
إضـاءة

السواعد في  أن نشمر  علينا جميعاً 
خوض  أجل  من  والعمل  البناء  ميادين 
على  والتغلب  واإلعمار؛  التنمية  معركة 
كافة المعضالت والتحديات التي تواجه 
تضع  مسؤولة  وطنية  ــروح  ب وطننا، 
بعيداً  اعتبار  كل  فوق  اليمن  مصلحة 
والشعارات  والمكايدات  المزايدات  عن 
الجوفاء.. فحقائق التاريخ تشهد بأن أبناء 
اليمن مناضلون أباة، وبناة حضارة تليدة 
عظيم..  ومجد  مشرق  تاريخ  وصانعو 
شعبنا اليوم أكثر إصراراً وعزيمة وتهيؤاً 
وإشراقات  حضارته  أمجاد  مع  للتواصل 
المتغيرات  تاريخه والتفاعل الخالق مع 

والتطورات المذهلة في هذا العصر.
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مرارة الحقيقة وقسوة الواقع

سبر أغوار الحقيقية ليس هيًنا، ومدى تقبله قد يكون للبعض صادًما 
نتيجة الهالة اإلعالمية المتناقضة، والفوضى العارمة في الحياة اليومية، 
النفوس  ضعاف  لتسلط  كنتيجة  المعيشية؛  الحياة  وقساوة  وصعوبة 
تقاسم  بعد  السلطة  مراكز  على  والطامعين  والحاقدين  القوم  وأراذل 
الوطن ومحاصصة خيراته وثرواته؛ بالتزامن مع حرمان الشعب من أبسط 
حقوقه وحرياته؛ وليس هذا فقط؛ بل السطو المسلح على الممتلكات 
الخاصة ومصادر الدخل الضئيلة للمواطن ليترسخ االستبداد بأسوأ وأسود 

صورة قاتمة لم يسبق لها مثيل.
كانت لدينا دولة قائمة األركان بمؤسسات وهيئات تسير في درب 
حياة  وتحول  لها،  افتقادنا  بقدر  عليها  نتباكى  ال  واالزدهــار..  التطور 
ونزوح  شعبي،  وتشرد  وشتات  مؤسسي،  وفراغ  لشتات  بعدها  الشعب 
ولجوء باآلالف، ناهيكم عن امتداد مساحات المقابر، وتضخم هائل في 
العشوائي  المسلح والقصف  نتيجة االصطدام  الجرحى والمعوقين  عدد 
على منازل الموطنين، وإغراق األرض باأللغام المضادة لألفراد المحرمة 
اآلهلة  األماكن  في  للدروع  والمضادة  والمزارع،  الطرقات  في  دوليا 

بالسكان والطرق العامة الرئيسة والفرعية.
بالتزامن مع كل المعاناة والمآسي والكوارث والجوع والموت الذي 
يتجرع بها الشعب نجد الحفاة العراة أبناء األكواخ والكهوف والمغارات 
واألزياء،  المركبات  موديالت  بآخر  ويتفاخرون  البنيان،  في  يتطاولون 
البعض  ِقَبل  من  الخارج  بنوك  إلى  المسروقة  الشعب  أموال  وتتدفق 
والمتاجر،  والموالت  والعمارات  والشقق  الفلل  وشراء  لالستثمارات 
والمساهمة في شركات دولية عابرة للقارات، وآخرون يكنزون الذهب 
والعمالت الصعبة والمحلية ببيوتهم وبدروماتهم مكونين إمبراطوريات 
مالية ضخمة وهائلة تضمن لهم وأحفادهم مستقبل آمن مهما كان شكل 
وصورة المستقبل السياسي لليمن؛ ويراهنون أن بإمكانهم تحقيق النفوذ 
وشراء الوالءات وأحدث األسلحة في المستقبل؛ وإذا تم الضغط عليهم 
حتى  سبتمبر   26 فجر  من  عليه  كانوا  الذي  السري  للعمل  سيتحولون 
انقالبهم على منضومة الدولة، واقتحامهم كل الثوابت والقيم واألمالك 

اليمنية الرسمية والخاصة.
وصلت قيمة فروق المشتقات النفطية لدى المليشيات في صنعاء 
 2 وقدره  مبلغ  2021م  العام  من  سبتمبر  إلى  يناير  من  الفترة  خالل 
ترليون و450 مليون ريال يمني، وأضعافها تحت يافطة المجهود الحربي، 
اآلثار  وتهريب  والنهب،  واإلتاوات  والجبايات  والرسوم  الضرائب  غير 
والمخطوطات وتجارة السموم والمخدرات ونهب 40 صندوًقا للدولة مع 
احتياطات البنك المركزي، ومع ذلك لم تصرف رواتب الموظفين وتمتهن 
أبناء الشعب وتقتل أطفالهم وتسومهم سوء العذاب.. وكثير من األعمال 
غير المشروعة بحسب المصادر تدين التعاون بين العيسي وجالل هادي 
من الشرعية الديكورية وعلي العماد ومحمد عبدالسالم من المليشيات 
الحوثية وعناصر من الحراك االنفصالي وبعض قادة اإلصالح في مأرب.. 
كل هؤالء أجمعوا على إطالة الحرب بتغطية إقليمية ودولية ليتقاسموا 
الثروة ويسحقوا الشعب ويقضوا على المنجزات وكل »آمال ومستقبل 

الشعب باالنعتاق من الحرب وتحقيق السالم«.
كأن هذه المافيات المنظمة والرئيس األعجم والحكومات الفاسدة 
أتت عقابًا للشعب من “كفره بالنعمة ودعوة الرحيل”، نتيجة االستجابة 
ونهب  الدولة  وتخريب  النظام  إلسقاط  2011م  بالخروج  الظالم  لقوى 

المؤسسات.
لكن اليزال المجال متاح اآلن؛ وفرص التكفير عن األخطاء أمام الله 
الدولة  الستعادة  والخروج  الفساد،  رفض  خالل  من  والوطن؛  والشعب 
المجرمين والقتلة،  العدالة، والدعوة لمحاكمة  النظام، وتحقيق  وإقامة 
الشعب؛ وإشعال  الدم وحقوق  النظيفة من  الشخصيات  والتكتل حول 
ثورة وعي وبناء، وأداء الصيحة في وجه الفاسدين الطغاة والمستكبرين 
الظلمة » بالروح بالدم نفديك يا يمن، نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن«.. 
نامت  وال  اليمنية..  الجمهورية  تحيا  الوحدة..  الثورة،  الوطن،  ثم  الله 

أعين الجبناء.

صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا

1- التحــرر مــن االســتبداد واالســتعامر ومخلفاتهــا وإقامــة حكــم جمهــوري 
عــادل وإزالــة الفــوارق واالمتيــازات بــن الطبقــات.

2- بناء جيش وطني قوي لحامية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
3- رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتامعيا وسياسياً وثقافياً.

ــن روح  ــه م ــتمد أنظمت ــادل مس ــاوين ع ــي تع ــع دميقراط ــاء مجتم 4- إنش
ــف. ــالم الحني االس

5- العمــل عــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف نطــاق الوحــدة العربيــة 
الشاملة.

ــة والتمســك  ــم املتحــدة واملنظــامت الدولي ــق االم 6- إحــرام مواثي
مببــدأ الحيــاد االيجــايب وعــدم االنحيــاز والعمــل عــى إقــرار الســالم 

العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي بــن األمــم.

من »أوكار اللقاء املشرك«

 بدأت مؤامرات التخريب والفوىض وصناعة الدمار

وإعادة عجالت التاريخ إىل الوراء
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اإلرهاب صناعة سياسية 
وسلطوية بامتياز..!!

أ/ إبراهيم ناصر الجرفي

إرهابية  جرائم  من  مستقبالً،  سيحدث  وما  اليوم،  يحدث  وما  سابقاً،  حدث  ما 
ووحشية، في مختلف األمم والشعوب والحضارات، يؤكد بأن اإلرهاب ال دين وال وطن 
له، كما أنه ليس محصوراً في حضارة بذاتها، أو موجهاً ضد حضارة بعينها، بل هو نتاج 
ثقافة شيطانية تقوم بتغذية العقل على كراهية اآلخر، وتبرر له االعتداء على اآلخر، وقتل 
اآلخر، وتصور له أفعاله الشنيعة تلك على أنها تقربه إلى الله زلفى، هذا فيما يتعلق 
واإلجبار،  واإلكراه  لإلرهاب  يوماً  تدعوا  لم  السماوية  األديان  أن  الديني، رغم  باإلرهاب 
والرغبة  باإلقناع واالقتناع  إال  تتم  التي ال  الخالصة،  القلبية  األمور  العقيدة من  أمر  ألن 

واإلرادة الحرة ..!!
وفي حقيقة األمر أن كل أنواع اإلرهاب، سواء الديني، أو الحضاري، أو العرقي، أو 
العنصري، أو االجتماعي، أو المذهبي، أو الفكري، هي نتاج الفكر السياسي التسلطي، 
الذي هو بحق المصدر الرئيسي والراعي الرسمي لكل أنواع اإلرهاب، وكل ما في األمر أنه 
يقوم بتغليف إرهابه بأغلفة متعددة، تتناسب مع كل متطلبات الزمان والمكان والبيئة 
والحاجة، فعندما يكون الهدف منافس من نفس الديانة والحضارة، يتم تفعيل اإلرهاب 
العرقي والعنصري أو المذهبي أو الطائفي أو المناطقي، إرهاب هتلر العنصري النازي 
ضد المجتمع األوربي أنموذجاً، وعندما يكون الهدف منافس من ديانة أخرى، يتم تفعيل 
اإلرهاب الديني، إرهاب الحمالت الصليبية ضد المسلمين أنموذجاً، رغم أن كل ذلك هو 

ألهداف سياسية وأطماع سلطوية واستعمارية ..!! 
وبذلك؛ فإن اإلرهاب هو في الحقيقة، وسيلة من الوسائل الفاعلة لتحقيق األهداف 
السياسية واألطماع السلطوية واالستعمارية، ومعنى ذلك أن الكثير من القادة السياسيين 
يتحكمون  من  وهم  اإلرهاب،  قادة  وهم  اإلرهاب،  مصدر  هم  ومكان،  زمان  كل  في 
اإلرهاب، فاإلرهاب هو في  باإلرهاب، وهم من يخططون لإلرهاب، وهم من يمولون 
أعدائهم  الساسة  به  فتاك يضرب  بامتياز، وهو سالح  الحقيقة صناعة سياسية سلطوية 
نماذج  من  نموذجاً  إال  السياسية  االغتياالت  وما  أنواعهم،  اختالف  على  وخصومهم، 
اإلرهاب، داخل الدولة الواحدة، وداخل الحزب الواحد، وما إعالن الحروب بين الشعوب 
والدول، إال نموذجاً من نماذج اإلرهاب السياسي المبرر والمخطط له، بذرائع وحجج 

متعددة، وما أكثر حجج ومبررات أرباب السياسة والسلطة ..!!
الثانية، تجاوزوا  فعلى سبيل المثال ضحايا اإلرهاب السياسي في الحرب العالمية 
نزوات  اشباع  أجل  من  سقطوا  ومشردون،  مصابون  وأضعافهم  إنسان،  مليون  الثالثين 
ورغبات هتلر السلطوية التوسعية واالستعمارية، فالحرب العالمية الثانية حرباً سياسية 
لها  بامتياز، وما تم فيها من مجازر وحشية لم يسبق  وسلطوية وتوسعية واستعمارية 
مثيل في تاريخ البشرية، هو إرهاب سياسي سلطوي مغلف بغالف عنصري، ألنه نتاج 
قرارات وتصرفات وسلوكيات سياسية سلطوية بحتة، وهكذا الحال في كل ما تعرضت له 

البشرية من حروب ومجازر عبر تاريخها الطويل ..!! 
فالمصالح السياسية واألطماع السلطوية، للكثير من القادة السياسيين، هي المصدر 
خلفها  تقف  حتماً  البشرية،  لها  تعرضت  التي  الحروب  من  فالكثير  لإلرهاب،  األول 
لها  من خطط  التوسعية واالستعمارية، وحتماً  السياسية والسلطوية واألطماع  المصالح 
وأرتكبها هم قادة سياسيين، بذرائع ومبررات كاذبة وزائفة، وفي سبيل تحقيق مصالحهم 
وأطماعهم، لم يترددوا لحظة واحدة، في استخدام اإلرهاب بكل أشكاله وأنواعه، ولم 
وما  كان  اإلرهاب  فإن  وبذلك  اإلرهاب،  المزيد من وسائل  ابتكار وصناعة  في  يترددوا 
يزال وسيظل صناعة سياسية سلطوية، فأي عملية إرهابية في العالم كله، حتًما من يقف 
خلفها، ومن خطط لها، ومن مولها هم قادة سياسيين، والزج بالدين في أتون األعمال 
الحربية واإلرهابية، يندرج ضمن مخططاتهم الشريرة، فهم قادة اإلرهاب في كل زمان 
ومكان، ومن ينفذ العمليات اإلرهابية سواء أفراد أو جماعات، ليسوا سوى أدوات تنفذ 

مخططاتهم وتعمل تحت إمرتهم ..!!
الدين  باسم  إرهابية  اليوم، من عمليات  واإلسالمي  العربي  العالم  في  يحدث  وما 
لعبة  من  أكثر  ليس  المسلمين،  على  محسوبة  إرهابية  جماعات  بها  تقوم  اإلسالمي، 
لها  سياسية،  ألنظمة  تابعة  ودولية،  إقليمية  مخابرات  أجهزة  تديرها  خطيرة،  سياسية 
مصالحها السياسية وأطماعها السلطوية في البالد العربية واإلسالمية، وما تلك الجماعات 
اإلرهابية إال مجرد أدوات تابعة لتلك األجهزة االستخباراتية، تعمل تحت إمرتها وتنفذ 
األهداف  تلك  أهم  العربية واإلسالمية، ومن  الدول  وأهدافها ومخططاتها في  أجنداتها 
الدول  لتبرير تدخالتها في شئون  اإلسالم كدين عالمي وإنساني، وكذلك  تشويه صورة 
العالم سوى اإلرهاب السياسي، وال إرهابيون  العربية واالسالمية، وبذلك ال إرهاب في 
في العالم سوى أرباب السياسة والسلطة، وما عداهم من أفراد أو جماعات ليسوا سوى 
أدوات تعمل تحت إمرتهم، وتتحرك وفق مشيئتهم، وتنفذ أجنداتهم ومخططاتهم، وصوالً 

لتحقيق أهدافهم السياسية وأطماعهم السلطوية والتوسعية واالستعمارية..!! 
وما يحدث اليوم في الحرب الروسية األوكرانية من استقدام للجماعات المتطرفة 
كمرتزقة من جانبي الصراع، يؤكد االستغالل السياسي السلبي لإلرهاب، ويؤكد بأن هذه 
الجماعات مجرد أدوات في يد قادة السياسة، يستخدمونها لتحقيق أهدافهم السياسية 
وأطماعهم السلطوية وصوالً إلى خوض حروبهم المتعددة والمتنوعة، لتتوضح الصورة 
بأن الجماعات االرهابية ليست أكثر من جماعات ارتزاق محلية أو عابرة للحدود، ومن 
سوف  من  هو  وليبيا،  والعراق  وسوريا  اليمن  إلى  األوربيين  االرهابيين  بالمرتزقة  جاء 

يذهب بالمرتزقة االرهابيين العرب واالسالميين إلى روسيا وأوكرانيا ..!!

الحوار مع اإلرهابيني
 منحة وفاق أم محنة جديدة

ــحــوارات  ال
اليمنية  اليمنية 
ما  إلى  الوصول  يمكن  وال  الوطني  الحوار  مؤتمر  في  تمت  قد 
الحوثية  الحركة  دعوة  أسبوعين..  أو  أسبوع  في  منها  أفضل  هو 
استحقاقات  وخارج  إرهابية  حركة  تصنيفها  تم  أن  وبعد  للحوار 
القرار ٢٢١٦ يعتبر شرعنة لها في الوقت الذي أصبح العالم مقتنع 

بأنها حركة إرهابية.
يجف  لم  الذي  الوقت  في  للحوار  الحوثية  الحركة  دعوة 
العربية  الدول  قبل جامعة  إرهابية من  تصنيفها حركة  قرار  بعد 
ليس  أمر  األوروبية  التحديد  قائمة  في  ووضعها  األمن  ومجلس 
فقط غير مقبول وخطير؛ لكنه قد يسقط الشرعية عن الحكومة 
لوائح  إلى  استناًدا  الدولي،  المنظور  من  هادي  ورئيسها  اليمنية 
مكافحة اإلرهاب والتي تضع قيود كبيرة على الدول في التفاوض 
شرعيتها  يجعل  السابع  البند  تحت  اليمن  وكون  اإلرهابيين؛  مع 
مهددة.. قد يتراجع المجتمع الدولي عن تصنيف الحركة الحوثية 
كحركة إرهابية إذا ما اعترفت الحكومة الشرعية بها كند لها في 

تمثيل اليمنيين.
معركة األمة اليمنية تدور على جبهتين: الجبهة األولى هي 
إعادة  تريد  التي  الحوثية  االنقالبية  العصابة  مع  القائمة  الحرب 
بموجب  تحسم  أن  يجب  وهذه  ١٩٦٢م،  قبل  ما  إلى  اليمن 
المرجعيات المعترف بها دوليا وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ والعودة 

بعد ذلك لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
المعارك  أمام حسم  الوحيد  العائق  الثانية وهي  الجبهة  أما 
الداخلية  الحرب  وهي  تعقيًدا  واألكثر  األصعب،  الجبهة  وهي 
الباردة والتي نشأت امتداد للخالفات الخليجية الخليجية..  وسر 
ابتداء  اسبابها  تنوع  في  يكمن  الباردة  الحرب  هذه  تعقيدات 

باإلخوان المسلمين وانتهاء بالهيمنة االقتصادية. 
اليمنية؛  األمة  مستقبل  في  للمداهنة  متسع  هناك  يعد  لم 
نعلم يقينا أن دول التحالف قادرة على كسر وهزيمة الحوثي في 
أقل من شهر، ولوال تلك الخالفات فيما بين دول الخليج والتي تم 
إقحام اليمن ليصبح جزء منها بسبب حزب اإلصالح؛ لما هو الواقع 

كما نراه اليوم.
نتمنى من حزب اإلصالح التوقف عن إخفاء رأسه في الرمال، 
وعليه تحديد موقفه بوضوح من موضوع ارتباطه بتنظيم اإلخوان 
أن  نهائيا  وطنية  بعد  عالقات  أي  قطع  عن  واإلعالن  المسلمين، 

وجدت.
قبل  انجز  قد  فحوارنا  يمني؛  يمني  حوار  ليس  المطلوب 
اغتصاب العصابة الحوثية للسلطة؛ فإذا كان البد من حوار فليكن 
من  تهربون  فأنتم  ذلك  دون  ما  واإلمــارات؛  اإلصالح  حزب  بين 
من  هو  اليمني  اإلنسان  وسيستمر  الحقيقية  المشكلة  مواجهة 

يدفع هذه الفاتورة.
الصف  توحيد  إلى  يؤدي  أي تحرك  الحال مع  بطبيعة  نحن 
المعالم  لتقديم خارطة طريق مزمنة و واضحة  الوطني؛ نستعد 
به  يليق  لمستقبل  اليمن  واعداد  للحرب  سريع  إيقاف  تضمن 
وبحضارته؛ لكن على أن يقتصر الحوار على األطراف الوطنية التي 
تملك األهلية لتصبح جزء من الحل وهذا ماال ينطبق على العصابة 

اإلرهابية الحوثية.
الذ  أنشأت  البديل«  »التوجه  مؤسسة  أن  بالذكر  الجدير 
القرار األممي ٢٢١٦، واإلصرار على  أعمل أميًنا عاًما لها؛ لحماية 
العصابة  هذه  كسر  عدم  أن  البديل  التوجه  يؤكد  إذ  تنفيذه؛ 
الخارجة على كل القوانين، وتجريدها من أسلحة الدولة وتسليم 
ومحاكمتهم،  قادتها  كل  على  القبض  إلقاء  وبالتالي  المؤسسات؛ 
وتجريم منهجهم الفكري الهادف إلعادة اليمن إلى ما قبل ثورة 

٢٦ سبتمبر1962م.

السالم يصنعه األقوياء الشجعان

مفهوم المجتمع الدويل
ووسائل  العالم  في  والساسة  القادة  من  الكثير 
الدولي،  المجتمع  مصطلح  يرددون  المختلفة  اإلعالم 
وتكرر هذه العبارة حتى يعتقد معظم الناس أنه يوجد 
متطلباته  مراعاته  ينبغي  دولي حيث  مجتمع  بالفعل 

ومشاعره ومواقفه.
مصطلح  الدوليين  الحقوقيين  بعض  يعرف 
في  األعضاء  الدول  جميع  أنه  على  الدولي  المجتمع 
المتحدة  األمم  في  عضو  دولة  وكل  المتحدة،  األمم 

تصبح تلقائيًا عضًوا في المجتمع الدولي.
دولية،  عالقات  عن  عبارة  هو  الدولي:  المجتمع 
األمريكية  المتحدة  الواليات  أنها  على  إليها  يشار 
حرفياً  يشير  وال  واسع،  بمعنى  وأندادها  وحلفائها 
العالم؛  في  والحكومات  والثقافات  الناس  جميع  إلى 
ويستخدم المصطلح لإلشارة إلى وجود مهام والتزامات 
مشتركة بينهما؛ وغالبًا ما يستخدم النشطاء والسياسيون 
اتخاذ  إلى  الدعوة  عند  المصطلح  هذا  والُمعلّقون 
إجراءات ضد القمع السياسي وحماية حقوق اإلنسان.

وبالنظر إلى أن األمم المتحدة هي أكبر منظمة 
عالمية لدولها األعضاء، فال يمكن ألي منظمة دولية أو 
إقليمية أخرى أن تستوعب العديد من البلدان، وهذا 

ما يمكن لألمم المتحدة أن تستوعبه.
فإن كل دولة  المتحدة”،  األمم  “ميثاق  وبحسب 
عضو هي دولة مستقلة وذات سيادة، وعليها أن تحترم 
التي  قوانينها  تحترم  أن  وعليها  الجغرافية،  منطقتها 

تنظم شؤونها الداخلية.
األمم  في  عضًوا  تصبح  أن  الدولة  قبلت  وطالما 

عن  وتدافع  المنظمة  ميثاق  تحترم  فسوف  المتحدة، 
تنفيذه.

وبما أن هذا الميثاق هو أساس القانون الدولي، 
فإن المجتمع الدولي يضم كل دولة تلتزم بميثاق األمم 
المتحدة؛ بمعنى أن تنزانيا والنيجر وغواتيماال ونيبال 
والبحرين والجمهورية التشيكية ودول أخرى أعضاء في 

األمم المتحدة، ومن المفترض أن تتمتع جميع الدول 

فإن  أخرى،  وبعبارة  والقيمة؛  واالحترام  الشيء  بنفس 

القول بأن الناس متساوون أمام القانون يمكن تغييره 

بشكل طفيف لجعل البالد متساوية أمام القانون.

ويشمل المجتمع الدولي أيًضا المنظمات الدولية 

أو اإلقليمية األخرى التي نشأت من األمم المتحدة، أو 

الدول التي تلتزم بميثاق األمم المتحدة في مواثيقها، 

السيادة  احترام  على  القائمة  واإلعالنات  المواثيق  أو 

الوطنية وال تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة.

ويجب أن تصبح منظمة العفو الدولية واليونسكو 

ومحكمة العدل الدولية من الناحية القانونية جزًء من 

النطاق  ضمن  تكون  أن  يجب  أو  الدولي،  المجتمع 

يجب  كما  الدولي،  للمجتمع  المقبول  أو  القانوني 

األوروبي  واالتحاد  العربية  الدول  جامعة  تصبح  أن 

ومنظمة الدول األفريقية جزًء من المجتمع الدولي، أو 

على حافة الِحل أو قبول االنضمام إلى هذا المجتمع.

السؤال األهم واألبرز الذي يضع نفسه من خالل 

المجتمع  قوانين  بين  الفرق  ما  والوقائع:  المجريات 

الدولي وقوانين الغاب؟

د/ نادين الماوري

 نكره الحرب ونضطر لها لحماية الثوابت الوطنية وإنقاذ 
يمني  مليون  ثالثين  هناك  والمستبدين،  الطغاة  من  الشعب 
واألمان،  األمن  روح  يرسل  السالم  الن  فقط؛  السالم  يعشقون 
والسلم والسالم، والحب والوئام للوطن كما يرسل نور الصباح 
الظالم  لتطارد فلول  الجميلة  الرائعة  الذهبية  الوضاح خيوطه 
اإلنساني  السمو  الحب ومعاني  الدامس؛ فتحمل معها جمال 

وعبق الحرية ونسمات السعادة.
وسالم  الضمير،  سالم  إلى  الحاجة  أمس  في  اليوم  نحن 
السالم  يرفرف  حتى  العقل  وســالم  القلب،  وســالم  النفس، 
الحرب وال  الذين يكرهون  الشجعان  بقرار  الوطن  على ربوع 

يرغبونها وال يوقدون فتيلها ويذكونها.

الحرب التي بسببها تأسُن الحياة، وتباع الضمائر، ضاعت 

فيها األخالق وارتهن الوطن بيدي لصوص الحرب؛ وظهرت فئة 

طفيلية تعتاش على أنات الضحايا وأهات المظلومين !!

السالم،  معركة  بالطبع  حقيقية  معركة  أمام  اليوم  نحن 

من  السالم  سيفرض  ومن  الشجعان،  األقوياء  يصنعه  فالسالم 

منبع القوة ويراعي فيه سيادة المواطن والوطن وثوابته فهو 

شجاع.. تحقيق السالم مطلب شرعي ووطني وإنساني يسعى 

لتحقيقه كل يمني حٌر وشريف.

أ/ محمد عاطف

هي أربع وجهات ال خامس لها: األولى: يُرفع فيها راية الحق 
لنيل الحق؛ وتلك إرادة الله تعالى وشرعه.. الثانية: يُرفع فيها راية 
فيها  يُرفع  الثالثة:  النفاق..  الباطل؛ وذاك هو  إلى  للوصول  الحق 
الباطل لنيل الباطل؛ وتلك راية الشيطان.. والرابعة: يُرفع فيها راية 
ال  والله  واإلفساد؛  الُفسق  هو  وذاك  الحق؛  إلى  للوصول  الباطل 

يصلح عمل المفسدين.
الحرب  نار  أوقد  ومن  ابتدأها؛  بمن  الباطل  معركة  تنتهي 

التهمه سعيرها؛ هذا ناموس إلهى.
فهم  والمذلة  الذل  أما  جميعهم؛  آدم  بني  كرم  تعالى  الله 
للبعض  الله  كرامة  بتخصيص  يقبلون  عندما  ألنفسهم؛  يصنعونها 

دون اآلخرين.
اقرأوا  تغادر؛  أن  قبل  أشعلها  من  تأكل  أن  إال  الفتنة  تأبى 

التاريخ فهو خير عبرة وعظة.
العنصرية فيروس كامن في كل النفوس يظهر عند توفر بيئته 

المناسبة فيمرض به فقط أصحاب المناعة الضعيفة.
يترزق الدجل باسم الدين؛ ويعيش الساسة بالكذب؛ وتنمو 
بالعزة  مشبعة  لكنها  فقيرة  الحرية  وتموت  بالجهل؛  الخرافة 

والسمو والرفعة والمجد.
من  ونأكل  الِنعم  وألوان  أصناف  ونرى  الدولة  تُأكل  كانت 
فُتاتها؛ ثم أحرقتنا األحماض في مرحلة الهضم؛ أما اليوم فنعيش 

في غائط الدولة.
سينتهي االقتتال وتبقى األحقاد؛ ستتوقف آخر معركة ليعمل 
فرصته  المهزوم  وسيتحين  األطــراف  بعض  وستنتصر  ثأر؛  أول 

لالنتصار؛ هكذا تعمل الحرب.
عندما يزداد: الطاغي طغيانا؛ والظالم ظلما؛ والُمبحر في الدم 
إبحارا؛ والمترف بفقر الناس إترافا؛ فذاك والله ثم والله لهو مكر 

الله.

أ.د/ خالد القيدانيشذرات من أفياء الواقع المرير

اتفاقية برتون وودز 1944م هي االسم الشائع 
إلى 22  انعقد من 1  الذي  الدولي  النقد  لمؤتمر 
نيوهامبشر  في  بريتون  غابات  في   1944 يوليو 
المؤتمر  حضر  األمريكية؛  المتحدة  بالواليات 
ممثلون ألربع وأربعين دولة؛ وقد وضعوا الخطط 
من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع 
إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وتمنى 
الممثلون إزالة العقبات على المدى الطويل بشأن 

اإلقراض والتجارة الدولية والمدفوعات.
إلى  خططه  بريتون  غابات  مؤتمر  رفــع 
الدولي  النقد  صندوق  هما:  دوليتين  منظمتين 
عمل  وقد  والتعمير؛  لإلنشاء  الدولي  والبنك 
الدولي  المالي  االستقرار  تشجيع  على  الصندوق 
وذلك من خالل توفير المساعدات قصيرة األجل 
لمساعدة األعضاء الذين يواجهون عجزًا في ميزان 
المدفوعات، وقد أعطى البنك قروًضا دولية ذات 

آجال طويلة خاصة للدول ذات النمو المتدني.
تلك االتفاقية التي جعلت الدوالر هو المعيار 
النقدي الدولي لكل عمالت العالم حيث تعهدت 
العالم  دول  وأمام  االتفاقية  تلك  بموجب  أمريكا 
تطرحه  ما  يوازي  الذهب  من  غطاء  تمتلك  بانها 
أن من يسلم  االتفاقية على  من دوالرات، وتنص 
أمريكا 35 دوالًرا تسلمه أمريكا أوقية من الذهب.

المركزي  البنك  إلى  ذهبت  إذا  إنك   : أي 
األمريكي بإمكانك استبدال 35 دوالًرا بأونصة من 
الذهب، و الواليات المتحدة األمريكية تضمن لك 
ذلك، وحينها صار الدوالر يُسّمى )عملة صعبة( و 
اكتسب ثقة دولية، وذلك الطمئنان الدول لوجود 
بجمع  الدول  فقامت   ، الذهب  من  له  تغطيته 
أمل  على  خزائنها  في  الــدوالرات  من  قدر  أكبر 
تحويل قيمتها إلى الذهب في أي وقت، واستمر 
الوضع على هذا الحال زمًنا حتى الثالث عشر من 
أغسطس/آب عام 1971م، حيث عقد »نيكسون« 
رئيس  مع  ديفيد  كامب  في  سرياً  اجتماعاً 
الخزانة  بيرنز« ووزير  الفيدرالي »آرثر  االحتياطي 
مستشارين  مع  جنب  إلى  جنباً  »جونكونالي« 

رفيعي المستوى في البيت األبيض.
مساء  وتحديداً  بيومين،  التاريخ  ذلك  بعد 
وافق   ،1971 أغسطس/آب   15 الموافق  األحد 
االقتصادية،  التدابير  »نيكسون« على سلسلة من 
من  المباشر  الدولي  التحويل  إلغاء  كان  أهمها 
فجأة  ذلك  وكان  الذهب؛  إلى  األمريكي  الدوالر 

يتصوره  ال  مشهد  فــي 
ــالم  أف ــي  ف حتى  أحــد 
ليصدم  العلمي  الخيال 
ــرة  ــك ــل ســـكـــان ال كـ
بأن  جميًعا  األرضــيــة 
لن  المتحدة  الواليات 
الدوالر  حاملي  تسلم 
ما يقابله من ذهب!!.

المتحدة  الواليات  أن  العالم  ليكتشف 
كانت تطبع الدوالرات بعيًدا عن وجود غطاء من 
وامتلكت  الشعوب  ثروات  اشترت  وأنها  الذهب 
ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء ال غطاء ذهبي 

لها.
أوراق  عن  عبارة  ببساطة  الدوالرات  أن  أي 
قيمة  تحدد  ثم  األمريكية  الماكينات  تطبعها 
أو   10 فهي  عليها  ستكتبه  الذي  بالرقم  الورقة 
100 أو 500 دوالر، بينما الثالث ورقات هن نفس 
القيمة والخامة ونفس الوهم فقط أختلف الرقم 

المطبوع.
ُم أي ينزل  أعلن نيكسون حينها أن الدوالر سيُعوَّ
في السوق تحت المضاربة، وسعر صرفه سيحدده 
الدوالر قوي بسمعة  العرض والطلب بدعوى أن 
االقتصادية  القوة  هذه  وكأن  واقتصادها،  أمريكا 
الكبرى  الخدعة  تلك  من  مستمدة  قوة  ليست 
التي استغفل بها العالم!! فلم تتمكن أي دولة من 

االعــتــراض 
ــذا  ــ ه رفـــــــض  إعــــــــالن  النظام أو 

سيعني  االعــتــراض  هــذا  ألن  الجديد  النقدي 
مليارات  الدول من  ما خزنته هذه  أن كل  حينها 
الدوالرات في بنوكها سيصبح ورقًا بال قيمة وهي 

نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون!!
صدمة  عالميًا  الكبيرة  الحادثة  هذه  ُسميّت 
تكتب  أن  ويكفيك   )Nixon shock( نيكسون 
لتكتشف  البحث  )Nixon shock( في محركات 
انها حادثة كتب عنها آالف الصفحات والتحليالت 

والدراسات، لكنها مغيبة عن الشعوب.
“يجب  الشهيرة:  كلمته  حينها  قال  نيكسون 
أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب ان يلعبوها 
حتى  قائًما  النظام  هذا  زال  وال  وضعناها”،  كما 
اليوم.. أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به 
بضائع جميع الشعوب؛ لذلك قال الرئيس الروسي 

في أحد خطاباته: “أمريكا تسرق العالم”.

