
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

ــدأ  ــد كان -وســيظل- الحــوار ومب لق
عــى  اآلخــر  مــع  الوطنيــة  الرشاكــة 
أســاس مــن التــوازن والتكامــل بــن 
واملســؤوليات  والواجبــات  الحقــوق 
ــر  ــا يف املؤمت ــل بالنســبة لن ــة ميث الوطني
وثوابــت  مبــادئ  العــام  الشــعبي 
سياســية راســخة ال تتزعــزع، وتحولــت 
إىل قناعــات وثقافــة وســلوك ومنهــج 
عمــل لــدى كل مؤمتــري ومؤمتريــة دون 
اســتثناء، وعملنــا عــى تجســيدها يف 
واقــع الحيــاة السياســية طيلــة 33 عامــاً 
مــن منطلــق يقيننــا التــام أن مهمــة 
ــؤولية  ــه مس ــاع عن ــن والدف ــاء الوط بن
ــن  ــق كل مواط ــى عات ــع ع ــة تق مقدس
الوطــن  هــذا  ســامء  تحــت  يعيــش 
ويتنفــس هــواءه ويقتــات مــن خرياتــه؛ 
ألن هــذه املهمــة ال يختــص بهــا وال 

يحتكرهــا طــرف دون آخــر.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح
األحد، 24-أغسطس-2014م

إضاءة

اليمــن تاريــخ عريــق ومــرشق؛ وحــارض مــؤمل وموجــع ليــس 
ــكل مــن وطــأت  ــكل العــرب واملســلمن، ول ــل ل ــا فحســب؛ ب ألبنائه
ــه يف  ــب ناظري ــا وتقل ــا ورشب ماءه ــس هواءه ــا وتنف ــه ثراه أقدام

ــان. ــي اإلنس ــن بن ــا م أرجائه
موطــن اإلنســان األول -آدم عليــه الســام-، ومحرقــة اإلنســان 
األخــري- بالنــار التــي ســتخرج مــن عــدن وتســوق النــاس ألرض 
ــروات  ــن ث ــا م ــزه يف جنباته ــا تكتن ــارص مل ــا املع ــرش- يف تأريخه املح
ــواع  ــة عــى ســطحها، ومــن أفخــر أن ــة ونباتي ــة وحيواني ــة برشي هائل
األســامك واللؤلــؤ واملرجــان والعنــر يف عمــق بَْحَريْهــا، ومــن معــادن 
نفيســة وذهــب أحمــر وأبيــض وأســود تحــت ترابهــا، ومخــزون بنيهــا 
مــن مــوروث غائــر يف أعــامق الحضــارة واألزمــان؛ شــكلت بعــًدا مهــاًم 
ــة،  ــة الســاعية للســيطرة العاملي واســراتيجًيا يف خطــط القــوى الكوني
ــا  ــع الجغرافي ــة صن ــة، والزاعم ــر البرشي ــر مصائ ــة يف تقري والطامح
وإدارة األقــدار.. فوضعــت برامجهــا ورســمت أنشــطتها واختــارت 

ــل. ــدى الطوي ــان وعــى م ــة وإتق ــا بعناي ــا وأذياله أصابعه
انكشــفت تلــك الظواهــر الظاميــة والخطــط الشــيطانية يف بادنــا 
بشــكل عصابــات مافيــا، وجامعــات إرهابيــة، وســاالت عرقيــة تزعــم 
احتــكار الســلطة واملــال والنفــوذ وتدعــي الفوقيــة عــى ســواها 
الســاموية  والعقائــد  األديــان  ملختلــف  تنتســب  بعضهــا  تســاند 
والوضعيــة، اخرقــت منظومــة الدولــة واســتهدفت أمنهــا واســتقرارها 
ــرزت باســم معارضــة  ــوم؛ وب ــة إىل الي ورموزهــا مــن فجــر الجمهوري
تحــت مظلــة الدســتور والقانــون ظاهريًــا ومخربــة يف الظــل والظــام 
كالســوس يف الخشــب، محاولــة إخــراج الشــعب عــن قيمــه وأصالتــه 
وأعرافــه املثــى وتقاليــده، خدعــت الكثــري وغــررت بحدثــاء األســنان 
ــت  ــر، وأوصل ــي الضامئ ــوس ومنعدم ــاف النف ــة وضع ــيل املعرف وقلي
ــلبي  ــزؤ الس ــؤمل والتج ــظي امل ــة والتش ــوىض العارم ــذه الف ــاد له الب
ــان  ــاء والدخ ــتمتعة باألش ــرايف، مس ــل الجغ ــوي قب ــطري املعن والتش

ــاء. ــركام واألســقام والب ــاء وال ــق والدم والحرائ
لذلــك اليمــن بجبالهــا وتالهــا ووديانهــا وســهولها تنــادي األوفيــاء 
واألصــاء والنبــاء والرشفــاء إىل االصطفــاف والتوحــد يف خــط الدفــاع 
عــن الشــعب والوطــن مــن الزيــغ واالنحــراف، مــن التعدي املليشــاوي 
ــي..  ــكري خارج ــل عس ــن تدخ ــه م ــبب ب ــا تس ــر وم ــامل والجائ الظ
ــات  ــام ومؤسس ــون وتفعيله ــتور والقان ــراءة الدس ــادة ق ــوة إلع الدع
ــة  ــا يف مواصل ــة التــي رســخها النظــام الجمهــوري، والســري قدًم الدول
ــة بالوحــدة  َج ــر املتوَّ ــورة 26 ســبتمر و 14 أكتوب ــق أهــداف ث تحقي
اليمنيــة التــي تعتــر روح الوطــن الخالــد، وهــي وصيــة ابــن اليمــن 

ــرار. ــه وكل الشــهداء األب ــار الزعيــم الشــهيد رحمــه الل الب
ــامءه الفكــري  ــا كان انت ــور أي ــي غي ــي مين ــاذ مهمــة كل وطن اإلنق
والعقــدي، مهمــة كل مينــي يتواجــد فــوق أي أرض وتحــت أي ســامء، 
اإلنقــاذ واجــٌب عينــٌي عــى كل إنســان عاقــل يرفــض التخريــب 
ــان، ومســؤولية عظمــى  ــر والتعــدي والطغي ــم والقه والتدمــري والظل
عــى كل النخــب السياســية ورجــال الفكــر والدعــوة والفــن واألدب.. 
فســتبقى اليمــن وســينتهي كل الطغيــان واإلجــرام وأهلــه ومــن 
خلفهــم مــع حملهــم لــأوزار واألثقــال؛ ولــن يســامحهم الشــعب أبــًدا 

ــرة.  بــن يــدي قــايض القضــاة وقاهــر الجباب

إنقاذ الوطن مهمة من؟!

بقلم رئيس التحرير 

أ / عمر الشلح الحركة االنقالبية الحوثية، االفتتاحية
وتجريف الهوية الوطنية

واقع المرأة العربية بعد 
سنوات من الحرب والصراع

الدرع الواقي من االنحرافات 
الفكرية للنشء والشباب

الميــة ابــن الــوردي
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أربعة أوراق وقضايا مصريية:
ــة  ــة الوطني ــددات الهوي ــت، »مح ــة األوىل ناقش الورق
اليمنيــة يف الدســتور والقانــون وارتبــاط امليثــاق الوطنــي 
بهــا، قدمهــا د/ عبــد الحفيــظ النهــاري، أمــا الورقــة 
الثانيــة: أتــت حــول الجاعــة الحوثيــة وتجريــف الهويــة 
الوطنيــة يف الرتبيــة والتعليــم، قدمهــا د. جــال الحمــري، 
ــث  ــة الثال ــا الورق ــتقبل«. أم ــن املس ــة مي ــس »مؤسس رئي
ــة  ــة اليمني ــف الهوي ــة وتجري ــت لــــ: »اإلمام ــد تطرق فق
يف املــايض والحــارض، قدمهــا اإلعالمــي والكاتــب عبداللــه 
النظــام  قضيــة:  تناولــت  الرابعــة  الورقــة  اســاعيل. 
اإلمامــي والتجريــف التاريخــي للفنــون د. أروى الخطــايب 
األكادمييــة والناشــطة الحقوقيــة بربلــن. باإلضافــة إىل 
ــدة  ــة جي ــن شــكلوا إضاف ــن الذي مجموعــة مــن املتداخل

ــة. ــراء األوراق املقدم ــم ث رغ
أدارت النــدوة كانــت مــن نصيــب أ/ زكيــة هيــكل مــن 

جمهوريــة مــر العربيــة.

تعريف الهوية من واقع تاريخي:
باختيــار  ورقتــه  النهــاري  الحفيــظ  عبــد  د/  بــدأ 

للتعريــف  والقيــم، كمدخــل  األفــكار  مــن  مجموعــة 
بجــذور الهويــة وطابعهــا وأهميتهــا؛ مــن أجــل الحفــاظ 
عــى نســق مجتمعــي متجانــس، قائــم عــى الحريــة 
بســيادة وطنيــة،  متمتــع  واالخــاء،  واملحبــة  والســالم 
وثوابــت متحــررة مــن كل أشــكال الظلــم والهيمنــة.

ــة يف  ــول الهوي ــة ح ــاور حيوي ــرق إىل مح ــاري تط النه
الدســتور والقوانــن اليمنيــة مــن أجــل الوصــول إىل جوهر 
ــا  ــع عنه ــب أن نداف ــي يج ــح الت ــد املالم ــرة وتحدي الفك
واملعــاين والقيــم الســامية التــي تــكاد تندثــر بفعــل التيــار 

ــويت. الكهن

يقــول األمــر معقــد جــًدا والهويــة مجمــوع مــن 
العــادات والتقاليــد واألعــراف والتاريــخ الطويــل أو مركبــة 
مــن كل هــذا، تتكــون وتتشــكل عــرب عقــود طويلــة، 
ــم  ــعب ويرتاك ــب يف أي ش ــا يرتس ــة م ــا خالص ــى أنه مبعن
عــى امتــداد قــرون مــن الحركــة الثقافيــة والفكريــة 

والدينيــة والعــادات التقاليــد.
1962م  ســبتمرب   26 ثــورة  مــن  جعــل  النهــاري 
ــبات  ــن املكتس ــث ع ــة أوىل للحدي ــتة عتب ــا الس وأهدافه

ــتمد  ــا اس ــرة، منه ــح كب ــداف مفاتي ــت األه ــف كان وكي
ــول  ــه ح ــه ونقاط ــة كل تعريفات ــي، وصيغ ــاق الوطن امليث
مجمــل القضايــا، ليــأيت كخالصــة ملــا نحملــه يف وجداننــا.

 أيًضــا أورد مســألة اســتقالل الجمهوريــة اليمنيــة 
وســيادتها ضمــن أمــة عربيــة متشــاركة يف اللغــة إضافــة 
إىل الــدور الــذي لعبتــه العمليــة الدميقراطيــة والتعدديــة 
ــاء  ــًدا أساســيًا يف بن ــة والسياســية التــي كانــت راف الحزبي

ــة. ــة والخراف ــن الطبقي مجتمــع متاســك خــال م
املجتمــع  تجــاه  األنظمــة  مهــام  إىل  وأشــار 
ــات  ــا الحري ــادر، منه ــب أال تص ــي يج ــتحقاقات الت واالس
املواطــن،  خصوصيــات  وحفــظ  الخدمــات  وتقديــم 
ومعتقداتــه، كــا توقــف كثــرًا عنــد أهميــة امليثــاق 
ــع  ــة للجمي ــتور ومرجعي ــة دس ــأيت مبثاب ــذي ي ــي ال الوطن
كونــه يعيــد تفســر الهويــة التــي جــاءت اجــاال يف 
الدســتور، والــذي عــزز خطــاب الوســطية واالعتــدال 
ومحاربــة البــدع، ونظــم العالقــة بــن األنــا واآلخــر واتــاح 
الوطنــي  للــوالء  معايــر  قيــود، ويضــع  التفكــر دون 
ومحــددات تتمثــل يف الحفــاظ عــى الســيادة ورفــض 
كل أشــكال التبعيــة، تجســيد الثــورة فكــرا وســلوكا وهــو 
التحــدي الــذي نعيشــه اليــوم مــن خــالل دمــاء الشــهداء 
الذيــن ســقطوا منــذ فجــر ســبتمرب دفاعــا عــن كل القيــم 

والثوابــت.
ــة  ــباب وكاف ــشء والش ــرتىب الن ــا إىل رضورة أن ي داعي
األجيــال عــى هــذه املعايــر، املتمثــل يف الوحــدة الوطنيــة 
واالبتعــاد عــن العصبيــة والتنشــئة الدينيــة األيديولوجيــة 
القضيــة  ومنهــا  العربيــة  القضايــا  مــع  والتفاعــل 
الفلســطينية، مــن واقــع أن ال ســيادة لنســب أو مــال أو 
طائفــة أو شــلة، حيــاة قامئــة عــى العــدل االجتاعــي ال 
ــن  ــوارق ب ــب الف ــن تذوي ــد م ــض وال ب االقصــاء والتحري

ــات. الطبق
مؤكــًدا اليــوم عــى أن هنــاك مدخــالت غــر قابلــة ألن 
ــة أن يتــم اســقاطها  ــا، ومــن الصعوب تصبــح ضمــن حياتن
عــى وقعنــا أو الخــروج عــن املرجعيــات الرئيســية التــي 
ــحب  ــك ينس ــار إىل أن ذل ــة، وأش ــة الوطني ــا الهوي تتمثله
ــس  ــة، ولي ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة الرتبوي ــى املؤسس ع
ــذا  ــب، ول ــة أو مذه ــة او فئ ــدة طائف ــن عقي ــر ع التعب
فــإن الرتبيــة قــوة، والعقيــدة هــي محــور االرتــكاز، ليــس 
ــة التــي تريــد أن تســحب نفســها عــى  العقيــدة الطائفي

ــن. اآلخري

وختــم حديثــه عــن العهــد اإلمامــي الــذي حــاول 
ــة وال  ــة طويل ــام معرك ــا أم ــا أنن ــل، موضًح ــس الجه تكري
بــد مــن الوقــوف يف وجــه التجريــف الــذي يحــاول زراعــة 
الجهــل ومصــادرة الحريــات، واكــد عــى أن حايــة الحقل 

ــات يف الوقــت الحــارض. الرتبــوي مــن أقــدس الواجب

تغيري املناهج وتفخيخ عقول النشء:
األوراق،  أهــم  مــن  تعــد  التــي  التاليــة  الورقــة  يف 
ــف  ــم وكي ــن التعلي ــري ع ــال الحم ــا د. ج ــدث فيه تح
تعمــل جاعــة الحــويث عــى تغيــر املناهــج بــكل الســبل 
مخيفــة،  تجريــف  عمليــة  يف  واالمكانيــات  والطــرق 
كل ذلــك تــم عرضــه باألرقــام والحقائــق واملســتندات 

وتقاريــر موثقــة بالصــور والشــواهد.
ــج  ــا ملناه ــون رؤيتن ــار إىل رضورة أن تك ــري أش الحم
فقــري  وعمــود  أســايس  مدخــل  باعتبارهــا  التعليــم 
الكتســاب الهويــة الوطنيــة والحفــاظ عليهــا، فهــي مجمــل 
مــا ميكــن أن يكتســبه جيــل كامــل متطلــع يســتطيع 
الدفــاع عــن كافــة املكتســبات التــي تجعلــه منتميــا 

لجــذوره الوطنيــة.

كانــت  التــي  املناهــج  إىل  أشــار  الســياق  ذات  يف 

قــد رســخت يف طريقهــا وعــى مــدى عقــود للكثــر 

ــى  ــاظ ع ــاوية، الحف ــة املتس ــا: املواطن ــم، منه ــن القي م

ــة  ــة والعنري ــة الفــوارق الطبقي ــة، اذاب ــة الحضاري الهوي

والطائفيــة يف البــالد.

