أوضــح أن ــارس صال ــد ي العمي
وأن يتــم بلــورة كل هــذه املحــاور وتأطÃهــا يف عمــل 
ــم  ــا ت ــل م ــي، وعــىل منظمــة «°ــن املســتقبل» تحوي بحث
طرحــه إىل مــادة عمليــة، وتســليط الضــوء عــىل كل املعــارك 

ــة. ــذ البداي ــم من ــا املؤ·ــر والزعي ــي خاضه الت
 ø مقرتحــا أنــه يجــب ارشاك باحثــ� عــرب و°نيــ�
يتــم إيصــال فكــرة أننــا Ñ نكــن حلفــاء للمليشــيا الحوثيــة 
واúــا كان هنــاك نضــال ســيايس مــن أجــل اســتعادة الدولــة 

ــة واضحــة. وهــذا النقــاش ســيخلق رؤي
ــا  ــو م ــم وه ــب مه ــت إىل جان ــروي. تطرق ــورا الج أ/ ن
ــرت  ــث ذك ــيا، حي ــم املليش ــت حك ــرأة تح ــه امل ــرض ل تتع
أن يــوم استشــهاد الزعيــم كان يوًمــا أســود يف تاريــخ املــرأة 
فقــد أصبــح الوضــع مختلــف ·اًمــا وبينــت أنــه Ñ تعتقــل 
امــرأة واحــدة خــالل ٣٣ ســنة حتــى تــوكل كرمــان اعتقلــت 
٤ ســاعات.. وأســ�ء العميــيس بحجــة أن زوجهــا كان ضمــن 
ــدم  ــس بع ــه الرئي ــد وج ــول وق ــة تق ــ�ت اإلرهابي التنظي

مســاس أي امــرأة.
ــرأة  ــدأت أحــكام اإلعــدام وامل بعــد أحــداث ديســمرب ب
اليــوم تتعــرض النتهــاكات جســيمة تجعــل الزعيــم حــارض.. 
ثــم تتســاءل يف نهايــة املداخلــة أيــن كنــا وأيــن نحــن؟ كيف 
ــوم لقــد  ــح وكيــف هــي الي ــت املعارضــة يف عهــد صال كان

غــادر الجميــع املشــهد منكرسيــن.
ــا« مــن ديســمرب  ــاد أن انتفاضــة الث أ/ عمــر الشــلح أف
الوطنيــة  باملنجــزات  مــرشق  لتاريــخ  امتــداًدا  كانــت 
والدفــاع عــن الشــعب والوطــن وثوابتهــ�، إ°انًــا باملبــادئ 
ــة بعدهــا بعــام،  ــادئ أكتوبري الســبتمربية التــي أ]ــرت مب
ثــم تبلــورت يف امليثــاق الوطنــي الــذي يعــد الدينمــو 
يف  وطاقمــه  للزعيــم  االســرتاتيجية  للسياســات  املحــرك 

أس  �ثابــة  امليثــاق  واعتبــار  العــام  الشــعبي  املؤ·ــر 
العــرش  الوصايــا  انبثقــت  القانــون،  وأســاس  الدســتور 
ــب  ــا يج ــت م ــازات، ولخص ــ�ت واإلنج ــذه الرتاك ــن ه م
ــدم  ــن مســتنقع ال ــاذ الشــعب والوطــن م ــل إلنق أن يعتم
ــة  ــوى الدخيل ــزالق وراء الق ــا لالن ــار وتفاديً ــال الدم وأوح
ــر  ــىل تضاف ــا ع ــمومة.. داعيً ــة املس ــا اإليديولوجي وأفكاره
ــدة  ــاون وود ووح ــالص وتع ــة وإخ ــ� �حب ــود املخلص جه

صــف لتنفيــذ الوصايــا وبنــاء املســتقبل.
أ/ محمــد شــنيف قــال يجــب أن ال نتقيــد باملاضويــة وأن 
ننظــر إىل املســتقبل،  فــال خــوف عــىل النظــام الجمهــوري 
ــا  ــد منه ــق العدي ــبتمرب تحق ــداف س ــًدا، فأه ــوم أو غ الي
وخاصــة إزاحــة امللكيــة االســتبدادية واالســتع�ر الربيطــا« 
وتحقيــق الوحــدة، وتســتمر بقيــة األهــداف يف طريــق 
املســتقبل، وامللفــت غيــاب منظــ�ت ومؤسســات املجتمــع 
املــد« واملنظــ�ت الخارجيــة الفاعلــة يف بالدنــا، أيــن هــي 
ــاف  ــنوات العج ــت خــالل الس ــن؛ غاب ــداث اليم ــن أح م
املاضيــة، وال دور لهــا إطالقـًـا إال بأشــكال ضبابيــة وضعيفــة 
ــة،  ــد الرؤي ــها تفق ــة نفس ــل، الرشعي ــردي ضئي ــرك ف وتح
بالتوعيــة  مــرص  يف  األشــقاء  معنــا  نــرشك  أن  ونتمنــى 

ــايض. ــÃة يف امل ــة كب ــا بصم ــم وله ــة والتعلي والثقاف
ــدوات  ــل هــذه الن ــا بحاجــة ملث ــي كن أ/ ســلمى املصعب
ــر“  ــم واملؤ· ــخ الزعي ــة، ”تاري ــة اإليجابي ــة  املؤ·ري الفكري
يجــب أن نحتفــي وندفــع اآلخريــن لالقتــداء بــه، ويجــب أن 
نهتــم بحــال اليمنيــ� يف الداخــل والخــارج ونشــارك بجديــة 
يف تنفيــذ وصايــا الزعيــم، والداخــل أكــ@ أهميــة ملعاناتهــم 
ــود  ــخ األس ــرض للتاري ــرض، والتع ــل وامل ــر والجه ــن الفق م
والعنــف ضــد املــرأة بعــد استشــهاد الزعيــم؛ الزعيــم 
اهتــم باملــرأة وجعلهــا تفخــر بدورهــا وحقوقهــا ومكانتهــا 
ــات  ــرت مؤسس ــد دم ــوم فق ــا الي ــي.. أم ــع اليمن يف املجتم
للمجرمــ�  ســبيَّة  املــرأة  وأضحــت  اليمنــي،  املجتمــع 
واملليشــيات القاتلــة، ويجــب عــىل كل مــن يحمــل الســالح 
ــار  ــذي ص ــوÎ ال ــرام الح ــه اإلج ــهره بوج ــه ويش أن يرفع

ــا. ــك وأخطــر مــن فــÃوس كورون أفت
ــى  ــل، و·ن ــى عــىل أوراق العم ــد الحمــÃي أثن د/ محم
أن يتــم تحليــل الوصايــا العــرش، وقــال: نحــن أمــام خارطــة 
طريــق ورؤيــة للمســتقبل تحتــاج منــا إىل مزيــد مــن 

ــل.. ــة والعم الدراس
الحوثيــة  الحركــة  نشــأة  تنــاول  الخالــد  نــزار  أ/ 
ــار أن  ــدي، وأش ــب الزي ــن املذه ــا ع ــات انحرافه وإرهاص
لديــه مجموعــة أبحــاث بهــذا الخصــوص ســرتى الضــوء يف 

القريــب العاجــل إن شــاء اللــه.
ــوق  ــة والحق ــن الحري ــدث ع ــي تح ــ�ن الحذيف أ/ نع
اإلنســانية التــي كان يحظــى بــه املهمشــون يف عهــد الزعيــم 
ــتغالل أو  ــش أو االس ــوا للبط ــجل أن تعرض ــح، Ñ يس الصال
ــم  ــدان الزعي ــد فق ــم إال بع ــم أو الضي ــتبداد، أو الظل االس
ــم  ــة التــي ســحقت كل القي ــل املليشــيات اإلجرامي مــن قب
ــة  ــادات االجت�عي ــن اآلداب والع ــلخت ع ــانية، وانس اإلنس
اليمنيــة األصيلــة، وقــال الحذيفــي بــأن الحوثيــ� اعتقلــوه 
تعســًفا عــىل خلفيــة مقتــل أحــد مرشفيهــا؛ والزعيــم 
شــخصيًا تابــع قضيتــه واهتــم بــه جــًدا حتــى ثبتــت براءتــه 

ــل. ــن املعتق ــه م وإطالق
تحــدث أيًضــا كال مــن أ/أحمــد الخالــدي وأ/ محمــد 
الشــجاع، وأ/ يوســف الشــمÃي، والحاخــام يحيــى يوســف، 
وأ/ أنتصــار عــوض، وأ/ أروى بــكالم وطنــي جميــل، وحــذروا 
ــق  ــب الحقائ ــي تقل ــة الت ــة املعادي ــائل اإلعالمي ــن الوس م
وتشــوه التاريــخ وتحــرف اهتــ�م املجتمــع العــر= واليمنــي 
إىل قضايــا هامشــية وأمــور ســلبية، انتهــت املداخــالت 
بتلخيــص للنــدوة واملداخــالت مــن قبــل الدكتــور طــه 