اإلرهاب البيولوجيرس صريورة الدوالر وحدة قياس لالقتصاد العالمي
تعتمد  التي  الكبرى  اإلرهابية  العمليات  إلى  المصطلح  هذا  يشير 
على تقنية النشر للعوامل البيولوجية كالبكتيريا والفيروسات والفطريات 
األمراض،  تفشي  في  يتسبب  مما  تنظيمات؛  أو  أفراد  قبل  من  والسموم 
القلق  يعود  المناخ..  والتأثير على  والنباتات،  والحيوانات،  البشر،  وموت 
العالمية األولى، بعد إطالق  البيولوجي إلى بدايات الحرب  من اإلرهاب 

ألمانيا حمالت تهديد بتدمير الواليات المتحدة وفرنسا ورومانيا.
في عام 1972، اعتقلت الشرطة في شيكاغو طالبين جامعيين؛ هما 
ألين شاندر، وستيفن بيرا اللذان كانا قد خططا لتسميم إمدادات المياه 

بالمدينة بحمى التيفوئيد والبكتيريا األخرى.
بيولوجية،  عوامل  استخدام  عبر  إرهابية؛  اعتداءات  وقوع  احتمال 
يمثل اآلن مصدر قلق لدى الحكومات بعد أن شاعت تهديدات من قبل 
التنظيمات المسلحة، ومنها داعش بقدرتها على شّن هجمات بيولوجية 
على أهداف غربية مكتظة بالمدنيين بشكل عشوائي من شأنه إحداث 

حالة رعب كونية.
نوايا  عن  والغربية  األمريكية  التقارير  تناسلت   9  /11 أحداث  بعد 
لحقتها  نووية،  مواد  على  الحصول  “الجهادية”  اإلرهابية  التنظيمات 

هجمات الجمرة الخبيثة.
في ٢٠١٥م أشاع تنظيم داعش أنه توصل إلى صفقات شراء أسلحة 
بفعل  المسلحة؛  والتنظيمات  اإلرهاب  اقتصاديات  انتعاش  بعد  نووية 
العثور  وتم  عليها،  سيطر  التي  المواقع  في  النفط  آبار  على  االستيالء 
قبل ذلك بعام ٢٠١٤م على أدلة رقمية، ومستندات في حواسيب تابعة 
لتنظيم داعش تحوي أدلة تفصيلية وشروحات للتعامل اآلمن مع األسلحة 
البيولوجية، كما أعلنت القوات العراقية في ٢٠١٧م أنها عثرت على معمل 
إلنتاج غاز الخردل في القسم الشرقي الذي تم تحريره من مدينة الموصل، 
ويعزز هذه الفرضيات تطور كوادر التنظيمات اإلرهابية، خصوًصا داعش 
مايكروسوفت،  بمؤسس شركة  مما حدا  والفيزياء،  الكيمياء  مجاالت  في 
أسلحة  اإلرهابيين  استخدام  احتمال  من  تحذيرًا  يطلق  أن  جيتس،  بيل 
المتحدة في  للخدمات  الملكي  المعهد  أمام  ألقاها  بيولوجية، في كلمة 

لندن.
األسلحة البيولوجية على رأس أسلحة التدمير الشامل التي قد تلجأ 
إليها الجماعات اإلرهابية، وتسمى “قنبلة الفقراء النووية”؛ نظراً لسهولة 
التصنيع، وقلة التكلفة، كما أنها ال تحتاج إلى تقنيات متقدمة أو معقدة 

أو وسائل توصيل متقدمة، إضافة إلى أن آثارها تُعّد األشد فتًكا وتدميرًا.
تصريحات  أطلق  باتروشيف،  نيكوالي  الروسي،  األمن  مجلس  أمين 
“المتطرفين  أن  فيها  ذكر  يونيو،   25 بتاريخ  صحفي  لقاء  في  تحذير 
يحاولون الحصول على أسلحة الدمار الشامل بما فيها السالح الجرثومي 

البيولوجي”.
بحثية،  مؤسسة   1400 من  ألكثر  حديثة  استقصائية  دراســة  في 
المتحدة  الواليات  في  صحية،  علوم  ومراكز  طبية،  وكليات  وجامعات، 
البيولوجي؛  لإلرهاب  اإلنتاج  وقدرات  البحث  أنشطة  حول  األمريكية، 
السالح  استخدام  خطر  حول  المعلومات  تعميم  أهمية  إلى  خلصت 
البيولوجي، والوصول إلى صيغة توافقية للخروج بإعالن ملزم لبروتوكوالت 

اتفاقية األسلحة البيولوجية.
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د/ طه حسين الهمداني 

عاش كريًما وارتقى 
عظيًما ولقي ربه شهيًدا 

برموز  الحية  والشعوب  األمم   ترتبط 
بمثابة  استذكارها  إن  ملهمة؛  تاريخية 
استحضار لعناصر العزة والفخر والحماسة؛ 
الله  عبد  علي  الشهيد  الزعيم  هو  هكذا 
صالح، يبقى قامة رفيعة وهامة عالية في 
وارتقى  المجيد، عاش عظيما  اليمن  تاريخ 
قيم  عن  مدافًعا  شهيًدا،  ربه  ولقي  كريًما 
والوحدة  والجمهورية  الثورة  ومبادئ 
وثقافة  للظلم  رافــًضــا  والديمقراطية، 
والجهوية  والمذهبية  والطائفية  الكراهية 
عن  بقوة  منافحا  العنصرية،  أشكال  وكل 

حقوق شعبه وأمته.
يظل في قلوبنا واحداً من أعظم صناع التاريخ والسالم في اليمن الحديث، نستمد 

منه قيم الشجاعة والوفاء والدفاع عن المبادئ، مهما اشتد الظالم. 
الله صالح تركته  ومازال األمل معقودا على من سماهم الزعيم الشهيد علي عبد 
في  لرسالته  الوفية  القيادات  من  الكبيرة  وعائلته  ينضب؛  ال  َمعيناً  وتعتبر  وّرثها،  التي 
كل مكان بالداخل والخارج يجسدون في كل حين وصاياه ونهجه الوطني على دروب 

الوحدة والديمقراطية، والوفاء للنظام الجمهوري ومبادئ الثورة المجيدة. 
كان الزعيم الشهيد من القلة القليلة الذين أدركوا وبعمق ماذا حدث وماذا سيجري 
يوم  حتى  2٠11م  نكبة  منذ  الشهيد،  الزعيم  وخطابات  أقوال  في  المتأمل  إن  بعده؛ 
استشهاده، يلحظ أن ما كان يحذر من وقوعه قد وقع.. لقد حاول، وبكل ما أوتي من 
قوة، إخراج اليمن مما خطط ودبر له في ليل. ولهذا كان قرار التخلص منه -رحمه الله- 

ألنه كان الصخرة الكأداء التي كانت تعوق تنفيذ مخطط تدمير اليمن أرضا وإنسانا.
علي عبد الله صالح رجل اإلنسانية، كان من قماشة أخرى منسوجة من شعاع اليمن 
وصناديق  الديمقراطية  نهج  من خالل  الرئاسية  عهدته  رئيس حكم خالل  التاريخ؛  في 
يكون مرشح  أن  قبل  أحزابًا وقوى وطنية،  الجميع  وأمل  الجميع  وكان مرشح  االقتراع، 
بل  السياسية،  والتعددية  للديمقراطية  أمان  اعتبره صمام  الجميع  ألن  المؤتمر،  حزب 
إن الشعب اليمني كله قد اعتبره رئيسا وزعيما له، يمتاز في سياساته بالبرجماتية؛ في 
إدارة الدولة والحكم، كما كان متسامًحا مع الجميع حتى مع خصومه السياسيين؛ ولعل 
هناك من الشواهد ما تحتاج إلى مقال خاص للحديث عنها، وتكلم عنها خصومه؛ قبل 

انصاره ومحبيه.
في  وموفًقا  ناجًحا  كان  ومثلما  العظيمة،  اإلنجازات  من  كثير  تحقق خالل حكمه 
أغلب قراراته وسياساته، فإنه أيًضا بشر يخطئ ويصيب؛ وإن كانت كل أخطائه تحمل 
نوايا حسنة لشعبه وأمته العربية؛ فالتاريخ سيقف شاهًدا وموثقا لعظمة المنجز الذي 
تحقق في عهده؛ صحيح أننا لم نكن في نعيم وبحبوحة؛ لكن الحياة معه كان لها طعم 
حكم  وأعظم حقب  أروع  من  عهده  يبقى  التي حصلت،  اإلشكاالت  كل  ورغم  طيب؛ 
اليمن؛ نعمنا فيها باألمن واالستقرار والتنمية بما ال يمكن بالمطلق قياسه بما حل بنا 

من نكبات وكوارث بعده. 
كنت يوًما وبعض من القيادات في اجتماع معه، وكان هناك مجموعة من األشخاص 
يتمتع  الزال  للسلطة  تركه  رغم  وأنه  به،  اللقاء  برغبتهم  وأخبرته  عليه،  للسالم  قدموا 

بشعبية كبيرة؛ أجاب بكل ثقة: لو كان من جاء بعدي أفضل لما جاؤوا إلي.
كان يدرك بواقعية أن الكثير من الناس شعروا بخيبة أمل ممن خلفه في السلطة، 
فأغلب اليمنيين يتذكرون عهده، ويتحسرون على يوم من أيامه بحثا عن األمن واألمان 
لكن  والحرية؛  باألمن  ينعموا  كانوا  الذين  السياسيون  خصومه  فيهم  بما  واالستقرار، 
ومن  منه  النيل  ديدنهم  مازال  فهؤالء  بالطبع،  المستفيدين  بعض  أو  منهم  الحاقدين 
إنجازاته، ومحاولة تشويه فترة حكمه؛ وهم بأعمالهم ال يدركون أن تصرفاتهم وحقدهم 
الناس حقائق  والتقييم يستقر في ضمائر  لها ذاكرة حية،  الشعوب  يرفع شعبيته، وأن 

وبراهين ال تنال منها غربان الشر والتدمير.
زعيم حباه الله بموهبة القيادة والكاريزما، والذكاء الفطري وسرعة البديهة، والقدرة 
على التعلم؛ لم يكن يعتمد في فترة حكمه على التقارير المكتبية أو قناة واحدة، ألنه 
الناس ومصادره متعددة.. كنت كلما تذكرت طريقته في مجابهة  نبض  قريبا من  كان 

األزمات التي عصفت باليمن، أستذكر قول الشاعر العربي الجواهري:
يا أيها النْسُر الُمَحلُِّق يّتقي 
فيما يميُل عواصفاً هوجاَء  

له  السلطة بطريقة تحفظ  الكون، وأراد ترك  التغيير سنة من سنن  أن  كان يدرك 
تنازل  ولهذا  وأمته.  تجاه شعبه  بتضحياته  الكبير، واالعتراف  وتاريخه  مكانته وشعبيته 
آمنا  خروًجا  يريد  وكان  اليمنيين،  دماء  على  حفاظًا  قوته،  أوج  في  وهو  السلطة  عن 
الجميع؛ وقرار طي  أكبر من  المخطط كان  الديمقراطي، ولكن  للنهج  وحصانة وإرساء 
صفحة الرئيس علي عبد الله صالح وعدد من الزعماء العرب قد اتخذ ألسباب متعددة؛ 
وبالتالي تم تشجيع الفوضى واالضطراب واالنقالب على المبادرة الخليجية والخروج عن 
التوافق والشراكة الوطنية، وصوال إلى االنقالب الحوثي واستشهاده دفاًعا عن قيم الثورة 
والجمهورية.. رحمة الله تغشاك يا أبا أحمد، وستظل في قلوب كل اليمنيين رمزًا خالًدا، 

إلى جانب كبار القادة العظام في تاريخ اليمن المجيد.

التي تتعمق أكثر بسبب الحرب؛  واحدة من المشكالت 
اليمني  المجتمع  في  والدينية  العرقية  األقليات  عانت  حيث 
التي  تلك  سواًء  الفترات،  مختلف  عبر  النسبي  التهميش  من 
ساد خاللها التسامح أو طغى فيها االضطهاد؛ لكن هذا العنف 
والقهر الممارس ضد هذه المجموعات المهمشة ازداد بشكل 
الواقع  في  بات  أنه  لدرجة  الحالي  الصراع  خالل  دراماتيكي 
يعيد تشكيل المجتمع، ولكي يبقى اليمن كما نعرفه، ال بد من 
أقلياته إذ أن جزًءا جوهريًّا من تشكيلة األمم  ضمان لوجود 

واألوطان يموت حين تندثر األقليات.
في  تواجدهم  تاريخ  يعود  الذي  اليهود  اليمنيون  لعب 
الثقافة  تطوير  في  تأسيسيًّا  دوًرا  السنين،  آالف  إلى  البالد 
بها  يشتهر  التي  الحرفية  الصناعات  أغلب  وأنشأوا  والتجارة 
العقود  باالنخفاض خالل  أخذ  عددهم  أن  حين  وفي  اليمن، 
جماعة  يد  على  له  تعرضوا  الذي  االضطهاد  أن  إال  الماضية، 
الحوثيين المسلحة عقب استيالئها على صنعاء عام 2014 دفع 
-تقريًبا- كل ما تبقى من العائالت اليهودية إلى المنفى، األمر 
الذي أطفأ جزًءا من روح اليمن؛ وعلى نحو مماثل، كما يفّصل 
اليمن  في  البهائية  الطائفة  أفراد  إن  دراسات  لمركز  تقريًرا 
يتعرضون لإللغاء وبوتيرة سريعة نتيجة حملة ممنهجة عليهم 
تشويه  على  قائمة  حملة  وهي  الحوثيين،  جماعة  ِقبل  من 

السمعة واالفتراء.
يطلق  دنيا  عرقية  طبقة  وهي  المهمشين-  طبقة  أما 
النزاع  أطراف  جميع  من  اسُتغلت  األخدام-  اسم  أيًضا  عليها 
شباب  تجنيد  إلى  وخصومهم  الحوثيون  عمد  المتحاربة، 
الوقت  وفي  الجبهات،  على  القتال  في  للمشاركة  المهمشين 

وصول  منتظم،  بشكل  المتحاربة،  األطــراف  تحرم  نفسه، 
والحصول  الصحية  الرعاية  إلى  المصابين  المهمشين  جميع 
المالية، كما تزيل أسماء أسرهم من لوائح  التعويضات  على 

المستفيدين من المعونات اإلنسانية الدولية.
على المجتمع اليمني أن يدرك ويواجه هذه الممارسات 
القائمة على عدم التسامح والتعامل معها بجدية؛ ال يجب أن 
يُحرم أي يمني بغض النظر عن الدين، والعرق، والجنس من 
الحقوق القانونية والحماية االجتماعية؛ ذلك القبول المذهل 
والمتحرر لالختالف الذي شهده اليمن بين أبنائه من مختلف 
الخلفيات قبل فوضى 2011م، هو في الواقع دليل صارخ على 
أن المجتمع اليمني كان يحظى بالتكامل والتقدم نحو كل ما 

هو أفضل؛ إال أن الحماقة دمرت كل شيء جميل.
في  االضطهاد  من  المهمشة  المجموعات  عانت  لطالما 
اتحاد  ودعم  وتشكيل  بهم  الوحدة  دولة  اهتمام  رغم  اليمن 
خاص بهم، غير أن الحرب الحالية أعادت محنتهم إلى الواجهة 
بشدة؛ ففي حين يعاني جميع اليمنيين تقريًبا من النزاع، إال أن 
معاناة المجموعات المهمشة والضعيفة أمسى تهديًدا وجوديًّا 
الفاعلة اليمنية واإلقليمية والدولية أن  عليهم؛ على األطراف 
ولكي  الضعيفة؛  الفئات  لحماية هذه  حاسمة  تأخذ خطوات 
التوصل  في  المتحدة  األمم  بقيادة  وساطة  جهود  أي  تنجح 
إلى سالم عادل، يجب إدراج خطوات تحمي مجتمعات اليمن 

المهمشة ضمن مسار السالم.

الحكم  الصراعات على  يزال وسيظل، واجهة  كان وما  الدين 
والمال والجغرافيا، ولن نقبل اليوم أن يحكمنا الحوثيون أو غيرهم 
يثبت  ما  هناك  فليس  النقي،  اآلري  والدم  والدين  العرق  باسم 
نسب هؤالء الذي يريدون التسلط على رقابنا ويؤكد نسبهم إلى 
إن  )دي  للحامض  فحص  هناك   ، والسالم  الصالة  عليه  الله  رسول 
إيه(، وحتى إن حدث ذلك، فهم محل تقدير وحسب ال استعباد 
لم  الله  خلق  أشرف  كان  وإذا  الناس،  دون  من  بالحكم  واستئثار 
يدع هذا لنفسه، بينما لجئوا هم بقوة السيف والترهيب والتجهيل 
الطموحات  تلك  جسد  وقد  الزمن،  من  قرونا  وأهله  اليمن  على 
محمد أحمد الشامي بعد ثورة 26 سبتمبر عام 1962م حين أرسل 
قصيدة للملك فيصل بن عبد العزيز بعد سقوط اإلمامة في اليمن 

ولجوئهم إلى السعودية يقول فيها :
قل لفيصل والقصور العوالي.. إننا نخبة أباة أشاوس

سنعيد اإلمامة للحكم يوًما.. بثياب النبي أو بثوب ماركس
فإذا ما خابت الحجاز ونجد.. فلنا أخوة كرام بفارس

ولنا هنا وقفة مع التاريخ:
دينا  الوثنية  يقابلها  اليمن،  في  اليهودية  انتشرت  فعندما 
راسخا عند العرب، طمعت الروم في السيطرة على البحار المطلة 

على الجنوب العربي.
حرضت الروم ملوك الحبشة على احتالل اليمن بعد محرقة 
األخدود لنصرة أهل نجران الذين اعتنقوا المسيحية آنذاك، وقذف 
ذو نواس بعشرين ألفا منهم في جحيم نيران األخدود، فاستنصر 
رجل منهم يقال له: دوس ذو ثعلبان بقيصر الروم، وأخبره بما حل 
بالمسيحيين في نجران، فكتب قيصر إلى ملك الحبشة وهو على 
دينه يأمره بنصره والطلب بثأره، وحرضه على احتالل اليمن، وكان 
الوهن قد دب في العرب، وفي أهل اليمن، منذ انهيار سد مأرب.

بنى أبرهة الحبشي »كنيسة القليس« في صنعاء، حتى تحج 
وأبى  والتجارة،  القوافل  طرق  تغيير  من  ويتمكن  العرب،  إليها 
بحد  المسيحية  في  يدخلوا  أن  كرامة،  أهل  ألنهم  ذلك  العرب 

السيف، وأبوا تغيير مسار قوافلهم!!
فارس،  رئيسيتين هما:  قوتين  يحكم من  القديم  العالم  كان 
فيما  النزاعات والحروب  العربية، في  القبائل  اغرقوا  والروم، وقد 
جباية  وعمال  لتجارتهم،  حدود  حرس  إلى  بعضها  وحولوا  بينها، 

األموال خزائنهم.
فأبى  الروم طالبا نصرته،  بقيصر  يزن  بن ذي  استنجد سيف 
أن ينصره على بني دينه، ثم وفد على كسرى الفرس طالبا نصرته 
جيوشه  خروج  استثقل  كسرى  ولكن  اليمن،  من  األحباش  إلخراج 

إليها لبعدها وقلة خيراتها، وأعطاه ماال فخرج ونثره على الباب، 
فاندهش كسرى من تصرفه!! واستدعاه، وسأله: لماذا نثر عطيته 
طالبا  آتك  لم  يزن:  ذي  بن  سيف  له  فقال  قصره؟؟  أبواب  على 
النصرة  طالبا  جئتك  وإنما  وفضة،  ذهب  اليمن  فجبال  المال.. 
وزراءه،  كسرى  شاور  بالدي..  عن  الظلم  ورفع  المحتل،  إلخراج 
بالموت،  عليهم  المحكوم  المساجين  بإرسال  كبيرهم  عليه  فأشار 
فوافق على رأيه وأرسل معه تسع سفن على متنها ألف رجل من 
عتاة المجرمين والقتلة، ونزلوا في خليج عدن، وانضم إليهم جموع 

من القبائل، فقاتلوا األحباش حتى قضوا عليهم.
بصواريخكم،  لنا  حاجة  ال  شكًرا  للفرس:  نقول  اليوم  ونحن 
وهدايا الموت التي ترسلونها إلى اليمن عبر سفنكم وهي مردودة 
عليكم، ألنها تقتل شعبنا وجيراننا، نقول لهم: لقد لقى أبرهة األشرم 
وجيشه وأفياله مصارعهم، على مداخل مكة المكرمة؛ ولم يتمكنوا 
من هدم الكعبة ألن لها رب يحميها، وأرسل الله عليهم طيًرا أبابيل 

فجعلهم كعصف مأكول.. وال يوجد اليوم أبرهة في اليمن.
ذلك  على  الشاهد  والتاريخ  اليمن  شعب  هو:  بقي  الذي 
قبره  وترجم  بل  أبرهة،  دليل  رغال  أبي  تلعن  زالت  ال  العرب  أن 

بالحجارة!!
أن  وارتضوا  إيران  استدعوا  من  قبور  غًدا  سترجم  شك  وبال 
في  طيعة  أداة  يكونوا  أن  وارتضوا  اليمن،  في  لها  وكالء  يكونوا 
البالستية  بصواريخها  جيرانه  وإقالق  اليمني،  الشعب  لقهر  يدها 
دول  األراضي  لمهاجمة  المسيرة  وطائراتها  العسكريين  وخبراؤها 

الخليج العربي.
فال  الثوري،  وبالحرس  بكم  لنا  حاجة  ال  اليوم  للفرس  نقول 
يوجد في اليمن أبرهة وال جيوشه، بل يوجد فقط الشعب اليمني 
أن  لهم،  اتضح  أن  بعد  إيران،  استنساخ  يقبل  لن  أرضه، وهو  في 
 « تعليمات  »ينفذ  خامس  طابور   « سوى  ليست  الحوثية  الحركة 

الولي الفقيه« وأجندته اإلقليمية التوسعية!!
ونرفض  مصيرنا،  رهن  أو  العربية  هويتنا  سلب  نرفض  نحن 
تدجيننا في حضائر الفرس عبر الحركة الحوثية الدخيلة على اليمن، 
في  أشقائنا  على  للعدوان  منصة  إلى  اليمن  تحويل  نقبل  ولن 

الجزيرة والخليج العربي أو مستقر ألهدافه أو أهدافهم!!
لقد تجاوزت الحركة الحوثية، كل الحدود اإلنسانية واألخالقية 
والدينية وفاقت في استهدافها مكة المكرمة واعتدائها اآلثم؛ أبرهة 
الحج  على  اعتدائهم  في  والقرامطة  بل  الفيل،  وأصحاب  األشرم 

والكعبة المشرفة!!

األقليات يف اليمن
 بحاجة لحماية وجود وبقاء

لن تحكمنا الساللية

للتخطيط أهمية كبيرة في نجاح أي عمل يقوم أ/ فهد المحرقي
به اإلنسان، وفي العملية التربوية يكتسب التخطيط 
إلى  يقود  الناجح  التخطيط  إن  أهمية خاصة، حيث 
هو  فما  برمتها،  والتعليمية  التعلمية  العملية  نجاح 

التخطيط التربوي ولماذا التخطيط التربوي.
في  مهمة  ــرورة  وض أهمية  التربية  تكتسب 
دور  من  تلعبه  لما  وذلك  معاصر،  مجتمع  أي  حياة 
سواء،  حد  على  والمجتمعات  األفراد  حياة  في  بارز 
فاإلنسان من حيث كونه كائناً حياً فاعالً في محيطه 
التي  والقدرات  والمهارات  القيم  يتعلم  االجتماعي 
واقعه  في  مهماً  دوراً  يلعب  أن  يستطيع  من خاللها 
تناقضات  من  فيه  ما  بكل  والمجتمع  االجتماعي 
يستخدم  واقتصادية؛  وسياسية  اجتماعية  وتباينات 
التربية في تحقيق وحدته وانسجامه، ومن هنا برزت 
أهمية وضرورة التربية في حياتنا المعاصرة بوصفها 
عملية ممارسة يومية يقوم بها األفراد سواء من تلقاء 
أنفسهم او من خالل المؤسسات التربوية والتعليمية 

في المجتمع.
مفهوم  على  للتخطيط  الدارسون  اتفق  وقد 
واحد له، ولكنهم اختلفوا في نظرياته وأنواعه، وأطره 
واستراتيجياته؛ وألن التخطيط يعد سمه مالزمة للحياة 
أو  البسيطة  صورها  في  سواء  المعاصرة،  البشرية 
المعقدة فاإلنسان ينظم حياته وأولويات عمله وفق 
تصور معين يضعه لنفسه ويسير عليه، وذلك في ضوء 
بدعه  ليس  فالتخطيط  واالجتماعية،  المادية  ظروفه 
مستحدثه في ميادين البناء، وإنما هو ضرورة ال غنى 
عنها كأسلوب ومنهج في النهوض بحياة المجتمعات 
قد  المتقدمة  الدول  أن  ذلك   ، منها  النامية  وبخاصة 

أخذت بمنهج التخطيط منذ وقت مبكر، آمنت الدول 
النامية حديثاً بضرورة إتباع منهج التخطيط، بعد أن 
التي  واالستغالل  القهر  عوامل  من  جزئيًا،  تخلصت  
حالت دون استثمارها لمواردها وسببت لها الجمود 
والتخلف، فقد حرصت على تأكيد جهودها في رفع 
بحاجاتهم  الوفاء  بما يحقق  أفرادها  مستوى معيشة 

المادية والمعنوية.
التي  الحياة  ــوع  ون السياسي  العامل  يبقى 
النجاح  وافق  لطبيعة  المحدد  هو  اإلنسان  يعيشها 
الذي يمكن أن يصيبه، حيث ال حياة مستقرة إال في 
المؤتمرات  أساسها  مباشرة  حقيقية  ديمقراطية  ظل 

الشعبية.
أن  القوال  من  بد  ال  التخطيط  عن  وللحديث 
التخطيط هو رسم الصورة المستقبلية للمجتمع، من 
أتباعه في  ينبغي  الذي  العملي  العمل  خالل تحديد 
توجيه النشاط البشري لتحقق أهدافاً معينة في فترة 
التفكير  مرحلة  يعد  التخطيط  أن  كما  معينة،  زمنية 
باتخاذ  ينتهي  والــذي  عمل،  أي  تنفيذ  تسبق  التي 
يتم؟،  وكيف  عمله  يجب  بما  المتعلقة  القرارات 
التي  القرارات  من  سلسلة  فالتخطيط  يتم؟  ومتى 
تتعلق بالمستقبل، ويقول )فايول( »إن التخطيط في 
المستقبل مع  بما سيكون عليه  التنبؤ  الواقع يشمل 

االستعداد لهذا المستقبل”.
التي  االفتراضات  يقوم على  التخطيط  كان  وإذا 
يستلزم  فإنه  المستقبل،  في  األحوال  عليها  ستكون 
إليها،  الوصول  المطلوب  األهداف  تبين  خطة  وضع 
األهــداف  لتحقيق  استخدامها  الواجب  والعناصر 
وكيفية استخدام هذه العناصر وخط السير والمرحل 

لتنفيذ  الالزم  والوقت  بها  المرور  الواجب  المختلفة 
هذه األعمال.

وتتباين التعريفات حول التخطيط، فيعرف على 
أنه التوفيق بين ما هو مطلوب وما هو متاح عملياً 
عن طريق تعبئة وتنسيق وتوجيه الموارد والطاقات 
اقتصاديه  أهداف  لتحقيق  المتاحة  البشرية  والقوى 
تحدد  األهداف  هذه  وأن  عليها،  متفق  واجتماعية 
السياسية  الفلسفة  إطار  في  المجتمع  داخل  وترسم 
التاريخي  وبنائه  تتفق  والتي  للمجتمع،  واالجتماعية 
زمنية  بفترة  تحدد  بحيث  والثقافي،  واالجتماعي 

محددة لتحقيق هذه األهداف.
المسافات  اختصار  تعنى  التخطيط  فلفظة 
أهداف  إلى  وصوالً  والمال  للجهد  توفير  مع  الزمنية 
بأنه  التخطيط  يعرف  من  وهناك  معينة  مستقبليه 
وكمية  نوعية  تقديرات  إلــى  مستندة  »دراســـات 
صيغة  تكوين  منها  القصد  ــوارده،  ومـ للمجتمع 
مستقبليه ناجحة« وهذا التعريف يؤكد أن التخطيط 
عمليتها  تؤكد  العملية  الدراسات  من  مجموعة  يضم 
ناحية  من  االجتماعية  للتحوالت  الواقعية  مواكبتها 
الذي  المجتمع  وطموح  رغبات  لترجمة  واتجاهاتها 

ترتبط به من ناحية ثانية.
عن  عبارة  بأنه  التخطيط  يعرف  من  وهناك 
وسيلة عملية لتجميع القوي وتنسيق الجهود وتنظيم 
الجماعات في إطار  تبذله جماعة من  الذي  النشاط 
بحيث  المواقف،  وتوحيد  األهداف  تكامل  مع  واحد 
واستغالل  األفراد  وإمكانات  بقدرات  االنتفاع  يمكن 
الماضي  تجارب  من  واالستفادة  البيئة  إمكانات 
ووسائل الحاضر، للوصول الى أهداف تقابل حاجات 

المجتمع وتحقق ارتقاءه الى حياة اجتماعية أفضل، 
كما يرى البعض ان التخطيط عبارة عن عملية تعاونية 
وليس عملية فردية، فهو تعاون على نطاق المجتمع 
االقتصادية  النواحي  بين  تعاون  وهــو  الشامل، 
ورؤوس  والمكاسب  األرباح  تتناول  التي  التقليدية 
وبين  ذلك،  إلى  وما  واالستهالك  واالستغالل  األموال 
الجماعة، وهو  الفرد في  االجتماعية وقيمة  النواحي 
النواحي  وبين  الناحيتين،  هاتين  بين  تعاون  أيًضا 
أفضل  مستقبل  الى  تتطلع  التي  البشرية  اإلنسانية 

للبشرية.
هو  التخطيط  أن  التربويون  بعض  ــرى  وي
معينة  أهــداف  لتحقيق  تتخذ  ــراءات  إج مجموعة 
ضمن اإلمكانات المادية والبشرية المتوافرة بوسائل 
قياسية، وهناك من يعرفه بأنه الوسيلة إلحداث التغير 
االجتماعي  التطور  توجيه  أجل  من  المجتمع  في 
واالقتصادي والسياسي بوسائل واعية لتحقيق أهداف 

محددة ضمن حيز من المكان والزمان المحدد.
كما يعد التخطيط األسلوب العلمي الذي يسعى 
المستوى  رفع  بغية  محددة  أهــداف  تحقيق  إلى 
تعبئة  يتضمن  وهو  لإلنسان،  والثقافي  المعيشي 
عالية  بكفاءة  واستخدامها  والمادية  البشرية  الموارد 

لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
أنه:  على  التربوي  التخطيط  العلماء  يعرف  كما 
»التوجيه العقالني للتعليم في حركته نحو المستقبل، 
وذلك عن طريق إعداد مجموعة من القرارات القائمة 
على البحث والدراسة، تمكيناً لهذا التعليم من تحقيق 
األهداف المرجوة منه بأنجح الوسائل وأكثرها فاعلية 

مع استثمار أمثل للوقت«.