وطــرح كيــف أن املليشــيا يف الوقــت الراهــن تســابق 

ــة املراحــل  ــر املناهــج الدراســية يف كاف ــن نحــو تغي الزم

ــا فجــرت  ــل إنه ــة، ب ــج الجامع األساســية وصــوال إىل منه

الحــرب يف تجنيــد  املــدارس واســتغلت  العديــد مــن 

األطفــال وحرمــان مــا يقــارب 4 ماليــن مــن التعليــم 

ــة. ــج بالخراف ــخ املناه ــدة، وتفخي ــباب عدي ألس

ــوة يف  ــية خط ــج الدراس ــر املناه ــى أن تغي ــدد ع وش

غايــة الخطــورة تهــدد النســيج االجتاعــي ومتســخ هويتــه 

الوطنيــة والعربيــة وتســعى لتلويــث عقــول الطــالب 

ــتوردة. ــكار املس ــة واألف ــة والكراهي بالطائفي

نهج الحويث التدمريي:
يف هــذه النقطــة يشــر إىل طريقتــن أنتهجهــا الحــويث 

الحركة االنقالبية الحوثية، وتجريف الهوية الوطنية
انعقدت عر تطبيق ZOOM ندوة نقاشية 
وطنية مساء األربعاء 15 ديسمر/ 2021، تحت 
عنوان: »الحركة االنقابية الحوثية، وتجريف الهوية 
الوطنية«، والتي أقامتها واعدتها »مؤسسة مين 
املستقبل لإلعام«.
الندوة من املفرض أن تتضمن ستة أوراق 
كل ورقة تحمل محور مختلف جميعها تصب يف 
تجريف الهوية، قبل أن يتغيب اثنن من املشاركن 
وهم د. محمد جميح، كانت ورقته حول: تجريف 
الهوية اليمنية بن األمئة والحوثين. واألستاذ. عادل 
األحمدي، وورقة حول الحركة الحوثية اإلمامية 
وتجريف العمران.

ــي  ــر الوظيف ــت األوىل: يف التغي ــة متثل ــة الرتبوي يف العملي
ــوادر  ــن والك ــم باملعلم ــن له ــتبدال موال ــالل اس ــن خ م
املــدارس  مــدراء  مســتوى  عــى  واملؤهلــة  املوجــودة 

ــات. ــة املحافظ ــة يف كاف ــب الرتبي ــدراء مكات وم
وممنهجــة  مربمجــة  تعديــالت  الثانيــة  الطريقــة 
ــأيت  ــإن هــذا ي للمناهــج الدراســية، وبحســب الباحــث: ف
مــن خــالل محــاول اإلجابــة عــى ثالثــة أســئلة مهمــة هي:
املناهــج  يف  أدخلــت  التــي  التغيــرات  هــي  مــا 

لدراســية؟. ا
مــا هــي مخاطــر تغيــر املناهــج التعليميــة وانعكاســها 

عــى املجتمــع؟
مــا هــي الطــرق واألســاليب ملواجهــة هــذه التعديــالت 

التــي تســتهدف الهويــة الوطنيــة؟
املناهــج  يف  أدخلــت  التــي  للتغيــرات  بالنســبة 
ــري  ــة أورد الحم ــة املهم ــذه النقط ــول ه ــية؛ وح الدراس
ــام  ــة، قامئــة عــى األرق ــة دقيق ــة أو بحثي ــل منهجي تفاصي
ــر أن  ــث ذك ــر، حي ــق التقاري ــة بالوثائ ــات الثابت واملعلوم
املليشــيا حرفــت مــا يقــارب )386( موضعــا مــن مناهــج 
الدراســة االبتدائيــة، وبحســب مــا طــرح تركــزت التغيــرات 
ــادس. ــف الس ــى الص ــوف األوىل حت ــج الصف ــى مناه ع

ــا ب  ــف وحدده ــت للتجري ــي تعرض ــواد الت ــارًدا امل س
)4( مــواد منهــا اللغــة العربيــة – الرتبيــة اإلســالمية – 
التاريــخ – الرتبيــة الوطنــي، إضافــة إىل ذلــك أوضــح كيــف 
متــت العمليــة عــرب إضافــة دروس إىل املنهــج الســابق، أو 
تغيــر عناويــن، عــى ســيبل املثــال ال الحــر: تــم حــذف 
محمــود  محمــد  الشــوكاين،  »اإلمــام  مثــل  شــخصيات 

ــي«. ــد املغن ــري، عــي عب الزب
دروس تم حذفها أوردها الباحث يف ورقته:

 “الدولــة العباســية، الفتوحــات اإلســالمية يف العهــد 
الدولــة  عــن  املســتقلة  الدويــالت  والعبــايس،  األمــوي 
ــة  ــة الســلوجوقية، دول ــة الرســولية، الدول العباســية، الدول

املاليــك«.

دروس تم إضافتها:
ــن  ــدين، اليم ــة الراش ــاء واألمئ ــر الخلف ــن يف ع »اليم
ــة اإلســالمية يف عــر  ــايس، الدول يف العــر األمــوي والعب
األدارســة يف املغــرب، الدولــة اإلســالمية يف عــر العلويــن 

ــة بنــي نجــاح«. يف طربســتان، دول
دروس تم إضافتها يف مادة الرتبية الوطنية:

»إضافــة 21 ســبتمرب 2014 إىل قامئــة الثــورات اليمنيــة 
فربايــر2011م-  لثــورة 11  تصحيحيــة  ثــورة  واعتبارهــا 
اإلمــام  ثــورة  وكذلــك  نكبــات-  الحقيقــة  يف  وكالهــا 
القاســم 1597م، ثــورة اإلمــام املنصــور، وابنــه يحيــى 
حميــد الديــن 1892م، إضافــة إىل ســرة صالــح الصــاد«.

ــة  ــات القرآني ــي طــرأت، تفســر اآلي ــرات الت ــن التغ م
ــة،  ــدي للجاع ــق التوجــه العقائ ــة؛ وف ــث النبوي واألحادي
أيضــا تــم حــذف )وحدتــن( مــن مــادة الرتبيــة االجتاعيــة 
هــا: »الوحــدة الخامســة والتــي تتضمــن مولــد الرســول 
ونشــأته، صفاتــه، البعثــات النبويــة، أوائــل الصحابــة أبــو 

بكــر، عمــر، عثــان، عــي، خديجــة بنــت خويلــد«.
يف الوحــدة السادســة تــم حــذف: »عيــد الفطــر، عيــد 
األضحــى، ذكــرى ثــورة 26 ســبتمرب و14 أكتوبــر« مل يكتفــوا 
بذلــك حســب الباحــث بــل تــم إضافــة صــور وشــعارات 
املصطلحــات  عــن  ناهيــك  الجاعــة،  توجــه  تكــرس 
الصــور  تكــرار  الرياضيــات،  مناهــج  يف  العســكرية 
ــرة  ــم الفك ــرض رس ــاب بغ ــات الكت ــعارات يف صفح والش

ــة. ــروع الجاع ــط مب ــي ترتب الت
ــج  ــت للمنه ــي حدث ــرات الت ــيم التغي ــم تقس ــد ت وق

تغيــرات  وعقائديــة،  طائفيــة  تغيــرات  إىل  الــدرايس 
سياســية.

مخاطر تغيري املناهج:
ــة  ــج التعليمي ــر املناه ــر تغي ــص مخاط ــا يخ ــا في أم
وكيــف تنعكــس عــى املجتمــع؟ فقــد حــدد الباحــث 
ــي:  ــية ه ــاط رئيس ــالث نق ــالل ث ــن خ ــك م ــري ذل الحم
مخاطــر »اجتاعيــة، ثقافيــة، تاريخيــة« والتــي تتمثــل يف 

اآليت:
تغيــر ثقافــة الطــالب اليمنيــن مــن خــالل متريــر 
مبــادئ الثــورة الخمينيــة، وهــذا مــا كان واضًحــا مــن 
خــالل التغيــرات يف مناهــج مقــررات اللغــة العربيــة، 

الرتبيــة اإلســالمية، التاريــخ.
تغيــر ثقــايف ودميغــرايف والــذي يهــدف يف األســاس إىل 
تجهيــل الشــعب اليمنــي وانتزاعــه مــن محيطــه العــريب، 
ــة  ــد اإلمام ــة ض ــورة اليمني ــي والث ــخ اليمن ــويه التاري تش
ــا  ــر إليه ــي ينظ ــة والت ــق التاريخي ــس الحقائ 1962م، طم
الحوثيــن عــى أنهــا انقــالب، وهــو مــا يحاولــون تكريســه 
يف املناهــج الجديــدة وتدريــس مــواد عــن تاريــخ األمئــة يف 
اليمــن مبــا يدعــم بقائهــم وتاريــخ رموزهــم، باإلضافــة إىل 

ــخ الحضــارة اإلســالمية. ــر يف تاري تغي
الثقافيــة  واملصطلحــات  املســميات  تغيــر  أيضــا 
والتاريخيــة وغــرس مناهــج وثقافــة بديلــة يســمونها 

القرآنيــة«. »الثقافــة 
متزيــق النســيج االجتاعــي مــن خــالل الفــرز الطائفــي 
والتمييــز بــن النــاس ســادة وعبيــد، وعــدم تقبــل اآلخــر، 
بــن  والعــداء  والتحريــض  الحقــد  وتكريــس مواضيــع 

ــة. ــن عام اليمني
ــة  ــة التعليمي ــرف البيئ ــد وح ــل جدي ــكار جي ــر أف تغي
باعتقــادات خــارج ســياق التاريــخ والعقيــدة الســليمة 
والهويــة الوطنيــة الســائدة عــى اليمــن منــذ عقــود 

ــة. طويل
اتجــاه  يف  وتكريســها  الدينيــة  املواضيــع  تحريــف 
ــك االســتحواذ عــى األفــكار الناشــئة وزرع  ــدي وكذل عقائ
أفــكار معاكســة للهويــة اليمنيــة مبــا يخــدم أجنداتهــا 
ويســاهم يف فتــح الطــرق لتوســيع نفوذهــم وعــدم القــدرة 

ــتقبال. ــم مس ــى مواجهته ع
ــي  ــد طائف ــاج حش ــدات انت ــدارس إىل وح ــل امل تحوي

ــة  ــن الطفول ــوا يف س ــن ال زال ــن مم ــالب اليم ــول ط لعق
واســتغالل قلــة الرقابــة األرسيــة نتيجــة البحــث عــن لقمــة 

العيــش يف ظــل الوضــع الراهــن.

طرق وأساليب مواجهة هذا التجريف:

ــاليب  ــرق وأس ــث ط ــرح أورد الباح ــذا الط ــة ه خالص
تســتهدف  التــي  الســلبية  التعديــالت  ملواجهــة هــذه 

الهويــة الوطنيــة منهــا.
دور األرسة املتمثلــة يف األب، األم، األخ، األخــت، عــى 
ــن  ــايس م ــدور أس ــون ب ــا يحض ــؤالء جميع ــار أن ه اعتب
حيــث الرتبيــة والتوعيــة والتوجيــه، إضافــة إىل املعلــم 
الــذي يتحمــل مســؤولية وأمانــة، ثــم يــأيت دور املؤسســات 
ــوي  ــي توع ــاب وطن ــة خط ــالل صياغ ــن خ ــة م الحكومي
جامــع يحافــظ عــى الهويــة الوطنيــة عــرب اإلعــالم ووزارة 
األوقــاف واإلرشــاد يف )املناطــق املحــررة(، وعمــل نــدوات 
مكثفــة وتقديــم أبحــاث علميــة وعرضهــا يف وســائل 

ــالم. اإلع
ــالم  ــم ووزارة اإلع ــة والتعلي ــن وزارة الرتبي ــيق ب التنس
وتشــكيل لجنــة مشــرتكة مهمتهــا تنفيــذ أنشــطة إعالميــة 

واســعة ودامئــة.
أيًضــا رضورة تحــرك املجتمــع املــدين، بتقديــم نــدوات 
ودورات نقاشــية، وال بــد مــن وجــود دور لإلعالميــن مــن 
ــايخ  ــن ومش ــع املثقف ــة م ــة متين ــدوا عالق ــل أن يجس أج
الديــن وتقدميهــا بأســلوب رصــن للمجتمــع، أيضــا القنوات 

التلفزيونيــة وبرامــج التوعيــة والوثائقيــات التاريخيــة.
وأخــرًا يضــع الباحــث نصــب عينيــه أنــه يتوجــب 
ــاء الشــعب اليمنــي الوقــوف صفــا واحــدا  عــى كافــة أبن
أمــام هــذا التجريــف والتحريــف وهــذا اإلجــراءات التــي 
متــس نســيج املجتمــع ومســتقبل أجيــال كامــل مــن قبــل 

ــويث. ــيا الح مليش

نزق اإلمامة ومحاولتها طمس الهوية:

بالنســبة لورقــة الباحــث اإلعالمــي/ عبــد الله إســاعيل 
ــار  ــه أخت ــلفا لكن ــه س ــم طرح ــا ت ــة مل ــت مكمل ــد أت فق

ــاألوراق الســابقة. جوانــب أخــرى مــع اإلشــادة ب
انطلــق إســاعيل يف ورقتــه مــن نقطــة مهمــة، حيــث 
أكــد بــأن أحــد أهــم أســباب عــودة اإلمامــة ومتاثلهــا مــع 
جاعــة الحــويث االنقالبيــة، هــو أننــا كنــا غائبــن أو مغيبن 

من الندوة
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عــن قــراءة التاريــخ بشــكل ســليم، معتــربا أن مــا يجــري 
اليــوم هــو مخرجــات طبيعيــة ملارســات وســلوك وأخــالق 
كانــت تتــم منــذ 1200 عــام، وإذا مل نفهــم مســألة رصاعنــا 
مــع أحــد تجليــات اإلمامــة اليــوم وارتباطهــا بإيــران فإننــا 

ســنعاين كثــرا.
يقــول: مــا يقــدم اليــوم فكــر خــارج ســياق العــر منــذ 
قــدوم )الــريس(، فكــر غــر قابــل للحيــاة هــذا الفكــر كلــا 
ــات  ــوىض وزرع الخالف ــؤالء بالف ــوم ه ــن يق ــتتب األم اس
ــاء،  ــخ والعل ــويه التاري ــم وتش ــة العل ــقاق ومحارب والش
ــتمرار وال  ــى االس ــدرة ع ــك الق ــي ال ميتل ــروع اإلمام امل
بنــاء دولــة، يضيــف ويف حــال راجعنــا التاريــخ ســوف 
ــه  ــا قدم ــس م ــى عك ــدم يشء ع ــة مل تق ــد أن اإلمام نج
الصليحيــون ونحــن نتحــدث عــن آثــار ماثلــة ورخــاء 

ــاح. وانفت
ويؤكــد عــى األمئــة مارســوا التجهيــل متعمديــن، كــا 
هــو اليــوم يذهبــون إىل إبعــاد النــاس عــن جذورهــم 
وتاريخهــم، كــا هــو الحــال مــع الريــع )حســن الحــويث( 
كان يــرى أن أعمــدة مــأرب وثنيــة حتــى األمئــة كانــوا 

ــخ. ــرتاث والتاري ــتهدفون ال يس

فكر استعايئ وفوقي يلغي اآلخر:
وهنــا يعيــد الباحــث إىل األذهــان قضايــا اســتغلتها 
ــه  ــا نواجه ــا م ــا، منه ــن ترهاته ــر م ــر كث ــة لتمري اإلمام
اليــوم مــن مســألة الفكــر االســتعاليئ الفوقــي فــوق النــاس، 
وإلغــاء شــخصية اآلخــر ليظــل هــو األعــى، وإعطــاء بعــدا 
ــة  ــة مقدس ــده نطف ــو وح ــه ه ــانا، وأن ــل ش ــر أق أن اآلخ
ــوار  ــه الث ــن ل ــا فط ــوم، وم ــه الي ــا نواجه ــوأ م ــذا أس وه

ــراع. ــة وال ــخ املواجه ــدى تاري ــى م ــاء ع والعل
ثــم يشــر إىل أن اليمنيــن ليســوا فاقــدي أهليــة، وهــم 
اســياد عــى بلدهــم عــى مــدى تاريــخ اإلمامــة، ومل يكــن 
ــم عــى االطــالق، وهــم  ــة مــن قبله ــاك ترســيخ للدول هن
تعمــدوا تجيــر الســلطة لصالــح فكرتهــم ومروعهــم 
الطائفــي، واعتمــدوا عــى تجويــع النــاس وافقارهــم، 
ــد نفســه مــن خــالل قطــع الرواتــب  ــخ يعي ــوم التاري والي
ــات  ــة والعصبي ــر العنري ــات ون ــم الخدم ــدم تقدي وع
ــتقباًل،  ــا مس ــيعانون منه ــن وس ــا اليمني ــاين منه ــي يع الت
كــا أنهــم يعــادون القوميــة مــن خــالل تشــويه ومحاولــة 
طمــس تاريــخ )نشــوان الحمــري، وأبــو حســن الهمــداين(.