ــام. ــدا« مســك الخت الهم
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أ/ ماجد زايد

عــيل عبــد اللــه صالــح يشــبه اليمنيــ� بــكل بســاطتهم وعاداتهــم 
ومالمحهــم وتناقضاتهــم وتطلعاتهــم، أ� للرئاســة مــن أنقــى رشائــح املجتمع 
اليمنــي، مــن طبقــة الفالحــ�، هــذا بحســب الــربدو�، صالــح مــارس حياتــه 

ــة. ــة مألوف ــة �ني ببســاطة وتلقائي
يحــ¨ عنــه أحــد مرافقيــه أنــه يف أحــد األيــام زار بشــكل مفاجــئ منــزل 
ــل  رجــل عجــوز يف منطقــة حريــب ¬ــأرب، وحينــª وصــل ســلم عليــه وقبّ
يــده ثــم ســأله هــل عرفتنــي؟ قــال نعــم أنــت الرئيــس، ثــم رد عليــه، «أنــا 
جئتــك قبــل أربعــ� ســنة وعــاد� عريــف أنــا واثنــ� مــن الزمــالء، وأكرمتنــا 
وذبحــت لنــا مــن دجاجــك ومــا تركتنــا ¿ــيش إال اليــوم الثــا� بعــد الغــداء»، 
ــه  ــة ووج ــاعدة مالي ــه مس ــدم ل ــه وق ــم منزل ــس برتمي ــر الرئي ــا أم بعده

بتوظيــف أبنائــه.
ويف يــوم أخــر مــن عــام أخــر يف محافظــة تعــز، زاره اىل منزلــه صحفــي 
تونــيس يعمــل ¬ؤسســة الجزيــرة اإلعالميــة، يقــول: اســتقبلنا الرئيــس 
اليمنــي يف نهــار رمضــان مبتســªً، بجنبيتــه وعصابــة رأســه، وأدخلنــا 
ملجلســه، لنظــل نتحــدث معــه حتــى أذان املغــرب، ليقــوم الرئيــس بخدمتنــا 
بنفســه، قــدم لنــا التمــر والعصــÏ، ثــم قــام ليؤمنــا يف صــالة املغــرب، ليصــيل 
الجميــع وراءه إال املخــرج العراقــي عــªد بهجــت، وهــو مســيحي، أنتهــت 
الصــالة؛ ثــم التفــت نحونــا صالــح وســأل بشــكل مفاجــئ: أخ عــªد أنــت 
ســني أم شــيعي؟ ابتســم عــªد وقــال «واللــه ي ســيدي الرئيــس أنــا ال هــذا 
ــس  ــا عــªد مســيحي، ضحــك الرئي ــول: أخون ــا بالق وال ذاك»… ألتطــوع أن
وقــال: ممتــاز لتبــق كــª أنــت، بــال ســنة، بــال شــيعة، بــال وجــع رأس! لنقــوم 
لتنــاول الطعــام، وعــىل املائــدة كان هنــاك مــا لــذ وطــاب وكان الرئيــس مــرة 
أخــرى هــو مــن يخدمنــا بنفســه، يقطــع اللحــم بيديــه ويقــدم لنــا أطيبــه، 
ــا  ــام ليصــب لن ــاق، بعــد العشــاء ق ــذوق مــن كل األطب ــا يف الت ــح علين ويل
شــاي بيديــه، كان يعطينــا كؤوًســا فارغــة بينــª هــو واقــف ليصــب لنــا فيهــا 

ــا ال �كننــا وصفــه بأكــÞ مــن هــذا. مــن أبريــق الشــاي، كان إنســانًا عاديً
بعدهــا أجرينــا املقابلــة وهممنــا للمغــادرة، ليودعنــا حتــى بــاب املنــزل 
ــه  ــال ل ــªد بهجــت وق ــا، ويف األخــÏ ابتســم نحــو ع ــا جميًع ويســلم علين
ضاحــًكا: «ال تنــس يــا عــªد، مثلــª أوصيتــك، ال ســنة وال شــيعة، وال وجــع 

راس.
البقاء يف الوطن:

ــن  ــس م ــاة بالنف ــرد نج ــو مج ــاًال، ه ــس نض ــن لي ــن الوط ــروب م اله
ــنوات  ــح يف س ــة صال ــذه قناع ــية، ه ــات السياس ــة والتقلب ــر السياس مخاط
الحــرب عليــه، خصوًصــا يف ردوده عــىل مــن يطالبونــه ¬غــادرة البلــد، لطاملــا 
قــال يف خطاباتــه بــأن الهــروب دافعــه شــخيص يف املقــام األول، املنهزمــون 
ــاة  ــبء معان ــوا ع ــوا وتحمل ــن انهزم ــم م ــادروا، ووحده ــن غ ــم م وحده
النجــاة بأنفســهم وعيالهــم، الهز�ــة هنــا شــخصية أكــÞ مــن كونهــا وطنيــة، 

ــاءه. ــه ومســتقبل أبن ــذات الشــخص وأرست ومحصــورة ب
ــه  ــه يف مدينت ــار حيات ــÏه وأخت ــه مص ــي وواج ــن بق ــاك م ــل، هن باملقاب
ــات،  ــام والتقلب ــع األي ــع م ــت وã يرتاج ــادر وã يصم ــم كل يشء، ã يغ رغ
هــؤالء أرقــى املناضلــ� والصادقــ� واملرتبطــ� بقضايــا شــعبهم ومجتمعهــم، 
ــة  ــن مغب ــهم م ــاة بأنفس ــوا النج ــم، وã يفضل ــم وأبناءه ــاروا ذواته ã يخت
مــا صنعــه املنتــرصون عليهــم، النضــال ال يــأæ مــن الخــارج، والكفــاح ضــد 
ــع  ــع ومجتم ــم الواق ــن رح ــا م ًèــق دا ــان ينبث ــم والطغي ــتبداد والظل االس
املضطهديــن، ومــا ســوى هــذا مغــاالة يف التنميــق الــكاذب للــذات املنهزمــة، 

ــتقبلية..! ــم املس ــذل لطموحاته ــس برجــæª مبت وتكري
 Þــه شــيئًا أكــ ــا مغــادرة الوطــن، وã يكــرر يف خطابات ــح رفــض دوًم صال
مــن بقائــه يف للوطــن، ألجــل النضــال الســيايس الحقيقــي مــن وســط 
الشــعب، مــن الداخــل، مــن بــ� النــاس، بجــراءة وحªســة وشــجاعة 
ــا  ــن يتقدمه ــرة مل ــÏ املنتظ ــه الجªه ــت يف طريق ــي وخرج ــرر، بق ال تتك
ــن  ــا الذي ــًدا، أم ــه ج ــون ب ــك ويثق ــون ذل ــاس يعرف ــا، الن ــدر مواقفه ويتص
غــادروا للنجــاة بأنفســهم مــن عاقبــة االنهــزام، هــل تعرفــون واحــًدا منهــم؟ 
ــاس مــن خياالتهــم وعقولهــم وذاكرتهــم، ã يعــودوا  كال، لقــد طمســهم الن
ســوى جبنــاء فــروا للنجــاة بحياتهــم مــª صنعتــه أيديهــم بكامــل الشــعب 
 Ïوالوطــن.. النضــال يعنــي الداخــل، هــذا مــا قالــه صالــح وال يشء غــ
الداخــل، والــرصاخ مــن الخــارج ال يعنــي شــيئًا أكــÞ مــن الوهــم واالنتقــام.

صالــح قــدوة الوطنيــ� الرشفــاء ومدرســة األجيــال النجبــاء ورمــز 
النبــالء. األوفيــاء 

قائد استراتيجي متواضع فقده 
ة مَّ

ُ
شعب وخسرته أ

د/ محمد الشدادي

مــن  الثــا�  ظهــÏة  يف 
ــام ٢٠١٧م،  ــن الع ديســمرب م
والزعيــم  الرئيــس  أعلــن 
الشــهيد عــىل عبداللــه صالــح 
ــه االنتفاضــة ضــد  ــه الل رحم

.ñعــة الحــوªســلطة ج
ــة  ــالوة مرتل ــة ت ــا ¬ثاب إنه
ــوري،  ــن الجمه ــعة لليم خاش
ليمــن  طريــق  وخارطــة 
اليــوم والغــد، ألقــى وصايــاه 
ــل  ــواء، حم ــىل اله ــرش ع الع
ســالحه مــع بضــع مــن رفاقــه 
املخلصــ� الرشفــاء، واتجــه 
متخفيًــا وال  قــدره ال  نحــو 

متواريًــا أو مواربًــا.
قاتــل ببســالة الشــجعان األبطــال حتــى 
استشــهد، دفاًعــا عــن الجمهوريــة عــن الحريــة

عــن وطنــه عــن أهلــه وعرضــه وبيتــه، عــن 
خيــوط علــم الجمهوريــة التــي حــاك خيوطــه 