ضرورة التخطيط الرتبوي

الموهبة أكرث بكثري من مجرد تحصيل درايس
نظريات  معمعة  في  الدخول  عن  بعيًدا 
األجدر  من  أجد  الموهبة  كنه  لتفسير  أخرى 
مجال  في  الحديثة  االتجاهات  أن  إلى  اإلشارة 
الموهبة والتفوق العقلي تتجه نحو لفت انتباه 
مهارة  لديهم  التالميذ  معظم  أن  إلى  المربين 
ونبوغ في أحد المجاالت المهمة التي تحتاجها 

البشرية.
األخيرة  السنوات  العشر  خالل  برزت  وقد 
تعد  التي   )Gardner, 1997( قاردنر  نظرية 
يتعلق  فيما  الحديثة  التربية  صيحات  أكبر  من 
بالذكاء والموهبة؛ أطلق على هذه النظرية اسم 
 )Multiple Intelligences( المتعدد  الذكاء 
نتيجة  الــوجــود  إلــى  خرجت  النظرية  هــذه 
ألبحاث متعمقة في مجال العقل البشري الطبي 

والنظري.
هذه النظرية تفترض أن هناك سبعة أضرب 
لتصبح  واحد  مؤخرا  قاردنر  )أضاف  الذكاء  من 
ثمانية إال أن هذه لم تخضع بعد إلى التجريب 
الدقيق(؛ من الممكن ألي فرد أن يكون صاحب 
موهبة في واحد أو أكثر من هذه األنواع.. فيما 

يلي مختصر لهذه األنواع السبعة:
Verbal- اللفظي  أو  اللغوي  الذكاء   .1

النوع  هذا  يظهر   :Linguistic Intelligence
المفردات  استخدام  القدرة على  الذكاء في  من 
اللغوية في مواقف متعددة وألهداف متنوعة؛ 
من أمثلة هذا النوع من الذكاء قدرات: االقناع، 
الكتابة؛  المناظرة، رواية القصص، إنشاء الشعر، 
عادة ما تجد أن األفراد المتميزين في هذا النوع 
على  بالمفردات  اللعب  يعشقون  الذكاء  من 
عمليات  في  متقنين  أنهم  كما  الدعابة  سبيل 
أوقات  ويقضون  والتوصيف  والتمثيل  التشبيه 

طويلة في القراءة بال ملل.
Logical- المنطقي  الرياضي  الذكاء   .2

النوع من  Mathematical Intelligence: هذا 

الطبيعية  العلوم  في  للنبوغ  أساسا  يعد  الذكاء 
والرياضيات؛ األفراد المتميزون في هذا المجال 
عادة ما يركزون على المنطق، لديهم قدرة عالية 
في الوصول إلى المتناغمات، لديهم قدرة على 
إيجاد العالقة بين األسباب والنتائج، لديهم قدرة 
ورغبة عارمة في تنفيذ التجارب العملية؛ وعادة 
ما تجد أن األفراد المتميزين في هذا النوع من 
الذكاء يميلون إلى طرح التساؤالت واالفتراضات 

ويعشقون وضعها تحت االختبار.
 Spatialالتصوري أو  الفضائي  الذكاء   .3
Intelligence :  يتضمن هذا النوع قدرات غير 
عادية على تصوِّر المشاهد أو الصور من خالل 
لديه  هنا  الفرد  الكتابي؛  أو  اللفظي  الحديث 
القدرة على تحويل المكتوب أو حتى المحسوس 
خالل  من  قادر  فهو  مرئية؛  صورة  إلى  انفعاليًا 
استخدام الخيال على صنع أو إعادة تكوين وضع 
قائم؛ أوضح األمثلة للمتميزين في هذا المجال: 
ومهندسو  المهندسون،  المصورون،  الرسامون، 

الديكور.
 Musical ــنــاغــمــي  ــت ال ــاء  ــذكـ الـ  .4
التلحين  على  القدرة  وتتضمن   :Intelligence
على  القادر  الفرد  الصوتي؛  بالتناغم  واالحساس 
تحويل الكلمات العابرة أو القصائد إلى أصوات 
متناغمة مع القدرة على تمييز الجمال أو الخلل 
في ذلك، هو في الغالب يتمتع بذكاء موسيقي 
أو تناغمي؛ من أمثلة األفراد المتميزين في هذا 

المجال: القراء، المنشدون، والموسيقيون.
Bodily- الحركي  أو  الجسدي  الذكاء   .5

القدرات  تتضمن   :Kinesthetic Intelligence
المتعلقة باستخدام الجسد بصورة فائقة للعادة؛ 
يتحكم  أن  لصاحبه  يتيح  الذكاء  من  النوع  هذا 
بنوع من السهولة والِخّفة بالمواد المحسوسة أو 
بحركات جسمه؛ ومن األمثلة على أصحاب هذا 
ألعاب  وأصحاب  الرياضيون  الذكاء:  من  النوع 

ِخْفة اليد.
 Interpersonal االجتماعي  الذكاء   .6
الذكاء  من  النوع  هذا  يتضمن   :Intelligence
النفسية  اآلخرين  أطباع  فهم  على  ــدرات  ق
بحساسية  العقلية  وحتى  بل  واالجتماعية، 
لصاحبه  يتيح  الذكاء  من  النوع  هذا  وشفافية؛ 
من  متعددة  أصناف  مع  الجيد  التعايش  فرصة 
بهذا  المتميزون  األفراد  يكون  ما  غالبًا  البشر؛ 
أفراد  ويُؤلفون،  يألفون  أفراد  الذكاء  من  النوع 
المقابل  فعل  ردات  مع  التعامل  على  قادرون 
النوع  بهذا  المتمتعين  أمثلة  من  فائقة؛  ببراعة 
من الذكاء: المدراء المتميزون، األطباء النفسيون، 
الجماعي على  العمل  القدرة على  واألفراد ذوو 

وجه العموم.
 Intrapersonal 7. الذكاء النفسي الداخلي
فهم  على  الــقــدرة  تتضمن   :Intelligence
واالنفعالية  النفسية  الناحية  من  نفسه  اإلنسان 
غالبا  الذكاء  من  النوع  هذا  أصحاب  والعملية؛ 
لديهم  أن  كما  منفردين  العمل  يفضلون  ما 
تتيح  األمور؛  فهم  على  قدراتهم  في  كبيرة  ثقة 
المناسب لنوعية  القدرة لصاحبها االختيار  هذه 
النفسية  طبيعته  يتناسب  الذي  واالتجاه  العمل 
المناسبة له؛ أغلب من تم تصنيفهم  واألهداف 
القادة  من  هم  الــذكــاء  من  النوع  هــذا  في 

العالميون.
هذه النظرية على بساطة محتواها يعدها 
كثير من التربويين المحدثين واحدة من أعظم 
من  وأرى  العصر؛  هذا  في  التربوية  اإلسهامات 
المناسب التأكيد مرة أخرى أن هذا التصنيف ال 
اثنين من  أو  بواحد  يتمتع  إنسان  أن كل  يعني 
هذه األصناف فقط، ولكن من المعلوم علميًا أن 
الناس لديهم على سبيل اإلجمال جميع  معظم 
القدرات بنسب متفاوتة وأن هناك أفرادا  هذه 

لديهم تميّز واضح في واحد منها أو أكثر.

الجودة يف الرتبية والتعليم
الحل السهل الممتنع

مما ال شك فيه أن إصالح منظومة التربية والتكوين أضحى من القضايا 
التعليم في شتى  الغيورين على قطاع  الفاعلين  بال  التي تؤرق  الرئيسية 
الدعامة  يعد  البشري  الرأسمال  تكوين  بأن  منهم  إيمانًا  المعمورة  أنحاء 
األساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة؛ وقد 
الكثير من  الهوجاء وتجريب  المقاربات  العديد من  تبني  ترجم هذا في 
الوصفات التي حالت دون عالج هذا القطاع الذي أضحى يقبع في غياهب 
على  ذلك  وانعكاس  المستويات  أعلى  إلى  به  الوصول  قصد  المجهول، 
جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من االندماج في محيط 
مواكبة  و  المجاالت  شتى  في  والتنافسية  بالسرعة  يتميز  عولمي  عالمي 
والتطور  المعرفة  اقتصاديات  تنامي  مع  العصر  يشهدها  التي   التطورات 

الكبير لتكنولوجية المعلومات.
التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تهم كافة الجوانب  غير أن إصالح 
والمجاالت، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية والحلول الترقيعية وتتعدى 
البعد الكمي؛ فالبناء يجب أن يكون شموليا مبنيا على النوعية والجودة في 
مختلف مكونات المنظومة التربوية؛ لهذا اختارت أغلب الدول الرائدة في 
مجال التعليم اعتماد نظام الجودة وإسقاط التسيير المقاوالتي في إصالح 
النتائج  تحقيق  في  وفعاليته  نجاعته  عن  أبان  نظام  التربوية،  منظوماتها 
المرجوة؛ فما هي إذن معايير الجودة في التعليم؟ وما هي آليات تحقيق 

الجودة في إصالح التعليم؟

المعايير  من  مجموعة  إلى  تشير  التربوي  المجال  في  فالجودة 
واإلجراءات تهدف إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليمي، كما تشير 
العمليات  وفي  المنتوج  هذا  في  المتوقعة  والخصائص  المواصفات  إلى 
أدوات  توفر  مع  المواصفات  تلك  خاللها  من  تتحقق  التي  واألنشطة 
وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية.

لقد ظهر المفهوم مع ثمانينات القرن الماضي في الواليات المتحدة 
األمريكية في ظل ارتفاع وتيرة التنافس االقتصادي العالمي وغزو الصناعة 
يرتبط  باألساس،  مقاوالتي  مفهوم  فالجودة  العالمية؛  لألسواق  اليابانية 
باإلنتاجية والمردودية وانتقل إلى مجال التعليم على اعتبار أن المؤسسة 
االبتكار  على  القادرة  والخبرات  الكفاءات  إلنتاج  مؤسسة  هي  التعليمية 
إنتاجها  الصناعية أن تطور  للمقاوالت  واإلبداع واللذان بدونهما ال يمكن 

وتحسن من منتوجها.

د/علوي عمر بن فريد
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أ/ حياة الياقوت

كتب المقاوالت
 وتهاوي اإلنتاج

التهاب المرارة الحاد

يؤدي  وهو  فجأًة،  الحاد  المرارة  التهاب  يبدأ 
إلى الشعور بألم شديد وثابت في الجزء العلوي من 
البطن؛ توجد حصيَّات مراريَّة عند ٪95 على األقل 
من األشخاص المصابين بالتهاب المرارة الحاد؛ يبدأ 
االلتهاب دون عدوى على نحٍو دائٍم تقريبًا، رغم أنَّ 
إلى  االلتهاب  يؤدي  قد  الحًقا؛  تحدث  قد  العدوى 

ازدياد سماكة جدران المرارة وامتالئها بسائل.
وفي حاالٍت نادرة، تحدث اإلصابة بأحد أشكال 
التهاب المرارة الحاد دون وجود حصيَّات في المرارة 
قد  المرارة  أنَّ  إالَّ  الَحَصوي(؛  غير  المرارة  )التهاب 
المواد  الكدارة )جزيئات مجهريَّة من  تحتوي على 
المشابهة لتلك الموجودة في حصيَّات المرارة(؛ يُعدُّ 
التهابات  أنواع  أشدَّ  الَحَصوي  غير  المرارة  التهاب 
بعد  يحدث  أن  إلى  يميل  وهو  خطورًة،  المرارة 

الحاالت التالية:
ديدة مثل اإلصابات  جراحة كبيرة.. األمراض الشَّ
م  الخطيرة أو الحروق الشديدة أو عدوى مجرى الدَّ
يام  الصِّ طويلة..  لفترة  الوريديَّة  التَّغذية  )اإلنتان(.. 
المناعي..  هاز  الجِّ في  نقص  وجود  طويلة..  لفترة 
بعض االضطرابات التي تنطوي على التهاب األوعية 
 ،)vasculitis الدموية  األوعية  )التهاب  الدموية 
مثل الذئبة الحمامية المجموعيَّة والتهاب الشرايين 
الحاد  المرارة  التهاب  يحدث  أن  يمكن  الَعِقد؛ 
يكون  قد  والذي  األطفال،  صغار  عند  الالحصوي 

ناجًما عند عدوى فيروسيَّة أو عن عدوى أخرى.

التهاب المرارة المزمن

المرارة  التهاب  هو  المزمن  المرارة  التهاب 
بشكٍل  االلتهاب  ينجم  طويلة؛  فترة  منذ  المستمرُّ 
هجماٍت  وعن  المراريَّة  الَحصيَات  عن  تقريبًا  دائٍم 
سابقة اللتهاب المرارة الحاد؛ يتميَّز التهاب المرارة 
المزمن بحدوث هجمات متكرِّرة من األلم )المغص 
الحصيَّات  تقوم  عندما  تحدث  والتي  المراري( 

المراريَّة بسدِّ القناة المراريَّة بشكٍل دوري.
المزمن،  المرارة  بالتهاب  إصابة  وجود  فعند 
من  المتكرِّرة  الهجمات  جرَّاء  بالمرارة  ضرٌر  يلحق 
المراريَّة  الَحصيَات  عن  والنَّاجمة  الحاد،  االلتهاب 
بة  عادًة، ذلك أنَّها قد تصبح سميكة الجدران وُمتندِّ

وصغيرة.
قد تقوم الَحصيَات المراريَّة بإغالق الفتحة بين 

المراريَّة  القناة  بإغالق  أو  المراريَّة  والقناة  المرارة 
الكدارة عادًة؛  المرارة على  ذاتها؛ كما تحتوي  بحدِّ 
ب الكالسيوم في جدران المرارة إذا  يمكن أن يترسَّ
ى  تيبُّسها )تسمَّ ا يؤدي إلى  ب واسًعا، ممَّ التَّندُّ كان 

المرارة الخزفيَّة(.

األعراض

تبدأ هجمة المرارة بالشعور باأللم، سواًء كان 
التهاب المرارة حادًّا أو مزمًنا؛ فأعراض التهاب المرارة 
الحاد: يكون ألم التهاب المرارة الحاد شبيًها بالمغص 
المراري )األلم الناجم عن الَحصيَات المراريَّة( ولكنَّه 
األلم  يبلغ  أطول،  لفترٍة  ويستمرُّ  ًة  ِشدَّ أكثَر  يكون 
ذروته بعد مرور 15-60 دقيقة على بدايته ويبقي 
من  األيمن  العلوي  الجزء  في  األلم  يحدث  ثابتًا، 
البطن عادًة، وقد يصبح األلم ُمبَرًِّحا، يشعر معظم 
على  الطبيب  يضغط  عندما  حادٍّ  بألٍم  األشخاص 
التنفُّس  البطن؛ قد يؤدي  الُعلوي األيمن من  الجزء 
العميق إلى تفاقم األلم؛ يمتدُّ األلم غالبًا إلى الجزء 
السفلي من لوح الكتف األيمن أو إلى الظهر؛ ومن 

ائع حدوث غثيان وتقيؤ. الشَّ
البطن  من  اليُمنى  الجهة  عضالت  تصبح  قد 
ى  الُحمَّ تحدث  قليلة؛  ساعاٍت  غضون  في  ُمتيبِّسة 
بالتهاب  المصابين  األشخاص  َحوالى %33 من  عند 
تدريجيًّا  االرتفاع  إلى  ى  الُحمَّ تميل  الحاد؛  المرارة 

 38 مــن  أكثر  ــى  إل
وقد  مئويَّة،  درجة 
مع  مترافقة  تكون 

قشعريرة.
أن  يــمــكــن 
ــرَاض  ــ ــكــون األَعـ ت
الوحيدة  أو  األولى 
اللتهاب المرارة عند 
ُمبهمة؛  السنِّ  كبار 
أن  يمكن  فمثاًل، 
السن  كبار  يفقد 

عف أو يتقيؤون؛  شهيَّتهم ويشعرون بالتَّعب أو بالضَّ
ى. وقد ال تحدث عندهم حمَّ

أيام   3  -  2 خــالل  باالنحسار  الهجمة  تبدأ 
يُشير استمرار  تماًما خالل أسبوع عادًة؛ قد  وتزول 
ُمَضاَعفات خطيرة؛ حيث  إلى وجود  الحادَّة  النَّوبة 
الحرارة  درجة  وارتفاع  المتزايد  الشديد  األلم  يُشير 
القيح  من  جيوب  وجود  إلى  القشعريرة  وحدوث 
)ُخراجات( في المرارة أو إلى وجود تمزُّق )انثقاب( 
تحدث  التي  الغنغرينة  عن  الُخراجات  تنجم  فيها.. 
عند موت األنسجة؛ ويمكن أن تُخرِّب حصاٌة كبيرٌة 
ها؛  وتسدُّ الدقيقة  األمعاء  إلى  وتمرُّ  المرارة  جدار 
وقد يؤدي هذا االنسداد إلى حدوث ألٍم وتطبٍُّل في 

البطن.
لون  تحوُّل  مع  باليرقان  المرضى  أصيب  إذا 
الفاتح،  اللون  إلى  والبراز  اكن  الدَّ اللون  إلى  البول 
مسدودة  الشائعة  الصفراويَّة  القناة  تكون  ربما 
ع الصفراء في الكبد )ركود  ا يُسبُِّب تجمُّ بحصاة ممَّ
صفراوي(؛ ويمكن أن يحدث التهاب في البنكرياس 

)التهاب البنكرياس(؛ حيث ينجم عن انسداد أَمبولَُة 
البَنِكرياِسيَّة(؛ )حيث  الَكِبِديَُّة  فاتَر Vater )األَمبولة 

تجتمع القناة الصفراويَّة مع القناة البنكرياسيَّة(.
قد  الحصوي:  غير  المرارة  التهاب  وأعــراض 
يتسبَّب التهاب المرارة غير الحصوي عادًة بحدوث 
ألم مفاجئ وُمبرِّح في الجزء العلوي من البطن عند 
أو  سابقة  أعراٍض  من  يُعانون  ال  الذين  األشخاص 
أدلَّة أخرى على وجود اضطراب في  ليست لديهم 
ا غالبًا وقد يؤدي  المرارة؛ يكون االلتهاب شديدا جدًّ
المرضى  يميل  المرارة..  تمزُّق  أو  الغنغرينة  إلى 
المصابون بالتهاب المرارة غير الحصوي إلى المعاناة 
في  يكونوا  أن  يمكن  فمثاًل،  المرض؛  من  الشديدة 
من  ويُعانون  آخر  لسبٍب  المركَّزة  العناية  وحدة 
التَّواصل  أعراٍض أخرى كثيرة؛ كما قد يعجزون عن 
بشكٍل شديد الوضوح نتيجة معاناتهم الشديدة من 
بالتهاب  اإلصابة  تجاهل  يجري  قد  لذلك  المرض؛ 

المرارة غير الحصوي في البداية لهذه األَسبَاب.
قد تكون األعراض مقتصرة على تورُّم )انتفاخ( 
حدوث  أو  الجّس  عند  باأللم  الشعور  أو  البطن 
ى مجهولة السبب؛ يؤدي إهمال معالجة التهاب  حمَّ

المرارة غير الحصوي إلى وفاة %65 من المرضى.
أعراض التهاب المرارة المزمن: يُعاني األشخاص 
هجماٍت  من  المزمن  المرارة  بالتهاب  المصابون 
من  العلوي  الجزء  جسُّ  ويؤدي  األلم؛  من  متكرِّرة 
وخالفًا  باأللم؛  الشعور  إلى  المرارة  فوق  البطن 
ــمــرارة  اللــتــهــاب ال
الحاد، من النَّادر أن 
عند  ى  الحمَّ تحدث 
المصابين  األشخاص 
الــمــرارة  بالتهاب 
يكون  ــن؛  ــزم ــم ال
من  ًة  شدَّ أقلَّ  األلم 
المرارة  التهاب  ألم 
يستمرُّ  وال  الحاد 

طوياًل.

التشخيص

باختبارات  وأحيانًا  الصدى  بتخطيط  التصوير 
التَّصوير األخرى؛ يعتمد األطباء في تشخيص التهاب 
نتائج  وعلى  األعراض  على  رئيسي  بشكٍل  المرارة 

اختبارات التصوير.
وسيلة  أفضل  الصدى  بتخطيط  التصوير  يُعدُّ 
كما  المرارة؛  في  المراريَّة  الَحصيَات  عن  للتَّحرِّي 
وجود  اكتشاف  الصدى  بتخطيط  للتَّصوير  يُمكن 
والتي  جدارها،  سماكة  أو  المرارة  حول  السوائل 
الحاد؛  المرارة  اللتهاب  ُمميِّزًا  َعرًضا  يكون وجودها 
يشعر األشخاص باأللم عند تحريك مسبار تخطيط 
في  المرارة  تعلو  التي  البطن  منطقة  على  الصدى 

كثيٍر من األحيان.
يكون استعمال اختبار تصوير آخر وهو ومضان 
تشخيص  يَصُعُب  عندما  مفيًدا  الصفراوي  الجهاز 
يَجِري  االختبار،  الحاد؛ وإلجراء هذا  المرارة  التهاب 
ة )نوكليد ُمشع( عن طريق الوريد؛  حقن مادة مشعَّ

المادَّة  عن  للتَّحرِّي  ائِيَّة  غامَّ تصوير  آلَِة  وتُستعمل 
كمبيوتر  جهاز  يُستعمل  كما  المحقونة،  ة  الُمشعَّ
النُّوكليد  حركة  تتبُّع  يمكن  وبذلك  صورة؛  إلنتاج 
الُمشع من الكبد عبر القناة الصفراويَّة؛ حيث تُؤخذ 
والجزء  والمرارة  الصفراويَّة  والقنوات  للكبد  صوٌر 
امتالء  عدم  يُشير  الدقيقة..  األمعاء  من  العلوي 
المرارة بالنوكليد الُمشع إلى احتمال وجود انسداد 
في القناة المراريَّة نتيجة وجود حصاة مراريَّة؛ كما 
مفيًدا  فراِوي  الصَّ الِجهاِز  َوَمضاُن  استعمال  يكون 
غير  المرارة  بالتهاب  باإلصابة  األطباء  يشتبه  عندما 

الحصوي الحاد.
دمويَّة(  )اختبارات  الكبد  اختبارات  وتُجرى 
رر؛ إالَّ  الكبد والتَّحرِّي عن تعرُّضه للضَّ لتقييم عمل 
التَّشخيص ألنَّ  أنَّه ال يمكن لهذه االختبارات تأكيد 
على  فقط  قليال  مرتفعة  أو  طبيعيَّة  تكون  نتائجها 

األغلب، مالم يحدث انسداٌد في القناة الصفراويَّة.
كما تُجرى اختبارات دمويَّة أخرى؛ فمثاًل، يَجِري 
م البيضاء؛ يُشير ارتفاع  قياس عدد )تعداد( خاليا الدَّ
عدد الكريَّات البيض إلى وجود التهاب أو َخرَاج أو 
للتصوير  ويمكن  المرارة؛  في  انثقاب  أو  غنغرينة 
بعض  يكشف  أن  للبطن  المحوسب  المقطعي 
البنكرياس  التهاب  مثل  المرارة،  التهاب  ُمَضاَعفات 

أو تمزُّق المرارة.

عالج التهاب المرارة:

عند اإلصابة بااللتهاب في المرارة يتم التوجه 
إلى المستشفى، ويتم عدم السماح للمريض بتناول 
عن  السوائل  وتعطى  والسائلة  الصلبة  األطعمة 
من  أنواع  بعض  الطبيب  يصف  كما  الوريد،  طريق 
من  التقليل  على  تساعد  التي  الحيوية  المضادات 

حدة االلتهابات.
بالتهاب  كما يمكن إجراء جراحة عند اإلصابة 
اإلصابة  تكرار  عند  يحدث  والــذي  الحاد  المرارة 
بالحصوات، وعند حدوث  المرتبط  المرارة  بالتهاب 
المضاعفات من الممكن أن يتم إزالة المرارة تماما 
ويتم  بالعدوى  مصاب  المريض  كان  إن  وخاصة 

استئصالها عن طريق الجراحة أو المنظار.
معينة  غذائية  حمية  اتباع  يتم  العالج  بعد 
تحت إشراف الطبيب حتى يتم إعادة إنتاج الصفراء 
األطعمة  من  أنواع  بعض  وتجنب  طبيعي،  بشكل 
وخاصة التي تحتوي على الدهون ومنتجات األلبان 

وغيرها من األطعمة.

ى والغثيان؛ يمكن لصورة تخطيط الصدى كشف عالمات التهاب المرارة  يعاني األشخاص عادًة من ألٍم في البطن مع الحمَّ
عادًة؛ تُستأصل المرارة باستعمال منظار البطن غالبًا.

ع تحت الكبد؛ وهي تُخزِّن الصفراء، والتي هي سائل يُنتجه الكبد  ثرى يتوضَّ المرارة عبارة عن كيس صغير على شكل كمِّ
ويُساعد على الهضم؛ تتقلَّص المرارة عند الحاجة إلى الصفراء، كما هي الحال عند تناول الطعام، دافعًة الصفراء من خالل 

األقنية الصفراويَّة إلى األمعاء الدقيقة.
التهاب المرارة هو المشكلة األكثر ُشيُوًعا والناجمة عن ُحصيَّات المرارة؛ وهو يحدث عند قيام إحدى الحصيَّات بسدِّ القناة 

المراريَّة التي تحمل الصفراء من المرارة؛ ويُصنَّف التهاب المرارة في نوعين: حاد أو مزمن.

التهاب املرارة األنواع واألعراض والعالج

رسالة لمن كان له قلب
أ.د/ عبدالعزيز المقالح

من  تَِئنُّ  بيتي  ِحَجارُة  كانت  الَحرُب..  قامِت  عندما  نائًما  أَكُن  لم 
الَقصِف.. واللَّيُل ُمرتَِعًشا.. وزُجاُج النَّواِفِذ تَلُهو َشظَايَاُه.. فَوَق األَِسرَِّة.. كانت 

ِعظَاِمَي ثابتًَة.. وجباُل المدينِة ثابتًة.. بَيَد أَنّي َحزيْن!
أَوََّل  وتَسأَُل  َويلَتَاُه..  يا  وتَصُرُخ:  الُمقِفراِت..  لِلطُّرُِق  األُمُّ  اليََمُن  تَخرُج 
َخيٍط ِمن الَفجِر: ماذا َجَرى؟!.. كيف يَقتُُل بَعِضَي بَعِضي؟!.. وأَسمُل َعيِنْي 
ي؟!.. كَيَف، َمتى، َحوََّل الِحقُد أَبنائَِي الطِّيّبيَن ِذئابًا؟!.. وها ُهَو يَسلبُُهم  بَكفِّ

َشرََف اآلَدِميَِّة.. يُخجلُِني.. ويَُحاِصُر ُروِحي.. ويَمَنُع َعينَي ِمن أَن تََناْم.
األَرُض:   لَِي  قالت  اليَمِنيَِّة..  عائِلَِتي  أَبناَء  الَحرِب..  إِلى  النَّاِفُروَن  أَيُّها 
ماء..  يَكِفي!.. لََقد َشِربَْت وارتََوْت.. وما عاَد في َجوِفها الرَّحِب.. ُمتََّسٌع لِلدِّ
أَِفيُقوا.. ال َرَواِفَض في يََمِن اليَوم.. ال ِمن نََواِصَب فيِه.. ولكنها َشهَوُة الُحكِم.. 

هذي التي َستَُقوُد البالَد إِلى الهاِويَْة!
اآلثِِمين..  ارِها  وتُجَّ الُحُروِب..  لُِدعاِة  تُنِصتُوا  ال  ُء..  األَِجالَّ األَصِدقاُء  أَيُّها 
ُم..  الدَّ طََفَح  فََقد  هات..  واألُمَّ األََراِمِل  لِِنَداِء  أَطَفالُِكم..  اِلسِتغاثاِت  انِصتُوا 
أَرِضها.. َجفَّ  ِميُر على  الضَّ .. ماَت  الُحبِّ يََمِن  .. في  الُحبِّ ُسُفُن  واحتَرَقَت 

الْم. نَهُر السَّ

 فوق الرتاب
ٌ

ميت
تؤرجحـني المشـاعــُر فــي الغــيـاِب

وتســــكرنـي صبـــابــــاُت انتــحــابي
متى ألقاك طـــيــًفـا في اللــــيـــــالي 

فبي خوٌف ويقــــتــلــــني ارتــيـــابي
وبي شـــكٌّ يخـبـــؤه يقــــــــــيـــني 

وبي عطــٌش يـــؤجـــجــــه عـــذابي
أسيُر هــواك مســـجــوٌن بضــــعــفي

فحـررني بـــــــأنــفــاِس اإليـــــــــاِب
تسـائـــلــني القصــائُد أيــــــــن قلبي

 فكيف تجـيُب دقــــاُت اغـــتــــرابي
هنـيًئـــــا ان أتيَت بـــبـــعــِض شـــوٍق 

يسافُر فوَق أجفـــــــاِن الســـحـــاِب
لتهــــديَــــني عبـيَر هــواَك صبـــًحــا

تتّوجـــــــني بتيجــــان الشــبــــاِب
يرافقنــي غراُمـــك رْغــــم أنــفـــي

إذا مـــــا الفــجـُر آّذن بــاقــــتــــراِب
دفنُت رحيـَق حبــي فـوَق صمـــتي 

كــأني مــــّيــــٌت فــــوَق الــتــراِب

ال زحاَم خانقا، وال طوابيَر من المعجبين شبه الُمَسرنَمين 
المتقاطرين من أجل توقيع أو صورة مع المؤلف، ال معرض 
في  النظر  إلعادة  ميمونة  فرصة  ولعلها  العام،  هذا  للكتاب 

خياراتنا القرائية.
والتسعينيات،  الثمانينيات  في  صغيرة،  كنت  حينما 
قيمة  ذات  أفالم  وهي  المقاوالت«،  »أفالم  بمصطلح  سمعت 
متدنية، هدفها الربح من بيعها على أشرطة الفيديو التي كانت 
»األغنية  مصطلح  أيضا  أتذكر  ذاتها  الفترة  من  آنذاك،  رائجة 
المصطلحين حينها، إال  أفهم معنى  أنني لم  الهابطة«، ورغم 
أنني أتذكرهما جيدا، الغريب أنني أعجز عن تذكر أي أغنية 
ُوصمت بأنها هابطة، أو ِفلم ُصنف أنه ِفلم مقاوالت، وال تفسير 
لهذا إال بأحد أمرين: إّما أّن ذاكرتي سيئة جدا، وإّما أن هذه 
أنّي أشتكي من ذاكرتي  نُسيت فعال! والحق  األفالم واألغاني 
أحيانا، لكّن كوني أتذكر مصطلحات معّقدة على دماغ طفلة 
مثل »األغنية الهابطة« و«أفالم المقاوالت« يعني أن ذاكرتي ال 
بأس بها، ومسألة عدم تذكري لعناوين األفالم واألغاني يعني 

ببساطة أنها أخفقت في أن تحجز لنفسها مكانا في ذاكرتي.
مصطلح  فإن  األيــام،  هذه  الكتب  وضع  إلى  نظرنا  إذا 
الهابطة« مستحق جدا! كتب  »الكتب  أو  المقاوالت«  »كتب 
رديئة، منخفضة القيمة الفكرية، مكتوبة بأدوات فنية ضحلة 
وألن  آخر،  مجال  في  لكن  نفسه  يعيد  التاريخ  ركيكة،  ولغة 
التاريخ ال يحب المفاجآت، يمكننا بناًء عليه أن نتوقع أن هذه 
أو  عقد  بعد  أحد  يتذكرها  لن  الواسع-  رواجها  رغم  الكتب- 
لهم  وجلبت  وقتية،  ستكون حققت ألصحابها شهرة  عقدين، 
ثروة طيبة، لكن التاريخ )وهو انتقائي جًدا وال يعجبه العجب، 
صدقوني!( لن يقبل أن يضعها في سجل األعمال الخالدة التي 

تتوارثها األجيال.
إال  يصح  وال  تفنى،  ــرداءة  ال تصفيق!  جميل،  مرحى، 
إليه..  النظر  علينا  آخر  جانب  هناك  مهال!  مهال،   ... الصحيح 
اإلعالم  مواد  مسلسالت،  أغاني،  أفالم،  )كتب،  األعمال  هذه 
الجديد( لن تمر مروًرا سمحا، ثم تمضي إلى غياهب النسيان؛ 
لم  عظيمة  ظاهرة  أنّها  االقتناع  تمام  مقتنعة  األعمال  هذه 
الجماهير  بفضل  هكذا  تشعر  هي  مثلها؛  البشرية  تنجب 
التي تتزاحم عليها فتسّد عليها األفق، وتحرمها رؤية  الغفيرة 
سيرورة التاريخ، تفرد هذه األعمال جناحيها وعضالتها، تمارس 
ال  هذا،  ورغم  التاريخ،  يكنسها  ثم  بصماتها،  تطبع  جبروتها، 
يمكن أن نقول إنها ستمّر دون أن تؤثر، هذه نظرة تسطيحية 

مفرطة التفاؤل.
العملة  تطرد  الجيدة  »العملة  االقتصادي  المبدأ  يقول 
تثير  فنائها  قبل  الرديئة«  الثقافية  »العملة  لكن  الرديئة«، 
زوبعة، تقيم الدنيا وال تقعدها، تخّفض »المتوّسط الحسابي« 
للذوق العام، تغيّر المقبول، فيصير لدينا »ُمعتاد جديد«؛ أمر 
كان في الماضي غريبًا أو غير وارد، ثم يصير طبيعيًا؛ أجل، هي 
الُغثاء ال يخلد، لكّنه ال يفني دون  عملية تطبيع مع الرداءة، 
أن يخلّف تركة تُقّسم على أبناء الجيل جميًعا، ما كان للرداءة 
مهدت  لقد  فجأة،  تحدث  أن  اليوم  السينما  تشهدها  التي 
الرديئة  الكتب  الناس، وهذه  نسيها  التي  المقاوالت  أفالم  لها 
الذي لم  اليوم ستمهد لما هو أدهى وأمر للجيل  التي نراها 
يُولد بعد، هكذا تتهافت الجودة، ويتداعى االحترام، وتتسّفل 

الذائقة، فاالنحدار ال يحدث في الفراغ.
أشّهر  الموجة؟  هذه  أقاوم  كيف  القارئ:  وأنَت  ستسأل 

بها؟
وتمنحها  األرجــاء،  في  رذاذهــا  تنشْر  تفعْل،  إن  إيــاك! 
نجومية مجانية، وال ينوبك سوى البلل، ال تهاجمها، اِنعْم في 
لحياتك  انتق  كالتاريخ؛  المزاج  وصعب  انتقائيا  كن  سكونك، 
راقب  مكرَّم،  مستخلَف  مخلوق  ألنك  شيء،  أطيب  وأحبّتك 
الموجة تجرف َمن يقترب منها، ثم راقب التاريخ كيف يتصرّف 
معها، وحينما يحذو الكثيرون حذوك، ويعي الكثيرون وعيك، 

يمكن للموجة أن تمّر دون أن تحّمل كاهل الجيل ميراثها.
اجلس على شاطئ السكينة واقرأ كتابًا منتقى بوعي؛ كتابًا 
هان  إذا  أما  األفضل؛  إال  لعقلك  ترتضي  ال  ألنك  أنت  اخترته 
عليك عقلك، فال يسعك سوى »أن ترعى مع الَهَمل« كما يقول 

الطغرائي!