وما أضافه اساعيل الحديث عن أمرين مهمن:
الفنــون  اإلمامــة ضــد  يقــف مــروع  ملــاذا  األول: 
والحضــارة والعلــم اليمنــي؟ يجيــب باختصــار؛ ألنهــم 
حســب قولــه يتعاملــوا بأســلوب )الغــازي( املنفصــل 
ــذا فهــو  بفكــره، اآليت مــن ظــالم الســنن وظــالم األرض، ل
فاليمنيــون  لوجــوده؛  مهــدد  اليمنــي  ثقافــة  يف  يــرى 
بطبعهــم مييلــون إىل الصناعــة والزراعــة والعمــل عــرب 
تاريخهــم، حتــى يــأيت اإلماميــن ليحولــوا الحيــاة إىل حــرب 
ــرزق تحــت ســن الرمــح« وهــذا مــا يجــري وميــارس  و«ال

ــوم. الي
ورضب أبســط األمثلــة حــول )الدولــة الرســولية(، كيــف 
تحقــق الــراء والعلــم، وتحولــت إىل دولــة مركــز، وأصبــح 
اليمنيــن يف ثــراء عجيــب، ألن اليمنــي يحــب الفنــون 
والحضــارة والعلــم والتاريــخ، لكــن هــؤالء يحاولــون تجيــر 
كل يشء لصالحهــم وهــو تــرف يعتمــد عليــه دامئــا 
ــه. ــد ملروع ــك إال تهدي ــرى يف ثقافت ــث ال ي ــازي بحي الغ

محاربة كافة الفنون وخاصة املوسيقى:

يف الورقــة الرابعــة والتــي تناولــت قضيــة: النظــام 
اإلمامــي والتجريــف التاريخــي للفنــون د/ أروى الخطــايب، 

إىل  باإلضافــة  بربلــن،  الحقوقيــة  والناشــطة  األكادمييــة 
ــدة  ــة جي ــكلوا إضاف ــن ش ــن الذي ــن املتداخل ــة م مجموع

رغــم ثــراء األوراق املقدمــة.
تطرقــت الخطــايب إىل قضيــة مهمــة متشــعبة، لكنهــا يف 
املجمــل تــدور حــول الفــن ومحاربتــه مــن قبــل مليشــيا 
وخاصــة  الفنــون  أو  أنواعــه  مبختلــف  الفــن  الحــويث، 
الفــن املوســيقي واســتعداء الفنــون، تقــول أول مــا دخــل 
الحــويث )صعــدة( أغلــق كافــة محــالت املوســيقى وتحديًدا 
املحــالت التــي تبيــع )الســيديهات والذواكــر( وأماكــن 
تحميــل األغــاين، ومنــع متامــا ســاع املوســيقى فــوق 
ــبات  ــى يف املناس ــات وحت ــالت والطرق ــيارات ويف املح الس
أيــا كانــت، ثــم تجــاوز ذلــك إىل مصــادرة املوبايــالت 
ــور  ــت األم ــات وكان ــى الخصوصي ــدي ع ــة والتع املحمول

ــل. ــا إىل القت ــل أحيان تص
الباحثــة أروى رسدت قصصــا محزنــة وحــوادث اعتــداء 
بالقتــل منهــا قتــل مجموعــة مــن األطفــال بعــد أن 
متــددت الحركــة الحوثيــة وهــا )هيثــم عمر16عاًمــا، 

ــوا  ــؤالء كان ــا(، ه ــي 17 عام ــل مرع ــي، جمي ــاكر مرع ش
املوبايــالت  تســليم  منهــم  فطلبــوا  األغنيــة  يســمعوا 
ومبجــرد وصولهــم تــم قتلهــم ومل يأخــذوا جزاءهــم حتــى 

ــات. ــم املطالب ــوم رغ الي
حالــة أخــرى هــو )ماجــد محمــد العســكري(، تــم قتلــه 
ــن  ــل الجندي ــوم قت ــس الي ــاين، يف نف ــمع أغ ــه كان يس ألن
)عبــد الحكيــم محبــوب، وفــؤاد قايــد عبــاس( ألنهــم 
ســمعوا أغــاين وطنيــة كان هــذا أثنــاء اقتحــام صنعــاء، كــا 
ــاين  ــاع األغ ــبب س ــواش( س ــليان ح ــد س ــل )ماج اعتق

ــد هــذا. هــذه طــرق داعــش وال أحــد يتوقــف عن
ــف  ــا أن الحــويث يســاهم يف تجري ــد يف ورقته ــا تؤك ك
الهويــة منــذ العــام )282( هـــ، أول وصــول لإلمــام الــريس، 
الفنــي  والتنــوع  املوســيقى  ُجبــل عــى  فاليمنــي  وإال 
اليمنــي، يغنــي ويطــرب يف كل مــكان طــور األدوات، 

ــة. ــواهد الحي ــن الش ــر م ــرة بالكث ــة زاخ ــار اليمني واالث
يف الســياق ذاتــه أضافــت أروى الخطــايب كيــف أثبــت 
الباحثــن األجانــب الذيــن زاروا اليمــن أن اليمنيــن كانــوا 
يتمتعــون بحيــاة مختلفــة فيهــا الغنــاء واملــرح نســاء 
ــا  ــرأة، ك ــار ام ــم احتق ــه ت ــا أن ــجل يوم ــل، ومل يس ورج
ــن اآلالت املوســيقية  ــدد م ــر ع ــي عــى تطوي عمــل اليمن

ــا. ــريب( وغره ــوس أو )الط ــا القنب منه

تدمري الذائقة وتكريس االمتيازات:
يف نقطــة مهمــة أيًضــا توضــح الباحثــة أن اإلمامــة 
الذائقــة، حيــث قامــت بتقســيم  ســاهمت يف تدمــر 
ــت  ــى وصل ــازات، حت ــها كل االمتي ــت لنفس ــاس ومنح الن
ــن،  ــار الفنان ــم احتق ــالم، وت ــة إىل أدىن السُّ ــة الفني الطبق
ــاين  ــة، واســتبدال أغ ــة الفني ــل يف الذائق ــت خل كــا أحدث
متعلــق  هــو  الــذي  ب)الزامــل(؛  والزراعــة  األعــراس 
بالحــروب والجانــب العســكري، وهــذا طابــع متشــدد 
اســتمر حتــى اإلمــام يحيــى وكان يعتــرب الفنــون مــن 

الــرور لكــن اليمنيــن مل يستســلموا.
ومــن األحــداث التــي علقــت عليهــا الباحثــة ووقعــت 
أيــام اإلمــام فقــد أقــدم عــى إعــدام )الفنوجــراف( وعلقهــا 
عــى بــاب اليمــن، وهكــذا يفعــل الحوثيــن اليــوم، فمنــذ 
لهــم، محاربــة  ســيطروا عــى صنعــاء كان أول عمــل 
ــربرات  ــن امل ــر م ــاك كث ــيقى(، وكان هن ــون واملوس )الفن
منهــا أنهــا )تؤخــر النــر(، منــع الطــالب الخريجــن 
ــام  ــراس، اقتح ــض األع ــاء يف بع ــع الغن ــال، من ــن االحتف م
ــن  ــاب املعزوم ــببوا يف إره ــا تس ــبات م ــالت واملناس الحف
والضيــوف، فــرض غرامــات عــى مــن يغنــي، اعتقــال بعض 
ــل املليشــيا. ــن قب ــن للهجــوم م ــات وتعــرض بعضه الفنان

ــم  ــزال يت ــك كان وال ي ــإن كل ذل ــة ف ــب الباحث وبحس
تحــت الفتــة )املســرة القرآنيــة(، أيًضــا ذكــرت بعــض 
األســاء ممــن تعرضــوا لالعتقــال والتنكيــل والحبــس، 
ــرادي  ــادر الج ــل ن ــم قت ــه ت ــر وقبل ــو بك ــل أب ــم أصي منه
وحتــى اليــوم ال يــزال قاتلــه بــدون محاكمــة، وحلــق شــعر 
ضابــط االيقــاع )مالطــف الحــرازي(، اعتقــال فــؤاد الكبــي 
ومصــادرة أدواتــه، وختمــت إىل أنــه يتوجــب علينــا جميًعــا 
أن نقــف يف وجــه كل هــذا الطمــس والتجريــف عــى 

ــي. ــاس طائف أس

مداخات واضافات:

ــاك مداخــالت وإضافــات لرؤســاء منظــات  كانــت هن
وتربويــن واعالميــن وناشــطن منهــم نبيــل العيــايش، 
ــارق  ــاين، ط ــداين، الحميق ــه الهم ــي، د. ط ــان الحذيف نع
الحــداد، عمــر الشــلح، محمــد قــران، نــزار الخالــد، محمــد 
الردمــي، تحدثــوا حــول تكريــس االحتفــاالت الشــبيهة 
باملناســبات اإليرانيــة، مضايقــة األقليــات، منــع صــالة 
الرتاويــح، تكريــس آفــة العنــف مــن خــالل املــالزم املليئــة 
باألخطــاء املنهجيــة، ومضايقــة الطوائــف والجاعــات 
ــن  ــن والبهائي ــم املهمش ــم منه ــتغالل بعضه ــرى واس األخ
ــى  ــدام ع ــم باإلع ــر إىل الحك ــل األم ــرة وص ــذه األخ وه
ــاتهم. ــالق مؤسس ــالك واغ ــادرة األم ــا، ومص ــض قيادته بع

األمــر اآلخــر إعــادة تأهيــل املســاجن مــن خــالل فــرض 
ــة، االســتيالء عــى املســاجد وفــرض  ــة طائفي دورات ثقافي
ــم  ــات التعلي ــى مؤسس ــيطرة ع ــكار، الس ــن األف ــر م كث
واالشــتغال عــى هدمهــا، سياســية تغيــر املناهــج التحكــم 
ــي  ــات اســتبدال النشــيد الوطن بالتخصصــات، قطــع املرتب
بالرخــة، التعبئــة اإلذاعيــة دورات مســتمرة، قنــوات 
أســاء  تغيــر  األطفــال،  تســتهدف  مجــالت  فضائيــة، 
الشــوارع واملــدراس، رفــع صــور وشــعارات طائفيــة يف 
الشــوارع، كل هــذا ســببت الكثــر مــن املخاطــر، تشــويه 
التاريــخ، ارســال الكثــر مــن الشــباب وغرهــم إىل إيــران، 
ترجمــة الكتــب الشــيعية وفرضهــا يف املــدارس، وأخــرا 
ــار واملخطوطــات  وليــس آخــرًا الســيطرة التامــة عــى اآلث
ــزاء  ــر أج ــر وتزوي ــض اآلخ ــرب البع ــا وته ــاء بعضه واخف

ــة. ــكال مختلف ــرى بأش أخ

تــأيت  الفعاليــة  بــأن هــذه  ورقتهــا  الجــروي يف  وذكــرت 
وهنــاك مــا يقــارب )1081( امــرأة معتقلــة لــدى مليشــيات 
الحــويث إضافــة إىل أحــكام اإلعــدام، متمنيــة الخــروج بتوصيــات 
ــاح  ــات بالنج ــذه الفعالي ــل ه ــل مث ــى تتكل ــة حت ــادة وفاعل ج

واالســتدامة.
كــا أشــارت إىل أن هنــاك توجــه أو محاولــة للخــروج بتكتــل 
ــذي طرحــه  ــر ال ــع نســاء الوطــن العــريب األم نســوي مــن جمي

األســتاذ عبــد الكريــم اآلنــي أيًضــا.
ــى  ــا ع ــا يف ورقته ــن ليبي ــدور م ــة غن ــت فاطم ــا عرج  في
الليبــي، وكيــف كانــت املعلومــات غائبــة خــالل  النمــوذج 
العقــود املاضيــة يف مجتمــع وصفتــه باملحافــظ، والــذي ال يعالــج 
ــا بــأن  الكثــر مــن الحــاالت، ناهيــك عــن تضخيــم الســلطة دامئً

ــور بخــر. األم
وناقشــت الليبيــة غنــدور كثــر مــن القضايــا منهــا اغتصــاب 
املــرأة وكذلــك العنــف املــارس داخــل املنــزل وزواج القــارصات 
ورضورة االشــتغال النســوي عــى ذلــك، والشــغل اإلعالمــي. كــا 
ــن  ــر م ــن كث ــل ع ــاء وروح العم ــاب دور النس ــارت إىل غي أش
ــف اللفظــي والجســدي، وكشــفت أن  ــات املناهضــة للعن النقاب
ــرض  ــا ويتع ــاءل دامئ ــو مس ــات وه ــل تبع ــا يتحم ــل أيض الرج

باملقاتلــن  دافعــوا وضحــوا  فالرجــال  العنــف،  مــن  للكثــر 
ــت. ــاك نســاء رمل ــل هن باملقاب

فيــا ســلطت الناشــطة لبنــى القــديس عــى تبعــات الحــرب 
والنــزاع املســلح داخــل اليمــن، وكيــف أفــرز العديــد مــن 
ــة عــى الجنســن، ونتيجــة لفقــدان معظــم  ــاكات اإلضافي االنته
ــار  ــف يف إط ــاط والعن ــن اإلحب ــة م ــا أدى إىل حال ــات؛ م الخدم
ــم،  ــن التعلي ــر م ــرب كب ــزوح، وت ــارش والن ــل املب األرسة، والقت
وارتفــاع نســبة زواج القــارصات والــزواج االجبــاري، واالعتقــاالت 

ــيايس. ــزاع الس ــة الن ــى خلفي ــات ع واالختطاف
ــوت  ــة وم ــة الصحي ــدان الرعاي ــر فق ــن مخاط ــت ع وتحدث
ــه املــرأة، إضافــة  ــذي تحملت ــة، وال ــة بســبب ســوء التغذي األجن
الناشــطات، والرتهيــب  املــربح، واالعتــداء عــى  الــرب  إىل 
والتخويــف، وكذلــك حــاالت الطــالق، وحرمــان الكثــر مــن 
النســاء مــن أوالدهــن أو ابتزازهــن وكذلــك حرمانهــن مــن 

املــراث.
ــى  ــددت ع ــس ش ــن تون ــوين م ــد ع ــزة أحم ــورة عزي الدكت
رضورة كشــف الصــورة النمطيــة التــي تعــاين منهــا املــرأة والتــي 
يجــب أن تتغــر بشــكل كامــل، ألن العنــف ضــد املــرأة يعرضهــا 
للكثــر مــن األرضار واملتاعــب، وهــو ويشــمل التهديــد والحرمــان 

والكبــت حســب طرحهــا.
وحاولــت عــوين تقديــم بعــض التعريفــات للعنــف ضــد 
املــرأة!. والتــي وردت يف لوائــح األمــم املتحــدة ومــا يرتتــب عليهــا 
ــباب  ــن أس ــا أوردت أن م ــرأة، ك ــى امل ــديد ع ــب ش ــن تع م
ــرب  ــات والح ــبب االزم ــاواة، وبس ــدم املس ــز وع ــف التميي العن
يتضاعــف العنــف بنســب كبــرة وهــذا ميــس الصحــة النفســية 
واالجتاعيــة واالقتصاديــة للمــرأة، وحــددت أن )تونــس( يف 
املرحلــة رقــم 124 فيــا يعــرف بالعنــف أو الفجــوة املبنيــة عــى 

ــدم املســاواة. ــم 95 يف ع ــة رق ــي واملرتب ــوع االجتاع الن
وأشــارت إىل أن وتــرة العنــف ضــد املــرأة تختلــف باختــالف 
األيديولوجيــات، ويف الفــرتة األخــرة تعرضــت املــرأة لكثــر مــن 
ــى  ــس ع ــذا ينعك ــة وه ــب البطال ــاع نس ــبب ارتف ــف، بس العن

ــا. ــا مبحيطه ــارشة وعالقته ــرأة مب امل
وبحســب الدكتــورة عزيــزة عــوين فهنــاك عوامــل أخــرى 
ســاهمت يف ارتفــاع العنــف والتــي منهــا انتشــار املخــدرات 
أوســاط الشــباب مــا أدى إىل القتــل واالغتصــاب والعنــف املنــزيل 
وهنــاك ظاهــرة أخــرى وهــي ســكوت املــرأة نفســها املتواصــل 
ــاًل ويســمى هــذا  ــزوج مث ــل ال ــف مــن قب ــا تتعــرض للعن عندم

ــدس. ــف باملق بالعن

واقع المرأة العربية بعد سنوات من الحرب والصراع

نظم »تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن«، فعالية عن واقع 
املرأة العربية بعد سنوات من الحرب والراع، عرب تطبيق برنامج 
الزوم، يوم السبت 11 ديسمرب، بحضور كوكبة من القيادات النسوية 
العربية من اليمن وسوريا وليبيا واألردن وتونس ومر.