ــا عليهــا. طيلــة فــرتة حكمــة محافظً
سياســية،  واجهــة  ليــس  صالــح  الزعيــم 
وقياديــة تنظيميــة، ونصوًصــا تصيــب وتخطــئ 

الجمهــوري  صوتنــا  بــل 
املتبقيــة  والحريــة  الباقــي 
لصــوت اليمنيــ� املخنــوق، 
واقعيــة  تجرحهــا  وحنجــرة 
الطــرح، لغتنــا غــÏ املنطوقــة 
الطويــل.  ãاأل يوضحهــا  اذ 

وطنــا  صالــح  الرئيــس 
الحكايــا  وســط  يتــدىل 
وقائــًدا  الصــوت  ونــدوب 
السياســية  يعــرص  فــًذا، 
ــا صــادق  ــج نبًض بحنكــة لينت
الحكيــم،  املبــرص  برؤيــة 
ــعبه  ــوب ش ــه قل ــلم ل يستس
ــا.. رحمــة  شــأن العســل دوًم
اللــه تغشــاك أنــت واألمــ� األمــ�/ عــارف 

رفاقكــم. وجميــع  الــزوكا 
ــا أمينــا لذاكرتنــا نحــن اليمنيــ�  كنــت خازنً
ــك  ــن الصعــب أن نجــد شــبيها ل ــا، وم وهويتن
يف هــذا الزمــن الــذي يحــدق الخطــر فيــه 
ــاًرضا  ــا وح ــا، ماضيً ــن هويتن ــل م ــكل تفصي ب
املخلصــون  الرائعــون  ركــن  يف  ومســتقبال.. 

ــة. ــذه األم ــم يف ه ــهداء أنت الش

انتفاضة وطن

ال يوجــد مــا نفتتــح بــه نــرشة التاســعة، وال الديــار 
ــا  ــا بن ــا زار وم ــا أصــدر وم ــول وم ــا يق تجمعــت لتســمع م
ــار،  ــان الدي ــÏ وأم ــÏ الخ ــار وبش ــة األخب ــيد، فاتح ــا ش وم
صاحــب القــرار وســيد املوقــف مــات وغــاب عــن املشــهد. 
لــن يطــل الليلــة علينــا، ولــن تــرشق شمســه بعــد اليــوم، 
ــام  ــه، األي ــش عن ــات وكل يشء يفت ــق، م ــوت ح ــات وامل م
تعاتبنــا وتبحــث عــن العيــش الــذي أمنــاه، واألماكــن تذكرنــا 
وتســأل عــن األمــان الــذي عشــناه، رُفعــت األمنيــات وجفــت 

اآلمــال وكل أحاديــث الوطــن بعــدك عجــزت أن تقنعنــا.
لســنا بخــÏ، وحالنــا ال يــرس، وã نجــد للتعــب راحــة، نــم 
أيهــا التبــع اليــ�ª العظيــم فقــد اتعبــت مــن جــاء بعــدك، 
ولــن تــأæ اليمــن ¬ثلــك إال منــك ولــو عشــنا ألــف عــام، نــم 

قريــر العــ� يف ِســْفر الخالديــن.

ر الخالدين
ْ
د. طه حس� الروحا�في ِسف

مقاالت
العدد«١٣»
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إيقاظ:

الــرزق حقــا بيــد اللــه؛ لكــن ال يجــوز أن يقــرص املســلم 

ــرزق  ــه ي ــأن الل ــك ب ــربًرا ذل ــة م ــه الديني ــ� يف واجبات الفق

العاصــ� بــال حســاب ويضيــق عــىل الطائعــ� وأنــه ال عالقــة 

ــن. ــرزق بالدي لل

املــوىل  تتحــدى  وال  الدينيــة  بواجباتــك  التــزم  أنــت 

بالعصيــان؛ فقــد يســلبك بعًضــا مــ� تبقــى مــن نعمــه 
الكثــ�ة عليــك ليؤدبــك، ويــرى ردة فعلــك فــإن عــدت إليــه 
ــك األرض  ــق علي ــه ضي ــدت عن ــك، وإن ابتع ــك وعوض أكرم

ــت. ــا رحب °
ظاهرة خط�ة:

ظاهــرة خطــ�ة مالحظــة عــىل بعــض الطلبــة والطالبــات 
يف مختلــف املراحــل هــذه األيــام حتــى يف الجامعــة، وهــي 
إليــه مهــ� كانــت  أنهــم ال يســتوعبون مــا يســتمعون 
ــة..  ــه البت بســاطته، فإمــا أن يفهمــوه خطــأ وإمــا ال يفهمون

ــي. ــا األم ــدا يفهمه ــيطة ج ــة بس ــت اللغ ــى وإن كان حت
ال شــك هنــاك أســباب ليــس مــن بينهــا التشــتت الذهنــي 
ــم  ــون، وكأنه ــم ال يفهم ــاتذة لكنه ــع األس ــزون م ــم مرك فه
مــن بــالد العجــم.. أÅنــى أن يكونــوا بخــ� مــن املخــدرات.

نصيحة:

إىل الذيــن يتفننــون يف قهــر املعلــم اليمنــي واألســتاذ 
الجامعــي: اليــوم لكــم وغــًدا عليكــم ال تركنــوا إىل قدرتكــم 
عــىل الظلــم؛ فــإن غــًدا لناظــره قريــب، وكــ� وصلتكــم مــن 
غ�كــم ســتغادركم إىل غ�كــم، ولــن تبقــى يف الذاكــرة إال 

ــه يف األرض. ــنة الل ــذه س ــم.. ه أع�لك
داء الجهل:

حينــ�  اإلنســان،  منهــا   Éيعــا مصيبــة  أكــرب  الجهــل 
تكــون جاهــال؛ تتوقــف عنــدك كل الحــواس.. هــل يســتطيع 
الجاهــل أن يحمــي نفســه أو أن يتواصــل مــع غــ�ه أو 
ــك  ــو أن ــيط ه ــبب بس ــؤولياته؟!! ال أبدا...لس ــوم °س أن يق
ــتطيع  ــن تس ــك ل ــواء؛ ألن ــك لله ــة كاحتياج ــاج للمعرف محت

التعامــل مــع أي يشء إال إذا عرفتــه أوال حتــى نفســك.

أ.د/ سعاد السبع

خواطر تربوية

ــا  ــ� يوم ــزرت الكب ــم.. ف ــوا كله ــد تزوج ــاء وق ــة أبن ــوز: «يل ثالث ــول العج تق
وكان هــديف أن أبيــت عندهــم.. ويف الصبــاح طلبــت مــن زوجتــه أن تأتينــي °ــاء 
للوضــوء فتوضــأت وصليــت وســكبت مــا تبقــى مــن املــاء عــىل الفــراش الــذي 

كنــت قــد ×ــت فيــه!!
فلــ� جاءتنــي بشــاي الصبــاح.. قلــت لهــا يــا ابنتــي هــذا حــال كبــار الســن 
لقــد تبولــت عــىل الفــراش؟.. فهاجــت وأســمعتني ســيال مــن قبيــح األلفــاظ ثــم 
ــول  ــرة أخــرى وإال... تق ــك م ــه وأن ال أفعــل ذل ــي أن أغســله وأجفف ــت من طلب

العجــوز تظاهــرت بــأÉ أكتــم غيظــي وغســلت الفــراش وجففتــه.
ــت  ــيشء فاغتاظ ــس ال ــت نف ــط وفعل ــي األوس ــع ابن ــت م ــت ألبي ــم ذهب  ث
ــررت أن  ــم ق ــا.. ث ــم يزجره ــي فل ــربت ابن ــت األوىل وأخ ــا فعل ــل م ــه مث زوجت

ــ�. ــي الصغ ــع ابن ــت م ــم ألبي أتركه
 ففعلــت نفــس مــا فعلــت عنــد إخوتــه فلــ� جاءتنــي زوجتــه بشــاي الصبــاح 
وأخربتهــا بتبــويل عــىل الفــراش.. قالــت ال عليــك يــا أمــاه، هــذا حــال كبــار الســن 
فكــم تبولنــا عــىل ثيابكــم ونحــن صغــار؛ ثــم أخــذت الفــراش وغســلته ثــم طيبته؛ 
فقلــت لهــا: يــا بنتــي إن يل صاحبــة أعطتنــي مــاال وطلبــت منــي أن اشــرتي لهــا 

حليــا وأنــا ال أعــرف مقاســها وهــي يف حجمــك هــذا فأعطينــي مقــاس يــدك.
ذهبــت العجــوز إىل الســوق واشــرتت ذهبــا بــكل مالهــا حيــث كان لهــا مــال 
كثــ�؛ ثــم دعــت أبناءهــا وزوجاتهــم يف بيتهــا وأخرجــت الذهــب والحــيل وحكت 
لهــم أنهــا صبــت املــاء عــىل الفــراش وß يكــن تبــوال، ووضعــت الذهــب يف يــد 
ــربي،  ــا يف ك ــي ســوف ألجــأ إليه ــي الت ــت هــذه بنت ــر.. وقال ــا األصغ زوجــة ابنه
وأقــيض باقــي عمــري معهــا؛ فصعقــت الزوجتــان وندمتــا أشــد نــدم، ثــم قالــت 
ألوالدهــا هــذا مــا ســوف يــرده لكــم ابنائكــم يف كربكــم؛ فاســتعدوا لنــدم هــذا 
ــم الصغــ�  ــي عليكــم يف طفولتكــم ماعــدا أخوك ــ� ندمــت عــىل تعب ــوم مثل الي
ــم  ــه زوجاتك ــم من ــا حرمتك ــذا م ــرسوًرا وه ــه م ــي رب ــتوًرا ويلق ــيعيش مس س

عندمــا ß تعلموهــن قــدر أمكــم.