ام إىل الَيَمِن
ّ

من الش
أ/ مصطفى قاسم عباس

َرغم المآِسي وَما ِفي القلِب ِمن َشَجِن
ام أشواقي إلـى الـيَمِن  أهدي ِمـن الشَّ

إلَــى ِبــالٍد َعــِشـقـَنـا ُحـبَّـَهـا..، َوِبــَهـا
َقد بَارَك الُمصطَفى ِمـن َسالف الـزََّمِن 

َهـاروُت ُمندِهٌش ِمـن سـحـِر ِفـتنتـَها 
يُـقلُِّب الطَّـرَف ِمـن ُحسٍن إلى َحَسـِن 

َوِفـي ُقـراَهـا أريـُج الَفـجــِر ُمـبـتِسـٌم
وكَـم َشـذا َعَبُق الـتَّـاريخ في الُمُدِن!

َعــن الَجـَمـال الَِّذي تَـزهـو بـــه َسـبـأٌ 
كَـم َجـاءنِـي نَـبـأٌ ِمـــن ُهـدُهٍد َفـِطِن!

َوألـُف َعـرٍش مـن التَّـبريـحِ يَحملُـِنـي 
ِبـلَـمـحِ طَـرٍف إليها ِمــن ُربَـا َوطَـِنــي

وفاَض سيُل الَهوى ِمن َخافقي َعرِمـاً
لـَمــأرٍب، َوالتَقى ِبـالَبـحـِر ِفـي َعـَدِن

إلَـى ِذمـار إلَـى َصنعاَء يَعـصـُف ِبـــي 
وحِ والَبـَدِن تَبريُح وجٍد َسرى ِفـي الرُّ

وِق ِفي َعَجـٍل وكَـم ركبُت َمـطايا الشَّ
لـَحـضـرمـوَت الَّـِتي ُحبَّــاً تَُتيُِّمـِنــي!

ـعر يُحِصي َجـماالً ِفـي َمرابِعَها  ال الشُّ
ـــمــع بـاألُُذِن ولـيـس رؤيـُتـهـا كـالسَّ

هــا مـــن جـنـــاِن الله ُمــنــَزلَـٌة كــأنَـّ
ومـاَءها عســـٌل ما ســـال مـن ُمــُزِن

هي الـبالُد الـتي أحببُت من ِصَغري
وحبُّــهـا مـثُل ِظــلّي ال يُفـــارقـــنــي

كَـم أنَجـبْت ِمـن أديـٍب َشاعـٍر َحـذٍق
ــَنـِن!  أو َعـالِـٍم بكــتـاِب الــلــِه والسُّ

َوكُــلَّـَمــا ُذِكــَر األخـَيـاُر ِفـــي بَـــلَــٍد
تَـُفوُح ِذكـَرى أَُويـٍس َذلـك الـَقــرَنِــي

إن ُرْمَت تحيا سعيداً ِعْش بها وإذا 
ما ِمتَّ فاجعْل ثراها أطـهــَر الكـَفــِن

دي ُجرحاً، كفى ألمـاً يَا أختـنـا َضمِّ
َحـَمـاِك ربِّـَي مـِـن بَـغـي َومــن ِفـَتـِن

اقتباسات أدبية لها وقعها يف الوجدان
االقتباسات  انتشار  من  يزيُد  ما  أبرز  من 
األدبية  األعمال  شهرة  أو  قائليها  شهرة  األدبية 
االقتباسات  يميّز  ما  أبرز  ومن  منها،  أُخذت  التي 
ووجود  التركيب  وبساطة  التعبير  بالغة  األدبيّة: 
طابع الحكمة اإلنسانية فيها لتتناقلها األلسن جياًل 
األدبية  االقتباسات  أجمل  يأتي  وفيما  جيل،  بعد 

منسوبة إلى قائليها:
في  يوم  آخر  بغروب  مستغانمي:  أحــالم 
لشتاٍء  طويل  سباٍت  في  ندخل  القلب،  خريف 
األمل  ومخزون  الذكرى  بدسم  مقتاتين  عاطفي، 
الذي ما فتئنا كحيوانات القطب الشمالي نجمعه 
لن  جليد،  ذات  الجليدية،  البؤس  لمواسم  تحسبًا 

يسعفك اختباؤك تحت الفرو السميك لألمنيات.
مصطفى محمود: عرفت الحب ألول مرة في 
خبرًا،  حين  كل  عنه  تسمع  كالموت  إنه  حياتي، 
طاغية،  قوة  وهو  حضر،  إذا  إال  تعرفه  ال  ولكنك 
يلتهم فريسته، يسلبه أي قوة دفاع، يطمس عقله 
وإدراكه، يصب الجنون في جوفه حتى يطفح به، 

إنه العذاب والسرور والالنهائي.
تلك  الغربة  أنواع  أشدَّ  إن  محفوظ:  نجيب 

الغربُة التي تشعر فيها في وطنك.
طيب صالح: إنك يا سيد مصطفى سعيد رغم 
تفوقك العلمي رجل غبي، إن في تكوينك الروحي 
بقعة مظلمة، لقد بددت أعظم طاقة يمنحها الله 

للناس: طاقة الحب.
من  تفقد حديَث  أن  الغربُة  كنفاني:  غسان 

تحب.

تدعيَن  ال  الغربة  في  الله:  نصر  إبراهيم 
امتالكِك لشيء، في الغربة ال تملكيَن إال حلمك.

للسقوط  آيٌل  مبنى  الغربة  علوان:  محمد 
أسقفه قديمٌة وال تدري متى سينهار على رؤوسنا.

أّن  كّل صباٍح  لي مع  فيتأكّد  رضوى عاشور: 
في هذه الحياة رغم كل شيٍء، ما يستحق الحياة.

غازي القصيبي: بدأت أنسى كيف كان الناس 
يتعاملون مع بعضهم قبل قدوم الكومبيوتر، كانت 

الحياة أبطأ قلياًل؛ فهل كانت أسعد قلياًل.
محمد الرطيان: هذه الحياة بعض األشياء -يا 

ولدي- تكون الموهبة فيها أهم من العلم.
الخارج  الوطن في  يتراجُع دور  جالل عامر: 

عندما يتراجع دور المواطن في الداخل.
فيدور دويستفسكي: إن الزمن الذي يخاف 
فيه أهلنا عليه من الغربة انتهى، وجاء زمٌن نحن 

في غربتنا نخاف عليهم من الوطن.
فولتير: خبٌز الوطن خيٌر من كعِك الغربة. 

ريتشارد ييتس: إن لم تحاول فعل أّي شيء 
حقيقيًّة  شجاعًة  األمر  يتطلّب  أبًدا،  تفشل  فلن 

لتعيش الحياة التي تريدها.
الحياة ليست مجرد  َمهّمتي في  أنجلو:  مايا 
والرأفة  الشغف  بعض  مع  االرتقاء،  بل  البقاء، 

والفكاهة والجمال.
صموئيل بتلر: واحدة من المهارات الرئيسة 

في الحياة أن تعرف ما يجب إهماله.
قيد  علي  البقاء  يكن  لم  ــل:  أوروي جــورج 

الحياة هدفًا للمرء بل البقاء إنسانًا.

فولرتون بيرد: الحياة قصيرٌة، واألمر عائد لك 
أن تجعلها جميلٌة.

جون غريشام: الحياُة قصيرٌة، لذا ِعشها إلى 
. أقصى حدٍّ

جئُت  سْة..  المقدَّ العرافة  أيتها  دنقل:  أمل 
في  أزحــف  والــدمــاْء  بالطّعنات  مثخًنا  إليك.. 
المكّدسة منكسر  الجثث  القتلى، وفوق  معاطف 
زرقاْء..  يا  أسأل  واألعضاْء..  الجبين  مغبَّر  الّسيف، 
عن فمِك الياقوِت عن، نبوءة العذراء عن ساعدي 
بالراية المنكَّسة  المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاً 
على  ملقاًة  الــخــوذات..  في  األطفال  صور  عن 
الماء..  بارتشاف  يَُهمُّ  الذي  جارَي  عن  الصحراء، 

فيثقب الرصاُص رأَسه في لحظة المالمسة!
بدر شاكر السياب: عيناك غابتا نخيل ساعة 
السحر.. أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.. عيناك 
األضواء  وترقص  الكروم..  تورق  تبسمان  حين 

كاألقمار في نهر.
َحبيٍب  ِذكــرى  ِمن  نَبِك  ِقفا  القيس:  امرؤ 
فََحوَمِل..  الَدخوِل  بَيَن  اللِوى  ِبِسقِط  َوَمنزِِل.. 
فَتوِضَح فَالِمقراِة لَم يَعُف رَسُمها.. لِما نََسَجتها ِمن 

َجنوٍب َوَشمأَِل.
غربت..  وال  ما طلعْت شمٌس  واللِه  الحالج: 
إال وحبّك مقروٌن بأنفاسي.. وال جلسُت إلى قوِم 
وال  جالسي..  بيَن  حديثي  وأنــَت  إال  أحّدثُهم.. 
بيَن  بقلبي  وأنَت  إال  فرحا..  وال  محزونا  ذكرتك 

َوسواسي.
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الذكاء
 وأثره يف الغلو

أ.د. سمير مراد

دينيةدينية

المتخصصون عن صفة  يتحدث  النفس،  تعالى وبعد: ففي كتب علم  لله  الحمد 
الذكاء، ومدى دورها في اإلنتاج المجتمعي، وعن دورها في األداء الوظيفي، وعن مدى 
قدرة صاحبها في اختزال واحتكار األحداث واستثمارها، وإخفاء األخطاء التي يمكن أن 
تعرقل مسيرة عمله أو انتقاده أو االستدراك عليه، وكل ذلك ليظل هذا الذكي في موقع 

اآلمر الناهي، مما يحقق له مكاسب ال يمكن نوالها بغير ذلك.
هذا ونحن ندرك أن الذكي ال يرضى بالدون، بل لعله يرخي العنان لنفسه تطوح 
الذي رسمه لنفسه، وبقدر ما عنده من طموح، يعتلي نظره  لينال حظه  هنا وهناك، 

حتى يطال مقامات التصرف على الناس، أو قل القيادة.
ومن هنا ينطلق، مسخرًا كافة الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق مراده، فيضع 
التراتيب لذلك، في حين أن ظروفه قد ال تسعفه في شيء من ذلك، لكن تأبى عليه 
قوميًا، ومرة  فيرى مرة  دنيئة بشعة،  ولو من خالل وسائل  المتابعة،  إال  الذكية  نفسه 
وطنيًا، ومرة يمينيًا، ومرة يساريًا، فإن كان من أهل التدين، امتطى النكرات من الناس 
في  لينقض  واإلسالم،  المتدينين  نصرة  تحقيق  على  قادًرا  زعيًما  نفسه  ليرى  الجهلة، 

النهاية على مقدرات األمة ليهلكها.
وحال استذكارنا حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » سفهاء األحالم«، 
أن يستخف عقولهم ويستغل جهلهم  الخوارج، ال يمنع من  المتطرفين  عندما وصف 
ذكي، قعدت به الظروف إال ظرف وجود إمعات همهم بطونهم ورغباتهم، فيستميلهم 
هواها  نفوسهم  في  ويحقق  تنظيًما،  أو  جماعة  منهم  فيجعل  بذكائه،  الدين  بعاطفة 
بالتزعم والقيادة، فينساقون كلهم نحو الفساد واإلفساد، زحًفا نحو مراكز صنع القرار، 
ليحلّوا محل غيرهم لقيادة الناس، لكن إلى إسالة الدم بدل حقنه، فيتربع الذكي على 

عرش الجهلة، لتصل نفسه إلى نهم الزعامة وخدمة الدين بزعمه.
وقلت إن الذكي ينصب نفسه أوال زعيًما تنظيريًا، وال ننسى بأن للمتطرفين منارات 
علمية، تتقن زرع الفساد في رؤوس الجهلة، لنيل مآربهم، وحمل الناس على فكرهم، ما 
يشق عصى الناس، فيصير هؤالء إلى طرف، وهؤالء إلى طرف آخر، ثم يقتتالن وتسيل 

الدماء.
وعليه فالحذر من األذكياء أمثال هؤالء واجب الزم، وفرض القيود على انتشارهم 
حتم الزم، ونشاطهم المشبوه صار مرأى العين، فكم من عصا واحدة قادت غنما كثيرة، 
وكبش أو تيس إما أن ينأى بغنمه عن الهالك، أو يأخذهم إلى الموت، فاختيار الزمان 
ودفًعا  للمصلحة،  تحقيًقا  لذلك..  ترصد  التطرف،  أذكياء  لمحاصرة  المناسبين  والمكان 
للمفسدة، وسًدا لذريعة انتشار التطرف باسم العلم والعلماء والدين.. والله تعالى من 

وراء القصد.

نحن بحاجة شديدة إلى تربية الشعور الديني في 
لدى  تكون  جادة  تربية  واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا 
الكبار والصغار من طريق األسوة الحسنة ال من طريق 
التقليد، مع التنازل التام عن كل أنواع التعصب المذهبي 
والطائفي بكافة أطيافه وبخاصة في مؤسساتنا التعليمة، 

الدنيا منها والعليا، المدارس والمعاهد والجامعات
التي نريدها ليست إال نوع من  التربية  لكن هذه 
تحقيق الوعي بثقافتنا الفكرية والروحيّة باألساس، وبغير 
وجود هذه الثقافة ثم التربية القائمة عليها والمؤسسة 

في رحابها لن تقوم للمسلم، فضالً عن العربي، قائمة.
وسيظل اإلرهاب األسود ينخر في بنيان مجتمعاتنا 
لم  إْن  األصيلة  المرجعية  قيمها  ويأكل من  السوس  كما 
يقض عليها تماماً أو يكاد كما يقضي على كل حياة طيبة 

مستقرة فيها.
وال  مــراء،  بال  العاطفة  مــوارد  من  مــورٌد  الشعوُر 
معنى للدين بغير العاطفة؛ إذ ْكيف يتصل العبد بخالقه 
االتصال  إلى  الدافعة  النبيلة  العواطف  عن  ُمَجرَّد  وهو 
مستودع  هي  لطيفة  قلبية  ة  خاصَّ والعاطفة  بالله؟ 
األسرار اإللهية، وللقلب طاقة نورانية نافذة إلى ملكوت 
السماوات؛ ال تتغذى إال بهذا الرافد الشعوري الذي يتصل 
بالعاطفة فتتصل العاطفة بالقلب، فيتصل القلب بالنور 
الساري في أجزاء الكون كله: تفاصيله وذرَّاته وممكناته.. 

ولله في خلقه شئون!
يتنامى  المؤمنين سلطات عجيبة  للدين في قلوب 
إلى  ليرتفع  ويــزداد  الله  بوجود  الشاعرين  شعور  في 
في  يقوى  اإليمان؛  سلطان  هو  اإليمان:  آيات  أسمى 
الضمائر ويعلو ويشتد كلما قوت روحه وعلت واشتدت 
إلى حيث االتصال بالله من طريق الحب ال من طريق 

المعرفة النظرية.
والطريقان قد يجتمعان ولكنهما ال يستويان ال في 
الدرجة وال في النوع وال في طريق الوصول؛ ألن طريق 
الجفاف  إلى  هو  وكفى،  عقلٌي  برهاٌن  النظرية  المعرفة 
ومعاناة  الوجدان  شاعرية  إلى  منه  أقــرب  والصالبة 
التجربة الشعورية الفياضة بمعايشة اإليمان؛ فمثل هذا 
يسعه  ال  المؤمنين  قلوب  في  الفعال  الدافق  “اإليمان” 
البرهان العقلي وال تحتويه مساحة األدلة النظرية، ولكن 
يرى  الذي  المؤمن”  “قلب  هي  تسعه  التي  مساحته 
األشياء بنور الله، ويشعر شعوراً قوياً أن الله معه في كل 
فاعلية من جميع  الحبَّ أسمى وأقوى وأشدُّ  حال، وأن 

البراهين النظرية.
الحب: نكوص وتردي وانفصال عن أصله،  وفقدان 
وعن المصدر الذي صدر عنه، وأغلب الظن أن الله تعالى 
عرف بالحب ال بالعقل..! ألن العقل في الغالب معزول 
المشكالت  بالعقل  تبحث  أنت  اإللهية:  المعرفة  عن 
الحجج  تَْستَنُّ  وبالعقل  المفروضة،  والمبادئ  اليومية 
بشيء  لتقنعه  مجادلته  تود  من  بها  لتجادل  المنطقية 
ما يفرضه هواك؛ ثم تتلذذ بانتصارك عليه وإفحامك له، 
وتنتشي فرحاً كلما فزت بالعقل على خصمك فتثني على 
العقل؛ ال ألنه عقلك عن صفات مرذولة كنت ستقع فيها 
نصرة  على  أعانك  ألنه  ولكن  تدري،  ال  أو  تدري  وأنت 
الله ها هنا بالعقل؟ وأي عقل  هواك، فما دخل معرفة 

تلك أوصافه له تحصيٌل بمعرفة الله؟
من  فهو  العقل  أّما  بالعقل؛  ال  بالله  الله  يُعرَُف 
العجز بحيث ال يَدل إال على عاجز مثله.. العقل عاجز 
بين  البادي  الخالف  فما وقع  نفسه، وإال  يعرف  أن  عن 
على  هواهم  نصرة  أجل  من  والمتجادلين  المتحاورين 
العقل  إليها  يتوّصل  معرفة  هناك  كانت  لو  بل  سواهم، 
وال  نزاع  وال  خالف  هنا  ها  يكون  أن  َصحَّ  ما  ذاته  في 

شقاق يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الريح.
أن  األقــوى  فمدلوله  شــيء؛  على  ذلك  َدلَّ  أفئن 
فكيف  الناس؛  بين  تكاد  أو  مفقودٌة  العقلية”  “الوحدة 
المقياس  تكون هي هي  أن  ذلك  بعد  الزعم  لي  يَتأتىَّ 
الله  الصالح لمعرفة  المقياس  إنما  الله؟  الصالح لمعرفة 

هو “الحب”؛ فالله بالحب ال بالعقل عرفوه.
ولو لم تكن هناك موهبة إلهية تمكن الموهوبين 
بقدرة المعرفة بالله عن طريق المحبة ما َجاز أن يكون 
الله معروفاً بغير هذه الوصلة الروحية والصلة الكمالية 

في عباده المقربين.
وليس من شك في أن هذا الطريق األخير “طريق 
الحب” لهو نفسه الطريق الذي يعمق من سلطان الدين 

وتثويره-  الدين  بتفعيل  شأنها-  من  ويعلي  القلوب  في 
الوصلة  تلك  أعني  الواعية:  الدرجة  هذه  مثل  ليهبها 
الدين وأغواره  الحقيقة قوة  التي تكشف على  الروحية 

الدفينة في نفوس المؤمنين.. هذه واحدة.
التي  التربية  تجيء  الحب  طريق  فمن  الثانية؛  ا  أمَّ
المضمون  دعائم  على  مستندة  خالصة  روحية  نتغيّاها 
الديني في اإلسالم؛ فتدفع البغي وتقضي على التعصب 
لغة  الناس  في  وتشيع  البغيضة  والمذهبية  الطائفي 

السالم الروحي المنشود.
لننظر إلى قول من قال:

أحبابنا شتان: واف وناقُض
ال يستوي قط محُب وباغُض

وال  الظلمات  وال  البصير،  وال  األعمى  يستوي  وما 
وال  األحياء  يستوي  وما  الحرور..  وال  الظل  وال  النور، 
األموات؛ إّن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من 
الخبر  القبور.. »والمرء مع من أحب” كما جاء في  في 

المشهور.
ذلك  من  أنبل  وال  أقــوى  قط  شعوٌر  هناك  ليس 
الغطاء؛  عنه  الروحية  التجربة  تكشف  الذي  الشعور 
ففي تلك التجربة نفسها تشعر الروح بوعيها المتسامي 
دوًما  والحاضرة  الباطنة  وحيويتها  المتعالية  وذاتيتها 
العالئق  عن  بتحررها  تشعر  كما  تماماً  الله،  رحاب  في 
تكون  هاهنا  ومن  اآلفات؛  ومعاقرة  والشواغل  واألوهام 
تحرر  التحرُّر:  هذا  في  كامنة  الديني”  الشعور  “تربية 
كلمات  ليست  هذه  لكن  األغيار؛  سطوات  من  الروح 
تقال؛ بل طريق شاق طويل كله مكابدة وعناء في نهايته 
إنما هي فضائل  البداية  لكنما  التحرر،  يجيء مثل هذا 
كريمة تُزكي النفس وتترقي بها عروجاً في طريق الكمال.

البدايُة جهاد النفس، والنهاية اتصال
الذي  الجهاد  فضيلة  وأْوالهــا  الفضائل  هذه  أولى 
تتحقق فيه هداية السبيل، والجهاد عمل دائب وعبادة 
قوة  لإلنسان  يخلق  الذي  هو  الجهاُد  ورباط؛  وتكليف 
تمهد لسلطان اإليمان أن يستقر في قلب المجاهد فتمنع 
عنه خواطر التعطيل واالنحراف؛ ليتفجر من المجاهدة 
نور يهدي به الله إلى سبيله.. الحظ قوله تعالى: ”والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ” )العنكبوت: آية 69(، أي 
الذين يعملون )والعمل جهاد( بما يعملون، يوفقهم الله 
ُحلماء،  يكونوا علماء  يعلمون حتى  ما ال  إلى  ويهديهم 
أعمال  مواريث  هي  التي  المعارف”  “علوم  هي  وتلك 

القلوب.
المتعبدين  قال بعض السلف نزلت هذه اآلية في 
المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى، المستوحشين من 
الناس، فيسوق الله تعالى إليهم من ذوات نفوسهم من 
اإلشارة  وإليه  والعصمة،  التوفيق  يلهمهم  أو  يعلمهم 
قيل  مخرجاً”؛  له  يجعل  الله  يتق  ”ومن  تعالى:  بقوله 
مخرجاً من كل أمر ضاق على الناس »ويرزقه من حيث 
بغير تعليم ويفطنه بغير  ال يحتسب«: أي يعلمه علماً 

تجربة أي بالشاهد الصحيح والحق الصريح.
الحب  هذا  مثل  الجهاُد  فاعلية  مت  تقدَّ وكلما 
العلوي الذي يستشعره قلب العبد المؤمن مأخوذاً من 
عين اإلتباع لسيد الخلق صلوات ربي وسالمه عليه في 
قوله تعالى:” قل إْن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم 
وال  فيها  ماضية ال صعوبة  فضيلة  بالتحقيق  الله”؛ صار 
النبوي  النهج  الروحية على هذا  التربية  مشقة، وصارت 
العابدون  الصالحون  ينتهجه  الذي  النموذج  الكريم هي 

العارفون لله من طريق المحبة.
وأول درجات التربية للشعور الديني تكمن في سد 
ذريعة عناء الخواطر: بحذف الخواطر الرديئة، والنهوض 
بالجملة للتحقق من خواطر اليقين اإليماني مع العصمة 
الدائمة بالرقابة اإللهية على العمل، وعلى الفعل، وعلى 
يتّم  ال  وهذا  يقول.  وفيما  العبد  يفعل  فيما  التصريف؛ 
بغير جهاد ومكابدة. وفي األثر أن كل قلب أجتمع فيه 
يضعف  ولكن  اليقين،  خواطر  تفارقه  لم  معان  ثالثة 
الخاطر ويخفي لضعف المعاني ودقتها، ويقوى اليقين 
بها  القلب،  في  اليقين  مكان  الثالثة  هذه  ألن  ويظهر؛ 

جميعاً يقوم فيه سلطان اإليمان ناهضاً غير خذالن.
تتمثل تلك المعاني الثالثة في “اإليمان”، “والعلم”، 
“والعقل”؛ فإذا لم يكن القلب يخلو منها صار مخصوصاً 
بصفة أهل اإليقان أولئك:” الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 

هم  هؤالء  القلوب”؛  تطمئن  الله  بذكر  أال  الله،  بذكر 
الله  أنزلها  التي  القلبية  السكينة  بتجليات  المخصوصون 
مع  إيماناً  ليزدادوا  المؤمنين  تباركت عطاياه في قلوب 
فهو  ريب؛  ال  اإليمان  موطن  القلب  كان  ولّما  إيمانهم. 
خزانة من خزائن الملكوت؛ فقد وجب أن يكون محفوظاً 
على الدوام بنور اإليمان إذا كان الديُن الواصب شرعته 

ومنهاجه وفيض أسراره ومنازل أنواره.
أمراء  إلى  عنه  الله  رضى  الخطاب  بن  عمر  كتب 
فإنهم  المتعظين،  من  تسمعون  ما  احفظوا  األجناد:” 

ينجلي لهم أمور صادقة”.
وكان أبو الدرداء يقول:” المؤمن ينظر إلى الغيب 
في  تعالى  الله  يقذفه  للحق  أنه  والله  رقيق،  ستر  من 

قلوبهم ويجريه على ألسنتهم”.
وقال بعض العلماء: »ظن المؤمن كهانة«؛ أي كأنه 
الله  يد  نفاذه وصحة وقوعه، وقال أحدهم:”  سحر من 
تعالى على أفواه الحكماء ال ينطقون إال بما هيأ الله عز 

وجل لهم من الحق”.
وأثر عن بعضهم أنه قال:” لو شئت لقلت إن الله 
يطلع الخاشعين على بعض سره”؛ فمن حق َمْن شاء أن 
يستغرب مثل هذه األقوال، وأن يستهجن قائليها، ولكنه 
العميق،  الديني  الشعور  على  سلفاً  تربى  قد  يكون  لن 
بمقدار  لهم  يتراءى  الحكمة  نور  إال  األصل  فما هو في 
العاقلة  المؤمنة  القلوب  هذه  لمثل  الحق  ينكشف  ما 
عن الله حكمته، كما جاء في تفسير قوله تعالى: »يؤتي 

الحكمة من يشاء«، قيل الفهم في كتاب الله.
إن  آمنوا  الذين  أيها  “يا  تعالى:  قوله  في  قيل  وقد 
به  تَفرقون  “النور”؛  إنه  “؛  فرقاناً  لكم  يجعل  الله  تتقوا 
المشكالت، ومن  به  تْفرقون  اليقين”  و”  الشبهات،  بين 
أصدق من الله قيالً:” واتقوا الله ويعلمكم الله”؛ فكما 

يكون لإليمان يقين تكون للتقوى أنوار.
أو  قلٌب  له  كان  لمن  ذكرى  القرآن  ملكوت  وفي 
ألقى السمع وهو شهيد، ومن أجل تربية وجدانية نابضة 
بالحياة الروحية، قال أهل البصائر الذين حفظوا قلوبهم 
بالزيادة  المترقي  الواصب  الدائم  الثابت  اإليمان  بنور 
القلب  على  يَرد  ما  أول  إّن  قالوا:  اليقين،  عين  إلى 
الخواطر؛ وهو حديث النفس ثم الميل، وهو ميل الطبع 
الحركة  وهو  القلب،  ثم حكم  االعتقاد؛  ثم  العمل،  إلى 
الباطنة بأن ينبغي على الفعل أن يفعل، ثم العزم، وهو 
كما  فهذه  تصميم؛  في  الفعل  على  أخيراً  اإلنسان  عزم 
تبدأ  اإلدراك،  مراقبة  من  تربوية،  أخالقية  سلسلة  ترى 
بالخاطر الوارد على القلب، وتنتهي بالفعل )أي العمل( 
وترتد في البداية والنهاية إلى فضيلة الجهاد وإلى شرف 
المجاهدة، ولما كانت الخواطر هي المحركات لإلرادات؛ 
فإن النية والعزم واإلرادة إنما تكون بعد ُخطور المنويِّ 

بالبال ال محالة.
في  تكون  إنما  هذا  على  اإلنسانية  األفعال  فبداية 
الخواطر؛ فأنت ال تفعل الفعل بحركة آلية تلقائية كما لو 
كنت آلة، وال تفعله بحكم الغريزة كما لو كنت حيواناً، 
البواعث،  يحرك  قلبك  على  يَرد  بخاطر  تفعله  ولكن 
والنية  العزم،  تحرك  والرغبة  الرغبة،  تحرك  والبواعث 
تحرك األعضاء، وهكذا تجد الخواطر تحرك الرغبة ضرورة 
وتدفعها إلى الفعل؛ إْن كانت تدعو إلى الخير وهو مما 
ينفع في اآلخرة؛ فإنها تسمى “إلهاماً”، وإْن كانت تدعو 
إلى الشر، وهو ما يضرُّ في اآلخرة فإنها تسمى “وسواساً”.

 إنما تأتي التربية للشعور الديني ُدْربة على معرفة 
المرء على أن يعمل  بينها، واستعداد  الخواطر والتفرقة 

بمقتضى الصحيح الخيِّر منها ويترك وراءه ما عداه. 
فال  جانباً  اإلرادة  يُنحي  ن  ممَّ أجهل  فليس  وعليه؛ 
بديهة اإلجراء  التربية بمقدار ما هي  في  يجعلها شرطاً 

نحو سلوك العرفان.
سببه  الشر  وخاطر  الملك..  سببه  الخير  وخاطر 
الشيطان؛ كما قال أبو مسعود رضى الله عنه:” وقد روينا 
ة من الملك إيعاُد  تان: لمَّ من طريق مسند في القلب لمَّ
بالشر  إيعاُد  الشيطان  ة  ولمَّ بالحق..  وتصديُق  بالخير 

وتكذيُب بالحق..”.
هات القلوب المستنيرة  ومن صدق العزائم في توجُّ
خير  من  عليه  يرد  ما  كل  العبد  يَُربِّي  أن  اإليمان  بنور 
الخواطر، يزكيها لتكون “فعالً” يجزى عليه ويثاب أْحَسن 
التقوى  بسياج  قلبه  يحفظ  وأن  الجزاء،  وأفضل  المثوبة 
إذا ما َورََد عليه خاطر الشر: يقلعه ويقمعه قبل أن يصير 

حذف  يتمُّ  وبماذا  التحقيق.  على  بالفعل  تنهض  إرادة 
نزغات  من  تعالى  بالله  باالستعاذة  الشريرة؟  الخواطر 
من  ينزغنك  ا  وإمَّ ذكره:”  جل  قوله  في  كما  الشيطان 

ميع العليم”. الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السَّ
تباعاً  قوت  اإليمان،  نور  القلب  في  تقوى  وإذا 
تأمل قوله  النزغ والتلبيس..  المانعة عن  البصيرة  نافذة 
الشيطان  هم طائُف من  إذا مسَّ اتقوا  الذين  إنَّ  تعالى:” 
خطفة  البصيرة  هذه  تجد  ُمبصرون”؛  هم  فإذا  تذكروا 
من عبقرية ُمبصرة ناتجة عن التذكرة، هي لمحة فريدة 
من اإلدراك العلوي، والتذكرة حركة قلبية تتولد عن فعل 
التقوى: أعني النور اإليماني الصادق في الترقية اليقينية 

المحفوظة داخل تلك اللطيفة المشار إليها بالقلب.
حركة  الجهاد  فعالية  هذا  كل  في  ترى؛  ذلك  من 
باطنة معموالً بها كل العمل، ال تعطل لحظة واحدة من 
لحظاتها الشريفة، إْن في الشعور الباطن وإْن في العمل 

واإلجراء.
اللحظة  في  طريقها  وتحقق  عملها  لتْمِضي  إنها 
اح، وذلك ألنها فعالية )المجاهدة(  الخاطفة والخاطر اللمَّ
وإذا  الباطني؛  النفس  لعمل  الدقائق  أدق  في  تتحكم 
تحّكم فيها المرء ترفعه وال تخفضه، وإنها لقدرة ال تتهيأ 
في  المقرَّر  بالنظام  اكتسبوها  الذين  ألولئك  إال  ألحد 
الطريق؛  لهذا  قوائم  وضعوها  التي  وباألركان  طريقهم، 
له  وتهيئًة  لنفسه  وتدريباً  للعبد  وتمريناً  للجهاد  فعاليًة 
أكبر  يحقق  كونه  عن  فضالً  اإللهية؛  بالحقيقة  لالتصال 
ويجلب  النفسي  والسالم  القلبية  الطمأنينة  طاقات 
السعادة الداخلية التي يعز وجودها ويندر فيمن أرادوا 
الفعالية  هذه  مثل  وقواهم  نفوسهم  في  يعطلوا  أن 

الجهادية.
“اللحظة”  كلما مرَّت  أنه  تتصوَّر  أن  إْن شئت  ولك 
لم  وإذا  تضمحل صارت شهوة؛  ولم  تتدارك  ولم  خاطراً 
تتدارك الشهوة صارت طلباً، وإذا لم يتدارك الطلب صار 
اإليمان  الفعلي؛ وسلطان  الواقع  في  ُمحققاً  فعلياً  عمالً 
قلب  كل  علو  كان  ما  إذا  هذا،  وفوق  هذا  لكل  زاجٌر 
هو  هو  الحالة  هذه  في  اإليمان  ألن  إيمانه؛  قدر  على 
“البصيرة القلبية” ذات القوة المانعة عن شرور الخواطر 
من جهة، ثم هو هو القوة الدافعة من جهة أخرى إلى 

خير الخواطر وتزكيتها بفضل من الله.
ماضية  كانت  هي  إذا  الروحيّة  التربية  شأن  من 
المعاملة،  إلى حسن  ترقيًة  الذوقي  التبصر  طريق  على 
أسفرت عن رُقي المرء إلدراكه لوحدة القصد، وأهملت 
في المقابل كل جوانب الضعف في الشخصية اإليمانية 
سواًء كان هذا الضعف من طريق العنف والتعصب أو 
على  بالبقاء  واكتفت  واإلرهــاب،  والتطرف  طريق  عن 
في  الناس  من  وهدفه  الدين  غاية  المعاملة:  حسن 

دنياهم ومعاشهم؛ فإّن الدين في األصل هو المعاملة.
قال ابن عربي: عامل كّل من تصحبه أو يصحبك بما 
تعطيه رتبته؛ فعامل الله بالوفاء؛ لما عاهدته عليه من 
الله  رسول  بقول  الصاحب  وهو  عليك،  بربوبيته  اإلقرار 

)صلى الله عليه وسلم(.
وعامل اآليات بالنظر فيها، وعامل ما تدركه الحواس 
المالئكة  وعامل  بهم،  باالقتداء  الرُّسل  وعامل  باالعتبار، 
بالطهارة والذكر، وعامل الشيطان إذا عرفت إنه شيطان 
ما  بحسن  الحفظة  وعامل  بالمخالفة،  وجان  إنس  من 
تملي عليهم؛ وعامل من هو أكبر منك بالتوقير ومن هو 
أصغر منك بالرحمة، ومن هو كفؤك بالتجاوز واإلنصاف 
واإليثار، وأن تطالب نفسك بحقه عليها وترك حقك له. 
وإيّاك أن تكون معنتاً، وال متعنتاً، وال منفراً، وال ُمعّسراً، 

وكن ميسراً، ومعلماً، ومبشراً.