طرحت يف الندوة أوراق عمل عديدة، قدمتها كال من  نورا 
الجروي رئيس »تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن«، ولبنى 
القديس محامية نائب مدير اإلدارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة، 
ودينا فايز رئيس نادي السيدات الخري الربيطاين، وفاطمة غندور 
أكادميية ومدير عام ميادين للصحافة والنش ليبيا، وصباح موىس 
صحفية وناشطة مرية متخصصة يف شؤون السودان، والدكتورة 
عزيزة أحمد عوين سفر السالم لدى األمم املتحدة، ونرين 
الصبيحي نعان مخرجة وصانعة أفالم وثائقية اغلبها عن معاناة 
املرأة.

األطفــال هــم الفئــة األكــر تــرًرا بالحــرب يف اليمــن، ســواء مــن خــالل الجــوع واألوبئــة التــي تهــدد حياتهــم أو 
الحرمــان مــن التعليــم لتــرر عــدد كبــر مــن املــدارس، عــالوة عــى أزمــة التعليــم العــام ومحدوديــة إمكانيــات 

التعليــم الخــاص والبدائــل املتاحــة.
فمنــذ تصاعــد الحــرب يف اليمــن، أصبــح آالف مــن مــدارس الجمهوريــة خــارج الخدمــة؛ إمــا بســبب األرضار التــي 
لحقــت بهــا أو لتحولهــا إىل مــأوى للنازحــن، كــا أدى »الوضــع املــزري يف اليمــن -مبــا يف ذلــك الــراع املســتمر 
والكــوارث الطبيعيــة وتفــي الكولــرا والحصبــة وشــلل األطفــال والفقــر- إىل حرمــان أكــر مــن مليــوين طفــل مــن 
ــدوق  ــة هــي اليونســكو واليونيســف وصن ــع منظــات دولي ــن أرب ــان مشــرتك ع ــاء يف بي ــا ج ــاً مل ــم«، وفق التعلي

»التعليــم ال ميكــن أن ينتظــر« والراكــة العامليــة مــن أجــل التعليــم.
ــادة معــدالت التــرب، وتوقــف رواتــب املعلمــن، وتحريــف املناهــج الدراســية، وتجنيــد األطفــال،  كذلــك زي
وشــبه انعــدام للكتــاب املــدريس وغــره متطلبــات العمليــة التعليميــة، كلهــا فرضــت اســتمرار التعليــم يف حــدوده 

الدنيــا.

التعليم األساسي يحتضر 

حولــت  الحوثيــة  املليشــيات 
ــاج حشــد  املــدارس إىل وحــدات انت
ــول  ــو لعق ــال حش ــن خ ــي م طائف
طــاب اليمــن ممــن ال زالــوا يف ســن 
الطفولــة واســتغال قلــة الرقابــة 
األرسيــة نتيجــة البحــث عــن لقمــة 

ــن. ــع الراه ــل الوض ــش يف ظ العي

بــن  التمييــز  الــرورة  مــن 
فقهــي  كمذهــب  الزيديــة 
الحوثيــة  الحركــة  وبــن  نقــي 
بأيديولوجيتهــا الهدامــة الدخيلــة.
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الدرع الواقي من االنحرافات 
الفكرية للنشء والشباب

الصغــار يتعلمــون مــن املواقــف الحياتيــة أكرث مــن التنبيهــات والنصائح 
املقاليــة؛ فالكلــامت قــد ينســاها الصغــري أمــا املواقــف فرســخ يف الذاكــرة، 
 لــو تحدثــت ألبنائــك عــن آداب الحــوار عــرشات الســنن لــن تؤثــر فيهــم 
ولــن يقتنعــوا بــك مــامل يجــدوا أســلوب الحــوار وقبــول االختــاف يف الــرأي.
ــامل  ــع الع ــم م ــم يف تعامله ــل عــى توجيهه ــا ونعم ســنصر عــى أبنائن
الرقمــي وســنتحمل كمربــن آالم التغيــري، وصعوبــة الربيــة..  لرنكــز يف 
ــذا  ــم فه ــا يحفزه ــى م ــات.. ع ــى اإليجابي ــار ع ــا للصغ ــا وتعليمن تربيتن
ــا  ــن أبنائن ــب م ــهم؛  لنطل ــم بأنفس ــا وثقته ــم فين ــزز ثقته ــلوب يع األس
تقييمنــا فهــم خــري مــن يعطينــا تغذيــة راجعــة لســلوكنا يف البيــت، 

ستســمعون أجمــل وأصــدق نقــد لترصفاتكــم.
ــز  ــم كن ــوهم، إنه ــم ناقش ــوا معه ــوار، اجلس ــى الح ــم ع ــوا أبناءك درب
مــن اإلدهــاش واملتعــة عــامل مــن الطهــارة والنقــاء إنهــم الســعادة.. بــات 
اإلنرنــت ألبنائنــا مــن أساســيات حياتهــم مل يعــد ترًفــا بــل غــدا حاجــًة؛ لــذا 

ســنتعامل معهــم ومــع النــت عــى هــذا األســاس.
 ســأل أحــد اآلبــاء ابنــه الصغــري عــن أهــم ثاثــة أشــياء يف حياتــه 

فأجــاب: الهــواء.. املــاء.. الــواي فــاي؛ فلنســتعد لهــذا الجيــل.
 لرنكــز يف تربيتنــا وتعليمنــا للصغــار عــى اإليجابيــات.. عــى مــا يحفزهم 
فهــذا األســلوب يعــزز ثقتهــم فينــا وثقتهــم بأنفســهم.. دربــوا أبناءكــم عــى 
ــة،  ــاش واملتع ــن اإلده ــز م ــم كن ــوهم، إنه ــم ناقش ــوا معه ــوار، اجلس الح

عــامل مــن الطهــارة والنقــاء إنهــم الســعادة بعينهــا.
ــا قبــل ألســنتهم تقــول لنــا شــكًرا عــى كل مــا تبذلونــه  قلــوب أطفالن
مــن أجلنــا، اصــروا علينــا وال تــرددوا عبــارات التذمــر.. شــتان بــن تربيــة 

األبنــاء عــى الطاعــة الواعيــة وبــن تربيتهــم عــى التبعيــة العميــاء.

البعــض يعــاين مــن مشــكلة عــدم الثقــة 
بالنفــس، وذلــك ألســباب وعوامــل عديــدة، 
ــا  ــا، يف مجتمعن ــة تجنبه ــا وكيفي ــأذكر بعضه س
بعــض العــادات والتقاليــد، التــي تعامــل معهــا 
ــى  ــة، حت ــات ُمقّدس ــا مامرس ــى أنه ــض ع البع
ــرد  ــم يف الف ــادة يتحك ــى الع ــز ع ــح الركي أصب
ــه عــى اإلنجــاز؛ فمفهــوم املُحافظــة قــد  وقدرت
تعامــل معــه البعــض بشــكل متزّمــت حتــى 
أدى إىل الكبــت، مبعنــى كبــت الفــرد والضغــط 
ــات  ــري مقصــود، فبعــض الهواي ــه بشــكل غ علي
واملواهــب الشــخصية يف األفــراد كانــت شــبه 
املفهــوم  بنــاًء عــى  البعــض؛  مكبوتــة عنــد 

الخاطــئ يف كيفيــة املحافظــة عــى العــادات والتقاليــد.
صادفــُت البعــض ممــن ميلــك مواهــب رائعــة وشــخصيات قياديــة لكنهــم قــد أضاعــوا 
طريــق الوصــول إىل الــذات وكيفيــة تقديرهــا، فــكان فقدانهــم للثقــة وعــدم تقديــر 
ــوا منهــا يف حياتهــم بشــكل عــام، وهنــاك خطــوات يجــب  ذواتهــم مــن األمــور التــي عان
أن يقــوم بهــا اإلنســان لــي يصــل إىل الثقــة والفخــر بنفســه بعيــًدا عــن التعــايل، فتقديــر 
الــذات وإعطاؤهــا حقوقهــا وتغذيتهــا باإليجابيــات مــن أهــم القواعــد للوصــول إىل الثقــة 
بالنفــس.. اإلنســان أعلــم بقدراتــه النفســية واالجتامعيــة والعاطفيــة والجســدية والفكريــة، 
فلــي يقــدر ذاتــه عليــه أن يبحــث عــن ذاتــه أواًل، مبعنــى أن يحــاول أن يستكشــف نقــاط 
ــا حاجــز الخــوف يف داخلــه، ويتجنــب  قوتــه فيعززهــا ويثنــي عــى نفســه ويرزهــا متحديً

نقــاط الضعــف بتحويلهــا إىل قــوة أو تقليصهــا.
ــام  ــب؛ م ــه األغل ــاين من ــذي يع ــز، ال ــو الحاج ــاء ه ــوف أو الحي ــز الخ ــون حاج ــد يك ق
ــا مــن  ــا قــد أفاقته ــا، كانــت فرحته ــي أدعــم هــذه الصفــات بكلــامت مســموعة له جعلن
ــامت  ــي الكل ــردد مع ــت ت ــا، فكان ــوف كان وهمًي ــز الخ ــتوعبت أن حاج ــى اس ــباتها حت ُس
ــا جــدا ذكيــة، ونعــم أســتطيع فعــل  اإليجابيــة، التــي كانــت تتعطــش لهــا مثــل، نعــم، أن
ــوات  ــا كان أول الخط ــا لذاته ــذا. فتقديره ــت ال... وهك ــاعة إن ُقل ــوم الس ــن تق ــك فل ذل
ــم  ــرد وْه ــوف مج ــز الخ ــو أن حواج ــك، ه ــن ذل ــاهد م ــس، الش ــة بالنف ــول إىل الثق للوص
ــف  ــا خل ــا ومواهبن ــت قدراتن ــتقر؛ فغاب ــا واس ــاش فين ــا، فع ــن حولن ــروف م ــه الظ خلقت
الحاجــز فلــم نســتطع أن نُقــدر ذواتنــا، فكانــت النتيجــة انعــدام أو تزعــزع الثقــة؛ لذلــك 
ســاعدوا أطفالكــم وَمــْن تحبــون بإظهــار مواطــن القــوة وتعزيزهــا بالكلــامت، التــي تصنــع 
ــه  ــول إىل أهداف ــان للوص ــن اإلنس ــس تع ــة بالنف ــر؛ فالثق ــذ الصغ ــخصية من ــح الش مام

ــاج. ــادر عــى العطــاء واالنت ــرشي ق ــاء مســتقبل ب ــه لبن ــن ل ــا، فلنكــن معين وتحقيقه

ألن  االجتامعيــة،  التنشــئة  عمليــة  يف  األهــم  الحلقــة  األرسة  تعــد 
العاقــات األرسيــة ليســت عاقــات نفعيــة، وإمنــا هــي عاقــات حميميــة 
ترتكــز عــى التفاعــل املســتمر، وبدرجــة عاليــة مــن االرتبــاط بــن أفرادهــا، 

ــا. ــم بعض ــى بعضه ــم ع واعتامده
وتلعــب عاقــات الســلطة القامئــة بــن أفــراد األرسة دورا مهــام يف عمليــة 
اإلقنــاع واالقتنــاع، لذلــك مــا تــزال األرسة هــي املؤسســة األهــم يف تنشــئة 

األجيــال وحاميتهــم مــن أي ظاهــرة ســلوكية غــري مرغوبــة يف املجتمــع.
األرسة قــد ال تكــون هــي الســبب يف تطــرف ســلوك أبنائهــا، لكنهــا بعــدم 
اهتاممهــا بهــم وقضــاء الوقــت الــازم معهــم ومحاولــة ســد احتياجاتهــم 
والتعامــل مــع مشــكاتهم، وخاصــة يف مرحلــة املراهقــة والشــباب، فإنهــا 
تهيــئ الظــروف النزالقهــم للتطــرف والعنــف، ســواء كانــت تجلياتــه 

ــة. سياســية أم اجتامعي
 يتبــع لهــذه األســباب األرسيــة املتمثلــة بإهــامل رعايــة األرسة ألبنائهــا 
وعــدم العنايــة الكافيــة بهــم وبتوجيههــم، أو عــدم اســتقرار وضــع األرسة؛ 
ــف أو  ــب - إىل ضع ــؤدي - يف الغال ــذي ي ــكك األرسي ال ــمى بالتف ــا يس م
ــاء؛  ــات األبن ــلوكيات وترصف ــور لس ــاء األم ــة أولي ــة ومتابع ــدام مراقب انع
األمــر الــذي قــد يدفعهــم إىل االختــاط ببعــض رفقــة الســوء الذيــن 
يقودونهــم بطريقــة أو بأخــرى إىل الضيــاع واالنحــراف، ومــن ثــم يتشــكل 
عندهــم مــا ميكــن أن يســمى باالنحــراف الفكــري الــذي يــؤدي إىل الكثــري 
ــن  ــا م ــة، أو غريه ــاب اإلجرامي ــامل اإلره ــا أع ــي منه ــلبيات الت ــن الس م

ــرى. ــة األخ ــلوكيات املنحرف الس
ــيئ،  ــري س ــاس كل تفك ــد أس ــراغ تع ــكلة الف ــارة إىل أن مش ــب اإلش يج
ومنطلــق أي انحــراف فكــري أو ســلويك ميكــن أن يتطــور إىل وقــوع 
ــة  ــامت اإلرهابي ــض املنظ ــة لبع ــن فريس ــن أو العاطل ــن املنحرف املراهق
كداعــش والحوثيــن التــي تنتهــز فرصــة هــذه الظــروف االجتامعيــة 
القاســية يف توظيــف هــؤالء للقيــام ببعــض األعــامل اإلرهابيــة اإلجراميــة 

ــة. ــم الخبيث ــم وأهدافه ــق أغراضه ــم تحقي ــن ث وم

صــرت  »يامــا  ننــادي:  الــذي  البعيــد 
..“ فريــد  أريض  يــا  »ســحرك  وقاســيت«، 

يــا مــا صــرُت وقاســيت مــن بعــد مــا كنــَت 
يل اضويــت

ليتــك تــرى كيــف حــايل.. ليتــك تــرى ألــف 
يــا ليــت

اقهــرت قلبــي وجافيــت.. قاطعــت مــن 
ــت ــا ابلي ــد م بع

مكنــت منــى همومــي.. أرستنــي وانــت 
وليــت

واملاحــم  الروائــع  مــن  واحــدة  هــذه 
الكبــري  الشــاعر  كتبهــا  التــي  العاطفيــة 
ــا  ــل الســامعي، وعنوانه ــن عبدالجلي عبدالرحم
ــاد  ــان هــذه الب ــا فن ــد”، هــام به ــداء البعي »ن
ــي،  ــوب طــارش عب ــارز أي ــي الب ــا الفن ورمزه
ــر  ــن يج ــزال، لح ــن والي ــش املاي ــام أده هي
ــد  ــا عن ــى منتهاه ــاء، حت ــى اإلصغ ــامعيه ع س

ــه: قول
 »مــن حــن أقــداري طرحتنــي يف الحــب 
خــاين مــا عيــش إال بــك وحنــاين مــا عــاش بــه 

ــاين«. ث
ــف  ــذب وألط ــل: أع ــن عبدالجلي عبدالرحم
ــوا القصيــدة، هــذا الشــاعر باملناســبة  مــن كتب
كانــت كل قصائــده التــي غناهــا أيــوب طــارش 
ــرة  ــي طــوال ف ــه نفســه، وبق ــن ألحان هــي م
حياتــه يفّضــل أال يعلــن أيــوب أن الشــاعر 
هــو امللحــن ذاتــه، حتــى وافــاه األجــل يف 
الرابعــة والخمســن  مايــو 2010م، وهــو يف 
ــه اإلبداعــي  مــن عمــره، وهــو يف غمــرة عطائ
وحينهــا أعلــن أيــوب عــن هــذا الــر وأوضــح 
ــه نفســه. ــع أغــاين الشــاعر مــن ألحان أن جمي

“ميكنكــم االســتامع إىل »نــداء البعيــد »، يك 
تدركــوا ذلــك التنقــل اللحنــي الجميــل يف إطــار 

القصيــدة نفســها ،،
ــدة  ــاش يف قصي ــب واإلده ــك العج ــا ذل أم
ــا أريض فريــد«، يجعــل مــن ســامع  »ســحرك ي
ــن  ــدة واللح ــوت القصي ــبح يف ملك ــوب يس أي

ــول: حــن يق
“معشوقتي أريض بادي

محرايث جهدي يدي
حبيتها من كل قلبي

حبها يب أبدي
سحرك يا أريض فريد

دنا ليلك وليل به
أنت معشوقي الوحيد

دنا ليلك وليل به
فيك هنا العيش الرغيد

دنا ليلك وليل به”.
كعذوبــة مشــاعره بقــَي الشــاعر متنقــاً 
بــن مدينــة تعــز وســامع ودمنــة خديــر محبــاً 
للنــاس، ومســاهامً فاعــاً يف حــل قضاياهــم 
الشــأن،  لصــاح  وحــب  وإخــاص  بصــدق 
فليــس إلنســان مرهــف بهــذا القــدر إال أن 

يكــون َذا قلــب محــب للجميــع.