عن بر الوالدين!   الحطِب 
َ
 في جوِفِك الناُر ياحّمالة

ظننــت موهوًمــا بــأن لهفــوات الشــك 
ــاب الغــدر بعــد  ــا ، وألني ــم يقينه بعــد العل
الحــق ركونهــا ، وألحقــاد الظلــم بعــد العــدل 
ســكونها ، ولألنفــس الحــ�ى بعــد التيــه 
أن تلتقيــه معينهــا ، وللعــروق الهاجــرات 
ــا ،  ــاء أن تحتضــن جريانه ــد اللق ــا بع دمائه
ــتفيء  ــره أن تس ــ� الك ــد هج ــوب بع وللقل
ــم  ــد الوه ــت بع ــا .... وأيقن ــا وكيانه بنبضه
بــأن الظــن كان أنبــل مــن الحقيقــة ، وبــأن 
جهنــم أمجادهــم تســتلذ أضلــع األنفــس 
الربيئــة ، وبــأن للتاريــخ يف صفحاتــه املظلمة 
لهــم أســطرًا مشــنوقة  .. فيــا ح�لــة الحطب 
الحقــد  بســموم  ســكرك  مــن  أفيقــي 
ــبيل  ــك بسلس ــياط� كره ــن ش ــيل م واغتس

ــة  . ــه رب الخليق ــات الل آي
محمد عيل أبو رزيزة

تربية
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دمت يا سبتمرب التحرير يا فجر النضال
يف  يحلــق  وهــو  طــارش  أيــوب  قــدرة  عجيبــة 
أو  عاطفيــة  أو  كانــت  وطنيــًة  األلحــان  ســ�وات 
زراعيــة، عندمــا نســمع ذلــك اللحــن املزلــزل الباعــث 
ــة  ــاة الوطني ــ�ت املغن ــة يف كل ــة والثوري ــىل الوطني ع
فجــر   يــا  التحريــر  ســبتمرب  يــا  «دمــت  التليــدة 
النضــال»، يتملكنــا شــعور  الفخــر  والزهــو  كلــ� 
ســبتمرب  مــن  والعرشيــن  الســادس  ذكــرى  حلــت 
الخالــدة، هــذه املغنــاة التــي كتبهــا الشــاعر واألديــب 
الكبــ¨ عبــاس الديلمــي ولحنهــا وغناهــا أيــوب يف 
ــاً  مســتهل ســبعينيات القــرن املــايض ®ثــل عمــالً أدبي
شــعرياً  وطنيــا بــارزاً يــردده النــاس ويحفظونــه، بقــدر 
عظمــة كل�تهــا جــاءت عظمــة اللحــن والتصويــر 

ــالً : ــيض قائ ــو ¹ ــوب وه ــرة أي ــوº بحنج الص
دمــت يــا ســبتمرب التحريــر يــا فجــر النضــال.. ثــورة 

®ــيض بإ¹ــان عــىل درب املعــايل.
تسحق الباغي تدك الظلم تأº باملحاِل

 Ãهدم الشعب السجوَن.. ووكور املجرم
ومىض يحمي العريَن...إىل آخره.“

 Ìــا ــل األغ ــن أوائ ــد م ــة تع ــاة الوطني وهــذه املغن
الوطنيــة التــي لحنهــا أيــوب طــارش إن Í تكــن األوىل 
®امــاً، عبــاس الديلمــي الــذي يعــود تعاملــه مــع 
ــة  ــه الفائق ــز بقدرت ــبعينات ®ي ــة الس ــوب اىل بداي أي
عــىل اجــرتاح غــرر القصائــد الوطنيــة ومنهــا تلــك 
املغنــاة العذبــة التــي ®جــد هــذه البــالد والتــي تتفجــر 
ــوت  ــن وص ــالل لح ــن خ ــاً م ــا وطني ــًة وعنفوان ثوري
أيــوب وهــي مغنــاة «البنــاء والصمــود «والتــي منهــا:

”عن طريق شقه ذويزِن
 واهٌم من ظن أننا ننثني
قدري دوماً يٌد تبني غداً
 ويٌد تحرس مجد الوطِن

معويل قاسَم سيفي عشقه
 نرصة الحق وخ¨ اليمِن...»

ــاك  ــة «وهبن ــاة الوطني ــك الشــموخ يف املغن ــا ذل أم
ــك دم؟“ ــدم الغــايل وهــل يغــىل علي ال

ــذه  ــه ه ــي يف قصيدت ــره الديلم ــاد تصوي ــد أج فق
ــاً  ــه لحن ــم معاني ــو يرتج ــوب وه ــة اي ــاءت عبقري وج

ــا: ــالً، ومنه ــاً مجلج وصوت
”يصون شموخك العايل وفجرا حاكه قلم؟

عشقنا.. من طفولتنا، ووجهك عشق من يولد
عبدنا.. أنت ليس سواك بعد الله من يعبد

نقشنا.. أو كتبنا كنت يف أقالمنا أبجد“.
الديلمــي الــذي ذاع صيتــه مبكــراً غنــى لــه أيــوب 
ــدالالت  ــة وال ــة ذات الرمزي ــه العاطفي ــك قصيدت كذل
 Üــو ــك اللحــن األي ــول الديلمــي بذل ــ� يق ــدة ك البعي

ــدة. العــذب وهــي قصي
 ... الوفــاء  زرعــت  لــك  روحــي  مزهريــات  ”يف 
واســقيت قلبــي بحبــك فارتــوي واكتفــى، ألنــك الحــب 
أنــت الطهــر.. أنــت الصفــاء.. يــا فجــر يف ابتســامه كل 

ــى ...“ ــوء اختف ض
عبــاس عــيل الديلمــي بــÃ مولــده يف رشعــب 
ــه ودراســته يف تعــز  ــة بتعــز عــام ١٩٥٢م، وتنقل الرون
ــة  ــا بكلي ــن جامعته ــرج م ــي تخ ــاء الت ــار وصنع وذم
ــام ٧٨م، مســاحات واســعة  ــفة ع ــم الفلس اآلداب قس
 ،Üــا ــاج الشــعري والربامجــي والكت ــداع واإلنت مــن اإلب
وكــذا التنقــل والتــدرج الوظيفــي والنقــاÜ، فقــد تقلــد 
 Ãمناصــب قياديــة يف اتحــاد األدبــاء والكتــاب اليمنيــ

ــا. ــي عمــل رئيســاً له ــاء الت ــة صنع ويف إذاع
متعــددة هــي إصداراته األدبيــة والشــعرية وأع�له 
الربامجيــة، ولعــل أبرزهــا «خيلــت براقــاً ملــع، وصبــاح 
الخــ¨ يــا وطنــا، ودمــت للتاريــخ محرابــا مهابــا.. ¹ًنــا 
ــاس  ــث الن ــج حدي ــابا، وبرنام ــرب انتس ــه الع ــو ب تزه
اإلذاعــي، وعــرشات القصائــد الغنائيــة التــي تغنــى بهــا 
ــيس،  ــنيدار، والكب ــا، كالس ̈ه ــن وغ ــن اليم ــون م فنان