ة أهمية وضرورة التربية الروحية لمجتمعات آمنة وسويَّ

د/ مجدي محمد إبراهيم

قال النووي: » كان له ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثالثة بنين: 
القاسم وبه كان يُكَّنَّي، ُولَِد قبل النبوة، وتوفي وهو ابن سنتين، 
وعبد الله وُسمي الطيب والطاهر، ألنه ُولَِد بعد النبوة؛ وإبراهيم 
ولد بالمدينة سنة ثمان، ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر 
شهرًا أو ثمانية عشر.. وكان له أربع بنات: زينب تزوجها أبو العاص 
بن الربيع وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد؛ وفاطمة تزوجها على 
بن أبى طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن 
عفان رضي الله عنه، تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده ولهذا 
اثنتين  سنة  رمضان  في  بدر  يوم  رقية  تُوفيَت  النورين،  ذا  سمى 
من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة تسع من الهجرة؛ 
فالبنات أربع بال خالف، والبنون ثالث على الصحيح، وأول من ُولد 
له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وجاء أن 
فاطمة أكبر من أم كلثوم، وكلهم من خديجة إال إبراهيم فإنه من 
مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله إال فاطمة فإنها عاشت بعده ستة 

أشهر على األصح واألشهر«.
النصوص  عليه  دلت  ما  يعتقد  أن  المسلم  على  فيجب 
وأن  النبيين،  خاتم  وسلم  عليه  الله  صلى  محمداً  أن  الصريحة، 
رسالته خاتمة الرساالت، فال نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما 
ن رَِّجالُِكْم َولَِكن رَُّسوَل  ٌد أَبَا أََحٍد مِّ ا كَاَن ُمَحمَّ قال الله تعالى: »مَّ

اللَِّه َوَخاتََم النَِّبيِّيَن وَكَاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيًما« )األحزاب:40(.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: »فضلت 
بالرعب،  ونصرت  الكلم،  جوامع  أعطيت  بست:  األنبياء  على 
وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض طهوراً ومسجدا، وأرسلت 
أيضاً:  مسلم  وفي صحيح  النبيون«..  بي  وختم  كافة،  الخلق  إلى 
»إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله 
بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب 
بعده  ليس  الذي  »والعاقب  رواية:  أحد«. وفي  بعده  ليس  الذي 
الناس على قدمي«.  الله عليه وسلم: »يحشر  نبي«؛ وقوله صلى 
وفي رواية: »على عقبي«.. أي يحشرون على أثري، وزمان نبوتي 
ورسالتي، وليس بعدي نبي، وقيل: أي يتبعونني؛ وفي الصحيحين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي.. 
وفي هذا النص دليل معزة وود وسند ال دليل نبوة ورسالة أو مزايا 

خاصة على بقية عباد الله
وفي الصحيحين عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس 
سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال 
نبي بعدي؛ إلى غير ذلك من األحاديث الدالة على أنه صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين، وعنده وبه انقطع نسل النبوة، وختمت 

رساالت السماء.

الرسالة  المالكي في عقيدته: »ثم ختم  أبي زيد  ابن   وقال 
والنذارة والنبوة، بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فجعله آخر 
المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل 
الصراط  به  وهدى  القويم،  دينه  به  وشرح  الحكيم،  كتابه  عليه 
المستقيم«.. فال رسول بعده صلى الله عليه وسلم، وكل من قال 
بخالف ذلك فهو كذاب، مخالف لعقيدة اإلسالم والمسلمين. وهذا 

من المعلوم بالضرورة عند المسلمين.
ومن زاوية أخرى: ال يوجد أحد في األمة أصيب بمصاب إال 
وله أسوة وقدوة في مصاب النبي صلى الله عليه وسلم بين موت 
أم وولد وأب وجد؛ وغيرها من األمور التي أصيب بها النبي صلى 
الله عليه وسلم، حيث قال في حق نفسه: »أوذيت في الله وما 
أوذي أحد”.. ومن أكبر المصاب الذي أصيبه النبي صلى الله عليه 

وسلم في حياته هو وفاة أبنائه في حياته، خاصة أوالده الذكور.
قال شيخ األطباء ابن النفيس: لما كان صلى الله عليه وسلم 
مزاجه شديد االعتدال لم يكن أوالده صلى الله عليه وسلم إناثا 
فقط، ألن ذلك إنما يكون لبرد المزاج، وال ذكورا فقط، ألن ذلك 
الله  صلى  النبي  مزاج  كان  لما  وأنه  المزاج..  لحرارة  يكون  إنما 
عليه وسلم معتدال فيجب أن يكون له بنون وبنات، وبنوه يجب 
أال يطول أعمارهم، ألن أعمارهم إذا طالت بلغوا إلى سن النبوة، 

وحينئذ فال يخلو إما أن يكونوا أنبياء أو ال يكونوا كذلك.
فال يجوز أن يكونوا أنبياء، وإال لما كان هو خاتم النبيين، وال 
نقًصا في حقه صلى  ذلك  لكان  وإال  أنبياء  غير  يكونوا  أن  يجوز 
الله عليه وسلم وعن درجة كثير من األنبياء، فإن كثيرا من األنبياء 
أوالدهم أيضا أنبياء؛ وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز 

أن تطول أعمارهن، إذ النساء لسن بأهل للنبوة.
رسول  وفاة  بعد  عليهم،  الله  رضوان  الصحابة،  أجمع  ولقد 
أنهم  بدليل  الخاتم  النبي  أنه  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله، 
أنفسهم الذين نقلوا إلينا أحاديث ختم النبوة بمحمد، صلى الله 
عليه وسلم، وهم الذين أجمعوا على قتال المتنبئين بعد وفاته، 
لما  الله عنه،  أوفى، رضي  أبي  ابن  الله عليه وسلم.. وعن  صلى 
»مات  قال:  عليه وسلم،  الله  النبي، صلى  ابن  إبراهيم  سئل عن 
صغيراً ولو قضى أن يكون بعد محمد، صلى الله عليه وسلم، نبي 
»أخبر  عياض:  القاضي  ويقول  بعده«..  نبي  ال  ولكن  ابنه،  عاش 
صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، ال نبي بعده، وأخبر عن 
وأجمعت  للناس،  كافة  أرسل  وأنه  النبيين،  خاتم  أنه  تعالى  الله 
األمة على حمل هذا الكالم على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه 

دون تأويل وتخصيص«..
ويقول اآللوسي في تفسيره روح المعاني: »وكونه صلى الله 
نة،  عليه وسلم، خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السُّ

وأجمعت عليه األمة، فيكفر مدعي خالفه، ويقتل إن أصر«.

الحكمة من سبق الموت ألوالد نبينا الكريم محمد 

الوعي كالنور يخزي الظالمين كما
يخزي لصوص الدجى إشراق أقماِر

نادى الرسول نداء العدل فاحتشدت
كتائب الجور تنضي كل بتّاِر

كأنها خلفــــه ناٌر مجنحـــٌة 
تعدو وقّدامه أفواج إعصاِر

فضج بالحق والدنيا كما رحبت
تهوي عليه بأشداٍق وأظفاِر

وسار والدرب أحقاٌد مسلّخٌة
كأن في كل شبٍر ضيغماً ضاري

وهب في دربه المرسوم مندفعاً
كالدهر يقذف أخطاٌر بأخطاِر

فأدبر الظلم يلقى هاهنا أجالً
وهاُهنا يتلّقى كفَّ ... حّفـــاِر

والظلم مهما احتمت بالبطش عصبته 
فلم تطق وقفًة في وجه تياِر

رأى اليتيم أبو األيتام غايته
قصوى فشق إليها كل مضماِر

وامتدت الملة السمحا يرف على
جبينها تاج إعظاٍم وإكبار

مضى إلى الفتح ال بغيا وال طمعاً
لكن حناناً وتطهيراً ألوزاِر

فأنزل الجور قبراً وابتنى زمناً
عدالً... تدبِّره أفكار أحرار

يا قاتل الظلم صالت هاهنا وهنا
فظايٌع أين منها زنُدك الواري

أرض الجنوب دياري وهي مهد أبي
تئنُّ ما بين سّفاٍح وسمساِر

ها قيد سجاٍن وينهُشها يشدُّ
سوٌط ويحدو خطاها صوُت خّماِر

تعطي القياد وزيراً وهو متجٌر
بجوعها فهو فيها البايع الشاري

فكيف النت لجالّد الحمى عدٌن
وكيف ساس حماها غدُر فّجار؟

وقادها زعماٌء ال يبررهم
فعـــٌل وقولهم أقـوال أبـرار

أشباه ناٍس دنانير البالد لهم
ووزنهم ال يساوي ربع ديناِر

وال يصونون عند الغدر أنفسهم
فهل يصونون عهد الصحب والجاِر

ترى شخوصهم رسميٌة وترى
أطماعهم في الحمى أطماع تجاِر

أكاد أسخر منهم ثّم تضحكني
دعواهُم أنهم أصحاُب أفكاِر

يبنون بالظلم دوراً كي نمّجدهم
ومجُدهم رجُس أخشاٍب وأحجاِر

ال تخبِر الشعب عنهم إن أعينُه
ترى فظائعهم من خلِف أستاِر

اآلكلون جراح الشعب تخبرنا
ثيابهم أنّهم آالت أشرار

ثيابُهم رشوٌة تنبي مظاهرها
بأنها دمــُع أكباٍد وأبـــصاِر

يشرون بالذِل ألقاباً تُستّرُهم
لكنهم يسترون العار بالعاِر

تحسهم في يد المستعمرين كما
تحٌس مسبحًة في كّف سحاِر

ويٌل وويٌل ألعداء البالد إذا
ضّج السكوُن وهبت غضبة الثاِر!

فليغنم الجوُر إقبال الزمان له
فــإنَّ إقبــالَُه إنــذاُر إدبـاِر

والناس شٌر وأخياٌر وشرُّهُم
منــافٌق يتــزيا زيَّ أخـــياِر

وأضيع الناس شعٌب بات يحرسه
لِــٌص تُستّرُه أثواب أخياِر

في ثغره لغة الحاني بأمته
وفي يديه لها سكيُن جزّار!

حقد الشعوِب براكيٌن مسّممٌة
اٍن وغداِر وقودها كل خوَّ

من كل محتقٍر للشعِب صورتُُه
رسُم الخيانات أو تمثاُل أقذاِر

وجثٌّة شوََّش التعطيُر جيفتها
كأنها َميتٌة في ثوِب عطّاِر

بين الجنوَب وبين العابثين به
يوٌم يحّن إليه يوُم ذي قاِر

يا خاتم الرسل هذا يومك انبعثت
ذكراه كالفجر في أحضان أنهاِر

يا صاحب المبدأ األعلى وهل حملت
رسالَة الحِق إال روَح مختاِر؟

أعلى المبادئ ما صاغت لحاملها 
من الهدى والّضحايا نصَب تذكاِر

فكيف نذكر أشخاصاً مبادئهم
مبادئ الذئب في إقدامه الضاري؟!

يبدوَن للشعِب أحباباً وبينهُم
والشعُب ما بين طبع الهِر والفاِر

مالي أّغنيَك يا طه وفي نغمي
دمٌع وفي خاطري أحقاُد ثّواِر؟

تململت كبرياء الجرح فانتزفت
حقدي على الجور من أغوار أغواري

يا »أحمد الّنوِر« عفواً إن ثأرُت ففي
صدري جحيٌم تشظّت بين أشعاِر

“طه« إذا ثار إنشادي فإّن أبي
ان« أخباره في الشعِر أخباري »حسَّ

أنا ابن أنصارك الغّر األلى قذفوا
جيش َ الطغاِة بجيٍش منَك جرَّاِر

تظافرت في الفدى حوليك أنفسهم
كأنهن قالٌع خلف أسواِر

نحن اليمانين يا« طه« تطيُر بنا
إلى روابي العال أرواُح أنصاِر

إذا تذكّرت »عماراً« ومبدأ ُه
فافخر بنا: إننا أحفاُد »عماِر”

“طه« إليك صالُة الّشعر ترفعها
روحي وتعزفها أوتاُر قيثاِر.

أ/ عبدالله البردونيمن قصيدة نحن اليمانيون يا طه
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أهمية الواقع االفتراضي:
الواقع  مثل  أنه  في  االفتراضي  الواقع  أهمية  تكمن 
الواقع  لمحاكاة  فعالة  وسيلة  يعتبر  هو،  كأنه  الحقيقي 
تكوين  يمكن  خالله  فمن  وصعوبته،  ظروفه  كان  مهما 
إليها  الواقع ال يمكن للفرد الوصول  بيئات مختلفة تحكي 
للفرد  يمكن  ال  الفضائية  البيئة  مثال:  معها؛  التعايش  أو 
المتعلم في بيئة المدرسة أن يعيش بها واقعيا، وهنا يأتي 
دور الواقع االفتراضي في تكوين بيئة تماثل البيئة الفضائية 

وتمكن الفرد من التفاعل معها وكأنه في البيئة الحقيقة.

أنواع الواقع االفتراضي:
ثالثة  أو  االفتراضي،  الواقع  من  أنــواع  ثالثة  هناك 
يخلق  افتراضي  واقع  وهي:  الواقع،  هذا  يخلقها  )عوالم( 
المستخِدم  إيهام  يتم  وفيه،  المكتمل:  التواجد  من  حالة 
أو  يرى  فال  الحقيقي،  والعالم  للحاسوب  وجود  ال  بأنه 
يشعر بأي شيء سوى هذا العالم المصنوع، الذي يوجده 
الحاسوب، ويتصرف داخله بحرية تامة؛ وتتم )رؤية( هذا 
العالم المصنوع بواسطة خوذة خاصة، أو نظارة إلكترونية 
تتصل بالحاسوب؛ كما يرتدي المستخدم في يديه قفازات 
إلكترونية كوسيلة إضافية لتجسيد الواقع االفتراضي، تتيح 

له مالمسًة األشياء التي )يظن( أنها موجودة.
واقع افتراضي محدود الوظيفة والمكان: يستخدم هذا 
النظام في أجهزة المحاكاة )Simulators(، وينصبُّ اهتمام 
جزئيات  أو  خواص  محاكاة  على  النوع  هذا  في  المصمم، 
بعينها في الواقع الحي )الحقيقي(، مثل تأثير الجاذبية، أو 

السرعة الشديدة، مع اهتمام أقل بالتفاصيل.
واقع افتراضي طرفي: هنا تكون رؤية العالم االفتراضي، 
ويتم التعامل معه، عن طريق شاشة الحاسب اآللي، دون 
الشعور بالتواجد الواقعي داخل العالم المصنوع.. وثمة من 
بعد،  يوجد  لم  االفتراضية،  الواقعية  من  رابع  بنوع  يبشر 
لكنه مستخدم بكثرة في أفكار أدب الخيال العلمي، وفيه 
مباشرة،  العقل  مخاطبة  إلى  الحواس  مخاطبة  تجاوز  يتم 
المختلفة  حواسنا  من  يتلقى  العقل  كان  إذا  أنه  بمعنى 
وتكون  كهربائية،  إشارات  طريق  عن  بالعالم،  إحساسها 
بترجمة  يقوم  الذي  العقل،  مسؤولية  هي  اإلدراك  عملية 
هذه اإلشارات إلى عناصر لنا بها خبرة.. إذا كان األمر كذلك، 
فمن الممكن اإليحاء بوجود أي مؤثر عن طريق توليد نفس 

اإلشارة الكهربية التي كان هذا المؤثر يقوم بتوليدها.

أدوات وأجهزة الواقع االفتراضي:
وهي   :  )  HMD  ( الرأس  على  تلبس  التي  األجهزة 
القناع أو الخوذة وتكون مزودة من الداخل بشاشة  تشبه 
سماع  أو  أحادية  مناظر  لعرض  صغيرتين  شاشتين  أو 
ما  رؤية  الفرد  ويستطيع   ) االستريو   ( المؤثرة  األصوات 

يمكنه  كما  الخوذة،  أو  القناع  خالل  من  البرنامج  يعرضه 
من مشاهدة األجسام بأبعادها الثالثية أو قد يكون الغطاء 
الوقت  في  واالستماع  الرؤية  من  يمكنه  إذ  للرأس  كامال 

نفسه .
قفازات اللمس ) Tactile gloves ( :عبارة عن أجهزة 
إحساس تغطي كل اليد وتولد تفاعال نشطا بين المستخدم 
والشعور  باللمس  لإلحساس  للتطبيق  االفتراضية  والبيئة 
بدرجة الحرارة على سبيل المثال، كما أنها لها المقدرة على 

إيجاد الشعور بالظروف البيئية الحقيقية .
مجسات الحركة) Motion Sensing ( : تعتمد هذه 
الممثل  يرتديها  خاصة  بدلة  على  أساسي  بشكل  التقنية 
)مثل  المفصلية  المواقع  في  بيضاء  نقاط  عليها  وتوضع 
الرسغ، األكواع، الكاحل، الركب(، وتوضع هذه النقاط كذلك 
على رأسه ووجهه، ويقوم زوج من وحدات فيديو بمتابعة 
حركات هذه النقاط )حيث تكون كل نقطة معرفة من خالل 
برنامج حاسوبي خاص(، وربطها بنقاط مشابه على شخصية 
معالجات  الحاسب، ومن خالل  في  تكوينها  يتم  افتراضية 
الشخصية  تحريك  يتم  معقدة  وبرامج  قوية  حاسوبية 
االفتراضية بحركات واقعية جدا باستخدام لقطات مختلفة 
مسجلة من حركة الممثل الحقيقي، وتعرف هذه العملية 
بالتحريك األدائيPerformance Animation ، وفي بعض 
التطبيقات تتم محاكاة حركة رأس الممثل ووجهه وعينيه 

وفمه من خالل شخصية افتراضية ناطقة.
سريع  بناء  تحقيق  إلى  ــي  األدائ التحريك  ويهدف 
ودقيق للشخصية في العالم االفتراضي، وقد استخدم هذا 
محاكمة  مثل:  األفالم  من  كثير  إنتاج  في  مؤخرا  األسلوب 
أو. جي. سيمبسون التي احتوت على “تحريك أدائي” لما 

يفترض أنه حدث في موقع الجريمة .
المنظار متعدد االتجاهات BOOM: المنظار متعدد 
عن  عبارة   Fakespace طورته  الذي   BOOM االتجاهات 
بذراع  متصل  بصندوق  مجتمعة  ضوئي  ونظام  شاشات 
خالل  من  المستخدم  ينظر  وعندما  التوصيالت،  متعدد 
وبإمكانه  االفتراضي،  العالم  يرى  الصندوق  في  فتحات 
المعالجة  سعة  به  تسمح  اتجاه  بأي  الصندوق  توجيه 
الموجودة في األداة، وتتم عملية تعقب الرأس من خالل 

مجسات في توصيالت الذراع الذي يحمل الصندوق.
تطوير  تم   :CAVE اآللية  االفتراضية  البيئة  كهف 
 Cave Automatic Virtual(كهف البيئة االفتراضية اآللية
شيكاغو  بوالية  إلينويز  جامعة  في   ،  )Environment
عرض  من خالل  باالستغراق  إيحاء  يعطي  وهو  األمريكية، 
غرفة،  بحجم  مكعب  وأرض  جدران  على  مجسمة  صور 
نظارات  يلبسون  الذين  األشخاص  من  عدد  ويستطيع 
ويقوم  الكهف،  داخل  بحرية  والتجول  الدخول  مة  ُمَجسِّ
عملية  بضبط  مستمر  بشكل  الرأس  لحركات  تعقب  نظام 

العرض المجسم حسب موضع الناظر المتقدم.

أجهزة مساعدة: تتنوع األجهزة المساعدة في الواقع 
االفتراضي فمنها على سبيل المثال: قضيب التحكم والفأرة 
ولوحة المفاتيح.. عموما فإن أجهزة اإلدخال لبرامج الواقع 
االفتراضي في تطور مستمر إذ ظهرت في األسواق حديثا 
بعض األجهزة المساعدة مثل كرة التعقيب وعصا التحكم 
ذلك  وغير  العقب  ورأس  التنقل  وعصا  األبعاد  الثالثية 

وجميعها أجهزة مساعدة لتطبيقات الواقع االفتراضي.
االفتراضي  الواقع  أن  شك  ال  اآللي:  الحاسب  نظام 
للوصول  ولكن  رئيس،  بشكل  اآللي  الحاسب  جهاز  يعتمد 
إلى إحساس التام بحقيقة الواقع االفتراضي ال بد من نظام 
حاسوبي ذي مواصفات عالية يتم توليد األشكال الهندسية 
فني  بشكل  والمعلومات  البيانات  توضح  مميزة  بطريقة 

ورائع مماثل للواقع االفتراضي.
النانومتري  المعالج  أو  مانيبيوالتور  النانو  جهاز 

: Nnano Manipulator
عصا  مثل  تبدو  مشيرة  آلة  النانومانيبيوالتور  يتضمن 
قيادة السيارات، وتتصل هذه اآللة بكمبيوتر شخصّي مزود 
بيانات  بتحويل  تقوم  للغاية،  متقدمة  بيانّي  رسم  ببطاقة 
المجهر لتعرضها على هيئة صورة ثالثية األبعاد ذات ألوان 
متعّددة، ويمكن هذا المجس الدقيق العلماء من أن يلمسوا 
ولقد  يدرسونها،  التي  الصغيرة  األشياء  بمعالم  ويشعروا 
في  المتواجدة  والفجوات  الّصغيرة  بالحواّف  العلماء  شعر 
جزيئات البروتين، وبلزوجة بعض أنواع البكتريا الممرضة.. 
وتقبع النسخة األكثر تقّدما من النانومانيبيوالتور في قسم 

الفيزياء بجامعة نورث كارولينا في “تشابل هل”.
أبحاث  في  الجهاز  لهذا  الشديدة  لألهمية  ونظرا 
باحثو  قام  األخرى؛  المؤّسسات  في  الباحثين  من  الكثير 
دراسة  بعمل  كارولينا  نورث  جامعة  في  الكمبيوتر  علوم 
“كيفين  وحاول  الجميع..  متناول  في  الجهاز  هذا  لجعل 
الجيل  تقنيات  يستعمل  أن  الكمبيوتر  علم  أستاذ  جيفاي” 
استغاللها  في  نجاحه  سيؤدي  الذي  اإلنترنت  من  الثاني 
للّسماح للباحثين أن يرسلوا العيّنات ويتم فحصها عن بعد 
باستخدام اإلنترنت؛ وقام هذا الباحث بالفعل بعمل تجربة 
بواشنطن  جامعة  في  عينة  فحص  طريقها  عن  تم  عملية 
العاصمة، على بعد 270 ميال عن مكان فحصها في جامعة 

نورث كارولينا، ولكن شاب هذه التجربة بعض المشاكل.

العوالم االفتراضية:
:يعتبر  مثاالً   Second Life الثانية  الحياة  عالم 
وبطرق  االفتراضي،  الواقع  أدوات  من  أيًضا  االنترنت 
والحياة  االفتراضي،  العالم  هو  الطرق  هذه  أحد  متعددة، 
افتراضية  لعبة  وهي  ؛  االفتراضي  للعالم  مثال  الثانية هي 
ذي  كمبيوتر  وجهاز  باألنترنت  سريع  اتصال  إلى  تحتاج   ،
مواصفات عالية لتستطيع تشغيلها، تدور فكرتها حول صنع 
شخصية افتراضية لك ومن ثم تدخل لعالم افتراضي يشبه 

وبناء  بحرية،  هناك  التجول  تستطيع  نعيشه،  الذي  العالم 
صداقات كثيرة، يمكنك المحادثة عن طريق النص، الصوت 
وحتى الفيديو، كما يمكنك أن تشتري منزالً خاصاً بك، أو أن 
تبدأ تجارة هناك، من خالل عملة هذا العالم والتي تدعى 

.)Lidden(
يقضي بعض الالعبين ما بين 4 إلى 10 ساعات يوميًا 
على اللعبة ويشعر البعض منهم بانغماس شديد في اللعبة 
لدرجة أن بعض المنشآت والمشاهد التي تراها في اللعبة 

قد ترى مثيالتها على أرض الواقع.

أهمية الواقع االفتراضي في التعليم 
والتدريب

التقليدي  التعلم  بيئة  لمحاكاة  فعالة  وسيلة  هو   1-
إنشاء  يمكن  خاللها  فمن  وصعوبتها،  ظروفها  كانت  مهما 
للمتعلم  يمكن  ال  الذي  الواقع  تحاكي  مختلفة  بيئات 
الوصول إليها أو التعايش معها مثالً، فال يمكن للمتعلم أن 
يعيش البيئة الفضائية واقعياً في المدرسة، وهنا يأتي دور 
بيئة التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد في تكوين بيئة تماثل 
البيئة التقليدية وتمكن الفرد من التفاعل معها وكأنه في 

البيئة التقليدية.
المعقد،  الحقيقي  الواقع  تبسيط  على  يعمل   2-
التي  باألحداث والتفاصيل  الحقيقي معقد ومليء  فالواقع 
هو  ما  االفتراضي  الواقع  بيئة  تتبنى  بينما  االنتباه،  تشتت 

مطلوب التركيز عليه فقط.
والتفريد،  والتحكم  التفاعلية  زيادة  في  يساهم   3-
من  عالية  مستويات  االفتراضي  الواقع  يتطلب  حيث 
يقرر  الذي  المتعلم هو  التعليمي، ألن  والتحكم  التفاعلية 
زيادة  إلى  يؤديان  والتحكم  التفاعلية  فزيادة  يفعل،  ماذا 

مستوى التفريد، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التعلم.
استراتيجيات  استخدام  تنويع  في  المساهمة   4-
حيث  االفتراضي،  التعلم  بيئة  داخــل  التعلم  وأساليب 
والتشاركي،  التعاوني  التعلم  استراتيجيات  تقديم  يمكن 
والمناقشات ولعب األدوار، والتعلم القائم على المشروعات، 
وحل المشكالت، كما يمكن من خاللها استخدام األساليب 

التعليمية التقليدية.
-5 تساهم في التدريب على ممارسة المهارات التي 
التدريب  الواقعية مثل:  البيئات  التفاعل معها في  يصعب 
على إجراء عملية في القلب، فمن خالل الواقع االفتراضي 
يمكن إنشاء قلب افتراضي يتدربوا عليها قبل إجراء عملية 

القلب الفعلية.
-6 توفير المحتوى الدراسي بحيث يستطيع المتعلم 
في  المعلومات  حول  ويتجول  البيئة  ويغادر  يدخل  أن 
ميقات  تحديد  إلى  اللجوء  دون  مكان  أي  وفي  وقت  أي 

لمواعيد الدراسية كما في البيئة التقليدية.

الواقع االفرتاضي VR يف عالم التكنولوجيا الرقمية

مفهوم الواقع االفتراضي

:Virtual Reality 
لإلنسان  يمكن  بحيث  اآللي،  الحاسب  يصنعه  عالم  هو 
العالم  مع  به  يتفاعل  الذي  األسلوب  بنفس  آنياً،  معه  التفاعل 
في  رئيسياً  دوراً  التجسيم  أو  الثالث  البعد  ويلعب  الحقيقي، 
نماذج  إلى  المخرجات  تحيل  حيث  االفتراضي  الواقع  تقنية 
هو  كأنما  تماماً  يندمج  معها  المتعامل  وتجعل  بالواقع  شبيهة 
فيها  تشترك  التقنية  هذه  وفي  ذاته،  الواقع  بيئة  في  مغموس 
حواس اإلنسان كي يمر بخبرة تشبه الواقع بدرجة كبيرة لكنها 

ليست حقيقية.

لمحة تاريخية للواقع االفتراضي
من  هو  كالرك  آرثر  األمريكي  المفكر  إن 
أوائل من حلم بالواقع االفتراضي وأصدر كتابا عن 
الخيال العلمي أسماه الواقع والنجوم، وقد تخيل 
في عرضه للكتاب منذ نصف قرن من الزمان إلى 
باالتصال  أفرادها  يقوم  مستقبلية  مدينة  وجود 
والمؤتمرات  االجتماعات  خالل  من  بينهم  فيما 
يتشاورون  متقدمة  إلكترونية  أجهزة  بواسطة 
هذه  عبر  المهمة  القضايا  من  كثيًرا  ويناقشون 
حضورهم  تتطلب  ال  التي  اإللكترونية  األجهزة 
أماكنهم  تباعد  الرغم من  المواقع على  تلك  إلى 

بمسافات طويلة.
االفتراضية  الحقيقة  مصطلح  طــرح  لقد 
Virtual Reality ألول مرة في عام 1989م، وقد 
أطلقت مصطلحات أخرى عديدة تشير إلى هذا 
 Artificial االصطناعية  الحقيقة  منها:  المفهوم 
عام   Cyberspace و  السبعينيات،  في   Reality
 Virtual االفتراضية  العوالم  ومؤخرا   ،1984
 Virtual االفــتــراضــيــة  والبيئات   Worlds

Environments في التسعينيات.

رياضة الشطرنج الذهنية
 لعبة الساسة والملوك والعباقرة

ركوب الدراجة الهوائية يعتبر من األنشطة الرياضية 
الدول  في  خصوصاً  العالم  أنحاء  جميع  في  المنتشرة 
األوروبية، ويعرف سباق الدراجات بأنه رياضة أولمبية، 
وتحظى هذه السباقات بشعبية في جميع أنحاء العالم 
تكريساً  األكثر  البلدان  وتشمل  ــا،  أوروب في  خصوصاً 
لسباق الدراجات دولة بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، 
إيطاليا، هولندا، وإسبانيا وسويسرا، وتعتبر دول أستراليا، 
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  لوكسمبورغ، 
وكولومبيا من الدول التي تعير اهتمام كبير لهذا النشاط 

الرياضي.
صار  عشر  التاسع  القرن  من  األخير  العقد  خالل 
للدراجة الهوائية شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم؛ 
بصورة  وللرياضة  وللنزهة  للعمل  نقل  وسيلة  باعتبارها 
اإلنجليزي في عام 1878  الدراجات  نادي  عامة، وأسس 
من  األكبر  ويعتبر  كلوب”،  تورتغ  “باسكل  اسم  تحت 
نوعه في العالم، وأسس في الواليات المتحدة األمريكية 
وذلك  االمريكية”،  راجين  ألد  “جمعية  اسمه  نــادي 
سائقي  جمعية  تأسيس  تم  كندا  وفي   ،1880 عام  في 
الدراجات النارية في عام 1882، وفي فرنسا في تأسيس 

نادي تورنغ كلوب في عام 1895م.
الممولة  الرياضية  األندية  براعية  الجمعيات  تقوم 
بتسهيل عملية التنقل عبر الحدود؛ حيث تكلف مندوبين 
لتجنب  الخطرة  المناطق  على  إشارات  وتم وضع  عنها، 
هذه  وتساهم  رياضية،  إصابات  ألي  األفــراد  تعريض 
رياضة  الصحة؛ وذلك ألنها  المحافظة على  الرياضة في 

بسيطة وقليلة النفقات ومتاحة لجميع أفراد العائلة.
افتتح أول طريق للدراجات في هومستيد فلوريدا 
في عام 1962، وكان طوله 25 ميالً، ومن ثم تم افتتاح 
طريق آخر في عام 1964 طوله 300 ميل بين مدينتي 

الكروس وكينوشافي ووالية وينسكونسن األمريكية.