لغــوي  فهــو  مختلفــا  بــارزاً  شــيخاً  كان 
ســيايس  البــاع،  واســع  ومثقــف  متمكــن 
أبــرز  أحــد  اللــه  رحمــه  فــكان  حصيــف 
مؤســي حــزب املؤمتــر الشــعبي بتعــز، لكــن 

الكبــري: حزبــه  كانــت  اليمــن 
يا ركنتي عادك محب أركن

واال فقل يل شستيض يل أحسن
شاطوي أمل روحي املحب واذهن

من غفلتي وادري هواك وأمن
شاحوي أمل حبك كثري وأذعن

وعندك أتوسل بكل ما أمكن
ال عاد شا تسايك وال عاد شسهن

وال عى ما أعطاك قلبي شاحزن”
ــوم  ــد املرح ــن قصائ ــدة م ــا واح ــذه أيض ه
بصــوت أيــوب، باملناســبة الشــاعر عبدالرحمــن 
ذائقــة  وذا  متمكنــاً  عازفــاً  كان  عبدالجليــل 
عاليــة، وصــوت جميــل، لكــن رمبــا العتبــارات 
ــدى  ــه ل ــا عن ــذا معروف ــن ه ــة مل يك اجتامعي

ــع. الجمي
ــات  ــذ الثامنيني ــه من ــوب ب ــة أي ــم معرف رغ
ــن  ــط م ــدود فق ــدد مح ــه ع ــاه ل إال أن ماغن
ــح  ــاج، ومل تت ــر االنت ــه كان غزي ــد ، لكن القصائ
لهــام فرصــة لقــاءات متتاليــة وكانــا عــى وعــد 
باللقــاء »حســب ترصيحــات صحفيــة أليــوب » 

ــبق. ــدر كان أس ــن الق لك
شــخصًيا التقيتــه مــرة واحــدة لنصف ســاعة 
ــز يف 200٧م،  ــات بتع ــدى الفعالي ــط يف إح فق
تقريبــا وبقيــت عــى وعــد بتجــدد اللقــاء مــن 
خــال املرحــوم يحيــى عــاو، الــذي كان صديقا 
ــن  ــام م ــه، باعتباره ــاء ب ــم اللق ــاعر ودائ للش
املنطقــة ذاتهــا، وتواعدنــا بالتنســيق للقــاء، 
ولكــن ســبحان اللــه فكاهــام تــويف خــال أقــل 

مــن شــهر ونصــف.
وفاة الشاعر كانت يف 4 مايو 2010م

وفاة عاو كانت يف 14-6-2010م
•قبــل أشــهر التقيــت ببعــض أقاربــه يف 
منزلهــم بالدمنــة وتعرفــت عــى تفاصيــل كثرية 
عــن حياتــه وبعــض قصائــده، التــي تحمــل 
فيضــاً غزيــراً مــن الرقــة والعذوبــة.. اتفقنــا عى 
ــات  ــع بعــض الجه ــه م ــة أعامل الســعي لطباع
عليهــا  الحفــاظ  يف  نســهم  لعلنــا  املهتمــة 

ــى. ــن يتبن ــد م ــة، ونج مكتوب
عبدالجليــل  عبدالرحمــن  الشــاعر  كان 
ــعبي  ــر الش ــن للمؤمت ــن الـــ)1000( املؤسس م
ــرع  ــس ف ــامع ورئي ــائخ س ــيخ مش ــام، وش الع
املؤمتــر بالدائــرة 6٨ مبحافظــة تعــز.. رحــم 
اللــه الشــاعر، وحــري بنــا وبجيــل بأكملــه 
هــؤالء  تتبنــى  أن  وجهــات  ومؤسســات 
خــال  مــن  املــامت  يف  وحتــى  حياتهــم  يف 
وأعاملهــم  وبأمجادهــم  بهــم  التعريــف 

الوطنيــة. وخدماتهــم  االجتامعيــة 

شعراء كتبوا أليوب

الشاعر عبدالرحمن عبدالجليل

أ/ خليل القاهري

إلى وطن مختصر
أ/ زاهر حبيب

)َصـْنـعـاُء( َخـلْـَف ُجـُفـونِها تَـَتـوارى
لِـَتـِفيَض ِمــلَء ُدمـوِعـها اسـِتـغفارا

َصـلَـواتُـها الـَخـْراُء فــي ِمـحـرابها
شــاَخــْت تُــنـاِشـُد َدْولـــًة وَقـــرارا

ُمْذ شاهدْت )َعْمراَن( تَلبُس رَصَخًة
وِعــــمــــامـــًة َعـــَبـــِثـــيَّــًة وإزارا

ورأْت ُهـنالَِك )َصـْعدَة( الكُرَى َغَدْت
لِــَعـبـيـِد َعـــْبــٍد ِقــبــلَـًة وَمـــــزارا

تَـرْنُـو لـ “أيْـلُـوٍل” وتَـْمـَسُح رأَســُه
-أَســًفـا- وتَـكْـُسـو بـالـَعزاِء “أيــارا”

َقْت َقـلَـًقا عـى أَسـوارِها كَــْم َعـلَـّ
وكَـــِم اْحـَتـسـاها الـرُّْعـُب داًرا دارا

كَـْم أخـَرَْت ذاَك )الـُمِشريَ( بـام بها
ِســـرًّا، فــأْومــأَ بـالـُخـُضوعِ َجــهـارا

هـــو حــاِكـٌم )هــاٍد( بـأْمـِر َضـالِـِه
بــِديـاِر )صـالِـَح( يُـكْـِمُل الـِمـشوارا

َصْنعا.. لها -لَْيًا- يُساِفُر يب األىس
مـوعِ نَــهــارا ولـــهــا أَغــنِّــي بــالـدُّ

أَسـفـي َعـلَـْيها أصـبـحْت كـ روايـٍة
فـيـهـا الــزمـاُن لــنـا أعـــاَد )تَـَتـارا(

مـــا ســاَفـرَْت يَـْوًمـا إلــى ِوديـانِـها
إال وفـــــي كُـــــلٍّ تــؤانِــُس نــــارا

ـرخاِت َحـْوَل ُضـلوِعها ُح الـصَّ تَـَتـَصفَّ
فــَيــلُـوُح َعـــْبــٌد راِكـــًبــا أنــصــارا

ُون بــذلـَك الــَمـْوِت الــذي يَـَتـَسـرَّ
ـُه و “نـصـاَرى” قــالـوا لـ “ُهــوٍد” إنَـّ

ها الـَوطَُن الـذي الـَمـْوُت ُهــْم يـا أيُـّ
َمــلـؤوَك ِحــْقـًدا، أثْـَخـُنـوَك َدمــارا

إنّــي كَـَفـرُْت بـهـْم، كَـَفـرُْت بـَربِِّهْم
ــا تَــــَزْل تَــَتـمـارى؟! فـبـأيِّـهـْم لــمَّ

الشعر إْن مل يسافر يف حنايا الروح، يولد ميتا.
الشعر جُنون جميل باذٌخ.

فكم هو جميل بوح شاعر ينَهل من جنونه وتيهه وأمله !!
تســتيقظ الــروح بعــد ســبات.. تتشــنف بلحــن صبــح نــدي، تتعطــر 

بــرشوق متفــرٍد.. وتعلــن عــن مســاٍر.. عــن خطــوة.. عــن محبــٍة.
ــُح كل ســاعٍ إىل الفــاح، يســتِعدُّ  ــواب تلف ــل الشــتاء، نســامئه عــى األب َح

ــد. ــوم جدي ــة والكادحــون الســتقبال ي ــذ والطلب التامي
تتعطــر صديقتــي بعطــر لحــن فــريوزي وتعلــن عــن رحلتهــا ألنهــا ولــدت 
مــن رحــم الضيــاء واملطــر.. هــي تعــرُف عزفــه.. تلمــس الــرذاذ وقــد غطــى 
وجههــا ..تــرك روحهــا تعانقــه يك يســترشي فيهــا الــدفء فيــري مــاء الحيــاة 
يف نبَضهــا بعْيــَد مــوت وســباٍت ..تــدري هــي أن العــزف متفــرد ال يهبــه اللــه 

إال ملــن أراد أن يَْستْشــِعَر الّدعــة ْواالطمئنــان بُعيــَد تعــب ووهــٍن ..
تــدري هــي أن الرّحلــة ســتنتهي يف محطــة مــا.. يف فصــل مــا، لكنهــا توقــُن 

أن قــدر الشــعراء متلــون.. متفــرد يختــزل لوحــات وفصــول وألحــان.

الشعر
أ/ سعيدة الرغيوي

شعٌب يحن لتجديد عيده الوضاح

أهاً بعيد اليمن سبتمر الوضاح 
يا خالداً كالزمن نفديك باألرواح 

شد الرحيل الحزن وعمت األفراح 
من صعدة حتى عدن ملا صباحك الح

وغنى قمري تنب والبلبل الصداح 
يهناك يا ذي يزن يهناك يا وضاح 

من بعد طول الحزن 
صنعاء مضت تجتاح 

عهد األىس واملحن والحاكم السفاح
دمت يا أيلول رصحاً ُشيَدا
بدم الثوار يف أرض الفدا 

ألجل أن نحيا املدى
يف ظالك سعدا

للمعايل رّودا
ومثاالً يقتدى

يف سبيل الذود عن حقٍّ بدا 
ال نبايل إن سقطنا شهدا 

من حن طويت الغروب

 بانت لنا اآلفاق

وأصبحت نور الدروب والنهج وامليثاق

لكل سائر دؤوب يف موكب اإلرشاق 

عشت يا أيلول رمزاً خالدا 

لإلخاء والحب يف أرض الفدا 

أنت ظلٌّ وندى وضياٌء وهدى 

وستبقى مورداً للرخاِء أبدا 

ودلياً لجنود الحق دوماً مرشدا 

وجحيامً لأعادي فاسقهم كأس الردى

أيلول عهد البنا والعز واألمجاد 

والخري منا دنا يا روعة األعياد 

من حن حررتنا وانهيت االستبداد 

عى قمم أرضنا والسهل واألنجاد 

ارحب ولك عهدنا يا قمة األعياد 

بأن نصون الحمى ونصنع األمجاد.

الشاعر/ عبدالويل الحاج
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ديننــا الســمح الكامــل أىت مــن الرحيــم الرحمــن ذو العــزة 
والجــالل واإلكــرام، لجميــع خلقــه مــن بنــي آدم، اعتمــد عــى 
ــي هــي أحســن، ال  ــاع بالت الحــوار بالحجــج القاطعــة، واإلقن
ميكــن أن تحتكــره جاعــة أو منظمــة أو حركــة أو حــزب أو 
ــه محمــد  ــق الل ــاد خــر خل ــه للعب ــه بين ــن الل ــة، هــو دي فئ
ابــن عبداللــه الصــادق األمــن الــذي مل يكــن ملــًكا وال ســلطانًا 
وال أمــرًا وال رئيًســا بــل كان مبلــغ أنبــاء وأخبــار وتعاليــم مــن 
اللــه لخلــق اللــه.. مــات بعــد أن أدى األمانــة وبلــغ الرســالة 
ــا؛ يعنــي نســله مــن  ونصــح األمــة ومل يكــن ولــد ذكــر إطالقً
الذكــور انقطــع لحكمــة اللــه خشــية أن تقــدس ذريتــه 
ــوا خــر قــدوة  ــه كان ــاده مــن بنات ــدون وجــه حــق.. وأحف ب
ــل غرهــم  ــل مثلهــم مث ــاء ب ــاء أو أصفي ــوا أنبي ــه، ومل يكون ب
مــن البــر، عاديــن جــًدا يصيبــوا ويخطئــوا، ومل تكــن لهــم 
ميــزات ســاوية أو خريــة مطلقــة أبــًدا وعــى اإلطــالق، ومل 
ــب أن ال  ــك يج ــة، لذل ــاء األم ــة صلح ــن بقي ــًدا ع ــازوا أب ميت
ــا..  ــه زوًرا وبهتانً ــول الل ــاب لرس ــوا االنتس ــن يدع ــن مب ننف
ــٌد أَبَــا أََحــٍد  ــا كَاَن ُمَحمَّ لذلــك يقــول رب العــزة والجــالل: “مَّ
ــُه  ــَن ۗ وَكَاَن اللَّ ــِه َوَخاتَــَم النَِّبيِّ ــْم َولَِٰكــن رَُّســوَل اللَّ ــن رَِّجالُِك مِّ

ــًا« )األحــزاب:40(. ٍء َعلِي ــُكلِّ يَشْ ِب
ــالم،  ــالم باإلس ــالة والس ــه الص ــم علي ــي الكري ــي النب  بُعث
بهــذا الديــن القويــم الــذي أكملــه وهــذه الريعــة الســمحة 
التــي أمتّهــا ورضيهــا اللــه لعبــاده املؤمنــن، قــال تعــاىل: 
»الْيَــْوَم أَكَْملْــُت لَُكــْم ِديَنُكــْم َوأمَْتَْمــُت َعلَيُْكــْم نِْعَمِتــي 
ــذه  ــل ه ــدة:3(.. وجع ــا« )املائ ــالََم ِديًن ــُم اإلِْس ــُت لَُك َورَِضي
ــن ســائر  ــت الوســطية مخصوصــة مــن ب األمــة وســطاً فكان
ــْم  ــَك َجَعلَْناكُ ــه: »وَكََذلِ ــاىل بقول ــه تع ــي ميّزهــا الل ــم الت األم
ــوُل  ــوَن الرَُّس ــاِس َويَُك ــَى النَّ ــَهَداَء َع ــوا ُش ــطًا لِتَُكونُ ــًة َوَس أُمَّ
َعلَيُْكــْم َشــِهيًدا« )البقــرة: 143(، فهــي أمــة العــدل واالعتــدال 
ــاً أو  ــراف ميين ــى كل انح ــرة ع ــا واآلخ ــهد يف الدني ــي تش الت

ــتقيم. ــط املس ــط الوس ــن خ ــاالً ع ش
ــه  ــا الل ــي رضيه ــطية الت ــات الوس ــن مقتضي ــد كان م ولق
تعــاىل لهــذه األمــة اتصافها بــكل صفات الخــر والنبــل والربكة 
والعطــاء لإلنســانية جمعــاء.. وكان مبــدأ أبــرز هــذه األخــالق 
ــة  ــاء والرحم ــة واإلخ ــامح واملحب ــدل والتس ــالمية يف الع اإلس
ــم،  ــع الظل ــداء ورف ــف واالعت ــذ العن والســالم واإلنصــاف ونب
والصــرب عــى األذى واحتســاب األجــر مــن اللــه تعــاىل، ولقــد 
غــرس اإلســالم يف نفــوس أتباعــه هــذه املفاهيــم واألســس مــن 
أجــل ترســيخ هــذه األخــالق النبويــة املحمديــة ليكــّون معهــا 
ــة التــي تســهم يف وحــدة  ــة مــن األخــالق الراقي وحــدة متين
األمــة ورفعتهــا والعيــش بأمــن وســالم ومحبــة ووئــام وتآلــف.