̈هــم. واألخفــش، وســهيل وأمــل عرفــة، وغ

شعراء كتبوا أليوب
عباس الديلمي

أ/ خليل القاهري

يف صفحة التاريخ صالح لـم ¹ت
عفاش عايش يف سطور الذكريات

ذكراه لألجيال فـي الصخر انتحت
بل اسم شامخ كالجبال الشامخات

صالح بطل مــا مثله األرض انجبت
وال انجـبت مثله جـمـيـع األمـهـات

بـل مدرسة فـيها املبادئ أغـرسـت
روح الِفداء فـينا وروح التضحيات

بـتـذكــره كـل الـسـنÃ اللـي بـقـت
واحـزن واندم عـالسنÃ املاضيات

ما ظن ينىس مـن له الغيد احجرت
ليلة جمع لطراف مـن بعـد الشتات

اللـي بعهده وحـدة الشـعـب ابتنت
ووحدة الشطرين اعـظـم منجزات

̈ه مـا انتهت ̈ة بش¨ الخ¨ س س
تبقى شواهد ضمن كل املـجـريات

هيهات ننىس مـن عىل املبدأ ثبت
و استنكر األحداث فـي كل اللغات

لن ينتيس ذي سام مـن بعده بكت
واتشوهت مـن سطوة امليليشيات

ذي بـعـد مـوته سلطة الدولة هّوت
مات القضاء والعدل وامليزان مات

لك عهد يا عفاش يف الصخرة نبت
إنا عىل دربك سنميض فـي ثـبـات

ما حيد عن مبداي لو الدنيا قست
باضوي وال هم العجاف املظل�ت

غـداً سيرشق فجر يا أرض اظلمت
با تنجيل بالـنـور يا لـيـل السـبات

” صــــالـــح لــم يـــمــت“

الـشـاعـر/ احـمـد مـحـمـد بـنـه

أ/ وئام محمد باصهي

ــت،  ــي كافح ــي الت ــة، أم ــروح النقي ــة وال ــمة العريض البس
أمــي التــي ال زالــت قويــة، أمــي التــي Í تهزمهــا الظــروف، أمي 
 Ìالتــي كلــ� نظــرت إليهــا اســتمديت طاقــة عجيبــة تســاعد
ــا مــا تبتســم، Í أرهــا تبــ÷ إال  ًøعــىل الوقــوف، أمــي التــي دا
يف الحــاالت شــديدة الحــزن؛ ليــس ألنهــا قاســيه؛ بــل ألنهــا ال 
ــا ونشــقى،  ــة فنحــزن لحزنه ــارة أو حزين تحــب أن نراهــا منه
أمــي التــي نســتند عليهــا دون أي مقابــل، أمــي التــي تعطينــا 
ــوة  ــي الق ــي ه ــل، أم ــرد الجمي ــب ل ــاج دون طل ــا نحت كل م
الهائلــة، والطاقــة االيجابيــة العظيمــة.. أمــي هــي حبيبــة 

العمــر التــي ال تخــون وبلســم الجــروح الدائــم، أمــي هــي فريــدة مــن نوعهــا.. إلهــي ال ترنــا يف أمهاتنــا 
ــا. ــا وال حزنً بأًس

أمي بطلتي الخارقة

العدد«١٣»ثقافة وأدب      
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أ/ محمد محسن الدلوا�

أ/ سعيدة الرغيوي

السعادة

الوهم في زمن األلم

َوَطُن 
ْ
ال

وُم
ُ
َمْكل

ْ
ال

ِيف اللَّيْل الوئيد
فوف، البَْغُي الصُّ

َوَدُم األْرسَى
ُج بالثَُّواِر اللَّيُْل الُْمَدجَّ

كون بالرَّْهبَِة والسُّ
ِبأْوراٍق وقَلٍم

اب تَْحُصُد الرسَّ
السنون املُرَْهَقِة

والزَّهرات
العليالت

الِْجْسُم الَْمْنِفي
ِيف ثََنايا الَجَسِد الُْمتَآكِِل

ِيف ُعيوِن األطَْفاِل
هات وأْصواِت األُمَّ

يف طُرُقاِت الَْمِديَنِة
الَْمْنُكوبَِة

كَْرى َضاَعْت الذِّ
اْغِتيَل الُْحلُْم
َرشْنََقُة األمل

تَالََشْت َمَواكُِب األَْعرَاِس
َخاَصَمْت طرقات املديَنة

ُهنا.. ُهناَك اليَوَم يَْنبُُت الُْحزُْن
َوطٌَن َمْكلُــوٌم.. َرضيٌر

َحتُْف أَبِْرياء.. لَُغُة َدَماٍر
اْحِتضاُر أرواٍح.. أَْوطاٍن
الَْوطَُن الَْمْكلُوُم، الَْعرَاُء

تَْنتَِحُب األْشواُق 
يَْنُمو الَْخرَاُب

الَْعتَْمُة تَْقتُُل الَجسد فَيَتََحلَّل
بح تَرَْحُل أَْضواُء الَْمِدينة الشَّ

لَيٌْل ثَائر..ٌ َسَواٌد

ُجثَــٌث تَرْقُــُد ِيف الَْمْنَفــى.. لَِهيــٌب 
ــُر أَْحَم

النداء Âَُوُت.. األصوات تَْخبُو
بْيَُة واألرامل  ُصَوُر الصِّ

نَاقُوٌس ُمَدوِّي
الُخبُز األسمُر يَْختَفي

أَفْرِنَُة الْحي تَِنئُّ
الفرَّان يَْنتَظر الُْخبز األسمر 

لَيٌْل ثَائٌِر َوَسواٌد يَلُوُح ِيف األفق
الَْعْربُة شحيحة يف الÇَْقـــي

تُحاِوُل أَن Êَُْحَو كِتَاَب األَْشَجاِن
َوÊََْسَح زَْمَهرير الَْقْصِف

َى الظÇَّْن؟. َّÍتُرى متَى يُْرَوى ال
َواُد اللَّيُْل الثَّائُِر والسَّ

والنَّْجَمُة الَْوِحيَدُة ِيف الَْمَساِر
َماتَزال تَْحِمُل الِبشارة لِغد بَاِسٍم

ُهو َغُد األَْشبَاِل
َغَضٌب.. ثَْورٌَة

َنى ِمَساَحاُت وتََضاِريُس الضَّ
ِغَناٌء ثَْوِري

َواُد اللَّيُْل الثَّائُِر َوالسَّ
الِْمْعَصُم واألَْصفاد

أَرٌْض تَُنوُح.. تَِنئُّ
ُل تَتََوسَّ

تَْحلُُم Ðَُِعانََقِة الُْحلم
الُْمْغتَال

َصِديُق الثَّْورَِة ثَــــائٌِر
يَْحلُُم ِبَعْوَدِة األَرِْض

َواالْخِرضار
ِباُفُول الَْمطَِر األَْسَوِد

Ðِِْهرََجاِن الَْعْوَدِة.

ــون  ــن أن تك ــن املمك ــارة وم ــب ومه ــي تدري ه
(صفــة مكتســبة) تخيــل، أن بيــدك أن تختــار أن 
تكــون ســعيداً يف أي ظــرف تحيــاه، وتتحــول الســعادة 
إىل مهمــة مســتحيلة، إذا علقتهــا Ðعطيــات وظــروف 
ومتغــÛات ألنهــا حالــة ذهنيــة مرتبطــة بنــوع أفكارك 
وقــوة اÂانــك وغــزارة علمــك وطريقــه تفكــÛك، 
ــارة مكتســبة بغــض النظــر عــن  ــا مه ــة إىل أنه إضاف
املحيــط الــذي تتواجــد فيــه، بحكــم أن الواعــي يؤمــن 
ــن  ــه، م ــل مع ــع والتعام ــة الواق ــرة صناع ــاً بفك Êام
ــكاره. ــه ومشــاعره وأف ــه وعلمــه وخيارات خــالل إÂان
وغالبــا مــا يكون شــعور الشــخص هــو الكنــز الذي 
ــاعره  ــراء مش ــالل إث ــن خ ــك، م ــا كمل ــيجعله يحي س
بدوافــع متجــددة؛ لتصبــح كل األشــياء تحــت إمــرة الشــخص كــã لــو كان يراهــا، وقــد تكــون 
متمثلــة يف أمــوال ومقتنيــات åينــة، ألقــاب زائفــة، عالقــات مؤقتــة، جــãل وجســد أخــاذ؛ كل 
هــذه األشــياء جميلــة ومهمــة لكنهــا غــÛ جالبــة للســعادة غالبــا وقابلــة للتغــÛ واالضمحــالل، 
وال Âكــن أن تكــون مصــدراً موثوقــاً ومســتمر ومتجــدد لســعادة أي شــخص.. لكنهــا إضافــات 

رائعــة نحتاجهــا، وال Âكننــا التعويــل عليهــا.
والســعادة للشــخص الواعــي حــرة ال تحــب القيــود وال الــرشوط؛ كــون الشــخص الواعــي 
ــا يشء،  ــتمر، ال يعيقه ــق املس ــن الدف ــة م ــا حال ــعادته، ألنه ــم بس ــم ويتحك ــب أن يحك يح
غــÛ متعلقــة Ðعطيــات حولــه، ومــن املمكــن أن تزيــد أو تنقــص، ولــن تكــون حالــة صناعــة، 
ــل  ــتمتاع بالتفاصي ــارة االس ــي مه ــة، وه ــكل ثق ــا ب ــم به ــا والتحك ــاس صناعته ــتطيع الن يس
الصغــÛة، ألن الواعــي Âــé للجــãل الــذي حولــه، ويقــدره ويعــرف كيــف يســتمتع باألشــياء 
التــي يف حوزتــه، وتلــك التــي ال Âلكهــا، ألن الكــون يســخى بهــا؛ وتلتقطهــا عيــون األشــخاص 

وتستشــعرها حواســهم.

ــفة  ــد فالس ــال زار أح ــë أن رج يح
فدعــاه  الغــداء  وقــت  الرومــان 

الغــداء إىل  الفيلســوف 
بــرشب  الرجــل  بــدأ  وعندمــا 
يف  رأى  وكأنــه  لــه  ظهــر  الحســاء 

صغــÛة.  أفعــى  الطبــق 
لكنــه اســتمر يف الــرشب مخافــة أن 
يحــرج الفيلســوف وحــí عــاد الرجــل 
إىل بيتــه ظــل قلقــا مــã تناولــه وفيــه 
ــه اïٔ شــديد يف  ــان وبالفعــل أصاب ثعب

بطنــه وطــار النــوم مــن عينيــه 
ــت  ــاح قصــد بي ــع الصب وحــí طل
ملــا  دواء  يجــد  لعلــه  الفيلســوف 
يعانيــه، وكــم كانــت دهشــته عظيمــة 
عندمــا أخــربه الفيلســوف أنــه ï يكــن 
ــذا  ــا كان ه ðــى وإ ــق أي أفع يف الطب
انعكاســا لصــورة أفعــى مرســومة عــىل 

ــقف. الس
ــر ووضعــه تحــت ســقف حجــرة الطعــام؛  ــه طبــق حســاء آخ ــه ســكب ل ــد قول ولتأكي
 ïٔأحــس بــزوال ا íحــ Íفانعكســت فيــه عــىل الفــور صــورة األفعــى، واندهــش الرجــل أكــ

بطنــه فــور معرفتــه بالحقيقــة.
وهنــا قــال لــه الفيلســوف: «األفعــى توجــد يف عقلــك فقــط، فالوهــم لــه قــوة نفســية 

عجيبــة قــد تتحــول إىل واقــع محســوس يف نفــس اإلنســان املتوهــم“
ــفاء“،  ــوات الش ــرب أول خط ــدواء، والص ــف ال ــان نص ــداء، واالطمئن ــف ال ــم نص ”الوه

ــا». ــه لن ــب الل ــا كت ــا إال م ــن يصيبن ــل ل ــا، «ق ــذا الزم ــه يف ه ــر ب ð ــا ــم م ــوا عليك هون

د/ بدري الرويس
ترخيص مزاولة مهنة الطب قدÂا:

:(íمسائل الحن)صادق يف آخر رشحه لــ üقال ابن أ
ــم  ــم «عل ــوا يقنعــون مــن هــذا العل ــم الزمــان ï يكون ــاس يف قدي وجــدت الن
الطــب» دون أن يحيطــوا علــãً بجــل أجزائــه، وبقوانــí طــرق القيــاس والربهــان 

التــي ال غنــى لــيشء مــن العلــوم عنهــا.
ثــم ملــا تراجعــت الهمــم عــن ذلــك، أجمعــوا عــىل أنــه ال غنــى ملــن يــزاول هــذا 

العلــم من إحــكام:
ســتة عــرش كتابــا لجالينــوس، كان أهــل اإلســكندرية لخصوهــا لنقبائهــا 
املتعلمــí، وملــا قــرصت الهمــم باملتأخريــن عــن ذلــك أيًضــا؛ وظــف أهــل املعرفــة 
عــىل مــن يقنــع مــن الطــب بــأن يتعاطــاه دون أن يتمهــر فيــه، وأن يحكــم ثــالث 

كتــب مــن أصولــه:
أحدهــا مســائل الحنــí، والثــا~ كتــاب الفصــول لبقــراط.. والثالــث أحــد 

الكناشــتí الجامعتــí للعــالج، وكان خÛهــا: (كنــاش ابــن رسافيــون).
 من كتاب كشف الظنون، حاجي خليفة.

الطب القديم

أ/ إ�ان قايد

أسرة ومجتمع
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النفــس  حفــظ  الــرشع،  مقاصــد  مــن 
طريقــان: ولذلــك  البرشيــة، 

ــا،  ــا وتكاثره ــائل بقائه ــع وس األول: ترشي
ــان: ــك طريقت ولذل

األوىل: ترشيع الزواج واإلنجاب.
الثانيــة: تحريــم ومنــع القتــل، املــؤدي إىل 

بقــاء النفــس.
الثــا�: ترشيــع رادع مــن التعــدي عــىل 
النفــوس بإهالكهــا بغــ� وجــه حــق، ولــذا 
ــات رادعــة  ــات وترتيب ــه تعــاىل عقوب رشع الل

ــات: ــذه العقوب ــن ه ــك، وم ــن ذل م
القصــاص: وهــو عــام وشــامل لــكل اعتــداء 
أو  إتــالف  أو  جــروح  مــن  النفــس،  عــىل 

ــع، أو قتــل. تغييــب مناف
بالعــ¶،  العــ¶  معــروف:  والقصــاص 
والنفــس بالنفــس، والســن بالســن، والجــروح: 

قصــاص.

فــإن عفــى صاحــب الحــق فالديــة، ومنهــا 
ــق،  ــه ح ــ� وج ــداً بغ ــل عم ــا إذا كان القت م

ــا: فتكــون حينه
(١٠٠) مائــة مــن اإلبــل، (٤٠) أربعــون 
منهــا حوامــل (عــرشاء)، وإن هــذا فإ¾ــا يــدل 
عــىل عظيــم حرمــة النفــس عنــد اللــه تبــارك 

ــا. ــا ال إعدامه ــد بقاءه ــاىل، ألن القص وتع
وانظروا إىل أمرين آخرين:

األول: أن االعتــداء الصــارخ يف قتــل نفــس، 
يجيــز القصــاص مــن املعتــدي، ولــو كانــوا 
املوازنــة  إحــداث  عــدم  ألن  نفــس،  ماْئــة 
يف الحيــاة، يــؤدي إىل فســاد املجتمــع كلــه 
املــؤدي إىل كــÊة القتــل، ألن: مــن اســتهان 

بالعقوبــة، أدمــن العــدوان والفســاد.
ــاص،  ــون القص ــرشع قان ــ¶ ي ــالم ح واإلس
ــب  ــادة نس ــن زي ــع م ــون رادع مان ــو قان فه
القتــل يف املجتمــع، فيقتــل القاتــل وال يــدري 

فيم قَتل، وال يدري املقتول فيم قُتل.

ويف صــورة أخــرى، فــأن يــد الســارق تقطــع 

يف ربــع دينــار ذهــب، (٤٠ د.أ) فــÑ فــوق، ألن 

ــة، فيمكــن  ــدي حــ¶ تواجــه صعوب ــد املعت ي
ــل  ــو قت ــك، أال وه ــن ذل ــد م ــد إىل أبع أن Òت
ــق  ــة، ألجــل الوصــول إىل تحقي ــس الربيئ النف

الهــدف: جنــي املــال.
ــل  ــال، جع ــل وع ــه ج ــإن الل ــا ف ــن هن وم
قوانــ¶  أنهــا  فــوق  الترشيعــات،  وظيفــة 
للتعامــل، فهــي قبــل وبعــد ذلــك، قوانــ¶ 
ــظ  ــم عــىل حف ــرشي القائ ــزان الب ــظ املي لحف
أساســها  والتــي  األرض،  عــÑرة  مقومــات 
اإلنســان، ولــذا نجــد اإلمــام أبــا حنيفــة رحمــه 
ــه، جعــل النظــرة اإلنســانية، القاØــة عــىل  الل
ــز القصــاص  ــدم، يجي ــار أســاس حرمــة ال اعتب
حتــى بــ¶ املســلم وغــ�ه، إن اعتــدى املســلم 
ــدم، ألن  ــفك ال ــل وس ــ� بالقت ــذا الغ ــىل ه ع
وجعــل  الــدم،  حرمــة  عظّــم  تعــاىل  اللــه 
الــرشع ســياجاً حافظــاً لــه، متوعــداً مــن 
ــه تعــاىل أعلــم. ــة، والل ــه بالعقوب اعتــدى علي

تعظيم الدية وحرمة الدم
د/ سم� مراد

اليسر في الدين مقصد وغاية شرعية
ــالم  ــة أن اإلس ــل القبل ــن أه ــدا� م ــايص وال ــم الق يعل
قــدر  عــىل  فيــه  التكليــف  وأن  عــرس،  ال  يــرس  ديــن 
االســتطاعة، وأنــه ال مشــقة غــ� ُمســتطاعة يف رشع اللــه، 
وهــي مزيــة اختــص اللــه بهــا أهــل اإلســالم واإلســالم عــن 
باقــي األمــم والديانــات، ولــذا ظــل اإلســالم باقيــاً إىل يومنــا 

ــا. ــن عليه ــه األرض وم ــرث الل ــيظل إىل أن ي ــذا، وس ه
يقــول اللــه تعــاىل: «اليَــوًم أَكَملــُت لَُكــم ِديَنُكــم 
ــاً»  ــالَم ِديَن ــُم اإلِس ــُت لَُك ــي ورَِضي ــم نِعَمِت ــُت َعلَيُك وأÒََْم
إىل ختــم  تشــ�  الكرåــة  اآليــة  «فهــذه   ،(٣ (املائــدة: 
ــيحفظ  ــه س ــى أن الل ــالم، èعن ــن اإلس ــان بدي ــه األدي الل
ــا هــي  ــة اإلســالم وســيبقيها ظاهــرة عــىل غ�هــا؛ ألنه أم
ــار،  ــل والنه ــب اللي ــÑ تعاق ــه، مه ــة ل ــة والحامل الحاضن

ومهــÑ كاد لهــا األعــداء.
طَائَِفــٌة  تَــزَاُل  «ال  والســالم:  الصــالة  عليــه  ويقــول 
ــم  ــن َخذلَُه ــم َم ــه، ال يَُرضُُّه ــِر الل ــًة بأَم َØِــي قَا ِت ــن أُمَّ ِم
ــَىل  ــُروَن َع ــم ظَاِه ــه وُه ــُر الل ــأîَِ أَم ــى ي ــم، َحتَّ أَو َخالََفُه
النَّــاِس“، فمــن أدل الدالئــل عــىل اســتمرارية اإلســالم 
وبقائــه إىل آخــر الزمــان مــا يتمتــع بــه هــذا الديــن 
الحنيــف مــن يــرس وســÑحة ومرونــة يف أوامــره وأحكامــه 
ــاس  ــع الن ــذي دف ــر ال ــة، وهــو األم ــة عام ــه بصف ورشيعت
ــه  ــه دفعــاً مــن كل حــدب وصــوب، وجعلهــم يدخلون إلي

ــديدين. ــان ش åــة وإ ــن قناع ــراه ع ــة دون إك طواعي

هــذه  تكاليــف  يف  الكــربى  القاعــدة  هــي  فهــذه 
العقيــدة كلهــا، فهــي ميــرسة ال عــرس فيهــا، وهــي توحــي 
للقلــب الــذي يتذوقهــا، بالســهولة واليــرس يف أخــذ الحيــاة 
كلهــا، وتطبــع نفــس املســلم بطابــع خــاص مــن الســÑحة 
ــا  ــؤدى معه ــÑحة ت ــد، س ــا وال تعقي ــف فيه ــي ال تكل الت
كل التكاليــف، وكل الفرائــض، وكل نشــاط الحيــاة الجــادة، 
وكأ¾ــا هــي مســيل املــاء الجــاري، و¾ــو الشــجرة الصاعــدة 

ــة  ــم برحم ــع الشــعور الدائ ــة ورضــاء، م ــة وثق يف طòنين
ــاده املؤمنــ¶. ــه اليــرس ال العــرس بعب ــه وإرادت اللّ

لكــن إشــكاالً حصــل لــدى البعــض ففهــم اليــرس عــىل 
غــ� حقيقتــه، مــÑ دفعــه إىل إهــÑل الكثــ� مــن األحــكام 
ــو  ــن يدع ــا م ــل رأين ــرس؛ ب ــاً للي ــة طلب ــر الرشعي واألوام
النــاس إىل تــرك كثــ� مــن األوامــر اإللهيــة بحجــة التيســ� 
والتخفيــف عــن النــاس، مدعيــاً أن العــربة بأعــÑل القلــوب 
ال األبــدان، وإصــالح النوايــا ال أداء الفرائــض والُســنن، 
البعــض ذريعــة  التيســ� عنــد  حتــى صــارت قاعــدة 
للتفريــط والتقصــ�، بــل االنســالخ مــن ديــن اللــه بالكليّــة.
ــرس  ــ�، أو الي ــراد بالتيس ــان امل ــا بي ــب علين ــذا وج له
ــرشع  ــÑل ال ــف وإه ــرك التكالي ــي ت ــل يعن ــن، ه يف الدي
والســعي خلــف ملــذات الدنيــا وُملهياتهــا؟ أم لألمــر ضابط 
يحكمــه، وقاعــدة تضبــط مســاره؛ حتــى ال åتهــن الديــن، 
ويضيــع كــÑ ضــاع غــ�ه مــن األديــان؟، فاليــرس يف حقيقتــه 
ال يعنــي إطــالق اإلنســان مــن كل قيــد رشعــي، وإعفائــه 
ــه  ــن الل ــة م ــو «رحم ــل ه ــقة، ب ــف ومش ــن كل تكلي م
ــم يكلّفهــم èــا ال يطيقــون، وهــو أيضــاً يســّد  ــاده فل بعب
الذرائــع ويقطــع الطريــق عــىل املتهاونــ¶، حيــث البــد من 
امتثــال أمــر اللــه، فمــن ú يســتطع أن يصــيل قاØــاً صــّىل 
جالســاً أو مضطجعــاً، وبذلــك يتحقــق اإلتيــان باملأمــور بــه، 
ولكــن بالكيفيــة التــي ال مشــقة فيهــا، فالتيســ� إذاً يلغــي 
ــص  ــباب التملّ ــع أس ــع، ويقط ــاول التضيي ــن يح ــذر م ع
ــة  ــه الرخص ــة، وأمام ــاون حّج ــدع للمته ــÑل، وال ي واإله
ــاب الحــرص  ــدالً مــن العزåــة، فالتيســ� إذاً هــو مــن ب ب
ــاء مــن  ــُع الحــرج اإلعف ــي رف عــىل أداء الفرائــض، وال يعن
بــذل أي جهــد، وإ¾ــا اإلعفــاء مــÑ يف بذلــه مشــقة وجهــد 

غــ� عــادي.
وعــىل هــذا فاليــرس يف اإلســالم هــو: «ترشيــع األحــكام 
ــه عــىل  ــف، وقدرت ــه حاجــة املكل ــت في عــىل وجــه روعي

ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــي، م ــاب النواه ــر واجتن ــال األوام امتث

ــع. ــية للترشي ــادئ األساس باملب

ــام، وهــو الفريضــة التــي  ــاالً بالصي ولنــرضب لذلــك مث

نزلــت فيهــا أيــة اليــرس: «يُِريــُد اللَّــُه ِبُكــُم اليُــَرس وَال يُِريــُد 

ــص اللــه للمريــض  ِبُكــم الُعــَرس» (البقــرة: ١٨٥)، فقــد رخَّ

واملســافر الفطــر يف رمضــان بــرشط القضــاء؛ فعــىل الرغــم 

مــÑ يف الصيــام مــن مشــقة إال أنــه فريضــة يعاقــب تاركهــا 

بــال عــذر، وعليــه فليــس املقصــود باليــرس نفــي كل 

مشــقة، بتعطيــل الفرائــض، وإ¾ــا يــراد بــه حقيقــة «فـــعل 

مــا يحقــق الغايــة بــأدþ قــدر مــن املشــقة.

اليــرس غايــة عليــا مــن غايــات الرشيعــة، ومقصــد 

ــر  ــكل أم ــدة ل ــا، وهــو أســاس وقاع ــن مقاصده ــم م كري

رشعــي تكليفــي، ولهــذا تكــÊ اإلشــارات الدالــة عــىل ذلــك 

ــه وســلم. ــه علي ــا -صــىل الل ــنة نبيِّن ــا وس ــاب ربن يف كت

مقصــد  اليــرس  أن  عــىل  القرآنيــة  اإلشــارات  فمــن 

يــن ِمــن  ــَل َعلَيُكــم ِيف الدِّ ــا َجَع ــه تعــاىل: «وَم رشعــي، قول

ــُه أَن  ــُد اللَّ ــل: «يُِري ــز وج ــه ع ــج: ٧٨)؛ وقول ــَرٍج» (الح َح

ــاء: ٢٨)؛  ــا» (النس ــاُن َضِعيًف ــَق اإلِنَس ــم وُخلِ ــَف َعنُك يَُخفِّ

إِالَّ ُوســَعَها»  نَفســاً  اللّــُه  ـُف  يَُكلـِّ وقولــه ســبحانه: «َال 

.(٢٨٦ (البقــرة: 

ومــن أقــوال النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم الدالــة عــىل 

يــرس الرشيعــة قولــه: «إن الديــن يــرس، ولــن يشــاد الديــن 

أحــد إال غلبــه، فســددوا وقاربــوا وأبــرشوا، واســتعينوا 

بالغــدوة والروحــة ويشء مــن الدلجــة»، وعــن جابــر ريض 

ــال:  ــه وســلم ق ــه علي ــه صــىل الل ــه أن رســول الل ــه عن الل

«إن اللــه ú يبعثنــي معنتــاً وال متعنتــاً، ولكــن بعثنــي 

ــÑً ميــرساً». معل

أ/ رمضان غنام

العدد«١٣»دينية
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الشاعر السنغايل: عبدالله ابن باه نونية القرآنأبواب دستور السماء
افتح كتاب الله إن الفاتحة

فتٌح وبرهاٌن وسبع مثا�
بقٌر وعمران كظلِّ سحابة

وعىل النساء موائد الرحمن
اجعل من األنعام قُر� وارعها

يف ذروة األعراف والوديان
للِه أنفال وآل محمٍد

والتوبة تغىش يونس بأمان
أوما علمت بأنَّ هودا مرسل

وبأّن يوسف أجمل الشبّان
وإذا سمعت الرعد حنَّ بصوتِه

فاعلم بأّن املاء ذو جريان
واسمع إلبراهيم التسمع ملا

قد قال أهل الِحجر من نُكران
والنحل ملّا ربها أوحى لها

تاقت إىل اإلرساء يف األوطان
ولقد علمنا أّن كهفاً آمناً

وبأنَّ مريم أطهر النسوان
وبأنَّ طَه أمَّ كلَّ االنبياء

يف املسجد االقىص بال نقصان
وبأن حج البيت ركٌن خامس

واملؤمنون أتوُه يف إذعان
والنور يكسوهم لُحسِن خصالهم

ولهم ك½ل الوصف يف الفرقان
وانهل من الشعراء عل½ً نافعاً

تكسب لساناً ناطقاً وبيان
واعلم بأنَّ الّنمل جاء حديثها

قصصاً وبيت العنكبوت مهاِن
والروم يف أدÀ البالد تدنََّست

واعمل Âا أوىص به لق½ن
واسجد لربك خاشعاً متذلالً

واحذر من احزاٍب ذوي خرسان

سبأ وفاطر ثّم ياسÉ بعدها
والصافات تقي من الشيطان

صاٌد تعلَّم والزمر التنسها
غافر ورتّل فُِصلَت باتقان

شورى فالزمها وهذا نهجنا
والزخرف احفظ التُكن ولهان

والساعة آتية ومن ارشاطها
ماجاء يف القرآن من دّخان

وبها ترى كل الخالئق جاثية
حتى قُرى األحقاف تجتمعان

Àواعلم بأن محمد فتح الُد
والفتح االعظم جاء بعد Óان

وأقام يف الحجرات طول حياتِه
ومرتالً(قاٍف) بكل أوان

والذاريات مفصالً آياتها
والطور مسٌك فاح يف االركان

والنجم نوٌر للخالئق تهتدي
وكذا القمر نوٌر من الرحمن

والله أخرب أن يوم الواقعة
فَصٌل وأن الحكم للديان

جعل الحديد منزالُ سبحانه
وسمع لخولة يوم يجتدالن

والحرش آٍت ألف يوم طولُه
وبه ترى الثقالن ×تحناِن

وبه ترى األمالك صفاً واحداً
يف يوم جمعة ماله من ثاِن

واهل النفاق تهتكت استارهم
يوم التغابُن يُعرَُف البهتان

أما الطالق فال تبادر لفظُه
واجعلُه كالتحريم يف امليزاِن

واملُلك لله والقلم مخلوقُه
األول تعاىل خالق الثقالن

والحآقّة حٌق ومن أس½ئها
يوم املعارج يخسف القمران

نوٌح نبيٌّ مرسٌل من ربه
والِجّن حق جاء يف القران

ل واملدثر جاءتا وإذا املزمِّ
يوم القيامة يبعث اإلنسان

واملرسالت أتت تبّرشُ بالنبأ
والنازعات تزلزل االبدان

عبىس من األعمى فقال الوحي ال
ال يامحمد ياعظيم الشأِن

وإذا أà التكوير آن االنفطار
يتلو وللمطففÉ نáاِن

وترى انشقاقاً يف الس½ ذات الربوج
والطارق األعىل تراُه داِن

وترى وجوهاً ِذكرها يف الغاشية
وترى طلوع الفجر يف البلدان

والشمس بعد الليل تُرشُِق بالضحى
واالنرشاح لفائٍز بجنان

والتÉ والزيتون حلٌو طَلُعها

وبدأ بإقرأ يف العلق أمران

يف ليلة القدر املبارك أُنزلَت

يف الوتر ال يف الشفع من رمضان

ثم تواىل للرسول منّج½ً

والبيّنة يف قولنا برهان

وإذا رأيت األرض حولك زلزلت

والعاديات تصيح يف امليدان

لعلمت أن القارعة قد آذنت

فل½ التكاثُر يا أخا العرفاِن

والعرص إن الهمز شÉٌ فعلُه

والويل للهّ½ز والطّعان

والفيل أدبر يف رشوٍد عندما

عجزت قُريٌش عن ِحمى األوطان

من ×نع املاعون يحرم رشبًة

من ماء نهر الكوثر السيّان

والكافرون تنكست راياتهم

والنرص يوم الفتح لإل×اِن

ولقد علمنا أنَّ تبت واملسد

ويٌل يذوق عذابُه الزوجاِن

فاحرص عىل اإلخالص والزم حبلُه

فبغáِه اليقبل االحساِن

واعلم بأنَّ الله مالك أمرِه

رّب الفلق والناس واألكوان

ëوبذا أكون قد ختمت قصيد

سّميتها نونية القرآن.

درجات الوفاء في اإلسالم
د/طه عبد السالم خض�

إن للوفــاء بالعهــد درجــاٍت أعالهــا: وفــاؤك أيهــا املســلم 
ــا وإîــا  ïــك بــه رب ــه Âقتــىض إ×ان نحــو ربــك Âــا التزمــت ب
يتحقــق ذلــك بامتثــال جميــع أوامــره واجتنــاب جميــع 
نواهيــه والجهــاد إلعــالء كلمتــه واملســارعة إىل مرضاتــه، 
وإîــا كان أعــىل الدرجــات ألنــه قــد يكلفــك الــروح واملــال يف 
ســبيل محبــة اللــه ورضــاه وهــذه منزلــة النبيــÉ والشــهداء 
والصديقــÉ والصالحــÉ وكــم فــاز بهــا مــن أصحــاب رســول 

.Éــه وســلم ومــن التابعــ ــه علي ــه صــىل الل الل
ــق  ــا يتحق îــك وإ ــع نفس ــك م ــة وفائ ــون درج ــم تك ث

الوفــاء مــع نفســك بأمريــن:
أحدهــ½: أن ال تحرّمهــا مــا أحــل اللــه لهــا مــن الطيبــات 
يقــول تعــاىل: ﴿يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ال تَُحرُِّمــوا طَيِّبَــاِت َمــا 
ــَن﴾  ــبُّ الُْمْعتَِدي ــَه ال يُِح ــُدوا إِنَّ اللَّ ــْم َوال تَْعتَ ــُه لَُك ــلَّ اللَّ أََح

املائــدة: آيــة ٨٧.
الثــا�: أال توردهــا مــوارد التهلكــة فتحميهــا مــن األخطــار 
ــْوا  ــاىل: ﴿َوالَ تُلُْق ــول تع ــام يق ــرشور واآلث ــن ال ــا م وتحفظه
بأيِْديُْكــْم إَىل التَّْهلَُكــِة وأْحِســُنْوا﴾ البقــرة: آيــة ١٩٥، إن الذين 

يعبــون مــن الشــهوات وامللــّذات غــá املرشوعــة بحجــة أنهــم 
.Éتّعــون أنفســهم واهمــون بــل هــم ألنفســهم مــن الظاملــ×

تفنى اللذائذ يامن نال شهوتـه
من املعايص ويبقـى اإلثم والعار

تبقى عواقب سوء ال انفكاك لها
ال خáَ يف لّذة من بعـدها النار

أمــا الدرجــة الثالثــة للوفــاء: فهــي وفــاؤك مــع غــáك مــن 
النــاس، وإîــا يتحقــق ذلــك بــأن تــؤدي مــا التزمــت بــه نحــو 
ــا  ــÉ وفيً ــاس أجمع ــو الن ــل نح ــك؛ ب ــدك وإخوان ــك وول أهل
ــأداء  ــا إال ب ïــن وفي ــن تك ــم، ول ــدك إياه ــم ووع ــدك له بعه
ــه  ــق حق ــي كل ذي ح ــم وأن تعط ــك نحوه ــب علي ــا وج م
ــح  ــم النص ــون دائ ــة ألوالدك، وتك ــة والرتبي ــن الرعاي فتحس
ــر  ــد الحائ ــاء أن ترش ــن الوف ــك، وم ــم ولزوج ــه له والتوجي
ــوايس  ــوف وت ــث املله ــاج وتغي ــدي الضــال وتعــÉ املحت وته

ــة املكــروب. ــرج كرب املنكــوب وتف
وإîــا كانــت درجــات الوفــاء عــىل هــذا الرتتيــب أوالً مــع 

ــرزق  ــه مــن { ي ــاس؛ ألن ــم مــع الن ــم مــع نفســك، ث ــه ث الل
الوفــاء مــع اللــه وال مــع نفســه فلــن يكــون وفيïــا مــع غــáه 

مــن بــاب أوىل.
ــاء فقــد رزق  ــن اإل×ــان، مــن رزق الوف ــد م حســن العه
الخــá كلــه، وأن املؤمــن عنــد كلمتــه، وفيــا بعهــده ال يغــدر 
ــه  ــىل الل ــد ص ــه محم ــáة نبي ــك س ــالً يف ذل ــون ممتث وال يخ

ــد رشوطهــم». ــه: «املســلمون عن ــه وســلم وقول علي

دينية