أنواع الدراجات الهوائية التي تستخدم 
في السباقات:

صممت  وقد  الدراجات،  أنواع  من  العديد  هناك 
كل منها ألحوال خاصة؛ حيث تم تصميم دراجة السباق 
“تراك” من أجل السرعة، وقام الصانعون عند تصميمها 
وزن  ويتراوح  الوزن(،  )خفة  والخفة  القوة  بين  بالجمع 
ضبط  بجهاز  زّودت  وقد  كغم،   89 بين  الدراجة  هذه 
يتم  أن  الممكن  ومن  الكوابح،  من  وجردت  السرعة، 
استخدام  مع  الخلف،  إلى  المداس  تشغيل  عبر  إيقافها 

اليد لتخفيف سرعة اإلطار.
من الدراجات المناسبة للطريق هي دراجة محول 
جهاز ضبط  أما  “كلوب”،  باسم  أيضاً  المعروفة  السرعة 
سعراته  فعدد  الدراجات  من  النوع  هذا  في  السرعة 
من  معين  بنوع  منها  كل  ويختص   ،15.5 بين  تتراوح 
لصعود  مناسبة  الخفيفة  السرعات  إن  حيث  الظروف؛ 

التالل والجبال أو مواجهة الريح بصورة عامة.

أنواع سباق الدراجات الهوائية
تتنوع المسابقات المتعلقة برياضة ركوب الدراجات 
العامة في  الطرق  إجراؤها على  يتم  ما  فمنها  الهوائية، 
المدينة أو الريف، ومنها ما يجري داخل صاالت مغلقة، 
وأخرى تتم على الهضاب والتالل، كما تنقسم مسابقات 
الدراجات الهوائية بناًء على طبيعة السباق والهدف منه، 
إذ أنَّ هناك سباقات متعلقة بالوقت، وأخرى في اجتياز 
يعتمد  المسابقات  من  أنواعاً  هناك  أنَّ  كما  العوائق، 
إلنهاء  واحد  كفريق  الدراجين  من  مجموعة  عمل  على 
الدراجات  سباقات  أنواع  أبرز  إلى  سنتطرق  المسابقة، 

الهوائية.
تضم  وأصبحت  الدراجات  ركوب  رياضة  تطورت 
خالل  من  ذلك  ويظهر  السباقات،  أشكال  من  العديد 
الطُّرُق،  سباقات  خاللها  يندرج  إذ  األولمبية،  األلعاب 
وتحدي الوقت، وسباق الِمضمار، والسباق الذي يُسمى 
سباقات  ــواع  أن أبــرز  لكم  نبين  يلي  وفيما   ،BMXـــ ب

الدراجات الهوائية:

سباقات الطُُّرق 
المعبدة

ــألــف ســبــاقــات  ــت ت
على  تُقام  التي  الطرق 
أنــواع  عــدة  من  الطرق 
على  وهي  السباقات  من 

النحو التالي:
ــات تــحــدي  ــاق ــب س
هــذا  يعتمد  الــوقــت: 
السباقات على  النوع من 
المحددة  المسافة  إنهاء 
وقت  بأسرع  للمسابقة 

السباقات  هذه  مثل  في  المشاركة  ويمكن  ممكن، 
على  أو  فريق،  شكل  على  الجماعي  المستوى  على 
المستوى الفردي بحسب طبيعة السباق، وعادة ما تكون 
المسافات المخصصة لمثل هذه السباقات )16، 40، 80، 

161( كيلومتر ويحتاج لوقت ما بين 12 إلى 24 ساعة.
السباق على وجود  يعتمد هذا  التل:  تسلق  سباق 
تل أو مرتفع داخل المضمار والذي يتطلب جهًدا كبيرًا 
قصيراً  المضمار  طول  يكون  ما  عادة  ولكن  لصعوده، 
بسبب طبيعته الصعبة، إذ يحدد طوله ما بين 1.5 إلى 3 

كيلومترات، ويحتاج لما يقارب 5 دقائق إلنهائه.
من  النوع  هذا  مثل  يُقام  العام:  الطريق  سباق 
سباق الدراجات الهوائية على الطرق العامة أو الخاصة 
باختالف المسافات من بضعة كيلومترات إلى أكثر من 
200 كيلومتر، ويشابه في تنظيمه سباقات تحدي الوقت، 
المضمار قد يكون على شكل دورات بداًل جولة  إال أن 

واحدة.
العام: ينقسم  الطريق  الزمنية على  المراحل  سباق 
هذا السباق إلى عدة مراحل، بحيث يطلب من المتسابق 
ويتم  بتتابع،  ولكن  منفصل  بشكل  مرحلة  كل  يتم  أن 
يفوز  النهاية  وفي  منفصلة،  مرحلة  كل  زمن  احتساب 
بأقل وقت ممكن،  المراحل  أتم جميع  الذي  المتسابق 
المسابقة  هذه  خالل  جائزة  هناك  أنَّ  بالذكر  والجدير 

تمنح لصاحب أقصر وقت لكل مرحلة منفصلة.
من  السباق  هذا  يتألف  المغلقة:  الطرق  سباق 
لفات ضمن مسار قصير في شوارع مغلقة داخل  عدة 
المدينة، ويصل طول الدورة بالعادة إلى أقل من كيلومتر 
واحدة  ساعة  إلى  السباق  هذا  يحتاج  ما  وعادة  واحد، 
بالسباق عن  الفوز  للمتسابق  إنهاؤه، ويمكن  يتم  حتى 
طريق إنهاء جميع اللفات بأسرع وقت ممكن، والجدير 
بالذكر بأن هناك جائزة تمنح للمتسابق الذي أنهى لفة 

واحدة بأقصر وقت ممكن.

سباقات الطرق الوعرة
تندرج ضمن  التي  السباقات  أنواع  أبرز  يلي  وفيما 

هذا النوع من السباقات:
سباق الدراجات الجبلية )المنحدرات(: يعتمد هذا 
النوع من السباقات على مضمار جبلي فيه العديد من 
والمناورة  القفز،  المتسابق،  تتطلب من  والتي  العقبات 
لاللتفاف بزوايا حادة، ويمكن للمتسابق الفوز من خالل 

إنهاء المضمار بأسرع وقت ممكن.
سباق BMX: يعتمد هذا النوع من السباقات على 
عدد  على  يحتوي  صاالت  داخل  ومغلق  وعر  مضمار 
تحديد  يتم  كما  القفز،  تستوجب  التي  المرتفعات  من 
لثمانية دراجين، وكذلك  تتسع فقط  ببوابة  المتسابقين 
هذا  في  وللفوز  أمتار،   4.6 المضمار  عرض  تحديد  يتم 
السباق يجب أن يتحلى المتسابق بالقوة والسرعة إلنهاء 

المضمار بأسرع وقت ممكن.
سباق سايكو كروس: يتألف هذا السباق من العديد 
من اللفات القصيرة على مجموعة متنوعة من األسطح 
الخريف  السباقات في  الصعبة والوعرة، وعادًة ما تقام 
والشتاء وتتكون من العديد من الدورات القصيرة )2.5-

بسرعة  النزول  الدراجين  من  ويُطلب  كيلومتر،   )3.5
وحمل الدراجة فوق العوائق والركض أثناء حمل الدراجة 
ثم إعادة الركوب والمتابعة، وتمتد السباقات عادة من 
حسب  المسافة  اختالف  مع  دقيقة  ستين  إلى  ثالثين 
على  التركيز  ينصب  السباق  هذا  وفي  األرض،  ظروف 
قدرة راكب الدراجة على التحمل ومهارات التعامل مع 

الدراجة.

سباقات المضمار
ومن أكثر أنواع السباقات ضمن هذا النوع شيوعاً 

نذكر ما يلي:
سباق الوقت: يتشابه هذا النوع من السباقات مع 
سباق تحدي الوقت على الطرق المعبدة، إذ يتم إجراؤه 
ويتوج  دورات،  عدة  أو  واحدة  بدورة  مضمار  على  إما 

المتسابق الذي تمكن من الوصول بأسرع وقت ممكن.
مضمار  على  السباق  هذا  يعتمد  التصفية:  سباق 
مخصص للدورات، ويتكون السباق من عدد من الدورات 

المتسابق  استبعاد  يتم  بحيث 
أن  إلى  دورة  كل  من  األخير 
وهو  واحـــد  متسابق  يبقى 

الفائز.
سباق السرعة: يعتمد هذا 
مستقيم  مضمار  على  السباق 
المتسابقون  ويبدأ  ومستوي، 
وبنفس  النقطة  نفس  مــن 
لنفس  السباق  ويعاد  الوقت، 
تمكن  الذي  المتسابق  ويفوز  مرات،  ثالث  المتنافسين 
من الوصول إلى خط النهاية بأسرع وقت خالل الثالث 

محاوالت.
مضمار  على  السباق  هذا  يعتمد  كيرين:  سباق 
لتحديد  قرعة  على  بناًء  التنافس  ويتم  الدورات،  بنظام 
المتسابقون  يبقى  حيث  متسابق،  كل  انطالق  موقع 
للسباق  األولى  الــدورات  خالل  البعض  بعضهم  خلف 
ويمنع التجاوز، كما يتم وضع ضابط للسرعة في مقدمة 
نارية، وذلك لضبط  المتسابقين وعادة ما تكون دراجة 
السرعة خالل الدورات األولية، ويبقى المتسابقون على 
هذه الوضعية مع زيادة تدريجية في السرعة حتى يتبقى 
السرعة  يغادر ضابط  السباق، وهنا  ثالث دورات إلنهاء 

ويبدأ المتسابقون بالتنافس للوصول لخط النهاية.

الفوائد الصحية لركوب الدراجات 
الهوائية:

يعمل على تحسين صحة القلب، ويعزز من صحة 
األوعية الدموية، كما أن ركوب الدراجات الهوائية يزيد 
في  كبير  دور  له  وبالتالي  الجسم،  حــرارة  درجة  من 

التحسين من مستوى لياقة الجسم.
كما  الجسم،  عضالت  مرونة  زيــادة  على  يساعد 
يساعد ركوب الدراجات الهوائية على الخفض من نسبة 
رياضة  أنها  كما  باالكتئاب،  الشعور  من  والحد  التوتر، 

مميزة للتحسين من تنسيق قوام الجسم.
على  تعمل  كما  العظام،  قوة  على  للحفاظ  مفيد 

خفض مستويات الدهون بالجسم.
باألمراض  اإلصابة  من  الوقاية  على  القدرة  لها 
من  كبيرة  نسبة  حرق  على  تساعد  كما  المختلفة، 

السعرات الحرارية، وتزيد من معدل ضربات القلب.
من  كواحدة  الهوائية  الدراجات  ركوب  تصنيف  تم 
أفضل 5 تمرينات هوائية وفقاً لعيادة كليفالند كلينيك، 
مثل رياضات السباحة، والمشي، والرقص، والركض، فهي 
تخفف من آالم المفاصل، كما تعمل على التحسين من 
وينصح جوردون  هذا  والعضالت،  القلب  من  كٍل  صحة 
أمراض  بقسم  القلب  تأهيل  إعادة  مدير قسم  بالكبيرن 
الهوائية  الدراجات  بركوب  العيادة  في  الوقائي  القلب 

كأفضل خيار لممارسة التمرينات الهوائية الصحية.

رياضة سباق الدرجات الهوائية
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لقد أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته 
تُعد  مظاهرها  اختالف  على  الفساد  آفة  بأن 
التقدم،  محاوالت  لكافة  األكبر  المعوَّق 
والمقوَّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية، مما 
يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً 
من أي خلل آخر، فإنه ال يقتصر دوره المخرب 
على بعض نواحي الحياة دون البعض اآلخر، 
الحياة االقتصادية  إلى شتى نواحي  بل يمتد 
اليمن  في  نراه  وما  والسياسية..  واالجتماعية 
فصوال  له  ويضيف  العالمي  الفساد  يفوق 
مرعب  وتشارك  حديثة  ووسائل  جديدة 
لها  نتطرق  والخارجية،  المحلية  القوى  بين 
اإلشارة  سبيل  على  بإيجاز  الدراسة  هذه  في 

والتنويه ال التقصي الشامل والحصر.

أوال: فساد األمم المتحدة في 
اليمن

لمطار  ــاورون  ــج م مــواطــنــون  يــرصــد 
لطائرات  ودائــبــة  مستمرة  حركة  صنعاء 
بين  ما  خاصة  وطــائــرات  المتحدة  ــم  األم
هذه  تعمل  ماذا  ويساءلون  واألخرى،  الفترة 
والملموسة؛  الرئيسة  مهمتها  وما  الطائرات 
أنها  المطار  موظفي  من  مصادر  وصرحت 
قياداتها  وجرحى  الحوثية  المليشيات  تخدم 
الحوثيين  وتزود  الديبلوماسية،  وتحركاتهم 
في  أنها  كما  األجانب،  العسكريين  بالخبراء 
من  الموظفين  اقتراب  يمنع  التحركات  أغلب 
خاصة  فرق  بهم  وتهتم  وبضائعها،  الطائرات 
ذلك  عن  سألناهم  وعندما  المليشيات؛  من 
اتصاالت  ومعدات  وأدوية  أسلحة  هناك  قالوا 
األمم  طائرات  بها  تأتي  إلكترونية  وأجهزة 
سري؛  وبشكل  للمليشيات  خصيًصا  المتحدة 
إال  ليست  المليشيات  أن  قناعة  إلى  ووصلنا 
الشعب  ضد  كبيرة  دولية  مؤامرات  من  جزء 
دعًما  يتلقوا  الحوثيين  بأن  وتيقنا  اليمني، 
بمهام  مكلفين  وكأنهم  عاديًا  غير  خارجيًا 

أممية.
مجتمعين  المتحدة  األمم  محققو  كان 
يستعدون  صنعاء  بمطار  المغادرة  قاعة  في 
للمغادرة بأدلة ثمينة: أجهزة كمبيوتر محمولة 
وأقراص تخزين بيانات خارجية تم جمعها من 
موظفي منظمة الصحة العالمية، حيث يعتقد 
على  أدلة  على  تحتوي  الحواسيب  هذه  أن 
األمم  وكالة  مكتب  داخل  واالحتيال  الفساد 
يتمكنوا  أن  قبل  ولكن  اليمن..  في  المتحدة 
مسلحون  اقتحم  الطائرة،  إلى  الصعود  من 
من المتمردين الحوثيين الحاكمين في شمال 
اليمن القاعة وصادروا أجهزة الكمبيوتر، وفقا 
ً لستة مسؤولين سابقين وحاليين.. ولم يصب 
غادروا  ولكنهم  بأذى،  المذهولون  المحققون 
بدون األجهزة التي تحتوي على هذه األدلة.. 
والحاليون  السابقون  الستة  المسؤولون  وقال 
عن  الكشف  عــدم  بشرط  تحدثوا  الــذيــن 
هويتهم إن الحوثيين قد تم إبالغهم من قبل 
الذين  العالمية  الصحة  منظمة  موظفي  أحد 
أن  يخشون  والذين  التمرد  بحركة  لهم صالت 
يتم الكشف عن سرقتهم لمساعداتها كما أنه 
لم تحدث عمليات مصادرة ألجهزة الكمبيوتر 

بهذا الشكل العلني من قبل.
في   2018 األول  أكتوبر/تشرين  مشهد 
الصراع  في  أخــرى  حلقة  هو  صنعاء  مطار 
المستمر على الفساد الذي حول مسار األغذية 
اليمنيين  عن  بعيداً  والمال  والوقود  واألدوية 
اليائسين وسط الحرب األهلية المستمرة منذ 

خمس سنوات في بالدهم.
اإلغاثة  عمال  من   12 من  أكثر  اتُّهم 
نشرهم  تم  الذين  المتحدة  لألمم  التابعين 
الحرب  اإلنسانية في زمن  األزمة  للتعامل مع 

باالنضمام الى األطراف المتقاتلة إلثراء أنفسهم 
المساعدات  من  ــدوالرات  الـ مليارات  من 
لما  وفقا  البالد،  إلى  تتدفق  والتي  الممنوحة 
ذكره أفراد على علم بتحقيقات األمم المتحدة 
التي اطلعت عليها  الداخلية والوثائق السرية 

وكالة أسوشيتد برس)1(.
الوكالة عن فقدان  لنفس  كشف تحقيق 
المتبرع  والوقود  واألدوية  األغذية  من  أطنان 
مؤهلين  غير  وتوظيف  اليمن،  في  دوليا  بها 
حوثي  لقيادي  والسماح  مرتفعة،  برواتب 
ما  المتحدة  لألمم  تابعة  مركبات  في  بالتنقل 
يقيه من الضربات الجوية المحتملة من قبل 

قوات التحالف.
صفوف  في  فساًدا  التحقيق  كشف  كما 
عمال اإلغاثة التابعين لألمم المتحدة، وتحقق 
حيث  مالبساته،  لكشف  داخليا  حاليا  الوكالة 
التابعين  اإلغاثة  من  عمال   10 من  أكثر  إن 
مع  للتعامل  نشرهم  تم  المتحدة،  لألمم 
سنوات  خمس  عن  الناجمة  اإلنسانية  األزمة 
بالكسب غير  اليمن، متهمين  الحرب في  من 
المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع 
الغذائية  المواد  من  أنفسهم  إلثراء  األطراف 

واألدوية والوقود واألموال المتبرع بها دوليا.
وثائق  على  بــرس  أسوشيتد  وحصلت 
وقابلت  المتحدة  لألمم  الداخلية  التحقيق 
حكوميين  ومسؤولين  إغاثة  عمال  ثمانية 
سابقين؛ ويجري المدققون من منظمة الصحة 
أشخاصا  بأن  المزاعم  في  تحقيقا  العالمية 
وظائف  في  توظيفهم  تم  قد  مؤهلين  غير 
اآلالف  مئات  إيداع  وتم  عالية  رواتب  ذات 
الدوالرات في حسابات مصرفية شخصية  من 
عشرات  ــرام  إب على  والموافقة  للعاملين، 
المستندات  العقود المشبوهة من دون توفر 
والوقود  ــة  األدوي أطنان  وفقدان  المناسبة، 

المتبرع بها.

حوثي يتنقل بمركبات األمم المتحدة

اليونسكو  منظمة  أجرته  ثان  تحقيق 
موظف  أن  على  ينص  المتحدة  لألمم  التابعة 
سمح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة 
للوكالة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من 
إلى  األشخاص  وتحدث  التحالف؛  قوات  قبل 
عدم  شريطة  التحقيقات  عن  األسوشيتدبرس 

الكشف عن هويتهم خوفا من االنتقام.
يهدد  الفساد  هذا  إن  منتقدون  ويقول 
شريان الحياة الدولي الذي تعتمد عليه غالبية 

سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة؛ 
إن  المتحدة  األمم  قالت  الماضي،  العام  في 
ملياري  بتقديم  تعهدوا  الدوليين  المانحين 
دوالر إلى الجهود اإلنسانية في اليمن.. ويتركز 
عملياتها  في  العالمية  الصحة  منظمة  تحقيق 
طبيب  وهو  زاغاريا،  نيفيو  على  اليمن  في 
مكتب  رئيس  منصب  يشغل  كــان  إيطالي 
سبتمبر  2016 حتى  من  في صنعاء  المنظمة 
2018، طبقا لثالثة أفراد لديهم معرفة مباشرة 

في التحقيق.
في  التحقيق  عن  الوحيد  اإلعــالن  جاء 
التقرير  من  صفحة   37 في  مدفونة  جملة 
السنوي للمدقق الداخلي لعام 2018 لألنشطة 
التقرير  يذكر  ولم  العالم؛  أنحاء  جميع  في 

زاغاريا باالسم.

مخالفات في التوظيف

وجد التقرير أن الضوابط المالية واإلدارية 
وهو  مرضية«،  »غير  كانت  اليمن  مكتب  في 
أدنى تصنيف لها، وأشار إلى وجود مخالفات 
في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة 
وأكد  المشتريات..  على  الرقابة  في  ونقص 
العالمية،  الصحة  منظمة  باسم  المتحدث 
أن  بــرس  لألسوشيتد  جاساريفيتش  تاريك 
في  تقاعد  زاغاريا  أن  وأضاف  جار..  التحقيق 
سبتمبر/أيلول 2018، لكنه لم يؤكد أو ينِف أن 

زاغاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.
الداخلية  الرقابة  خدمات  »مكتب  وقال 
يحقق حاليا في جميع المخاوف التي أثيرت، 
العملية،  هذه  سرية  احترام  علينا  يتعين 
مخاوف  تفاصيل  في  الخوض  يمكننا  وال 
حاليين  موظفين  أربعة  ــر  وذك بعينها”.. 
العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  أن  وسابقين 
بالفساد  اليمن، تحت قيادة زاغاريا، يعج  في 
زاغاريا  أن  منهم  ثالثة  ذكر  والمحسوبية.. 
في  معه  عملوا  مبتدئين،  بموظفين  استعان 
رواتب  ذات  وظائف  إلى  ورقاهم  الفلبين، 

مرتفعة رغم أنهم غير مؤهلين.

طالب بمنصب مرموق

جامعيا  طالبا  منهم  إن  موظفان  وقال 
فلبينيا وآخر متدربا سابقا، حصال على منصبين 
مرموقين، لكن دورهما الوحيد كان ينحصر في 
مسؤول  وقال  زاغاريا..  كلب  برعاية  االهتمام 
المؤهلين  غير  »الموظفين  إن  سابق  إغاثي 
يقوضون  مرتفعة  رواتــب  يتقاضون  الذين 

المشروعات، ويخلقون  العمل ومراقبة  نوعية 
ثغرات كثيرة من أجل الفساد”.

مشبوهة  عقوًدا  أيًضا  زاغاريا  واعتمد 
دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق 
االتفاق  تم  الداخلية،  للوثائق  ووفقا  إنفاق؛ 
مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب 
عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية تبين أنها 
منظمة  موظفي  عائالت  وأفراد  أصدقاء  تضم 
مقابل  إضافية  وبتكلفة  العالمية  الصحة 

الخدمات.
ألحد  نقوًدا  يسلم  شركة  صاحب  شوهد 
وهي  الوثائق،  تظهره  لما  وفًقا  الموظفين، 
استخدمت  زاغاريا،  عهد  وفي  واضحة؛  رشوة 
خالل  لإلنفاق  المخصصة  المساعدات  أموال 
أو  المساءلة  من  القليل  مع  الطوارئ  حاالت 
بموجب  الداخلية؛  للوثائق  وفقا  المراقبة، 
قواعد منظمة الصحة العالمية، يمكن تحويل 
حسابات  إلى  مباشرة  المساعدات  ــوال  أم
الموظفين، وهو إجراء يهدف إلى تسريع شراء 
السلع والخدمات وسط األزمة وهذا ليس إال 

مبرًرا وتغطية.

اليونيسيف تحقق

تنظر اليونيسف، وهي وكالة أخرى تابعة 
مزاعم  في  اليمن،  في  تعمل  المتحدة  لألمم 
وفًقا  اليمن..  في  مخالفات  موظفيها  ارتكاب 
يجري  بالتحقيق،  دراية  على  أشخاص  لثالثة 
خورام  مع  تحقيقا  اليونيسف  في  مراقبون 
سماحه  في  يشتبه  باكستاني  مواطن  جاويد، 
تابعة  مركبة  باستخدام  كبير  حوثي  لمسؤول 
للوكالة، حيث منح ذلك الحوثي حماية رسمية 
من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي 
تقوده السعودية.. وتقوم اليونيسف بمراجعة 
لضمان  التحالف  مــع  سياراتها  تحركات 
المسؤولون عن مخاوفهم  عبر  وقد  سالمتهم؛ 
من إمكانية استهداف مركبات الوكالة في حال 
لحماية  تستخدم  أنها  التحالف  قوات  ظنت 

الحوثيين.
مع  الوثيقة  بصالته  معروفًا  جاويد  كان 
الحوثيين،  لالنقالبيين  التابعة  األمن  أجهزة 
وقال زميل سابق له ومسؤول إغاثة إنه تفاخر 
باستخدام عالقته لمنع مراقبي اليونيسف من 
لوحة  أقاموا  الحوثيين  إن  حتى  البالد،  دخول 
كبيرة له في أحد شوارع صنعاء، لشكره على 
جاويد  إلى  الوصول  يتسن  ولم  خدماته.. 
أن  أكدوا  اليونيسف  مسؤولي  لكن  للتعليق، 

هذه  لفحص  اليمن  إلى  توجه  تحقيق  فريق 
مكتب  إلى  جاويد  نقل  وأعلنوا  المزاعم، 
ووفًقا  موقعه؛  عن  يكشفوا  لم  لكنهم  آخر 
للعديد من األشخاص الذين تحدثوا إلى وكالة 
بين  وثيقة  عالقات  هناك  بــرس،  أسوشيتد 
موظفي األمم المتحدة والمسؤولين المحليين.

ميليشيات الحوثي تهدد األمم 
المتحدة

المتحدة  األمم  للجنة خبراء  تقرير سري 
عليه  حصلت  ــذي  والـ باليمن،  المعنية 
األسوشيتد برس، أن ميليشيات الحوثي تضغط 
على  إلجبارها  اإلغاثة،  وكاالت  على  باستمرار 
توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء 
تحركاتهم  على  السيطرة  بهدف  التأشيرات 
إن  مسؤول  قال  بعينها..  مشروعات  وتنفيذ 
أو عدم رغبتها في  المتحدة  عدم قدرة األمم 
معالجة الفساد المزعوم في برامج مساعداتها 
اليمنيين  لمساعدة  الوكالة  بجهود  يضر 
المتضررين من الحرب.. وأكد مسؤول اإلغاثة 
»هذه فضيحة ألي وكالة، وتدمر حيادية األمم 

المتحدة« )2(.
أن  خبر،  لوكالة  مطلعة  مصادر  أكدت 
الوسائل  بكل  عملت  المتحدة  األمم  منظومة 
هو  ما  على  اليمن  في  الوضع  إبقاء  على 
اإلنساني،  أو  السياسي  الشق  في  سواء  عليه، 
آلية  اإلغاثية  المتحدة  األمم  هيئات  تتبع  إذ 
ال  آنية  حلوٍل  على  بالمجمل  تعتمد  عمل 
تقّدم حال جذريا لحالة الفقر في اليمن ودعم 
الفئات األكثر احتياجاً وضعفاً إذ تورّطت بعض 
تغذية  في  العاملة  األممية  اإلغاثة  منظمات 
اإلغاثة  توزيع  خالل  من  اليمن،  في  الحرب 
ألسر المقاتلين في جبهات الحروب، سواء في 
في  أو  الحوثي،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
مناطق الحكومة اليمنية، بما في ذلك مناطق 

المواجهات، ما يجعلها داعما رئيسا للحرب.
المصادر عن أسفها من استمرار  وعبرت 
للعملية  المرصودة  األمــوال  هذه  كل  هدر 
فعاليات  على  وإنفاقها  اليمن،  في  اإلنسانية 
منظمات  تخدم مصالحهم، في ظل ضلوع  ال 
الفساد،  منظومة  من  بجزء  المتحدة  األمم 
كونها  الحرب،  سلطات  عن  تختلف  ال  بحيث 

تتغّذى على استمرار معاناة اليمنيين.
ودعت المصادر جميع الدول والداعمين 
مساعدات  من  دعمهم  وقــف  والمانحين 
إنسانية ومبالغ تقدم لتلك المنظمات الدولية، 
مفاقمة  تعمد  مقابل  ارصدتها  تتضخم  والتي 
معاناة اليمنيين الستثمارها في الحصول على 

تبرعات ومنح جديدة.

تدليس أممي

يؤكد الكاتب الصحفي والباحث السياسي 
وموظفين  مسؤولين  أن  الطاهر،  محمود 
من  وهم  والفساد،  التدليس  مارسوا  أمميين 
في  إنسانية  أزمة  أكبر  صناعة  في  ساهموا 
العالم، بسبب تسترهم على سرقة المساعدات 

اإلنسانية من قبل الحوثيين.
لوكالة  تصريح  في  الطاهر،  ــح  وأوض
أكبر على  ابتزازات  مارسوا  الحوثيين  أن  خبر، 
في  الدولية  المنظمات  ومسئولي  الموظفين 
إلى  األمر  وصل  بل  لهم،  الخاضعة  المناطق 
على  بموجبها  الحوثيون  يحصل  اتفاقية  إبرام 
المبعوثين  مع  ويتقاسمونها  المساعدات 

األمميين.
لإلغاثة،  سلمان  الملك  مركز  إن  وقال 
من  أكثر  يعمالن  اإلماراتي،  األحمر  والهالل 
مختلف  إلى  ويصالن  الدولية،  المنظمات 
شرائح اليمن، حتى المناطق الخاضعة لسيطرة 

تكالب الفساد يضاعف معاناة الشعب ويعيق السالم

الحوثيين، ومن األهمية أن يتم االستغناء عن 
بمراكز  واستبدالها  الدولية،  المنظمات  تلك 
أن  وأكد  اليمني..  المواطن  أواًل  يهمها  عربية، 
الحوثيين  مع  تعمل  فقط  الدولية  المنظمات 
كثيرة  أدلــة  وهناك  اليمني،  الشعب  مع  ال 
أسر  إلى  تذهب  التي  المساعدات  خالل  من 
يحصلون  ال  اليمنيون  فيما  معينة،  هاشمية 
وإن حصلوا  المساعدات،  تلك  الفتات من  إال 
على ذلك، يكون مقايضة قذرة من الحوثيين: 

األطفال مقابل المساعدات.

انعدام الشفافية

انعدام  هناك  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
على  القائمة  المنظمات  هذه  في  للشفافية 
برامج  تجد  فال  اإلنسانية،  المشاريع  تلك 
التي  والمشاريع  الدعم  حجم  عن  واضحة 
تقوم بها هذه المنظمات، كما أن هناك فسادا 
القائمين على تنسيق وترتيب عمل هذه  في 
حيث  المحلي،  المستوى  على  المنظمات 
المحلية  بالسلطات  المنظمات  هذه  تستعين 
وترتيب  لتنسيق  الشرعية،  لمنظومة  التابعة 

الدعم والمشاريع التي تنفذها.