لقــد جــاء اإلســالم ليقــي عــى نــزوات الظلــم والتســلّط 
ــة  ــى الفضيل ــع ع ــم أركان املجتم ــر، ويقي ــاءة إىل الغ واإلس
ــة ومنهــا العفــو  والتســامح وحســن الخلــق والصفــات النبيل
الصفــح عــن اإلســاءة والحلــم وعــدم الغضــب وتــرك االنتصــار 
للنفــس وإيجــاد املســامحة كــا وصــف اللــه تبــارك وتعــاىل: 
ِهــَي  ِبالَِّتــي  اْدفَــْع  ــيِّئَُة  السَّ َواَل  الَْحَســَنُة  تَْســتَِوي  َواَل   «
ــٌم  ــُه َويِلٌّ َحِمي ــَداَوٌة كَأَنَّ ــُه َع ــَك َوبَيَْن ــِذي بَيَْن ــِإَذا الَّ ــُن فَ أَْحَس

» )فصلــت:34(
مــن تلــك املفاهيــم التــي رّســخها اإلســالم التســامح 
ــَن«  تعــاىل: »ُخــِذ الَْعْفــَو َوأُْمــْر ِبالُْعــرِْف َوأَْعــرِْض َعــِن الَْجاِهلِ
)األعــراف:199(، وقولــه جــل وعــال: »َولْيَْعُفــوا َولْيَْصَفُحــوا أاََل 
ــور:  ــٌم« )الن ــوٌر رَِحي ــُه َغُف ــْم َواللَّ ــُه لَُك ــَر اللَّ ــوَن أَْن يَْغِف تُِحبُّ
22(، ومنهــا قولــه تعــاىل: »َوالَْكاِظِمــَن الَْغيْــَظ َوالَْعاِفــَن َعــِن 

ــران: 134(. ــِنَن« )آل عم ــبُّ الُْمْحِس ــُه يُِح ــاِس َواللَّ النَّ
عــن أنــس ريض اللــه عنــه قــال: )كنــت أمــي مــع رســول 
ــظ  ــراين غلي ــرد نج ــه ب ــلم وعلي ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل
ــرت  ــديدة فنظ ــذة ش ــذه جب ــرايب فجب ــه أع ــية فأدرك الحاش
إىل صفحــة عاتقــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــد أثّــرت بهــا 
حاشــية الــرداء مــن شــدة جبذتــه، ثــم قــال: يــا محمــد مــر 

يل مــن مــال اللــه الــذي عنــدك. فالتفــت إليــه فضحــك ثــم 
أمــر لــه بعطــاء( متفــق عليــه.. وعــن ابــن مســعود ريض اللــه 
عنــه قــال: كأين أنظــر إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
يحــي نبيــاً مــن األنبيــاء صلــوات اللــه وســالمه عليهــم رضبــه 
قومــه فأدمــوه وهــو ميســح الــدم مــن وجهــه ويقــول: )اللهــم 

اغفــر لقومــي فإنهــم ال يعلمــون( متفــق عليــه.
وألن اإلســالم ديــن عاملــي يخاطــب كافــة البــر مبختلــف 
ــلَْناَك  ــا أَرَْس ــاىل: »َوَم ــال تع ــز، ق ــه دون متيي ــه وأطياف أجناس
ــلم  ــّموا املس ــن يس ــاء:107(، ول ــَن« )األنبي ــًة لِلَْعالَِم إاِلَّ رَْحَم
وغــر املســلم ويرتقــي إال بالتقــوى والعمــل الصالــح ألن ديــن 
اإلســالم هــو الديــن العاملــي.. عــن نــرة قــال: حدثنــي مــن 
ســمع خطبــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أيــام التريــق 
ــي  ــي، وال ألعجم ــى أعجم ــريب ع ــل لع ــال: أال ال فض ــه ق أن
عــى عــريب، وال ألحمــر عــى أســود، وال ألســود عــى أحمــر؛ 

ــوى( رواه أحمــد . إال بالتق
ولقــد حــرص اإلســالم كل الحــرص عــى أن تســود املحبــة 
واألخــّوة بــن النــاس جميعــاً، بــن الشــعوب بعضهــا ببعــض، 
بعــض  تفعــل  كــا  اللــون  فيهــا وال عنريــة  تفرقــة  ال 
الشــعوب فقــد قــال عليــه الصــالة والســالم »ســلان منــا آل 
البيــت- املســلم-”؛ فلــم يــدع اإلســالم مجــاالً لــراع أو حقــد 
ــة  ــة محض ــي هب ــة، واألرزاق ه ــروة واملنزل ــوا بال وإن تفاوت
مــن اللــه لحكمــة يريدهــا، وفّضــل اللــه بعضهــم عــى بعــض 

ــرزق. يف ال
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــات رس ــن أولوي ــد كان م ولق
وســلم حينــا قــدم املدينــة كان أول عمــل يقــوم بــه تأليــف 
ــن األوس والخــزرج بعــد  ــف ب ــه ألّ ــة الل ــوب عــى محب القل
حــروب طاحنــة فصــاروا باإلســالم إخوانــاً متحابــن، قــال 
تعــاىل: »َواذْكُــُروا نِْعَمــَت اللَّــِه َعلَيُْكــْم إِْذ كُْنتـُـْم أَْعــَداًء فَأَلَّــَف 
ــا« )آل عمــران:103(. ــِه إِْخَوانً ــْم ِبِنْعَمِت ــْنَ قُلُوِبُكــْم فَأَْصبَْحتُ بَ
ــن،  ــى املؤمن ــالم ع ــة اإلس ــاىل بنعم ــه تع ــنَّ الل ــد م ولق
ــه وســلم الــذي خاطــب  ــه علي ــه صــى الل ــة رســول الل وبعث
ــار أمل  ــر األنص ــا مع ــال: ) ي ــاً فق ــار يوم ــن واألنص املهاجري
ــم  ــن فألفك ــم متفرق ــه يب، وكنت ــم الل ــالالً فهداك ــم ض أجدك
اللــه يب...(، فلــاذا يتفــرق املســلمون ويتشــتتوا اليــوم؟!.

أيًضــا مــن القيــم التــي نــادى بهــا صــى اللــه عليــه وســلم 
كقواعــد منظمــة للســلوك اإلنســاين التــي تبنــي املجتمعــات 
ــة،  ــن الرحم ــالم دي ــة.. وألن اإلس ــعوب: الرحم ــم والش واألم
وهنــا ليــس أعنــي بالرحمــة ال للمؤمنــن فقــط وال للمســلمن 
فحســب بــل حتــى باملركــن واملنافقــن، فقــد طالــت رحمــة 
ــوِب  ــا يِف قُلُ ــاىل: »َوَجَعلَْن ــال تع ــكل املوجــودات، ق اإلســالم ب

ــًة« )الحديــد:27(. ــًة َورَْحَم الَِّذيــَن اتَّبَُعــوُه َرأْفَ
كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم رحيــاً بالخلــق 

عمومــاً وباملؤمنــن عــى وجــه الخصــوص؛ قــال تعــاىل: »فَِبــَا 
ــِب  ــا َغلِيــَظ الَْقلْ ــَت فَظًّ ــْو كُْن ــْم َولَ ــَت لَُه ــِه لِْن ــَن اللَّ رَْحَمــٍة ِم
ــبحانه:  ــال س ــران:159(، وق ــَك« )آل عم ــْن َحْولِ ــوا ِم اَلنَْفضُّ
ــْم  ــا َعِنتُّ ــِه َم ــٌز َعلَيْ ــُكْم َعِزي ــْن أَنُفِس ــوٌل مِّ ــْم رَُس ــْد َجاءكُ »َقَ

ــة:128(. ــٌم« )التوب ــَن َرُؤوٌف رَِّحي ــم ِبالُْمْؤِمِن ــٌص َعلَيُْك َحِري
ــم  ــباب والقي ــق األس ــن أوث ــائل م ــذه الوس ــار أن ه باعتب
التــي نهجهــا اإلســالم وعمــل عــى تعزيــز مقومــات الرحمــة 
واملحبــة والتعاطــف واإلخــاء والســالم يف أوســاط املجتمعــات 
ديــن  تضعــف  ألنهــا  الخصومــات  وحــارب  والشــعوب؛ 
ــى  ــاء ع ــا ج ــن هن ــه م ــه وفعاليت ــل إنتاجيت ــان وتقل اإلنس
لســان صاحــب اللســان املعصــوم صــى اللــه عليــه أجمعــن 
ــم”.  ــة إال رحي ــل الجن ــده ال يدخ ــي بي ــذي نف ــه: “وال قول
اإلســالم يحمــل الســعادة ملعتنقيــه، إذ تعتــرب املحبــة لــب 
الديــن وحقيقتــه وجوهــره، فالحــب يف اللــه والبغــض يف اللــه 
ــب يف  ــن إال الح ــل الدي ــرك، وه ــي ال ــد ونف ــالن التوحي ميث
ــاَن  ــُم اإْلِميَ ــَب إِلَيُْك ــاىل: »َحبَّ ــال تع ــه ق ــض يف الل ــه والبغ الل
ــْل إِْن  ــاىل: »قُ ــال تع ــرات:7(، وق ــْم« )الحج ــُه يِف قُلُوِبُك َوَزيََّن
ــْم  ــْر لَُك ــُه َويَْغِف ــُم اللَّ ــويِن يُْحِببُْك ــَه فَاتَِّبُع ــوَن اللَّ ــْم تُِحبُّ كُْنتُ
ــران:31(، والحــب يف  ــٌم« )آل عم ــوٌر رَِحي ــُه َغُف ــْم َواللَّ ُذنُوبَُك
ــال  ــارات وامل ــاء والتج ــاء واآلب ــة األبن ــوق محب ــأيت ف ــه ي الل
ـِه«  لِلَـّ ُحبًّــا  أََشــدُّ  آََمُنــوا  قــال تعــاىل: »َوالَِّذيــَن  والجــاه، 
)البقــرة:165(، فــأن شــخصية املؤمــن تحمــل األلفــة واملحبــة 

ــًدا. ــور أب ــاته الفســوق والفج ــن س ــس م ــن؛ لي لآلخري
ــوف  ــص الصف ــد وترصي ــعى إىل التوحي ــاً يس ــالم دامئ اإلس
ــزع الربكــة  ــزاع التــي تن ــة والســالم ونفــي الفرقــة والن باملحب
ــه  ــه علي ــى الل ــال ص ــا ق ــاء ك ــن والن ــى األم ــي ع وتق
وســلم: »يــد اللــه مــع الجاعــة«، »والجاعــة رحمــة والفرقــة 
عــذاب«، إن أثــر اإلســالم يف تحقيــق الســالم العاملــي يتجــى 
ــاس  ــن الن ــم ب ــاعة الرتاح ــلمي وإش ــش الس ــز التعاي يف تعزي
ونبــذ العنــف والتطــرّف بــكل صــوره ومظاهــره، وإن للســالم 
ــخصياً ال  ــراً ش ــن أم ــالم مل يك ــاً يف اإلس ــأناً عظي ــي ش العامل
هدفــاً قوميــاً وال وطنيــاً بــل عامليــاً وشــمولياً.. فاإلســالم 
يدعــو إىل االســتقرار للمســلمن يف كل أنحــاء الكــرة األرضيــة، 
ــرون  ــذ ق ــالم من ــا اإلس ــة طرحه ــالم رضورة حضاري وألن اإلس
ــع  ــاب املجتم ــى أعت ــف ع ــت لنق ــان الوق ــد ح ــدة، ق عدي
الــدويل وخلــق لغــة الحــوار والتفاهــم عــى تبــادل املنافــع، 
ــات،  ــروب والراع ــق الح ــن وخل ــعال الف ــوء إلش دون اللج
ونعلــن بصــوت عــال ال للحــروب وال لإلرهــاب وال للقتــل وال 
للعنــف والدمــار، وال الحتــكار الديــن، وال تقديــس للســالالت 
ــب..  ــارات واملذاه ــزاب والتي ــف واألح ــات والطوائ والجاع
نعــم للتعايــش والســالم والتعــاون والرتابــط والبنــاء واإلنتــاج 

ــا. ــة كله املعــريف والعلمــي والنفعــي للبري

اإلسالم دين الرحمة والتسامح و العفو والمحبة والسالم

اعتزل ِذكــَر األََغـانـي والـَغــَزْل
وُقـِل الَفْصـَل وجانـْب َمــْن َهــَزْل

ــبــا كـــرَى أليـّـاِم الــصِّ وَدعِ الــذِّ
ـبــا نــَجـــٌم أَفـــــْل َفــأَيــاِم الـصِّ

 إْن أَهــنـــا ِعـيــشــٍة َقـّضـيـُتـهـا
اتُـهــا َواإلثــــُم َحــــْل َذهـبــْت لـذَّ

واتــرُِك الـغــاَدَة الَ تـحـفـْل بهـا
تـُمـِس فــي ِعــزٍّ رفـيــعٍ وتُـَجــْل

ي َوافَتكـْر فـي ُمنتَهـى ُحسـِن الْــذَّ
أنْــَت تـَهـواُه تـجـْد أمـــراً َجـلَــْل

َواهـُجـِر الْخـَمـرَة إْن كُـنـَت فـتـًى
كَيَف يَسعى فـي ُجنـوٍن َمـْن َعَقـْل

ـــِق اللَه َفـتــقــْوى اللِه َمـــــا واتَـّ
جـاورْت َقلـَب امرٍئ إال َوَصــْل

 لَـيـَس مــْن يَقـطـُع طُـرقـاً بَـطــاً
إنّـمــا مـــْن يـتَّـِقــي اللَه الـَبـطَــْل

ـرَع َوالَ تَـركـْن إِلــى ِق الـشَّ  صــدِّ
َرجــٍل يَـرِْصـُد فــي اللْلَّـيـل ُزحــْل

َحـارِت األَْفـكـاُر فــي ِحكـمـِة َمــْن
َقــْد َهـدانــا سْبـلـنـا عـــزَّ وَجـــْل

كُتـَب املـوُت عـلـى الَخـلـِق فـكـْم
َفـلَّ ِمـْن َجيـٍش وأَفـَنـى ِمــْن ُدَوْل

أيـــَن نـُمــروُد َوكَـنـعـاٌن وَمــــْن
َمـلَــَك األْرَض َوَولــــىَّ وَعــــَزْل

أَيــَن عــاٌد أَيــَن ِفـرَعـوُن َوَمــْن
َرفـَع األََهــراَم َمـْن يسـمـْع يَـَخـْل

أَيـَن َمـْن َسـادوا وَشـادوا و بنـوا
 َهـلَـَك الـكُــلُّ َولـــم تُـغــِن الـُقـلَـْل

أَيـَن أْربـاُب الِحَجـى أَْهـُل النُّـهـى
أَيــَن أْهــُل العـلـِم والـقــوُم األَوْل

سـُيـعــيــُد اللُه كُــــــاً ِمــنــهـــُم
َوسَيـجـِزي َفـاِعـاً مــا قــد َفـَعـْل

إْي بُـنـيَّ اسـمـْع َوَصـايَـا َجـمَعــْت
ـْت بـِهـا َخـيـُر املِـلـْل ِحكمـاً ُخـصَّ

أُطـلــُب الـِعـلـَم َوالَ تَـكـَسـْل َفـَمــا
أَبَعـَد الْخـيـَر َعـلـى أهــِل الكَـَسـْل

يــِن َوالَ َواحَتـِفـْل يف الفـقـِه فــي الـدِّ
ـتـِغـْل َعـنــُه بــِمــاٍل وَخــــَوْل تَشَّ

ـلـُه فـمــْن َواْهـُجـِر الـنَّـوَم َوحـصِّ
يَعـرِف املْطلُـْوَب يْحقـْر مـا بَــَذْل

 الَ تَـقــْل َقــــْد َذَهــبــْت أربــابُــُه
رِب َوْصـْل كُلُّ ِمْن سـاَر َعلـى الـدَّ