فساد ممنهج

عمليات  أن  المتابعين  من  الكثير  يرى 
الغذائية  السالت  حتى  طالت  أيضاً  الفساد 
من  المتبقي  الجزء  من  توزيعها  يتم  التي 
ال  للمواطن  تقديمه  يتم  وما  المساعدات، 
الجهات  لدى  المسجل  ثمنها  نصف  يعادل 

القائمة على هذا األمر.
المنظمة  فيه  تكرر  الذي  الوقت  ففي 
اليمن،  في  المجاعة  عن  الحديث  الدولية 
األرض،  على  شيئاً  الواقع  من  تغير  ال  نجدها 
التشغيلية  النفقات  ترشيد  عن  نسمع  فلم 
كما  األمــور  تسير  بل  الرواتب،  تخفيض  أو 
بجانب  هذا  الصرخات،  تلك  مع  تزامناً  هي 
التي تحدثت حتى عن فساد  التقارير األمنية 
المواد الغذائية التي يتم تقديمها وأنها منتهية 
الرسمية،  الموانئ  عبر  إدخالها  وتم  الصالحية 
حليب  صالحية  انتهاء  إلــى  باإلضافة  هــذا 

األطفال أيًضا)3(.
األمم  مكاتب  من  تنبعث  الفساد  روائح 
كشف  ِمن  أشهر  فبعد  صنعاء،  في  المتحدة 
وجود  عن  األمريكية  برس  أسوشيتد  وكالة 
الصحة  منظمة  مكتب  يمارسه  كبير  تالعب 
شمل  صنعاء،  في  واليونيسف  العالمية 
الموافقَة على عشرات العقود المشبوهة دون 
أكد  مشروع،  غير  وكسباً  المطلوبة،  األوراق 
في  كبير  تالعب  موثوق، وجود  إغاثي  مصدر 
في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مكتب 

صنعاء، وبرنامج الغذاء العالمي.
الرياالت  ماليين  إنفاق  شمل  التالعب 
بالموظفين  خــاص  ســيــارات  موقف  لبناء 
المحليين في صنعاء، في الوقت الذي يعاني 
الفقر  يمني من  أكثر من عشرين مليون  فيه 
والجوع، وفق المصدر الذي مضى في حديثه 

لشؤون  المتحدة  األمــم  »أنفقت  موضًحا: 
ما  أي  دوالر،  ألف  وخمسين  مئة  الالجئين 
موقف  يمني، إلصالح  ريال  مليون   87 يعادل 
جوار  المحليين«،  بالموظفين  خاص  سيارات 
مكتب المفوضية بشارع الجزائر في العاصمة 

صنعاء.
»ماليين  برس«:  لـ«مدى  المصدر  وقال 
وهذه  صعبة،  ظروف  في  يعيشون  اليمنيين 
لكن  معاناتهم،  للتخفيف من  رُصدت  المبالغ 
مضيًفا:  سيارات«،  لموقف  تصرِفها  المنظمة 
ينخر  الذي  الفساد  أشكال  من  شكل  »هذا 
المنظمات العاملة في اليمن«، متابًعا »تُرصد 
الماليين من الرياالت لليمنيين، لكنها تذهب 

إلى مصروفات للمنظمات”.
اسمه:  ذكر  عدم  مفضالً  المصدر،  وزاد 
»عدد الالجئين في اليمن يصل إلى 250 ألف 
المبالغ  تُستخدم هذه  أن  األولى  الجئ، وكان 
بناء  في  فيها  التالعب  من  بدالً  إغاثتهم،  في 

موقف سيارات”.
المنظمات  ــاٍن،  ث إغاثي  مصدر  واتهم 
بوجود  ُمفيًدا  اليمنيين،  أموال  ببعثرة  األممية 
تسجيل  فــي  ذُكـــر،  مــا  جانب  ــى  إل تالعب 
األسماء التي تُسلم لهم مساعدات نقدية من 
المفوضية، كاشًفا عن مقتل مواطنين يمنيين 
استالم  ع  تجمُّ خــالل  الجوف  محافظة  في 
على  قائمة  تكن  لم  التي  المفوضية  مساعدة 
معايير صحيحة، إذ تم تسجيل األسماء بطريقة 
والتي  واالستقطاب،  المحسوبية  على  قائمة 
ت من خالل شريك المفوضية في محافظة  تمَّ
بوجود  تسببت  والتي  يارد،  منظمة  الجوف، 

خالفات كبيرة.
إحــدى  فــي  يعمل  آخــر  مصدر  ــال  وق
اسمه،  ذكر  عدم  طلب  اإلغاثية،  المنظمات 
مفوضية  مكتب  في  يُمارس  ال  الفساد  إّن 
الالجئين بصنعاء فحسب، بل يُمارس أيًضا، في 
مبالغ  تنفق  موضًحا:  العالمي،  الغذاء  برنامج 
للمباني  صيانة  عمل  مبرر  تحت  كبيرة  مالية 
لها في صنعاء وإب  التي تستأجرها كمكاتب 

والحديدة وعدن... وغيرها من المحافظات.
المبالغ  تتراوح  بــرس«:  لـ«مدى  وذكر 
للمباني  صيانة  عمل  مبّرر  تحت  المصروفة 
من سبعمائة ألف دوالر إلى مليون وستمائة 
يمني.  مليار  نصف  يعادل  ما  أي  دوالر،  ألف 
وهذه المبالغ كافية إلغاثة اآلالف من اليمنيين 
ال  األمر  المصدر..  ذكره  ما  وفق  أشهر،  لعدة 
يتوقف عند هذا الحد بالنسبة لبرنامج األغذية 
األعمال  تكلفة  أحيانًا  تصل  بل  العالمي، 
للصيانة، وفق المصدر، إلى مليوني دوالر، أي 

ما يعادل ملياراً ومئة وستين مليون ريال)4(.
الصحافي اليمني رماح الجبري في تصريح 
لـ“العرب” إلى أن المنظمات اإلنسانية العاملة 
في اليمن أخفقت في تقديم خدماتها بالشكل 
المطلوب والفاعل خالل سنوات الحرب، مشيرًا 
إلى أن األرقام ومؤشرات الوضع اإلنساني في 
لخطة  العالم  دول  تمويل  رغم  مخيف  تزايد 
أربع  منذ  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  االستجابة 

سنوات بصورة متكاملة.
المنظمات  الكثير من  الجبري أن  ويؤكد 
في  الحوثية  الميليشيا  قيادات  مع  تورطت 
اآلالف  بحرمان  تسببت  كبيرة  فساد  عمليات 
اإلنسانية؛  للمساعدات  المستحقين  من 
مواد  الحوثية  الميليشيا  “حولت  ويضيف 
اإلغاثة اإلنسانية التي تقدم من دول العالم إلى 
من  الحربية  عملياتها  لتمويل  اقتصادي  مورد 
خالل نهب المساعدات باسم منظمات حوثية 
الدولية  للمنظمات  محلي  كشريك  تعمل 
لتبيعها في األسواق السوداء وتستخدم المواد 
صمتت  فيما  والتجنيد  التحشيد  في  اإلغاثية 
النهب  عمليات  عن  المنظمات  هذه  غالبية 
األمر  يصل  أن  المؤسف  من  إن  بل  والفساد، 
مسؤولي  بين  المباشر  الميداني  التعاون  إلى 
من  الحوثية  الميليشيا  وقيادات  المنظمات 
مجنديهم  وتحرّكات  تنقالتهم  تأمين  خالل 
بما  بالمنظمات  الخاصة  السيارات  باستخدام 

فيها سيارات اإلسعاف”.
وكشفت “العرب” في تقارير سابقة عن 
استخدام قيادات حوثية لطائرات تابعة لألمم 
والعودة  صنعاء  خارج  إلى  لالنتقال  المتحدة 
إليها باعتبارهم ناشطين في منظمات حقوقية 
المنظمات  في  مسؤولين  واستجابة  يمنية 
حوثية  لضغوط  اليمن  في  العاملة  الدولية 
في  للعمل  للجماعة  الموالين  بعض  لفرض 

المنظمات.
مكتب  بالفساد  االتــهــامــات  وطــالــت 
غريفيث،  مارتن  اليمن  إلى  األممي  المبعوث 
تضخم  إلــى  يمنيون  ناشطون  أشــار  حيث 
حجم اإلنفاق في مكتبه بشكل يفوق نفقات 
مناطق  في  العاملين  األمميين  المبعوثين 

أخرى مشتعلة في العالم.
اليمنية  الحقوقية  الناشطة  ونشرت 
المقيمة في كندا رشا جرهوم في وقت سابق 
سلسلة من الوثائق التي تتضمن حجم اإلنفاق 
في مكتب المبعوث األممي الخاص إلى اليمن.
مكتب  ميزانية  إّن  جــرهــوم  وقــالــت 
مخصص  هو  ما  تخطت  اليمن  في  المبعوث 
ميزانية  بلغت  حيث  ســوريــا،  في  للبعثة 
دوالر  17مليون  حوالي   2019 لعام  المكتب 
ووصلت في 2020 إلى 18 مليونا مقارنة بـ16 

مليون دوالر للبعثة في سوريا.
وأكدت أن عدد موظفي مكتب المبعوث 
األممي إلى اليمن بلغ 95 موظفا العام 2018 
وارتفع إلى 101 في 2019م، أغلبهم موظفون 
دوليون، وذلك مقارنة مع سوريا حيث هناك 
91 موظفا، مشيرة إلى بلوغ مصاريف مكتب 
المبعوث المتعلقة بالطيران 1.3 مليون دوالر 

سنويًا.
كما نشرت جرهوم وثائق تضمنت موازنة 
الحديدة  في  المتحدة  األمم  مراقبي  بعثة 
التي بلغت 56 مليون دوالر في العام 2019م 
و4.6   2.4 بين  تتراوح  شهرية  نفقات  بمعدل 
التي  السفينة  إيجار  فيما وصل  دوالر،  مليون 
أكثر  الحديدة  في  لها  مقرا  البعثة  منها  تتخذ 

تكلفة  بلغت  فيما  شهريا،  دوالر   8000 من 
اإليجارات لسكن البعثة في الفنادق 3 ماليين 
دوالر، والفلل بواقع 1.8 مليون، في حين يبلغ 
في  العالمي  الغذاء  برنامج  بعثة  إيجار سكن 
مراقبون  ويشير  دوالر..  مليون  نصف  صنعاء 
يمنيون إلى أن الفساد في المنظمات الدولية 
العاملة في اليمن فاقم تردي الوضع اإلنساني 
في ظل تبديد القسم األكبر من الدعم اإلغاثي 
على  فيه  المبالغ  اإلنفاق  في  للبلد  الموجه 

مسائل لوجستية وفنية)5(.

ثانيا: فساد الشرعية
طُرحت  اليمن،  على  الــحــرب  ــوال  ط
السياسية  الطبقة  فساد  حــول  التساؤالت 
مسؤولي  ثروات  ومصدر  دولياً،  بها  المعترَف 
ومديرين  وزراء  من  »الشرعية«  يُسّمى  ما 
ووكالء وكبار ضبّاط وقادة عسكريين وزعماء 
أحزاب وقبائل وقادة أجهزة أمنية ورجال دين 
مثيرًا  بدا  إذ  وإعالميين،  سياسيين  وناشطين 
ثروات  مراكمة  من  هــؤالء  تمكُّن  للشكوك 
وبناء مؤّسسات استثمارية وفنادق ومنتجعات 
وبنكية  تجارية  استثمارات  وامتالك  سياحية 
وشركات متعّددة األهداف في عواصم الخليج 
بأن  علماً  قصيرة،  مدة  خالل  أخرى  وعواصم 
معظمهم من محَدثي النعمة الملتحقين بدول 
أو  »التحالف«  في  المشاركة  سواء  الخليج، 

خارجه )قطر وُعمان(.
دول  مــع  الشخصيات  تلك  تتخادم 
الدعة  إلى  الركون  لها  تؤّمن  التي  »التحالف« 
البالد واالستفادة من ثروات  واالستقرار خارج 
استمرار  تغطية  مقابل  قصور،  وبناء  البلد 
الدولية  المظلة  وتوفير  واستعارها،  الحرب 
اليمني  الوضع  على  المطّلعون  لها،  والمحلية 
التحالف(  )دول  الراعيَين  وجــود  أن  يــرون 
السياسيين  الــقــادة  مختلف  فساد  يزيد 
المناهضين  واألمنيين  والعسكريين  القبليين 
كلتا  تدعمهم  ممن  الحوثية«  لـ«المليشيات 
وقالت  وجنوبه،  اليمن  شمال  في  الدولتين 
وكالة »رويترز« إنها اطلعت على تقرير لألمم 
المتحدة يكشف أن البنك المركزي في اليمن 
تغيير  قواعد  خالف  عدن(  في  الحالي  )مقره 
وغسل  العملة  سوق  في  وتالعب  العمالت 
بمخطط  السعودية  الوديعة  من  كبيراً  جزءاً 
معّقد لغسل األموال وأدّر على تجار مكاسب 

بلغت قيمتها نحو 423 مليون دوالر.
أمــوال  هو  المبلغ  هــذا  التقرير  في 
إلى  مشروعة  غير  بطريقة  تحويلها  تم  عامة 
مؤسسات خاصة، فيما لم توضح الوثائق التي 
مثل  انتهاج  في  السبب  »المركزي«  قدمها 
المراقبون  وقال  المدمرة،  االستراتيجية  تلك 
إنهم يرون ذلك عمالً من أعمال غسل األموال 
وهي  حكومية،  مؤسسات  ارتكبته  والفساد 
والحكومة  المركزي  البنك  الحالة  هذه  في 
بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية 
في مواقع مهمة، وذلك لمصلحة مجموعة من 
التجار ورجال األعمال تتمتع بامتيازات خاصة. 

األمم  لفريق خبراء  السنوي  التقرير  اتهم  كما 
المتحدة للعقوبات المختص باليمن ما يسمى 
والفساد  األموال  بغسل  الشرعية«  »الحكومة 
غذائية  إمــدادات  وصول  في  سلباً  يؤثر  بما 

كافية.

اشترى مسؤولون كبار عقارات 
وأسسوا شركات في القاهرة 

وإسطنبول

واقع الحال أن الحرب كما سببت المزيد 
من الفقر والجوع والموت مثّلت كذلك فرصة 
والعسكرية  السياسية  القيادات  من  للمئات 
تتخذ  التي  »الشرعية«  يسمى  لما  التابعة 
إلى  فاتجهت  الستثماراتها،  آمناً  مكاناً  الخارج 
واستثمارية  وصناعية  تجارية  شركات  تأسيس 
في عدد من الدول العربية واألجنبية، على أن 
وخصوصاً  رواجاً،  األكثر  هي  العقارات  تجارة 
وماليزيا،  وتركيا  والسودان  واألردن  مصر  في 
وصوالً إلى الصين، كما أن هناك دوال تحتضن 
لكنها   ،« الشرعية  فصائل  »بعض  مسؤولي 
خارجها،  لالستثمار  األموال  نقل  من  تمنعهم 
الوجهة  هما  وإسطنبول  القاهرة  أن  وعلى 
هي  )األولــى  المسؤولين  الستثمار  المميزة 
تقدر  العقارات(،  لتجارة  المفضل  المركز 
 20 من  أكثر  اشتروا  اليمنيين  أن  اإلحصاءات 

ألف عقار من قصور وفلل وبيوت وشقق.
لـ«هيئة  الرسمية  البيانات  بحسب 
اليمنيون 231 منزالً  التركية«، اشترى  اإلحصاء 
في تركيا عام 2015، و192 في 2016، و390 
في  و1082   ،2018 في  و851   ،2017 في 
األشهر التسعة األولى من 2019، و3000 عام 
تتوقف  ال  التركية  الرسمية  البيانات  2020م، 
إلى  تضيف  بل  والعقارات،  البيوت  عند شراء 
لوائحها المؤسسات التجارية التي شهدت وفق 
البيانات الرسمية عام 2017م تأسيس 44 شركة 
برأسمال يمني، و79 في 2018م، وفي األشهر 
 ،41 عددها  بلغ  2019م  من  األولى  السبعة 
خالل  تركيا  في  شركة   164 اليمنيون  ليؤسس 

آخر عامين ونصف عام.
الفساد ال يتوقف على الطبقة السياسية 
»الجيش  يسمى  ما  يطاول  بل  والنخبوية، 
الوطني« المحسوب على ما تسمى الشرعية، 
الرسمية 400  تعداده وفق اإلحصاءات  ويبلغ 
عسكرية  مصادر  لكن  وجندي؛  ضابط  ألف 
مبالغ  المذكور  العدد  إن  تقول  مختلفة 
جداول  على  تضخيمه  ويجري  كثيرًا،  فيه 
موجودين،  غير  لجنود  العسكرية  الرواتب 
ولدى  كبار،  عسكريين  قادة  لمصلحة  وذلك 
هؤالء الضباط حوافز قوية للمبالغة الصارخة 
نتيجة  إلمرتهم  الخاضعين  الجنود  عدد  في 
المكافأة التي يحصلون عليها من قبض رواتب 
من  على  تعود  مكافآت  إلى  إضافة  ــدة،  زائ

يقودون قوات أكبر.
يُعتقد أيضاً أن المسؤولين متواطئون في 
»الحكومة  في  الدفاع  فوزير  المخطط،  هذا 
اعترف  المقدشي،  علي  محمد  الشرعية«، 
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الماضي  العام  مأرب  في  قواته  إخفاق  عقب 
بالفساد المستشري في جيشه، وقال إن الذين 
يقاتلون على الجبهات ال يتعّدون سوى 30% 
الجيش،  من  الرسمية  الكشوفات  أصل  من 
يلتحقون  ال  لجنود  أو  وهمية  أسماء  والباقي 
رواتبهم  تتقاضى  الحالتين،  وفي  بالجبهات، 
جانب  وإلى  قبليون؛  وزعماء  سياسية  جهات 
من  ماديًا  دعًما  القادة  كبار  يتلقى  الرواتب، 
ومركبات  ووقود  وذخائر  )أسلحة  »التحالف« 
الجنود  عدد  إلى  استناًدا  أخــرى(  ومعدات 
الذين يزعمون أنهم تحت سيطرتهم، تضخيم 
مدفوعات  في  ليس  مرتّباتهم  كشوف  نتائج 
الدعم  أيًضا  بل  فقط،  اإلضافية  الــرواتــب 

اإلضافي مما يمكن بيعه بعد ذلك)6(.
ومدراء  ووزراء  بحكومة  الشعب  يتفاجأ 
الحكومة  ودهاليز  وأزقــة  أروقــة  في  ووكــالء 
)الشرعية( بتحطيم األرقام القاسية في عملية 
إداري  أداء  ضعف  ويقابله  )المالي(  الفساد 
المناطة  بالمهام  القيام  من  وتنصل  وتقاعس 
ركود  )الشرعية(؛  الحكومة  تلك  في  فرد  بكل 
الخدمات واألوضاع  وتدهور ومياه راكدة في 
للمواطنين،  )المعيشية(  و  )االقتصادية( 
الثقة  وانهيار  شعبي  وضغط  غضب  يصاحبه 

بين الطرفين )الحكومة – المواطن(.
أموال تبذر وتصرف وتنهب دون حسيب 
ال  للغاية،  سيئة  وخدمات  وأوضاع  رقيب  وال 
في  مخيف  تردي  أسطر؛  في  وصفها  يمكن 
العمل  في  وتدمير  وتدهور  المواطن  معيشة 
المؤسسي وضياع وغياب كلي لمهام )الدولة(، 
وتنشيط دورها وعملها والقيام بواجبها.. أرقام 
ذريع حطم كل  خيالية وفساد مذهل وفشل 
في  نفسه  الفساد  وتجاوز  القاسية  ــام  األرق
الفساد  وبورصة  وأسواق  الحكومة)الشرعية(؛ 
عقود  مد  على  فسادي  معدل  أعلى  وسجل 
تعاقبت  وأنظمة  وحكومات  وأعوام  وحقب 

على إدارة كفة)الوطن(.

ال يحدث إال في حكومة الشرعية

في عملية فساد هي األعظم في مؤسسة 
مبلغ  صرف  يتم  حيث  )عدن(،  في  الكهرباء 
إلى  مادة)الديزل(  توريد  في  خيالي  ورقم 
يقدر  يومي  بشكل  في عدن  الكهرباء  محطة 
ما  دوالر(  المليون  ونصف  بحوالي)مليون 
بشكل  يمني  ــال  ري مليون   )744( يعادل 
اثنان  أي  تقريبا)22,320,000,000(  أي  يومي 
مليون  وعشرون  وثالثمائة  مليار  وعشرون 
ريال يمني شهريًا تصرف على كهرباء عدن في 
مادة الديزل في الشهر الواحد، في ظل صيف 
ساخن وارتفاع في درجة الحرارة في العاصمة 
عدن نتيجة انقطاع مستمر في التيار الكهرباء 
وخروج متواصل في المنظومة الكهربائية في 
وتردي  الكهربائية  المحطة  هشة  جرى  عدن 

أوضاعها)فني(.
كهربائية  محطات  إنشاء  يعادل  مبلغ 
ذلك؛  من  وأقل  سنة  خالل  ومتطورة  حديثة 
من  الكهربائية  الطاقة  توليد  يضاهي  مبلغ 
قد  مبلغ  اليمن،  من  وليس  العالم  أصقاع 
دون  نهار  ليل  دولة  إنارة  على  ويقوم  ينشي 
وتوليد  إنشاء  على  يساعد  قد  مبلغ  انقطاع.. 
يضاف  مخيف  فساد  عدن؛  في  نووي  مفاعل 
إلى قائمة الفساد المالي في حكومة الشرعية 
وال يحدث ذلك إال في حكومة الشرعية وفي 

بلد اسمه )اليمن(.

راتب محافظ البنك المركزي يوازي 
أو يفوق بكثير رؤساء أعظم الدول 

العظمى

ــزت الــوســط والــشــارع  فــي حــادثــة ه
)الشعب(  بها  وتفاجأ  عــام؛  بشكل  اليمني 
المرتب  مقدار  توضح  وثائقه  تسريب  عند 
اليمني  المركزي  البنك  مدير  يتقاضاه  الذي 
زمام وهو  العاصمة)عدن( محمد منصور  في 
الكثير من رؤساء  رواتب  تجاوز  الذي  الراتب 
وعدم  الحرب  ظل  في  بريطانيا(  )أمريكا، 
تشهده  الذي  واالقتصادي  المالي  االستقرار 

اليمن.

راتبا  يتقاضى  زمام  فإن  الوثائق  ووفق 
قدره )40 ألف دوالر( فيما يتقاضى نائبه )30 
حطم  قد  يكون  وبذلك  شهريا..  دوالر(  ألف 
زمام رقم قياسي تجاوز رؤساء دول عظمى من 
 33( يتقاضى  الذي  األمريكي  الرئيس  ضمنها 
)17ألف  أفريقيا  جنوب  ورئيس  دوالر(  ألف 
دوالر شهريًا( والرئيس الفرنسي )أقل من 17 
)16ألف  بريطانيا  وزراء  ورئيس  دوالر(  ألف 
دوالر(  ــف  )12أل الروسي  والرئيس  دوالر( 

شهريا.
ونائبه  البنك  محافظ  ــب  رات واعتبر 
المركزي  الجهاز  على  ينبغي  فساد  فضيحه 
للرقابة والمحاسبة الوقوف أمامها بكل حزم.. 
وتدهور  استقرار  عدم  اليمني  الريال  ويشهد 
وارتفاع مخيف في سوق العمالت ينذر بكارثة 

وشيكة وحتمية في قادم األيام.

تواصل حجم الفساد في مرتبات 
الجيش

يضرب  الذي  الفساد  لمسلسل  تواصل 
أسوار المؤسسة العسكرية والجيش الكرتوني، 
قال مسؤولون في الجيش الوطني والمؤسسة 
العسكرية »أن حجم الفساد يعصف بها ويصل 
ذروته، حيث وصل الى أربعة مليار ريال يمني 
)شهريا( وتعاني هذا المنظومة العسكرية من 
فساد مخيف ومذهل وخاصة من بعد حرب 
صيف )2015م(.. وتعاني المؤسسة العسكرية 
االختراقات  كثير من  الوطني من  الجيش  في 
األسماء  خالل  من  القانونية  غير  والتجاوزات 
من  أكثر  من  واالستالم  واالزدواجية  الوهمية 
الرقابة  وحدة عسكرية في آن واحد؛ وتغيب 
المؤسسة  هذا  في  والمحاسبة  واالنضباط 
في  الفساد  نسب  أعلى  شكلت  وقد  المهمة 
وتحطيم  الشرعية  الحكومة  وسوق  بورصة 

األرقام القاسية في الفساد)7(.
أقالت   ،2021 شباط  فبراير/  ــر  وأواخ
وَعيََّنت  منصبه  من  باكريت  راجح  الشرعية 
محله محمد علي ياسر؛ وناقشت في اجتماع 
المنطقة  هيئة  رئيس  توقيف  »إجــراءات  لها 
وجميع  الحيد(  )حسن  عــدن  فــي  الــحــرة 
أراضي  على  االستيالء  بتسهيل  المتورطين 
المنطقة، باعتبارها جرائم جسيمة بحق المال 
1993م  عام  المنطقة  هذه  وأُسست  العام”؛ 
اليمني،  الحرة  المناطق  قانون  صدور  بعد 
وغير  الجمركية  القيود  ــة  إزال إلى  وتهدف 
والخدمات  السلع  في  التجارة  على  الجمركية 
فيما بينها، لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع 

معدالت النمو االقتصادي.
شددت الشرعية الديكورية على »أهمية 
بمسؤولياتها  المختصة  النيابات  تضطلع  أن 
وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم 
المختصة لتكون تلك اإلجراءات بمثابة الرادع 
لمن تسول له نفسه العبث في المال العام«، 

وفق الوكالة.
في  شديد  تدهور  من  اليمن  ويعاني 
منذ  مستمرة  في ظل حرب  كافة،  القطاعات 
نحو 7 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة 
ألف   233 من  أكثر  بحياة  أودت  الحوثي، 
البالغ  السكان،  من  بالمئة   80 وبات  شخص، 
عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على 
بالعالم،  إنسانية  أزمة  أسوأ  في  المساعدات، 

وفق األمم المتحدة)8(.

ثالًثا: فساد المليشيات الحوثية
الحوثية  الميليشيات  قادة  فساد  ولّد 
ــاط  أوس فــي  السخط  مــن  جــديــدة  موجة 
اليمنيين القابعين في العاصمة صنعاء وبقية 
األيام  شهدت  حيث  المختطفة،  المحافظات 
والوقفات  المظاهرات  من  الكثير  األخيرة 
عناصر  تصريحات  إلى  وصــوالً  االحتجاجية 
محسوبين على الجماعة االنقالبية تحدثوا فيها 

عما وصفوه بـ«الفساد والعنصرية الحوثية”
ضد  نُفذت  التي  المظاهرات  تلك  ومن 
شهدته  ما  األخيرة  الفترة  خــالل  الجماعة 
مدينة إب )170 كلم جنوب صنعاء( من قيام 
العشرات من السكان بتنفيذ وقفة احتجاجية 

في  القيادي  بفساد  تنديداً  المدينة  وسط 
الصوفي  العزيز  عبد  المدعو  الميليشيات 
في  االستئناف  محكمة  رئيس  صفة  المنتحل 
في  القضاء  أحكام  في  السافرة  وتدخالته  إب 

المحافظة.
الجماعة  أمن  أجهزة  أن  شهود،  وذكر 
المجمع  إلى  الفور  على  هرعت  القمعية 
القضائي، وهو المكان الذي تجّمع المحتجون 
االستمرار  عــن  بإيقافهم  وبــاشــرت  حوله 
إلى جانب  التجمهر،  بتظاهرتهم ومنعهم من 

تهديدهم باالعتقال.
وبحسب ما تحدثت عن تقارير حقوقية 
الحوثي  القيادي  المحتجون  يتهم  إب،  في 
القضاء  بأعمال  تدخله  بمواصلة  الصوفي 
موالين  ونافذين  قيادات  لصالح  وتسخيره 

للجماعة بذات المحافظة.
لمواطني  االنقالبيين  قمع  حادثة  وتأتي 
إب ومنعهم من التظاهر ضد فساد الجماعة، 
نفسها  الميليشيات  ارتكاب  مع  بالتزامن 
انتهاكات أخرى مماثلة بحق قضاة غير موالين 

لها في العاصمة صنعاء.
الميليشيات الحوثية أحالت هذا األسبوع 
العشرات من القضاة في العاصمة صنعاء إلى 
انتقادهم  ما يسمى »مجلس محاسبة« عقب 
بات  الذي  الميليشيات  وجرائم  فساد  العلني 
مؤسسة  وقطاعات  دوائر  كافة  في  مستشرياً 

القضاء الخاضعة لالنقالب.
الذين  القضاة  أن  المصادر،  ــرت  وذك
أحالتهم الميليشيات على »مجلس المحاسبة« 
كان البعض منهم قد دعا عبر مواقع التواصل 
إلى  الحوثية  االنقالب  سلطة  االجتماعي 
لحقت  التي  المعاناة  تحّمل مسؤوليتها حيال 
حد  بوضع  وطالبوها  القطاع،  ذلك  بمنتسبي 

للفساد والبدء بصرف رواتبهم وحقوقهم.
وكالة  من  الحوثية  النسخة  وأوردت 
األعلى  القضاء  مجلس  يسمى  ما  أن  »سبأ«، 
برئاسة المدعو أحمد المتوكل أقر إحالة عدد 
على  بناًء  المحاسبة  مجلس  إلى  القضاة  من 
الموالي  القضائي  التفتيش  هيئة  رئيس  طلب 
ذلك  الحوثي  القيادي  برر  حيث  للجماعة، 
بحجة  بـ»التعسفي«  ُوصــف  الــذي  ــراء  اإلج
الوظيفية  بواجباتهم  المحالين  القضاة  إخالل 
بعض  بنشر  المتمثلة  بعضهم  ومخالفات 

الكتابات بوسائل التواصل االجتماعي.
وفي تعليق له، قال القاضي عبد الوهاب 
قطران »إن مجلس القضاء األعلى بصنعاء )غير 
الدستوري  بواجبه  يقوم  أن  من  بدالً  شرعي( 
األدنى  الحد  وتوفير  القضاة  رواتب  بصرف 
لمجلس  منهم  ــدداً  ع يحيل  حقوقهم،  من 
محاسبة بسبب نشرهم آراء ناقدة بصفحاتهم 

الفيسبوكية”؟
بجنون  مصابون  القوم  »هؤالء  وأضاف 
نصف  أنفسهم  يظنون  طواغيت  العظمة 
سماع  حتى  يريدون  ال  النقد،  فــوق  آلهة 
المهمشين  المفقرين  الجوعى  وتضور  أنين 
وحقوقهم  برواتبهم  المطالبين  القضاة  من 
للشعب”..  العدل  رسالة  إسداء  من  ليتمكنوا 
»تويتر«  على  له  تغريدة  عبر  قطران  وتابع 
بالقول »يظنون أن اإلرهاب والتنكيل بالقضاة 
المخزي«،  السقوط  من  سيعصمهم  األحــرار 

وفق تعبيره.
بجرائم  المنددة  للمظاهرات  وتوالياً 
أبناء  من  العشرات  تجمهر  فقد  الحوثيين، 
منطقة سعوان ومنتسبي جمعية الخمسين في 
مذبح والسنينة بصنعاء قبل أيام أمام البرلمان 
غير الشرعي الخاضع تحت سلطة االنقالبيين 
حد  بوضع  مطالبتهم  لتجديد  العاصمة  في 
التي  العسكرية  ولجنتها  الحوثية  للممارسات 

سطت على عقاراتهم ومنازلهم.
المحتجين  بأن  حقوقية  مصادر  وأفادت 
اللجنة  ونهب  اعتداءات  استمرار  من  شكوا 
القيادي  يقودها  التي  العسكرية  الحوثية 
جحاف،  حيدر  أبو  المدعو  الميليشيات  في 

أراضيهم وعقاراتهم.
لـــ»الــشــرق  المحتجين،  ــد  أح وقـــال 
منذ خمس سنوات  نعاني  زلنا  »ما  األوسط«، 
أبو حيدر  المدعو  الحوثي  القيادي  من بطش 

جحاف ولجنته العسكرية وسطوه بالقوة على 
أراضينا ومنازلنا في جمعية الخمسين«.

غير  الحوثيين  برلمان  في  النائب  وعلّق 
الشرعي أحمد سيف حاشد على تلك الحادثة 
في منشور على حسابه بـ»تويتر«، بالقول، إن 
من  يشكون  صنعاء  في  منزل  آالف   6 أهالي 

إجراءات وتعسفات الميليشيات.
قبيلة  انتفاضة  جديد  يخص  وفيما 
خلفية  على  الميليشيات  ذمار ضد  في  الحدا 
اختطاف واعتقال أحد أبنائها دون وجه حق، 
قبلية  مصادر  قالت  له،  ملفقة  تهم  وتوجيه 
من  ــدالً  وب الجماعة  إن  ذاتها،  بالمحافظة 
مؤخراً  عمدت  المحتجين  لمطالب  االستجابة 
لديها  والمعتقل  السجين  منزل  اقتحام  إلى 

محمد مقبل البخيتي.
الحوثية  وأشارت إلى أن عملية االقتحام 
نفذتها  احتجاجية  وقفات  ثالث  عقب  جاءت 
قبائل الحدا أمام مبنى وزارة داخلية الحوثيين 
للمطالبة  بالعاصمة  السبعين  ميدان  وفي 

بإطالق سراحه)9(.

النهب المالي:
الوسائل  إحــدى  المالي  النهب  يمثّل 
الحوثية  المليشيات  تُشعل  أجلها  من  التي 
السكان  كبّد  نحو  على  العبثية،  حربها  فتيل 
من  للمليشيات  تمكين  مقابل  بشعة،  كلفة 
من  قطاع  أي  يخلو  وال  الحرب..  أمد  إطالة 
أحد  أركانه، وهو  بين  الحوثي  الفساد  انتشار 
أهم السبل نحو تمكين المليشيات؛ وتستغل 
على  القمعية  سطوتها  الحوثية  المليشيات 
في  تتوسع  ثم  ومــن  المؤسسات،  مفاصل 
عمليات الفساد واسعة النطاق بما مّكنها من 
وتنفق  بعضها  تكنز  ضخمة،  أموال  تحصيل 
بعضها على حربها العبثية القائمة منذ صيف 

.2014
التوسع الحوثي في جرائم الفساد يرتبط 
بقاء  بأن  المليشيات  لدى  راسخة  بقناعة 
نفوذها على األرض مرتبط بالتوسع في إحالل 
الفقر بين كل شرائح السكان، لتضمن نفسها 
نشر حالة من الفوضى المجتمعية التي تمّكن 
السيطرة على مفاصل كل القطاعات.. الكشف 
من  تُثار  ما  دائًما  الحوثية  الفساد  جرائم  عن 
خالل حجم الخالفات التي تتفاقم بين عناصر 
هذا الفصيل المدعوم من إيران والتي اتسعت 

كثيرًا خالل المرحلة الماضية.
األموال  الحوثية على  القيادات  وتتصارع 
من  تخرج  التي  العناصر  أّن  كما  والنفوذ، 
دائرة السلطة في معسكر المليشيات سرعان 
التي  الفساد  جرائم  فضح  إلــى  تتحول  ما 
ارتكبتها المليشيات قبل ذلك، وحجم استفادة 
المؤسسات..  على  سطوة  من  المليشيات 
معسكر  ضربت  التي  الــخــالفــات  أحــدث 
المواد  مستوردي  بين  وقعت  المليشيات 
لمليشيا  التابعة  اليمن  تالل  وشركة  الزراعية 
أثار فضيحة فساد  ما  اإلرهابية، وهو  الحوثي 

جديدة للمليشيات.
ففي التفاصيل، تقّدم التجار المتضررون 
بكشوفات  الحوثية  الشركة  جبايات  من 
الشركة  إلــى  المدفوعة  للمبالغ  تفصيلية 
يُعرف  أن  دون  ريــال،  مليارات  ثالثة  بلغت 
مصير هذه األموال رغم انتخاب مجلس إدارة 
ومستوردي  تجار  وعضوية  برئاسة  للشركة 
المواد الزراعية.. ورفضت المليشيات الحوثية 
من  المحصلة  ــوال  األم مصير  في  التحقيق 
التجار، أو إيقاف نشاط الشركة إلعادة تقييم 

االختالالت والتجاوزات الكبيرة.
الحوثي  مليشيا  ست  أسَّ السياق،  في 
المدعومة من إيران شركة الجبايات الجديدة 
المواد  مستوردي  من  مالية  مبالغ  لتحصيل 
المحليين  المزارعين  تشجيع  بزعم  الزراعية 
المستوردة  الزراعية  األصناف  إنتاج  على 
في  زرعتها  يمكن  ال  أصناف  ذلك  في  بما 
الحوثية  الشركة  وتفرض  األرز..  مثل  اليمن 
من  المستوردين  على   25% لـ  تصل  جبايات 
تفي  ال  فيما  السنوية،  االستيراد  فاتورة  قيمة 
من  السوق  احتياجات  بتوفير  بالتزاماتها 
بتنفيذ نشاط زراعي  الزراعية أو تقوم  المواد 

ملموس)10(.

إذالل الشعب:

يمثّل إذالل السكان وإفقارهم أحد أهم 
الحوثية  المليشيات  أشهرتها  التي  األسلحة 
لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق  في  اإلرهابية 
عماًل على تحقيق مكاسبها من جانب، وضمان 
نفسه..  الوقت  في  اإلنسانية  األوضاع  تأزيم 
على  بالعمل  الحوثي  المخطط  هذا  وارتبط 
ن  تتضمَّ النطاق،  واسعة  فساد  جرائم  ارتكاب 
واســع،  صعيد  على  للموارد  وإنفاقًا  نهبًا 
وإنفاقها على أهوائها الشخصية، مقابل تأزيم 
الوضع المعيشي للسكان.. واتبعت المليشيات 
الحوثية بزًخا كبيرًا في اإلنفاق، مع تغييب أي 
أطر للرقابة، بما يمّكنها من التوسع في نهب 
هذه األموال، في وقٍت تتوقف فيه عن صرف 

الرواتب للسكان.
أحد أوجه الفساد والبذخ الحوثي تجلّت 
بالمليشيات،  لمسؤول  ضخمة  نفقات  في 
أّن  العربي«  »المشهد  أبلغ  مصدر  بحسب 
عن  يكشف  رقابي  تقرير  على  تحفظًا  هناك 
بوفيه  لحساب  ريــال  ماليين  عشرة  صــرف 
المدعو قاسم الوادعي المعين رئيسا لمؤسسة 
صرف  الحوثي  القيادي  ويرفض  اإلسمنت.. 
الحوافز الشهرية لموظفي المؤسسة ويقلصها 
باستمرار، فيما ترتفع نفقاته ببذخ.. وبحسب 
في  تطمع   - حوثية  قيادات  فــإّن  المصدر، 
المنصب - رصدت تجاوزات المدعو الوادعي 
بالتدوير  مطالبين  بممارساته  تقارير  ورفعت 
على  واالنقضاض  إقالته  أمل  على  الوظيفي، 

منصبه والحصول على امتيازاته.
المليشيات الحوثية دأبت منذ أن أشعلت 
الحرب على ارتكاب جرائم فساد، مّكنتها من 
وعناصرها،  لقياداتها  ضخمة  ثــروة  تكوين 
الوطنية  العملة  فــي  حــاد  انهيار  مقابل 
واضطراب حاد في سوق الصرف.. وال تتوقف 
بالعملة  المضاربة  عن  المليشيات  عناصر 
بيع  فيه  يعتبر  وقت  في  عديدة،  مناطق  في 
الخاضعة  المناطق  في  العمالت  وتــداول 
الممارسات  مجمد..  شبه  الحوثيين  لسيطرة 
لشركات  ضخمة  خسائر  في  تسبّبت  الحوثية 
الصرافة، إلى جانب اضطراب غير مسبوق في 
سعر الصرف، ونجم عن ذلك انهيار اقتصادي 

صاحبه تدمير القدرة الشرائية للمواطنين.
تتوقف  ال  الحوثية  المليشيات  أّن  كما 
قالت  أن  وسبق  األموال،  غسل  عمليات  عن 
تستند  التي  القدرات،  تقييم  مشروع  منظمة 
على تقاريرها منظمات اإلغاثة ومتخذو القرار 
األمم  منظمات  معها  وتتعاون  الغرب  في 
بعملية غسل  تقوم  الميليشيات  إّن  المتحدة، 
األموال التي تنهبها من الموارد العامة، وتجارة 
اإليرانية  المالية  والمساعدات  المخدرات، 
السرية، من خالل شركات الصرافة والعقارات، 
الحوثي  الفساد  النجم«..  »شركة  وتحديًدا 
األوضاع  في  االنهيار  من  حالة  أحدث  الهائل 
تُصنفها  إنسانية  ــة  أزم وصنع  المعيشية، 
التقارير الدولية بأنها واحدة من أشد األزمات 

حول العالم.
المليشيات  ــدام  إق أّن  محللون  ويــرى 
المعيشي  االنهيار  هذا  صناعة  على  الحوثية 
سبيلها  المأساوية  الحالة  هذه  بأّن  يتعلق 
لضمان استمرار فرض سطوتها على القطاعات 
والمؤسسات ومن ثم التوسع في نهب الموارد، 

وذلك من منطلق مليشياوي بحت)11(.
شن قيادي حوثي بارز هجوماً الذعاً على 
الميليشيات  قائد  متوعداً  وزعيمها،  جماعته 
أول  يكون  سوف  بأنه  الحوثي  عبدالملك 
القيادي  وفاجأ  برحيله..  للمطالبة  يخرج  من 
واألكاديمي بجامعة صنعاء الدكتور عبدالسالم 
السياسية  واألوساط  الحوثيين  رفاقه  الكبسي، 
دائرة  من  وجهته  بتحول  عموماً،  اليمنية 
مربع  إلى  الميليشيات  على  والثناء  المديح 
بياناً  الكبسي  وكتب  والتعنيف..  الهجوم 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  على 
»فيسبوك« قال فيه: »مثقف كبير مثلي، على 
مستوى العالم العربي، سيكون أول من يقول 
لعبدالملك الحوثي )ارحل(«.. كما هاجم وزير 

يحيى  الميليشيات  بحكومة  والتعليم  التربية 
بدر الدين الحوثي )شقيق زعيم المتمردين(، 
حيث سخر منه قائالً: »ما الذي يفقهه يحيى 
والتعليم،  التربية  بزمام  يمسك  حتى  الحوثي 
هل سيقلع بصل اإلخوان الدواعش بثوم أنصار 
الله، اللعنة!«.. وتابع في بيان آخر: »سأكتب 
لألجيال القادمة بأال ينخدعوا بالشعارات، وأن 
الله  أنصار  أظن  وما  الصادقين،  مع  يكونوا 
بصادقين، إذ حدثونا وكذبوا ووعدونا فأخلفوا، 
وضعوا  إذ  علينا،  فبغوا  منا  وكانوا  منهم  وكنا 
حتى  واستعملونا  الجهالء،  ورفعوا  العلماء 

تمكنوا، لكن الله غالب على أمره«)12(.

رابًعا: فساد المجلس االنتقالي
الجنوبية،  المقاومة  في  القيادي  كشف 
كبرى  فساد  عمليات  عن  الحسني،  عــادل 
يمارسها قيادات في االنتقالي مستغلين النفوذ 
اإلماراتي  الدعم  نتيجة  عليه  حصلوا  الذي 
مكاسب  من  حققوه  ما  ونتيجة  السخي 
االتفاق  حسب  اليمنية  بالحكومة  المشاركة 
واالنتقالي..  الشرعية  بين  الرياض  رعته  الذي 
إن  تويتر-  تغريدات على  الحسني -في  وقال 
االنتقالي  المجلس  رئيس  الزبيدي  عيدروس 
بات »يحتكم« على ممتلكات ضخمة بالداخل 
األشخاص،  من  عدد  مع  شركات  وله  والخارج 
مضيفاً أن الزبيدي شريكاً في شركة حضرموت 
عدن  في  البسيري  الله  عبد  مع  للطاقة 
إنه يشارك عباس صنيج في  وحضرموت، كما 
األمر  وذات  السعودية،  في  الذهب  تجارة 
الذهب في  بتجارة  الشعيبي  الكريم  عبد  مع 

اإلمارات.
أيمن  أبو  مع  شراكة  للزبيدي  أن  وأكد 
الدمام  بمدينة  العامة  التجارة  في  الشوذبي 
أراٍض  امتالكه  إلى  باإلضافة  السعودية،  في 
جهاد  مــع  يتشاركها  عــدن  فــي  ــارات  ــق وع
الشوذبي، فضالً عن األموال التي يحصل عليها 

من جهات ذات صلة وثيقة بنشاطة وعمله.
وفي ذات السياق أشار إلى القيادي في 
االنتقالي هاني بن بريك الذي وصفه بالمشرع 
بريك  بن  إن  قــال  حيث  للمجلس  الديني 
الممتلكات  من  كبيرة  حصة  على  يستحوذ 
كشرائه لفيال سكنية في خط المحافظ بقيمة 
955 ألف دوالر، باإلضافة إلى مصنع خرسانة 
ريال  مليون   3.5 بقيمة  بعدن  أحمد  بير  في 
سعودي.. ولفت إلى أن بن بريك الذي يقيم 
أربع شقق سكنية  يمتلك  اإلمارات،  في  حالياً 
في مشروع مجور بأكثر من 130 مليون ريال 
بجانب  أرض  فــدان   330 جانب  إلى  يمني 
مدينة  إلنشاء  مخصصة  األنــدومــي  مصنع 
سكنية، وبرجين سكنين في مدينة الفيصل في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وبشأن فساد قيادات االنتقالي والمقربين 
منهم، كشف الحسني عن شخص يدعى مدرم 
الفطيسي وهو »صهير« هاني بن بريك، حيث 
أشار إلى امتالكه لعقارات في تركيا في مدينة 
باشاك شهير، وبيليك دوزو تقدر بـ12 مليون 

دوالر.
شايع  شالل  االنتقالي  للقيادي  وتطرق 
مدير أمن عدن السابق وقائد قوات المقاومة 
الجنوبية، حيث أكد أن شالل أحد المجندين 
باألمن بشهادة ابتدائية، الفتاً إلى أنه تحول إلى 
قائد لمليشيات خارجة على الدولة ويستحوذ 
من  سعودي  ريال  مليون   14 نسبته  ما  على 
األمالك إلى جانب ضرائب أسواق القات التي 
تُقدر إيراداتها بالماليين شهرياً، كما أنه يمتلك 

مصعناً في أثيوبيا.
االنتقالي  الكشف عن فساد  وعلى ضوء 
وأسماء  إلى شخصيات  أشار  فإنه  وممارساته، 
الفساد  في  مساهمة  المجلس  خــارج  من 
األعمال  إلى رجل  لفت  ومتواطئة معه حيث 
والمتعهد لدى التحالف بشأن تغذية ورواتب 
إنه على  الذي قال  الحاج  السالم  الجيش عبد 
ومعين  الزبيدي،  عيدروس  مع  مباشرة  عالقة 
وضباط  اليمنية،  الحكومة  رئيس  الملك  عبد 
سنوات  خمس  خالل  أنه  وأضاف  سعوديين، 
من تمويل األحزمة األمنية تورط الحاج بأخذ 
فيما  تلك،  التمويل  حصة  من   8% نسبته  ما 

منها،   30% االنتقالي  رئيس  الزبيدي  يأخذ 
 94 يبلغ  األمنية  األحزمة  تمويل  أن  مفيداً 

مليون ريال سعودي شهرياً.
وسط  من  الحاج  اعتقال  جرى  قد  وكان 
ساعة   24 بعد  عنه  اإلفــراج  وتم  عدن  مطار 
الدفاع  إنها من وزيري  بعد جهود قيل حينها 
تغريدته  في  الحسني  يؤكد  فيما  والداخلية، 
أنه تم اإلفراج عن الحاج بتدخل من الزبيدي 

ومعين عبد الملك.
اليمنية  الحكومة  في  وزراء  يستثِن  ولم 
من التورط في الفساد والتواطؤ مع االنتقالي، 
حيث أوضح أن وزير النقل الحالي عن حقائب 
النفط  شركة  ومدير  الحكومة  في  االنتقالي 
سابقاً عبد السالم حميد كان خلف عملية نهب 
اإلدارة  أثناء   2019 عام  يمني  ريال  مليار   25

الذاتية لالنتقالي في عدن.
رئيساً  كان  حميد  الوزير  أن  إلى  ولفت 
حينها،  الذاتية  اإلدارة  في  االقتصادية  للجنة 
كبيرة  فساد  بقضايا  متورط  أنه  إلى  أشار  كما 
حيث  بعدن  النفط  شركة  إدارة  تولية  أثناء 
المستوردين  على  مخالفة  ضرائب  فــرض 
وذهبت  وقــود،  لتر  كل  عن  والمستهلكين 
جميعها لحسابه الخاص مع شريكة عيدروس 

قاسم الزبيدي المشار إليه سلفاً.
وخالل الحملة التي شنها على الفاسدين 
من  نشره  مــا  ضــوء  وعلى  االنتقالي  فــي 
انتقاليين  سمسارين  أن  أوضــح  ملعومات، 
عدن  فــي  أرضــيــة  آالف   6 على  يسيطران 
والمدينة  وفضل  وبير  أحمد  بير  على  تتوزع 
وأضاف  الدين..  صالح  حي  وخلف  الخضراء 
سناح  وصامد  الدائم  عبد  السمسارين  أن 
يسيطران على األراضي بمساندة من القياديين 

عيدروس الزبيدي وشالل شايع.
الحكومة  لرئيس  اتهامه  الحسني  ووجه 
حالياً  المتواجد  الملك  عبد  معين  اليمنية 
اتفاق  بموجب  أعضاء حكومته  مع  عدن  في 
بمعامالت  يتعامل  بأنه  وصفه  الرياض، حيث 
مع  مشبوهة  عالقات  وتربطه  قانونية  غير 
مع  شريك  معين  أن  أوضــح  كما  االنتقالي، 
والبسيري  والكريمي  هائل  وأوالد  االنتقالي 
بملياري  تقدر  هائلة  ثــروة  جمع  قد  وأنــه 
دوالر.. وأفاد أنه في سياق استغالل االنتقالي 
الجهات  وغياب  سيطرته  مناطق  في  لنفوذه 
جبايات  بفرض  قيامهم  الدولة  في  الرقابية 
غير قانونية على كل شاحنة صغيرة تخرج من 
عدن 15 ألف ريال، بينما يؤخذ من كل قاطرة 
كبيرة 30 ألف ريال.. وأضاف أن أكثر من 700 
قاطرة و2000 شاحنة صغيرة تخرج من عدن 
يومياً، ما يعني تحصل مليشيات االنتقالي إزاء 
هذا اإلجراء غير القانوني على 21 مليون ريال 
لهم  التابعة  النقاط  قيام  إلى  باإلضافة  يومياً، 
والقريبة من شركة النفط بأخذ 3 رياالت يمني 
عن كل لتر وقود، حيث يتم إخراج 4 ماليين 

مليون   12 على  تحصلهم  يعني  ما  يومياً  لتر 
ريال يمني أخرى يومياً وبشكل غير قانوني.

السياق  ذات  في  الحسني  عادل  وأكد 
أيضاً أن مدير أمن لحج صالح السيد هو اآلخر 
ويجبر  لحج  محافظة  ضرائب  على  يسيطر 
أصحاب الكسارات واألسواق على دفع إتاوات، 
إلى جانب حصوله على نسبة من مصنع الثلج 
الحوثي  جماعة  يتبع  شخص  يملكه  والــذي 
واسمه عمار جهالن من محافظة حجة، مشيراً 
إلى أن 80 مليون ريال يمني شهرياً تدخل إلى 

حساب صالح السيد)13(.
وال  أعظم؛  كان  خفي  وما  ظهر  ما  هذا 
ولكن  الدقيقة؛  التفاصيل  لذكر  المجال  يسع 
والفساد  االنتهاكات  كل  أن  تقول  المصادر 
موثقة؛  والــوطــن  الشعب  بحق  والجرائم 
للقاصي  لكشفها  المناسب  الوقت  يأتي  قد 
المصالحة  تمت  ما  إذا  تدفن  وقد  والداني؛ 

الوطنية وحساب الجناة على الله.

خامًسا: فساد التحالف في 
اليمن

للعجب  والمثير  للنظر  الملفت  من 
تتوسع،  الحوثية  المليشيات  أن  والحيرة 
ومواقع  ووحدات  معسكرات  لها  وتسلم 
عن  التحالف  يعلن  ــذي  ال الوقت  في 
ونصرته  الحوثية  للمليشيات  محاربته 
تتمدد،  الحوثية  المليشيات  للشرعية.. 
على  وعسكريًا  ميدانيًا  قياداتها  وتحركات 
مسمع ومرأى منهم؛ بينما الشرعية حبيسة 
ومساحات  والدهاليز،  واألروقة  الفنادق 
سيطرتها تتقلص بل حتى تأثيرها السياسي 
ويتعاظم  يزيد  وال  يوم؛  عن  يوًما  يتالشى 
وتالعبها  ودورانــهــا  ولفها  فسادها  غير 

بمصير وحاضر الشعب والوطن.
كتائب  أن  هو  التساؤل  يثير  ومــا 
التحالف  قــوات  من  وفصائل  عسكرية 
المحافظات  بعض  في  وتتجول  تمكث 
وحضرموت  المهرة  وخصوًصا  المحررة 
بأحادية دون وضوح مساراتها ومقاصدها 
وجود  ال  أن  يــدرك  والجميع  وأهدافها 
هناك  سقطرى..  في  وال  فيها  للحوثي 
ومحللين  يمنيين  لمواطنين  تصريحات 
أجانب تشير إلى سواد نوايا التحالف تجاه 
اليمن، وأن له أجندة ومصالح تتنافى مع 
مصلحة الشعب اليمني وسيادته ووحدته 

وأمنه واستقراره.
يقال أنه توسعت حرب التحالف على 
الفساد والمستفيدين منه إلى ملف الحرب 
في اليمن، وهو ما عكسته القرارات التي 
أعلن عنها العاهل السعودي والتي أفضت 
يأتي هذا  عال..  إقاالت على مستوى  إلى 
الحكومة  فيه  تستعد  الذي  الوقت  في 
داخل  نوعية  ــاالت  إق ــداث  إلح اليمنية 
العسكري  الملف  بقيادة  تطيح  أجهزتها 

علي  اإلخواني  الرئيس  نائب  رأسها  وعلى 
إنهاء  القرارات  األحمر.. وتضمنت  محسن 
خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
)المسؤول  المشتركة  ــوات  ــق ال قــائــد 
في  الحرب  ملف  عن  األول  العسكري 
اليمن في التحالف العربي( وإحالته على 
التقاعد والتحقيق، وتكليف الفريق الركن 
نائب  األزيمع  مطلق  بن  سالم  بن  مطلق 
بعمل  بالقيام  العامة  األركان  هيئة  رئيس 

قائد القوات المشتركة..
عبدالعزيز  األمير  إعفاء  تم  كما   
الجوف  منطقة  أمير  نائب  بن  فهد  بن 
السعودية(  المشتركة  القوات  قائد  )نجل 
إلى  التحقيق،  على  وإحالته  منصبه  من 
العسكريين  المسؤولين  من  عدد  جانب 
السعودية،  الدفاع  وزارة  في  والمدنيين 
على  الملكي  القرار  ونص  الفساد..  بتهمة 
الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  تولي 
السعودية استكمال إجراءات التحقيق مع 
كل من له عالقة بالتهم الموجهة للمحالين 
احتمال  يرّجح  ما  وهو  التحقيق،  على 
الفساد  المتورطين في قضايا  توسع دائرة 
في ملف حرب اليمن، بمن في ذلك بعض 
صلة  تربطهم  الذين  اليمنيين  المسؤولين 
بالملف ويتم عبرهم إيصال دعم  مباشرة 

التحالف.
االتهام  أصابع  توجيه  جانب  وإلــى 
تسببت  التي  السياسية  األجندات  لبعض 
خبراء  يلقي  العسكري،  الملف  تعثر  في 
الملف  إدارة  ســوء  على  بالمسؤولية 
مع  بالتقاسم  المالي  الفساد  واستشراء 
الحرب  مجريات  على  اليمني  الجانب 
عامها  ــول  دخ أوشــكــت  التي  اليمنية 

الثامن)14(.
ومن جانب آخر تم القصف بالطيران 
لقيادات وطنية ورموز عسكرية وسياسية 
من  وال  قريب  من  بالحوثي  لها  عالقة  ال 
األعراس  وصاالت  األسواق  وقصف  بعيد؛ 
الكبرى؛  الصالة  ذلك  رأس  على  والعزاء 
وكذلك قصف وتدمير مراكز التراث وقالع 
بينما  فيها؛  الحوثي  تواجد  مبرر  اآلثــار 
تماًما  يعرفونها  التي  الحوثي  معسكرات 
لم يصلها أذى؛ ومثل ذلك قصف الجسور 
الفنية  والمعاهد  والمدارس  والطرقات 
وليس  للشعب  ملك  هي  التي  والمهنية 
لقوات  قصف  من  حــدث  كم  للحوثي؛ 
الجيش اليمني ثم االعتذار المتكرر.. هناك 
التحالف  لدى  وعسكري  سياسي  فساد 
العربي الذي تقوده السعودية متغلل فيها 

حتى النخاع..
بين  ما  لألسماع  تصل  البالغ  ولألسف 
فترة وأخرى أن تشكيالت الدولة العميقة 
في الخليج عامة والسعودية خاصة تساند 
وسياسيا  لوجستيا  وتدعمهم  الحوثيين 
ــران  إلي ينظرون  ال  كونهم  وعسكريًا 
والصهيونية العالمية عدو فعلي بل شريك 

سري في كثير من المؤسسات االقتصادية 
والتهريب  والمواقف  السلع  وتــبــادل 
غير  والتجارة  والمافيات  صوره  بمختلف 
واحــدة  بحادثة  ونستدل  المشروعة.. 
العرضي  مستشفى  في  جرى  ما  كنموذج 
من استهداف إرهابي بالتعاون مع قيادات 
»الهاشمية  الحوثي  الحق  في حزب  بارزة 
السياسية«.. وهناك خفايا وخبايا ال حصر 
بوضوح  والمتأمل  للمراقب  تتضح  لها 

وجالء.

آثار الفساد بشكل عام ومخاطره

على الصعيد االقتصادي يؤدي الفساد 
يقوض  مما  االقتصادي  النمو  إعاقة  إلي: 
طويلة  التنمية  خطط  مستهدفات  كل 
أو  الدولة  موارد  إهدار  األجل..  وقصيرة 
يعدم  بما  استغاللها  تقدير سوء  أقل  على 
األمثل..  االستغالل  من  المرجوة  الفائدة 
أو  الوطنية  ســواء  االستثمارات  هــروب 
األجنبية لغياب حوافزها.. اإلخالل بالعدالة 
وإضعاف  والموارد  للدخول  التوزيعية 
بين  الهوة  ــاد  وازدي االقتصادية  الفعالية 
الفئات الغنية والفقيرة..إضعاف اإليرادات 
دفع  من  التهرب  نتيجة  للدولة  العامة 
باستخدام  والرسوم  والضرائب  الجمارك 
الوسائل االحتيالية وااللتفاف على القوانين 
اإلنفاق  لسوء  السلبي  التأثير  النافذة.. 
اهدارها  طريق  عن  الدولة  لموارد  العام 
قطاعات  يحرم  بما  الكبرى  المشاريع  في 
والخدمات  والتعليم  الصحة  مثل  هامة 
تدني  الموارد..  هذه  من  االستفادة  من 
وإضعاف  العامة  االستثمارات  كفاءة 
العامة  التحتية  البنية  الجودة في  مستوى 
عن  للتغاضي  تدفع  التي  الرشاوي  بفعل 

المواصفات القياسية المطلوبة.
الفساد  يؤدي  السياسي  الصعيد  على 
إلي: تشويه الدور المطلوب من الحكومة 
للدولة  العامة  السياسة  تنفيذ  بشأن 
وتحقيق مستهدفات خطط التنمية.. انهيار 
وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما 
يعدم ثقة األفراد فيها.. إضعاف كل جهود 
البناء والمعالجة المعززة للديمقراطية بما 
إقصاء  السياسي..  االستقرار  معه  يتزعزع 
للمناصب  الوصول  عن  واألكفاء  الشرفاء 
بين  السخط  حالة  من  يزيد  بما  القيادية 
األفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات 
الجهود  كافة  وتقويض  إعاقة  الــدولــة.. 
والقطاع  الحكومة  أعمال  على  الرقابية 

الخاص.
يــؤدي  االجتماعي  الصعيد  على 
االجتماعي  النسيج  انهيار  إلي:  الفساد 
وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات 
والمساواة  العدالة  عدم  نتيجة  المجتمع 
وغير  المباشر  التأثير  الفرص..  وتكافؤ 
االقتصادية  الفساد  لتداعيات  المباشر 
االمنية  االوضاع  استقرار  على  والسياسية 

والسلم االجتماعي.
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فوائد املاء الساخن
 مع العسل

كما  التنفسي،  الجهاز  وأمراض  والسعال  الحلق،  اللتهاب  جيد  عالج  هو  العسل 
ويزيل المخاط الزائد في الرئتين.

يحتوي العسل على مضادات األكسدة التي تساعد في إبقاء جلدك صحًيا ويمنع 
ظهور التجاعيد.

الماء والعسل يساعدا الجسم في تنظيم مستويات السكر في الدم بطريقة أفضل.
الفيروسات  البكتيريا،  لمحاربة  القوة  من  المزيد  الجسم  الخلطة  هذه  تعطي 

والفطريات.
تساعد على فقدان الوزن ألن مذاقها حلو، وبالتالي تكبح الرغبة في تناول أنواع 

أخرى من الحلويات.
حدوث  منع  على  أيًضا  تساعد  العسل  في  الموجودة  للتأكسد  المضادة  المواد 

مشاكل صحية في القلب.
الطاقة  الجسم، ويعززان مستويات  المتراكمة في  السموم  الماء والعسل يزيالن 

الخاصة بك.
في  معينة  أوقات  في  تحدث  التي  بالحساسية  الجسم  إصابة  من  الخلطة  تقلل 

السنة.
الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية األخرى الموجودة في العسل تعمل على 

زيادة مناعة الجسم.
تعتبر الخلطة جيدة لصحة الجهاز الهضمي، فهي تخلصك من االنتفاخ والغازات 

التي تسبب ألما في البطن.
تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي من الطفيليات.

العسل يمتص الماء من الكليتين، وبالتالي فإنه يخفف عملها.
عند دمج الماء مع العسل وبضع قطرات من عصير الليمون، يعمل المزيج على 

إزالة رائحة الفم الكريهة، ويعزز صحة الفم واألسنان.

ال تجادل أمك، حتى لو كنت علي حق
البر ليس مجرد قبلة تطبعها على رأس أمك، أو أبيك، أو على أيديهما، 
أو حتى على قدميهما، فتظن أنك بلغت غاية رضاهما!.. وال أن تجعل لها 
كلمات في صورة واتس او فيسبوك وال أن تسمع أنشودة عن األم فتدمع 

عينك... ليس هذا هو البر الذي المطلوب؛ فالبر هو:
أن تستشف ما في قلب والديك، ثم تنفذه دون أن تنتظر منهما أمرًا.

أن تعلم ما يسعدهما؛ فتسارع إلى فعله، وتدرك ما يؤلمهما؛ فتجتهد 
أنها  تحدثك-  ووالدتك  تشعر-  أمر  في  يكون  قد  أبداً!..  منك  يرونه  أال 

تشتهيه؛ فتحضره للتو، ولو كان كوباً من الشاي!
أن تحرص على راحة والديك، ولو كان على حساب سعادتك، فإذا كان 
سهرك في الخارج يؤرقهما، فنومك مبكرًا من البر بهما، حتى لو فرطت في 

سهرة شبابية، قد تشرح صدرك!
أن  الماليين- دون  تملك  كانت  ولو  مالك،  أمك من  تفيض على  أن 
تفكر- كم عندها، وكم صرفت وهل هي بحاجة أم ال، فكل ما أنت فيه، 
ما جاء اال بسهرها، وتعبها، وقلقها، وجهد الليالي التي أمضتها في رعايتك!

ما  ببذل جهد ألجلك، فيكفي  لها  أن تبحث عن راحتها، فال تسمح 
بذلته منذ والدتك، الى ان بلغت هذا المبلغ من العمر!

استجالب ضحكتها، ولو غدوَت في نظر نفسك مهرًجا !
قد  بقبلة،  تحصروها  فال  الجنة،  إلى  المؤدية  البر  طرق  هي  كثيرة 

يعقبها الكثير من التقصير !
بر الوالدين ليس مناوبات وظيفية بينك وبين إخوانك، بل مزاحمات 

على أبواب الجنة إن كانوا أحياًء أو من األموات.

السالم  ودورها في صناعة  وقانونياً  األقليات دستورياً  تأكيد حقوق  )العمل على  تحت شعار 
ترسيخ دولة المواطنة المتساوية( عقد المؤتمر األول إلشهار المجلس الوطني لألقليات عبر الفضاء 

اإللكتروني من خالل منصة الزوم يوم االثنين الموافق 21 مارس 2022م.
قال ناشطون حقوقيون أن األقليات في اليمن محرومة من بعض حقوقها اإلنسانية والتعامل 
المعاملة واالستبداد واالستغالل من  الدونية وسوء  العنصري والنظرة  للتمييز  االجتماعي، وتتعرض 

قبل المليشيات المتعددة في اليمن.
من جانبهم أكد مراقبون سياسيون أن هذا المجلس في حال استمراره سيكون له أثره اإليجابي 
وسيسهم في إيجاد توازن سياسي مستقبالً ال سيما في االستحقاقات النتخابات المجالس المحلية 
السلطات  مختلف  في  ومراكز  ومواقع  على حصص  بحصولهم  تفاؤلهم  عن  معبرين  والتشريعية؛ 

كمواطنين يمنيين تحت مظلة المساواة وسيادة الدستور والقانون.

إشهار املجلس الوطني لألقليات يف اليمن

الكون الذى نعيش فيه حقيقة مدهش ورائع؛ يقول العلم 
الحديث أنه يتكون من مليارات المجرات الشبيهة بمجرتنا درب 
حوالى  قطرها  ويبلغ  النجوم،  مليارات  من  تتكون  التي  التبانة؛ 
الدهشة  ولكن  يدهش  ما  ذلك  ليس  ضوئية...  سنة   100000
الحقيقية إن هذا الكون الالمتناهى، والذى نشأ منذ حوالى 13.8 
مليار عام نتيجة االنفجار الكبير من نقطة متناهية الصغر أصغر 
من حجم الذرة، وفى أقل من مليار مليار مليار جزء من الثانية 
الهائل  الكم  ذلك  كل  عنه  نتج  الذى  العظيم،  االنفجار  حدث 
الزمان  أيًضا  المادة والطاقة.. ليس ذلك فحسب، بل أوجد  من 
التي  الفيزياء  قوانين  وكل  بديهيتين  نظنهما  كنا  الذي  والفراغ 
غير  األخرى  األكوان  مليارات  يوجد  أنه  إدهاًشا  األكثر  نعرفها.. 

كوننا.. والله تعالى يقول: »وإنا لموسعون«.

بروق أملعية للجوهر
كلما زاد تدقيقك في كل مسألة في حياتك زاد تعبك النفسي؛ لذلك علماء النفس 

ينصحون بأهمية أن تتجاهل وتستخف باألمور من حين آلخر.
الرجل هو من يمنح السعادة لألسرة، والمرأة هي من تمنح الحب؛ ال يستطيع 
الرجل منح السعادة بدون الحب، وال تستطيع المرأة أن تمنح الحب بدون أن تكون 

سعيدة.
من األخطاء التي نرتكبها في حق أنفسنا؛ التأجيالت التي ال تنتهي: نؤجل الشكر، 

االعتذار، االعتراف، المبادرة، وكأننا نضمن العيش طويالً!

الكون 
املدهش

من وحي عيد األم
املوافق ٢١ مارس من كل عام

منوعات16