 فـي ازِديـاِد الِعلـِم إِرْغــاُم الـِعـدى
َوجـَمـاُل الْـِعـلـِم إِصـــاَُح الْـَعـمـْل

ــِل املَـنـِطـَق بالـنَّـحـو َفـمــْن َجـمِّ
يُحـرَِم اإلِعـْراَب بالنُّـطـِق اَخَتـبـْل

ـعــَر َوالَزِْم َمـْذَهـِبــي انـظُــِم الـشِّ
فـاطَّـراحِ الرَّفـد يف الدنيا أقــــــل

َفهـَو ُعنـواٌن َعلَـى الَْفـضـِل َوَمــا
ـعـَر إِْذا لـــَم يُـبـتـذْل أَحـسـَن الـشِّ

َماَت أهـُل الَْفضـِل لـم يَبـَق ِسـوى
ُمقرٍف أَْو َمْن َعلَـى األَْصـِل اتَّكـْل

أَنَــــا الَ أََخــَتــاُر تَـقـِبـيــَل يـــــٍد

َقطُْعـهـا أَجـْمـُل ِمــْن تِـلـَك الُقـبـْل
إِْن َجزتني َعْن َمديِحي رِصُت فـي

رقِّـهــا أَْو الَ َفيكـِفـيـنـي الـَخـَجــْل
أَعــْذُب األَلْـَفـاِظ َقـولـي لَــَك ُخــْذ

َوأَمــــرُّ الْـلـفــِظ نُـطـقــي ِبـلَـَعــّلْ
ُملـُك ِكسـرى َعنـُه تُغـنـي ِكـسـرٌة

ـِر اْجـتـزاٌء بالـَوشـْل َوعــِن الْبـحَّ
اَعـَتـبـر نـَحــن َقَسـمـنَّـا بَـَيـَنـُهـُم

تَـلـِقــُه َحــَقــاً َوِبـالـْحــِق نَـــــْزْل
لَيَس َما يَحُوي الَْفتـى ِمـْن َعزِمـِه

الَ َوالَ َمــا َفــاَت يَـومــاً ِبالـكْـَسـْل
نـيـا َفـمــْن َعـاْداتـِهـا اطـــرحِ الـدُّ

تُخِفـُض العالـْي وتُعلـي َمـْن َسَفـْل
َعيـشـُة الـرَّاغـِب فــي تَحِصيلِـهـا

َعيـَشـُة الـْجـاهـِل ِفـيـْهـا أَْو أْقـــْل
كَــْم َجـهـوٍل بَــاَت َفـيـهـا ُمـكـثـراً

َوَعلـيـٍم بَــاَت ِمنـهـا فـــي ِعـلَــْل
كَـْم ُشجـاعٍ لـم يَنـْل فيـهـا املُـنـى

َوَجـبــاٍن نَـــاَل غـايــاِت األَْمــــْل
َفـاتــرِك الْحـيـلَـَة ِفـيـَهـا َواتّــــَـئْد

إِنـمـا الْحيـلَـُة فــي تَــرِك الـِحـَيـْل
أيُّ كَــفٍّ لــْم تَـفد مام تفـــــــــــد

ـلَــْل َفـرَمــاَهــا اللُه ِمــنـــُه بـالـشَّ
الَ تَـُقـْل أَْصـلــي َوَفـصـلـي أَبـــداً

إمِنـا أْصـُل الَفتـى َمـا َقــْد َحـَصـْل
َقــْد يـُسـوُد الـمـرُء ِمــْن ُدوِن أٍب

َوِبُحسـِن الّســَْبـِك قـْد يُنفى الّزعل
ـوِك َوَمــا وكذا الْــورُد ِمـــَن الـشَّ

يَنـُبـُت النَّـرِجـُس إِالَ ِمــْن بَـَصــْل
َغـيــَر أَنـــي أَحــمــُد اللَه َعــلــى

صــْل نَـسـبـي إِْذ ِبـأَِبــي ِبـكَــِر اتَـّ
ِقـيـمـُة اإلِنْـســاِن َمـــا يُحســـــُنـُه

أكـثــَر اإلنِـســاُن مــنــُه أْم أَقــــْل
أُكُـتــِم األَمـريــِن فـقــراً وَغـِنــى

َواكَسب الَفلَْس َوَحاِسْب َومْن بَطَْل
َوادَّرع جــــداً وكــــداً واجـتـنــْب

ُصحبـَة الْحمقـى َوأَْربَــاُب الَخـلَـْل
بَــيــَن تَـبـذيــٍر وبُــخــٍل ُرتــبــٌة

َوِكـــــاَ َهــذيـــِن إْن زاَد َقــَتـــْل
الَ تُخْض يف َحـِق َسـاداٍت َمَضـوا

ــوا بــأْهــِل لـلـزَّلَــْل إِنـهــم لَـيـسًّ
َوتََغـاَضـى َعــْن أُمــوٍر إِنــُه لـــم

يـُفــْز ِبالـْحـمـِد إِالَ َمــــْن َغــَفــْل
ليَس يَخلُـو املْـرُء ِمـْن ضـدٍّ َولَـو

َحـاْوَل الُعـزلـَة فــي رأس الجـَبـْل
ـاِم وازُجــرُُه َفـَمـا ِمــْل َعــْن الَنـمَّ

بـلّــَغ الـْمـكـروَه إال َمــــْن نَــَقــْل
ـبـِر وإْن ـوِء ِبالـصَّ داِر جــاَر الـسُّ

لـْم تجـْد َصبـراً َفمـا أَحلـى النُّـَقـْل
لـطـاَن واحــذْر بَطـَشـُه َجانِـِب السُّ

الَ تُـعـانِـْد َمـــْن إِْذا قــــاَل َفــَعــْل
الَ تَــِل الحكَم وإِْن ُهـــْم َسـأَلْــوا

َرغبـًة فـيـَك َوَخـالـْف َمــْن َعــَذْل

إنَّ نِـصـَف الـنَّـاِس أََعــداٌء لـمـْن
ُولـــَي األَحـكَــاَم َهـــْذا إِْنَ َعـــَدْل

اتــِه َفـُهـُو كَاملـحـُبـوِس َعـــْن لـذَّ
َوِكــاَ كّفـيـِه فــي الـْحـشـِر تُـَغــْل

إِنَّ لِلـنـقـِص واالَسـْتـِثـقـاِل فــــي
لَفظَـِة الَْقـاِضـي لََوعـظـاً أَْو َمـَثـْل

الَ تُـــواِزى لَـــذُة الـُحـكــِم بــِمــا
خُص انعـْزْل خُص إِْذا الشَّ َذاَقُه الشَّ

َفـالْـِوالَيَـاُت َوإِْن طَــابــْت لــمــْن
ـمُّ فـــي َذاَك الـَعـَسـْل ذاَقـهـا َفالـسُّ

نَـَصـُب املنـِصـِب أَْوهــى َجـلَـدي
ـفـْل َوَعنـائـي َمـــْن ُمـــداراِة الـسَّ

نـيـا تـُفــْز ـِر اآلمــاَل فــي الدُّ َقـصِّ
َفـْدلـيـُل الْـَعـقـِل تقـصـيـُر األَْمـــْل

إِْن مــْن يطـلِـبـُه الـْمــوُت َعـلــى
ِغـــرٍَّة ِمــنــُه َجــديــٌر ِبـالـَوَجــْل

ِغـْب وُزْر ِغـبَّـاَ تــزِْد ُحـبَّـاً َفـمـْن
أكـثــَر الـتَّــرَداَد أَقـصــاُه الـَمـلَـْل

الَ يَـُضــرُّ الْـَفـضـَل إِقـــاٌل كَـمــا
َفـْل مـَس إطْـبـاُق الطَـّ الَ يَضـرُّ الشَّ

يـِف واتـرْك ِغمـدُه ُخْذ ِبنْصـِل السَّ
واعتبـْر َفضـَل الفتـى دوَن الُحلُـْل

ُحـّبـَك األْوطـــاَن َعـجــٌز ظَـاِهــٌر
َفاْغتـرْب تلـَق َعــْن األَْهــِل بَــَدْل

َفبـُمـكـِث الـَمــاِء يَـبـقــى آِســنــاً
َوَسـرى البـدِر بـِه الْـبـدُر اكتـمـْل

أيُّــْهــا الْـَعـائِــُب ُقــولــي عـبـثــاً
إِنَّ طـيـَب الْـــورِد مـــؤٍذ لِلـُجـعـْل

َعـدِّ َعـن أسـُهـِم َقـولـي َواستـِتـْر
الَ يُصيـبـنَّـَك َسـهــٌم ِمـــن ثُــَعــْل

ـَك لَــْيــٌن ِمــــْن فــتــًى الَ يَـغـرَّنَـّ
إنَّ لِـلـحـيَّــاِت لــيــنــاً يُــعــتــزْل

أَنــا ِمـثـُل الـْمـاِء َسـَهــٌل َسـائــٌغ
ـــَن آذى وَقــَتـــْل َومــتــى ُســخِّ

ــرُه أَنــا كَالخـَيـزور َصـعــٌب كـسُّ
َوُهـْو لَـٌن كَيــَفمـا ِشئـَت انفَتـْل

َغيـَر أنـيَّ فـي زَمــاٍن َمــْن يـكـْن
فيـُه َذا َمـاٍل ُهــْو املـولَـى األَجــْل

َواجــٌب ِعـنــد الْـــورى إكـراُمــُه
َوقـلـيـُل الـْمــاِل فـيـهـْم يُـسـتـقـْل

كُــلُّ أهــِل العـصـِر غـمــٌر َوأَنَـــا
ِمنـُهـُم َفـاتـرُِّك تََفاِصـيـَل الـُجـَمـْل

َوصــــــاُة اللِه ربــــــي كُــلَّــمــا
ـمـُس نـَهــاراً َوأَْفــــْل طَـلَــَع الـشَّ

ي َحــاَز الُعـلـى ِمــْن َهاِشـــٍم لِـلـذِّ
أحـَمـَد املُخـتـاِر َمــْن َســـاَد األَْوْل

َوَعــلَــى آٍل َوَصــحـــٍب َســـــادٍة
لَـْيــَس ِفـيـِهـْم َعـاجــٌز إال بَـطَــْل

هــي قصيــدة تربويــة رائعــة مببناهــا ومعناهــا، وحــري بأبنائنــا أن يحفظوها ويعوهــا، القصيدة للشــاعر 
عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد بــن أيب الفــوارس. أبــو حفــص زيــن الديــن بــن الــوردي املــري 
الكنــدي. 691 - 749 هـــ / 1292 – 1349م، ولــد يف معــرة النعــان غــرب حلــب، تــوىل قضــاء حلــب ثــم 

قضــاء منبــج، فقيــه، أديــب، شــاعر.. إليكــم القصيــدة الِحَكميَّــة:

الميــة ابــن الــوردي
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تألّْقَت يا نجَمنا املُْنتَخْب
لَك املَْجُد والَفخُر بَن النُّخْب

أيَا الِعبَاً نُلَْت كُلَّ املَُنى
َوتَّوْجَت بالَكأِس َهذا اللَقْب

تربّعَت َعرَْش املاَلعِب نجاً
كبراً تعّجَب منُه العجْب

وأْهدافَُك الُغرُّ قد أيقظت
َحَاَس النُجوِم وَشمَس العرْب

كأنَّك فَيٌض مَن املْعجزاْت
َجَرْى يِفْ مالعبنا وانسكْب

فا مْن أديٍم أو ملعٍب
إال وتحَت ُخطاَك اضطرْب

وهْل للتألِق نبٌع سواَك
وأهٌل لُه يف الهوى والحسْب

وهل من فريٍق سواك سيبقى

حبيَب الجاهر واملنتجْب

زرعت املالعَب عشقاً وفوزاً

وهذا الحاس وهذا الّصخْب

فسّجل مكانَك فوَق الّنجوم

وخلّد حضورك عرب الِحَقْب

وكالعادياِت انتِفْض العباً

وفّجر بأرِض الُخُصوِم الغضْب

فال املستحيل وال غرُه

سيثنيك عن كأسك املرتقْب

فلله درّك من العب ٍ

ولله درَّك من منتخْب

مل تكــن املبــاراة التــي قلبــت كيــان اليمنيــن 
ــن،  ــر الكثري ــدم يف نظ ــرة الق ــاراة يف ك ــرد مب مج
بــل االحتفــاالت الشــعبية التــي حــوت الكثــر مــن 
الــدالالت والرســائل املهمــة التــي قرأناهــا مــن خالل 
ــة كأس غــرب آســيا للناشــئن  ــوز اليمــن يف بطول ف
التــي وجهــت للداخــل والخــارج، لعــل أهمهــا 
ــدم  ــا اســتفتاء شــعبي كامــل لوحــدة األرض وال أنه
واملصــر وإزاحــة لــكل األعــالم الحزبيــة واملليشــاوية 

ــر. ــم اليمــن الكب ــاء عــى عل واالبق
وكــا يحمــل هــذا الفــوز رســالة ســالم للجميــع 

ــقاء  ــا لأش ــة خصوًص ــن وموجه ــط باليمني ــذي يحي ــار ال ــل والدم ــار والقت ــم الحص رغ
ــن عاتبهــم هــذا الفــوز يف عقــر دارهــم. الذي

ــذي  ــه، وأن قــرار الحــرب ال ــل إال مــن يقاتل ــي ال يقات ــأن اليمن هــي رســالة للعــامل ب
ــي محاولــة لخنــق طموحاتــه  اتخــذ هــو ضــد إرادة هــذا الشــعب، وأن الحــرب ه

ــالم. ــدم والس ــة والتق ــه يف التنمي وأحالم
هــي رســائل دعــوة لــكل املنخرطــن يف هــذه الحــرب لالســتاع إىل صــوت الشــعب 
الهــادر الــذي أيقظــه وحــرّك مشــاعره هــذا العــزف الكــروي الجميــل ليهتــف بصــوت 

ــا ميــن!! واحــد بالــروح بالــدم نفديــك ي
ولعــل أكرهــا وضوًحــا هــي الرســالة القادمــة مــن جنــح الظــالم الــذي أحــاط باليمــن 
ــا والنــاس تحتفــل بفوزهــا يف الشــوارع والســاحات، وقــد غلفهــا الظــالم،  ــًا وعدوانً ظل
ــذه  ــأن ه ــا ب ــا، مفاده ــواد يف حياته ــر الس ــا ون ــاول قهره ــن يح ــلت مل ــي أرس والت
العاصفــة الجارفــة مــن املشــاعر الوطنيــة هــي شــالل أنــوار ســيجرف كل مــن تطــاول 
عــى اليمــن وشــارك يف إذاللهــا ونهبهــا وقتــل أبنائهــا ســواًء مــن خــارج اليمــن أو مــن 

ــا!! داخله
ــوا معــي اليــاين  ــه.. وحيّ ــا بطريقت ولعــل كل مــن اســتلم هــذه الرســائل قــد فهمه

ــوه!! ننتظــر صافــرة انهــاء هــذه الحــرب! حيّ

ــة غــرب  ــي للناشــئن بطول ــا الوطن ــف مــربوك ملنتخبن ــف أل ــف أل أل
آســيا لكــرة القــدم وحصدهــم الــكأس بــكل تفــاين وجهــد وإبــداع وتألــق 
وذلــك بعــد فــوزه عــى املنتخــب الســعودي بجــدارة واســتحقاق.. 
مبــارك ألبنائنــا األبطــال األشــاوس الذيــن وحــدوا الشــعب اليمنــي 
وجعلــوه كقلــب رجــل واحــد بعــد أن فرقتهــم السياســة ومزقتهــم 

ــات. ــرب واألزم الح
 تهانينــا أيهــا الشــعب اليمنــي العظيــم هــذه البطولــة وهــذا الــكأس 
ــاة، وأهــدى هــذا الوطــن  ــد مــن رحــم املعان ــذي ول وهــذا املنتخــب ال
الفرحــة والــرور والســعادة بعــد ســنوات مــن األآلم واألحــزان واألوجاع.
رفعتــم رؤوســنا عاليــاً رفــع اللــه مقامكــم وأدام اللــه عزكــم ومنهــا اىل 

األعــى أيهــا األبطــال..« بالــروح بالــدم نفديــك يــا ميــن »

شعر فؤاد باشا 

رسائل خطيرة الفوز بجدارة
أ.د/ وهيبة فارع د/ محمد الحورش

 يا نجمنا المنتخب
َ

ْقت
ّ
تأل

ــن  ــوام ع ــل 3 أع ــاص قب ــة إيرب ــفت رشك ــد كش ــت ق كان
مفهــوم جديــد لطائــرة ذات رأس وأجنحــة وذيــل مســتوحى 
ــر، ويوظــف  ــرة الن ــش والشــكل التريحــي لطائ ــن الري م
تقنيــة »تحــايك الطبيعــة« بهــدف الوصــول إىل عمليــات 
ــة  ــق صحيف ــوث، وف ــل التل ــع تقلي ــدوًء م ــر ه ــوط أك هب

ــة. ــل« الربيطاني ــي مي »دي
يف  األوروبيــة  إيربــاص  رشكــة  فــرع  مهندســو  وقــام 
ــا بتنفيــذ التصميــم الخيــايل املســتقبي وتحويلــه إىل  بريطاني

واقــع حقيقــي.
ومــن املقــرر أن يدفــع الطائــرة مــراوح بشــكل الـ«ريــش« 
ــراف كل  ــى أط ــرد ع ــكل منف ــا بش ــكل منه ــم ب ــم التحك يت
ــط يف  ــم النش ــاص »التحك ــميه إيرب ــا تس ــق م ــاح، لتحقي جن
ــر أو  ــق الن ــاط تحلي ــة ألمن ــاكاة ميكانيكي ــران«، يف مح الط

ــر. الصق
ــودي  ــل العم ــرة الذي ــرة املبتك ــو الطائ ــتبدل مصمم واس
التقليــدي للطائــرات بآخــر منقســم عــى شــكل إســفن 

ــحب. ــوة الس ــل ق لتقلي
ــل  ــرة أن تق ــكان الطائ ــه ســيكون بإم ــاص إن ــت إيرب وقال
مــا يصــل إىل 80 راكبــاً يف رحــالت تبلــغ مســافاتها نحــو 1500 
ــن 30% إىل  ــل م ــبة تص ــود بنس ــرق الوق ــل ح ــرت، ويق كيلوم

ــة. ــة الحالي ــرات املاثل ــة مــن الطائ 50% باملقارن
كــا أوضحــت أن هيــكل الطائــرة الجديــدة ســيكون 
منحنيــا، حيــث سيشــبه املقاتلــة الربيطانيــة، قاذفــة القنابــل، 
طــرازWELLINGTON، التــي صممهــا املهنــدس الربيطــاين 
ــات  ــز بثالثين ــون بويل ــا يف بروت ــم تصنيعه ــس، وت ــز والي بارن

القــرن املــايض.
وتســتخدم إيربــاص حاليــاً نفــس املوقــع يف ويلــز إلنتــاج 
أجنحــة ألكــر مــن 800 طائــرة ســنوياً، لكــن مــن املرجــح أن 
مصنــع بروتــون الربيطــاين ســيواجه منافســة قويــة محتملــة 
مــن دول أوروبيــة مثــل أملانيــا، أو آســيوية مثــل كوريــا 
الجنوبيــة، يف مجــال إنتــاج أجــزاء طائــرات األجيــال القادمــة 

ــا الخــروج مــن االتحــاد األورويب. ــرار بريطاني بعــد ق
وتتوقــع الركــة »إيربــاص« أال يتأثـّـر الطلــب عــى اقتنــاء 
ــاء كوفيــد-19، فيــا تعــّول املجموعــة  طائــرات جديــدة بوب
ــا  ــث منه ــرات تنبع ــاطيل بطائ ــتبدال أس ــى اس ــة ع األوروبي

نســب أقــل مــن ثــاين أكســيد الكربــون.
ــاح  ــية افتت ــدة عش ــوقية الجدي ــا الس ــت يف توقّعاته وقال
ــدة  ــرات الجدي ــى الطائ ــب ع معــرض ديب للطــران، إّن الطل

ســيبلغ »حــوايل 39 ألــف« طائــرة ركاب وشــحن جديــدة 
ــام 2040. ــول ع بحل

ــي  ــابقة الت ــات الس ــع التوقع ــر م ــذا التقدي ــاىش ه ويت
أصدرتهــا »إيربــاص« يف ســبتمرب 2019 قبــل انتشــار فــروس 
كورونــا، وذكــرت حينهــا أن الطلــب عــى الطائــرات الجديــدة 

ــن. ــن املقبل ــرات خــالل العقدي ســيبلغ 39210 طائ
األمركيــة  منافســتها  مــن  تحّفظــا  أكــر  و«إيربــاص« 
»بوينــغ« التــي تتوقـّـع الحاجــة إىل 43610 طائــرات جديــدة، 
مبجــال  املتخّصصــة  االستشــارية  »ســريوم«  ومجموعــة 
ــع طلــب نحــو 43315 طائــرة جديــدة. الطــران والتــي تتوقّ

ــر املــايض، كانــت حركــة النقــل العامليــة ال تــزال  يف أكتوب
عنــد مســتوى أقــل مــن نصــف مــا كانــت عليــه قبــل انتشــار 
ــن  ــابقة ب ــتوياتها الس ــود ملس ــع أن تع ــن املتوقّ ــاء، وم الوب
عامــي 2023 و2025، مــن دون أن يتســبّب ذلــك بعرقلــة 

ــل. ــدى الطوي ــى امل ــل الجــوي ع ــر النق ــة تطوي عملي
مــن  عامــان  تقريرهــا: »ضــاع  »إيربــاص« يف  وقالــت 
النمــو خــالل فــرتة كوفيــد-19، لكــن حركــة الــركاب أظهــرت 
مرونتهــا، عــى أن تعــود إىل مســتوى منــو ســنوي بنســبة 

.”%3,9
واعتــربت أن »مجموعــات الطبقــات الوســطى، األكــر 
ــاري  ــرات، ســتزداد بحــوايل ملي توجســا مــن اســتخدام الطائ
شــخص«، مشــرة إىل أن النمــو األرسع ســيكون يف آســيا، 

ــة. ــوق محلي ــرب س ــن أك ــتصبح الص وس
وتعتقــد »إيربــاص« أّن تجديــد الطائــرات املوجــودة حاليًــا 
ســيكون أكــرب مــا كان عليــه يف توقّعاتهــا الســابقة بنحــو %7، 

متوقّعــة اســتبدال 15250 طائــرة.
ــو %15  ــل بنح ــودا أق ــة وق ــرات الحديث ــتهلك الطائ وتس
ــيد  ــاين أكس ــل لث ــات أق ــبّب يف انبعاث ــايل تتس إىل 20%، وبالت

ــابق. ــل الس ــة بالجي ــون مقارن الكرب
ــع« يف  ــة الصن ــار »بريطاني ــن دون طي ــرة م ــت الطائ حلق
ــا  ــجلت رق ــدة، وس ــات املتح ــا بالوالي ــة أريزون ــاء والي س
قياســيا عامليــا جديــدا لـــ »االرتفــاع املطلــق«. وعــى ارتفــاع 
مــا   ZEPHYR S ســجلت  الســطح،  فــوق  قــدم   76100
مجموعــه 36 يومــا مــن رحلــة السرتاتوســفر عــرب اختباريــن 
أغســطس  يف  األخــر  االختبــار  وأجــري  الصيــف،  هــذا 
وشــهدت  اليابانيــة،   NTT DOCOMO مــع  بالراكــة 
حزمــة ZEPHYR عاليــة الرعــة ذات النطــاق العريــض إىل 

ــرة. ــن الطائ ــى م ــلي ع ــال الس ــاز إرس ــن جه ــطح م الس

وأكــدت رشكــة الهاتــف املحمــول اليابانيــة اآلن أن االختبار 
كان ناجحــا وســلطت الضــوء عــى التطبيقــات املحتملــة 

.)HAPS( ــة ــات العالي ــاص« لالرتفاع لنظــام منصــة »إيرب
ــر  ــا توف ــة ميكنه ــة جوي ــم منص ــدف يف تقدي ــل اله ومتث
اتصــال 5G و6G مــن الســاء إىل األجــزاء البعيــدة مــن 
الكــرة األرضيــة - مثــل أســطول إيلــون موســك مــن األقــار 

.STARLINK الصناعيــة 
لكــن يف هــذه الحالــة، سيســتخدم املشــغلون أســطوال مــن 
الطائــرات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية بــدال مــن األقــار 

الصناعية.
وطـُـّورت ZEPHYR UAV منــذ عــام 2003، وبُنيــت ألول 

.QINETIQ مــرة بواســطة مقــاول الدفــاع الربيطــاين
ــل الجيــش  ــرة مــن قب ــربت الطائ ــك الحــن، اختُ ــذ ذل ومن
 AIRBUS DEFENSE AND األمريــي، وبيعــت لركــة

.EADS ASTRIUM املعروفــة ســابقا باســم ،SPACE
ــاح  ــزودا بجن ــن ZEPHYR S م ــراز م ــدث ط ــأيت أح وي
بطــول 82 قدمــا ومحركــن مروحيــن يتــم تشــغيلها بالكامــل 

بواســطة الطاقــة الشمســية.
ــازات  ــج أي غ ــرة ال تنت ــارة لإلعجــاب، أن الطائ ــر إث واألك
ــرف  ــارة ال ــا ش ــا مينحه ــود، م ــتخدم أي وق ــة وال تس دفيئ

ــون”. ــدة للكرب »املحاي
إن الطائــرات الجديــدة التــي تعمــل بالوقــود الهيدروجيني 

ميكــن أن تدخــل الخدمــة بحلــول عــام 2035 تقريبا.
ــدة  ــم جدي ــة تصامي ــر ثالث ــو يظه ــة فيدي ــرت الرك ون
ــكل  ــرات بش ــدى الطائ ــر إح ــاص«، وتظه ــة »إيرب ــن رشك م
غريــب جــدا وعــري، تســتخدم ميــزة األجنحــة املثلثــة 
الحديثــة، وقــال الرئيــس التنفيــذي للركــة غيــوم فــوري، إن 
التصاميــم الثالثــة ملفهــوم »زيــرو« )عدميــة االنبعــاث( متثــل 
»لحظــة تاريخيــة لقطــاع الطــران التجــاري”. وأكــد فــوري أن 
اســتخدام الهيدروجــن يف مجــال الطــران مــن شــأنه أن »يحد 
ــد  ــاخ«.. ويعتم ــى املن ــران ع ــر الط ــن تأث ــر م ــكل كب بش
ــر عــى  ــات بشــكل كب مفهــوم الطــران الخــايل مــن االنبعاث
ــن  ــن م ــن الهيدروج ــرة م ــات كب ــاج كمي ــرق إلنت ــاد ط إيج
مصــادر متجــددة أو منخفضــة الكربــون، بحســب »يب يب 
يس«.. مــع العلــم أن معظــم اإلنتــاج خــالل الفــرتات املاضيــة 
ــة  ــوري، وخاص ــود األحف ــى الوق ــع ع ــاق واس ــد يف نط اعتم

ــون. ــض الكرب ــرب منخف ــان، وال يعت امليث

إطالق أول طائرات )عديمة االنبعاثات( 
في العالم بشكل فريد وعصري
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العلم في بطون الكتب وليس في وريقات المالزم
العلــم  لهــذا  واملعــريف  العلمــي  املخــزون  لنطالــع 
ــاء وأســتاذ األســاتذة وشــيخ الشــيوخ  ــامل العل ــر، ع الكب
ــد الشــوكاين، أحــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــايض/ محم الق
ــرة  ــد يف هج ــرة.. ول ــاء العباق ــن النجب ــاء اليم ــار عل كب
شــوكان يف اليمــن 1173 هـــ ونشــأ بصنعــاء، وويل قضائهــا 
ــنة 1250 هـــ،  ــا يف س ــًا به ــات حاك ــنة 1229 هـــ وم س
ــا  ــر يف مضمونه ــا والنظ ــالع عليه ــم لالط ــه تدعوك مؤلفات
ــالت  ــن خزعب ــًدا ع ــا، بعي ــن ينابيعه ــايف م ــرب الص وال

ــار. ــات الصغ ــالزم وتره امل

نيل األوطار يف الحديث.
فتح القدير يف التفسر.

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع.
ٳرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول.

ابطال دعوى اإلجاع يف تحرم مطلق الساع.
رشح الصدور بتحريم رفع القبور.

إرشــاد الثقــات إىل اتفــاق الرائــع عــى التوحيــد 
والنبــوات. واملعــاد 

ــن كالم  ــن م ــن الحص ــدة الحص ــن بع ــة الذاكري تحف
ــلن. ــيد املرس س

رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس.
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع.

السيل الجرار املتدفق عى حدائق األزهار.
األدلة الرضية ملن الدرر البهية يف املسائل الفقهية.

إرشــاد الغبــي إىل مذهــب أهــل البيــت يف صحــب 
ــي. النب

الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين.
بلوغ املُنى يف حكم االستمناء.

الدراري املضية رشح الدرر البهية.
القول الجي يف حكم لبس النساء للحي.
رفع االلتباس لفوائد حديث ابن عباس.

رسالة يف حكم التصوير.
در السحابة يف مناقب القرابة والصحابة.

الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد.
وبل الغام عى شفاء األوام.

الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة.
الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل.

أدب الطلب ومنتهى األرب.
القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد.

السلوك اإلسالمي القويم.
التحف يف مذاهب السلف.

البحث املسفر عن تحريم كل مسكر ومفرت.
الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد.
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ــرتول  ــا: كوليس ــرتول وه ــن الكولس ــان م ــد نوع يوج
ــمى  ــة )LDL( واملس ــض الكثاف ــي منخف ــن الدهن الربوت
ــذي  ــي ال ــر الصح ــوع غ ــو الن ــار، وه ــرتول الض الكوليس
يرتاكــم داخــل الرايــن، والنــوع الثــاين هــو كوليســرتول 
ــمى  ــا يس ــة )HDL( أو م ــايل الكثاف ــي ع ــن الدهن الربوت
الكوليســرتول الجيــد وهــو النــوع الصحــي الــذي يســاعد 

ــدم. ــن ال ــة الكوليســرتول الضــار م عــى إزال

االهتامم الغذايئ باأللياف
والدكســرتين،  الســيليلوز،  مثــل  الغذائيــة  األليــاف 
تتوافــر يف األطعمــة  وســليليوم، هــي مــواد طبيعيــة 
خاصــة الخضــار والفاكهــة، ميكــن عــالج الكولســرتول 
باألليــاف يف حــال تناولهــا بانتظــام إذ تقلــل مــن مســتوى 
الكوليســرتول الضــار وتزيــد مســتوى الكوليســرتول الجيــد، 
ويجــدر التنويــه إىل رضورة رشب كميــة كافيــة مــن املــاء 
ــاء. ــة األمع ــهيل حرك ــاف لتس ــاول األلي ــع تن ــن م بالتزام

تناول قصب السكر
ــمى  ــال يس ــون فع ــى مك ــكر ع ــب الس ــوي قص يحت

خفــض  يف  فعــال  أنــه  وجــد  وقــد  البوليكوزانــول، 
الكوليســرتول الضــار، ويتوفــر البوليكوزانــول عــى شــكل 

مكمــالت غذائيــة.

تناول الشوفان
ــاف  ــوي الشــوفان عــى نســبة مرتفعــة مــن األلي يحت
الغذائيــة القابلــة للذوبــان، وأهمهــا أليــاف بيتــا جلــوكان، 
ــام  ــه بانتظ ــوفان بتناول ــرتول بالش ــالج الكوليس ــن ع ميك
ــع الكولســرتول  ــاء متن ــة يف األمع ــاف طبق إذ تشــكل األلي
مــن الدخــول إىل مجــرى الــدم، مــا يخفــض مــن فرصــة 

ــة بأمــراض القلــب. اإلصاب

تناول الثوم
يســاهم الثــوم يف عــالج ارتفــاع الكولســرتول يف الــدم، 
ــن، إذ  ــن الزم ــرة م ــرتة قص ــتخدامه لف ــب اس ــن يج لك
ــر  ــادة يف خط ــبب زي ــد يس ــتخدامه ق ــراط يف اس إن اإلف
ــة  ــع األدوي ــه م ــال تناول ــًة يف ح ــف، خاص ــدوث النزي ح

ــدم. ــة لل املميع

بعض وسائل الوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم


