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عيد األضحى يف ظل الغالء والال استقرار

نعيش أياًما مباركة؛ ونالحظ األيام تتراكض تلو بعض، وتمر السنون بعجل، 
األمور،  مجريات  عن  والحوقلة  بالحسبنة  المصحوب  األمل  الناس  ويحدو 
وادلهام الخطوب، وتعقد وسائل العيش، وصعوبة الوصول لحياة كريمة آمنة 
مستقرة؛ جراء التنكر للنعم، وتقليد الغير بصناعة الفوضى، والتداعي إلسقاط 
أنواع  الناس  وسامت  بالدين  تلبست  قوى  واستبداد  لحمق  ونتيجة  األنظمة، 

العذاب ورفيقتها الهائمة بالتشطير والتجزء.
في الماضي الغابر وجد بفعل الشيطان من يقول: ربنا باعد بين أسفارنا 
للمناداة  له، وحن  الله؛ يسرح ويمرح في خير ال نظير  وهو غائص في نعم 
الكأل  وراء  والترحال  والحل  األسفار  وتباعد  األمور  وعظائم  والثبور  بالويل 
الظالل  وارف  في  البقاء  وكره  ونزواته  هواه  تبع  لمن  إرث  فكأنه  والمرعى؛ 
ليشظف عيشه ويتبدل من الرغد إلى العناء والشقاء.. وبالمقابل ُوِصَف أهل 
اليمن بالحكمة واإليمان في ظروف كانت أصفى وأنقى من واقع اليوم؛ وكي ال 
يخيب ظن رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم ال يزال بسطاء الشعب في واقعنا 
المعاش يجسدون هاتان الصفتان بيدين ضارعتين للبارئ عز وجل أن ينتصر 
الله يمهل وال  أن  تماًما  الظالمين عجائب قدرته، ويدركون  لهم، ويريهم في 
يهمل، وإذا أخذ فأخذ عزيز مقتدر، بطشه شديد، ومن أسمائه الجبار المنتقم.
العقد االجتماعي المتفق عليه الذي ضبط عالقة الحاكم بالمحكوم انفرط، 
والسلطة التشريعية التي انتخبها الشعب من أوساطه شاخت وترهلت وخرفت 
وتشظت وبلغت من الكبر عتًيا؛ وترامت السلطة التنفيذية في مشاريع خارجية 
الغائرة، وحقدهم  السادية، وضغائنهم  الشعب وإلشباع غرائزهم  لالنتقام من 
السلطة  أما  والشنار؛  والعار  والدمار  البوار  بأنفسهم وشعبهم  فأحلوا  الدفين، 
لليمن وأهله  لطائفة وساللة وفئة وطبقة ال تمت  كلًيا  تنتمي  التي  القضائية 
الفتن  وزراعة  بل  القضايا؛  في  والمطل  والخديعة  والحيل  بالمكر  إال  بصله 
والدسائس وخلق الثارات والتسبب بالغارات وإذكاء الخناق والصراع والمعارك؛ 
واجتزاء تركة ومواريث الموتى بمبرر لوازم القسمة، واستهداف اليمنيين أرًضا 
القضاء وسيطروا  العلم، وخربوا  وجماال وإنسانًا وماال وُحليًّا وثماًرا.. احتكروا 
الناس  لخديعة  والدهقنة؛ وكل وسيلة  للكهانة  بجانب ممارستهم  الطب  على 
شؤونهم  في  الكواليس  وراء  من  وإدارتهم  بممتلكاتهم،  واالستفراد  واالستئثار 
مذهب  وعلى  أخرى  بوجوه  وتجددوا  كمنوا؛  تكشفوا  كلما  والعامة،  الخاصة 

السفارديم والبروتستانت والماسون.
اليمن في وضع استثنائي أكثر صعوبة وخطًرا  عيد األضحى يزور شعب 
يبنون  شديد  بنهٍم  الجدد  واألئمة  وكارثية؛  وأعباًء  ونََصًبا  وأوصابًا  ا  وهمًّ
رِّ والجوهر برخاء وتخمة وكبرياء وعتو،  امبراطورياتهم المالية وينامون على الدُّ
وأزالمهم  وأسلحتهم  واالختالس،  والنهب  والجبايات  الضرائب  من  ويضاعفون 
أنهم  ويزعمون  بكر  أبي  بوجه  يظهروا  أن  يحاولون  الشعب؛  بوجه  وأذيالهم 
الرواتب؛ وتحكموا  الناس من أبسط حقوقهم  أبي لهب؛ أحرموا  يخفون قلب 
وتحدي  بوقاحة  جرعة  وراء  جرعة  الشعب  يجرعون  زالــوا  وما  بأنفاسهم، 
وفجور؛ واحتكروا االستيراد للمواشي واألضاحي فجعلوا أسعارها ناًرا، وتحكموا 
تعهدوا  أن  بعد  خصوًصا  واألســود  الظاهر  بسوقيها  النفطية  بالمحروقات 
للمجتمع المحلي والدولي أن يتم صرف الرواتب من السفن التي دخلت ميناء 
الحوثية  بينما  بتنفيذها؛  الشرعية  انفردت  التي  الهدنة  اتفاق  الحديدة ضمن 

تمارس الخروقات يومًيا بغطاء أسيادها في الجانبين اإلقليمي واألممي.
التعيينات  بعض  عدا  واالستراتيجيات  األهداف  غامضة  ضبابية  شرعية 
ويواسيه  قلبه  يبرد  شيًئا  منها  المواطن  يلتمس  لم  والسفريات؛  والتصريحات 
ويبلسم جراحه، أو بصيص أمل يضيء دنياه ويعيد له كرامته؛ كأنها مع الحوثي 

والرباعية والثمانية على وفاق وبخندق واحد يستهدفه حاضًرا ومستقبال.
الطامحين  المأجورين  من  الصغار  نجد  والكوارث  المعامع  هذه  وبرغم 
لرضاء أسيادهم يلحقون باألفاكين ويسيئون للهامات الوطنية النظيفة؛ متخلين 
عن المبادئ والقيم التي رسمها النبالء بنصوص الميثاق الوطني كمنهج للشرفاء 
وعادوا لجذورهم التي أتوا منها، معلنين أنهم من المعادن الصدئة والمتآكلة 

والمتهالكة.
نأمل أن يستفيق الشعب؛ ويبحث عن حقوقه بل يبسط يده عليها، فلم 
والثورة ضد  فيها؛  الدنيا وما  أغلى من  والكرامة  الحرية  ما يخسره؛  يعد معه 
عام  وكل  كل شيء،  رغم  سعيد  مبارك  عيد  واجبة،  واالستبداد  والجور  الظلم 

وشعبنا ووطننا بألف خير.

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.

الشعب اليمني يتضور جوًعا ويعاين من الفقر املدقع والُجرع الظاملة والنهب املستمر

بينام الحويث يكدس األموال يف املنازل والبدرومات ويحرم املوظفن من رواتبهم

ويؤسس له وكرباء ساللته وأسياده امرباطوريات مالية يف الداخل والخارج

مرض الديسك أو االنزالق الغرضويف: األعراض واألسباب والعالج
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مأساة الموظف 
اليمني بلغة األرقام

تجار الحروب ودعاة السالم

بني مالك نب األشرت وكبش العيد!

دولة »الوالية« المرفوضة تتشكل أمام أعني الجميع

سوى  الحروب  تجار  من  أقذر  ال  أن  نالحظ  الحقيقية؛  مجافاة  دون 
المتنطعين باسم السالم الذي يبدوا أنه أصبح المصدر الجديد لالسترزاق 
وبالعملة الصعبة، ولم يعد لقضيتنا مصداقية وال قيمة وال أهمية بسبب 
الالهثين بعشوائية وبعيد عن مفهوم الدولة والعمل المنظم خلف تصدير 
وكاميرات  ميكروفونات  من خلف  وشعبه  اليمن  باسم  متحدثين  أنفسهم 

دولية تنقل لنا ترف نفاقهم وكذبهم الباذخ.
المؤتمرات تعقد في  الحقيقة؟!  الحمقى عن طريق  من يزيح هؤالء 
كل مكان وال نجد منها سوى بضع صور واستعراضات إعالمية، يكفي عبث؛ 
جميعنا نعلم أن الحل لن يأتي إال من الداخل إما بالتسوية السياسية أو 
الحسم العسكري، أسفي متى نستفيق من هذا الهراء ونتخلص من مهزلة 

المفاوضات؟!
والبوح  الجماعي  اللجوء  نمارس  وأبناءها  المعاناة  شركاء  هنا  نحن 
العلني في مساحة تكاد تصبح مسرحاً ألوجاعنا، نحن هنا فقط نشبه بعضنا 
للعالم  بها  ونخرج  نلملمها  بالكاد  التي  المفقودة  ذواتنا  عن  البحث  في 
قائلين: ها نحن ذا لم يتم القضاء علينا بعد ولن، ال تعليق على كم من 
األحداث التي تحدث حولي سوى التبلد والنظر عن كثب بذهول، محاولة 

إيجاد اإلجابة عن السؤال المؤذي لتفكيري، إلى أين نحن ماضون!!، فقط 
أعرف ونعرف جميعاً أننا ها نحن ذا..

ال أحد منا فوق المعاناة؛ جميعنا نعاني بأشكال ومستويات مختلفة؛ 
هذه الحرب لم يتبق لنا مجال لالستقرار، تخيلوا أننا نعيش هكذا من تلقاء 
الوطن  على  محسوبين  زلنا  وما  حقوق،  بال  وطن،  بال  دولة،  بال  أنفسنا، 
مواطنين، ونحن منزوعي الهوية والوطن؛ فليخبرني أحدكم من نحن إذا؟! 
بشيء  المعتلة  ودمائنا  بقلوبنا  انتماء سوى  وال  وطن  وال  أرض  بال  ونحن 

يسمى حب الوطن.
الصمت ال يعني عدم المعاناة؛ فمن اعتاد رؤية الجانب المشرق من 
حياتنا بتعمد منا أن نجعله يراه فقط؛ صعب عليه أن يستوعب بأنك تعيش 
لحظات مسروقة من قلب معاناة؛ اخترت أن تحتفظ بها لنفسك فقط، هذا 
نصارع  ونحن  دائماً  نصمت  أننا  عالنية،  يعاني  من  وبين  بيننا  الفرق  هو 
العناء الذي ال يحتمل بعيداً عن ألسنة البشر وتأويالتهم وابتذال مواساتهم.
سيأتي اليوم الذي ينفجر فيه الصامتون بوجه هذا العالم، لكن ال أدري 
كيف أو متى سيكون هذا االنفجار، اللهم الصبر والثبات والسالم لكل من 
القلوب  البشر وبشاعة بعض  الكثير من  العالم وقبح  يواجه بؤس  يعاني، 

وتشوهات الزمن.

يحدث الحوثيون أتباعهم عن أن عبد الملك الحوثي يعلم مخططات 
لديه معرفة  وأن  السرية،  األدراج  عليها ضمن  تزال مغلقاً  التي ال  األعداء 
بما تحيكُه أجهزة »الموساد والسي آي أيه«، قبل تنفيذ تلك المخططات، 
وحدثني بعضهم أثناء مؤتمر الحوار الوطني أن لديه »لحظة- هبة- نفحة« 

من الله يعلم بها ما ال نعلم.
غير أن هؤالء ينسون كل ذلك الِعلم اللدنّي الذي يؤكدونه لعبد الملك 
ينكر  داخل هياكل جماعته، ال  المستشري  الفساد  أحد عن  يكتب  عندما 
هؤالء الفساد، ألنه لم يعد بإمكانهم إنكار عين الشمس في وضح النهار، 
ولكن جهدهم ينصبُّ حول تبرئة عبد الملك من هذا الفساد الذي »ال علم 

للسيد به«، رغم أنه »يعلم ما في أدراج السي آي أيه”!
أما »َعلَم الهدى« الزائف وهدية السماء لليمنيين فغارق هذه األيام 
في محاضراته التي يقدمها عبر الشاشة داخل كواليس ال يجرؤ على الخروج 
منها، يحدث الناس عن علي بن أبي طالب ومالك بن األشتر، وفيما الحوثي 
السيء  الخبر  المواطن في صنعاء  يتلقى  لوالته،  اإلمام  يحدث عن وصايا 

المتمثل في رفع سعر البترول، كل 20 لتراً بـ 14 ألف ريال.
ترى: ما هو رأي مالك بن األشتر في خبر اليوم؟! وهل حذر اإلمام علي 
من خداع المواطنين بمواعظ تأتي للتغطية على عمليات فساد وصلت إلى 
أروقة األمم المتحدة، وناقشها مجلس األمن في جلسات عديدة، وصارت 
حديث المقايل واإلعالم؟! ولكن مهالً، الصورة ليست بهذه القتامة، وليست 
المليشيا صرف »نصف  قررت  الجيد:  الخبر  إليكم هذا  األخبار سيئة،  كل 

راتب”.
خبر جيد؟! أليس كذلك؟! حتى وإن كانت دبة البترول ستلتهم نصف 

الراتب النحيل أول ما يصرف، هذا إذا صرف.

المهم صار لدى الموظف نصف راتب »طاهر صرفه األطهار« الذين 
لديهم المرتبات والميزانيات واإلتاوات والجمارك والضرائب وحق المجاهد 
ليس  »نظيفة وطاهرة«،  أموال  وكلها  واألعشار،  والخمس  والزكاة  والمولد 
ألنها صرفت من طرف »أطهار« وحسب، ولكن ألنها مرت بعمليات غسيل 
أموال متعددة، أموال طاهرة فعالً، ليست كأموال »المرتزقة التي يصرفها 

العدوان”!
دعونا من ذلك، ولنعد لحكاية عبد الملك ووصايا اإلمام علي لمالك 
الوقار،  يُبدي  وتارة  تارة،  سردها  أثناء  الَعلَم  »يتخّشع«  التي  األشتر،  بن 
وأخرى يصطنع ابتسامة بلهاء دون سبب، متقمصاً دور الواعظ، لكي يقول 
المعلقة  المسبحة  الفساد، أنظروا إلى  أنا رجل بريء من كل هذا  للناس: 
الذي  الشال  الكتفين،  على  المسدوح  »الزهاد«  وشال  »العسيب«،  على 
استقبال  على  اليمن  خارج  سادته  يحرص  الذي  المتواضع  بالبساط  يذكر 
مريديهم به، إمعاناً منهم في خداع الجمهور بالزهد الزائف، قبل أن تكشف 

مؤسسات دولية امتالكهم لمؤسسات وأصول بقيمة مليارات الدوالرات.
بقي سؤال: أسقط الحوثيون الحكومة في 2014 بذريعة جرعة سعرية 
بقيمة 500 ريال ال غير، ترى كم من الُجَرع جرَّعوا الناس بها خالل ثماني 
سنوات عجاف من حكم »األخيار األطهار«؟! وبقيت وقفة فقهية: بمناسبة 
قدوم العيد، تجدر اإلشارة إلى أن الحوثيين يقولون لمن ال يستطيع شراء 
قيمة كبش العيد إن األضحية غير واجبة على الفقراء، لكنهم ال يقولون إن 

»اإلتاوات« غير واجبه على المساكين من أصحاب البسطات!
فقه عجيب: وبين مالك بن األشتر ودبة البترول وكبش العيد تشتت 
ذهن المواطن المسكين، فيما ال يزال عبدالملك يطل من الشاشة يتحدث 
الله ووصايا علي بن أبي طالب! ولله  عن الكرم والبذل والنزاهة وخشية 

في خلقه شؤون!

العنصري  الحوثي  االستعالء  دولة  برزت  اليمني  الصيف  بداية  مع 
بأذرعها الثالثة المتضخمة:

حلقات  ثقافية،  دورات  صيفية،  معسكرات  األيديولوجي:  الــذراع 
لفرض  كاسح  إيديولوجي  طوفان  أناشيد…  منشورات،  إذاعات،  مساجد، 

إيديولوجية »الله اختارنا لنحكمكم، وخلقكم لنصرتنا بالدم والمال”.
السرقة  جرائم  تترك  متفرعة  قمعية  أمنية  مؤسسة  األمني:  الذراع 
والنهب والقتل الفردي طليقة ألنها ال تهدد سلطتها، وتهتم بجرائم الفكر 
وجرائم المطالبة بالحقوق والمرتبات التي اعتبرها زعيمهم الطائفي »خيانة 

عظمى”!

الذراع المالي: مؤسسة نهب غير مسبوقة تعمل بال كلل لتركيز المال 

وال  الظل،  في  ومختفية  معدودة  أيد  في  واألوقاف  الخاص  والمال  العام 

أيدي  من  الفتات  بقايا  نهب  في  تأخرها  إال  المنظمة  هذه  يؤرق  شيء 

سعرية  بجرعة  العيد  الحوثيين«  »سلطة  استقبلت  والجوعى؛  الفقراء 

جديدة وبإصرار ال يكل في رفض دفع الرواتب رغم سيول اإليرادات التي 

ال تنقطع وتدخل في حسابات خاصة ومجهولة.. »سلطة« ترى نفسها »بال 

مسؤوليات« ألنها معينة من السماء، وألن دم اليمني وماله منحة »إلهية- 

نبوية« في يدها تتصرف بها متى تشاء وكيفما تشاء.

أ/ إبراهيم الجرفي

أ/ بشرى العنسي

د/ محمد جميح

أ/ حسين الوادعي

لن أبالغ إذا قلت بأن المواطن اليمني عموماً والموظف اليمني 
الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  انسانية  مأساة  يعيش  الخصوص  وجه  على 
فقد انقلب حاله رأساً على عقب، فبعد أن كان يعيش حياة كريمة 
بالمرتب الشهري الذي كان يستلمه بشكل دوري ومتواصل، أصبح 
ست  منذ  المرتب  ذلك  انقطاع  بعد  مأساوية  حياة  يعيش  اليوم 
سنوات تقريباً بسبب الحرب، وبين كل فترة وفترة تتفضل السلطات 
الراتب  من  النصف  وذلك  ليت  ويا  راتب،  نصف  بصرف  الحاكمة 
ال يزال بنفس القيمة والقوة الشرائية التي كان عليها قبل الحرب، 
فقد تغير حاله وانهارت قيمته الشرائية بشكل كبير جداً، فلم يعد 
أبالغ  أنني  البعض  يقول  قد  سابقاً،  عليه  كان  مما  إال 10%  يعادل 
الواقعية  باألدلة  أقول  أثبت لكم صحة ما  في كالمي، لذلك سوف 
واألرقام السعرية، وحتى تتضح الصورة أكثر لكل الناس سوف أجعل 

من سعر الدبة البترول سعة 20 لتر وحدة قياس .
وهاكم مثال واقعي يؤكد كل ما ذكرت كان مرتبي مع الحافز 
يعادل  وكان  ريال  ألف   85 حدود  في  2015م  العام  في  الشهري 
حينها قيمة 40 دبة بترول تقريباً، وكنت استلمه شهرياً دون انقطاع، 
واليوم مرتبي بدون الحافز مبلغ 65 ألف ريال ويعادل اليوم قيمة 
ست  حوالي  منذ  مقطوع  وذاك  هذا  وفوق  فقط،  بترول  دبات   4
السعرية  قيمته  اليوم  فمرتبي  واضحة  أصبحت  والمقارنة  سنوات، 
تساوي %10 فقط من مرتبي سابقاً، هذا في حال استالمي له شهرياً 
وباستمرار، فما بالنا إذا كان مقطوع كما يعرف الجميع، واآلن قبل 
ما  وهو  راتب  بنصف  علينا  السلطة  تتفضل  سوف  األضحى  عيد 
السعرية تعادل %5 فقط  يعادل قيمة دبتان بترول فقط، وقيمته 
اليمني  الموظف  التي يعيشها  المأساة  ، لتتضح حجم  المرتب  من 

في ظل األوضاع القائمة.
يعكس  ما  وهو  اليوم،  كائن  وما هو  كان  ما  بين  مهول  فارق 
معالم المأساة اإلنسانية الفظيعة التي يعيشها الموظف اليمني، في 
ظل تجاهل وصمت داخلي وخارجي مريب، فكيف يمكن لموظف 
أن يعيش بمرتب لم تعد تساوي قيمته الشرائية إال %10 من مرتبه 
السابق، وذلك في حال أنه يستلم هذا المرتب الهزيل بشكل شهري، 
فكيف حاله وهو ال يستلمه منذ عدة سنوات، فقط بين كل فينه 
وأخرى تصرف له السلطات الحاكمة نصف راتب ما يعادل %5 من 
مرتبه السابق، بالعقل والمنطق كيف يمكن لموظف يعول أسرة أن 
يعيش فقط ب%10 من قيمة مرتبه السابق، على اعتبار أنه يستلمه 
بشكل متواصل، فما بالنا إذا كان ال يستلم منه إال %5 في كل ثالثة 

أشهر تقريبا.
وبلغة األرقام ولكي يظل مرتبي بنفس قيمته الشرائية السابقة، 
 100  × اآلن 65000  الشهري   مرتبي  يكون  أن  المفترض  من  فإنه 
مسايرة  من  أتمكن  لكي  وذلك  ألف،  وخمسون  ستمائة   =  10  ÷
االرتفاع الكبير في األسعار، ولكي يظل مرتبي بنفس قيمته الشرائية 
السابقة، ولكي أستطيع العيش بنفس المستوى المعيشي السابق، 
هذا من  اليوم، طبعاً  بترول بسعر  أتمكن من شراء 40 دبة  ولكي 
سابع المستحيالت ألن السلطات الحاكمة ترفض أن تصرف لي مبلغ 
65 ألف فقط بشكل شهري، وترى أن صرف هذا المبلغ أمر ترفي، 
رغم أن قيمته السوقية لم تعد تساوي إال %10 من القيمة الحقيقة 
لمرتبي السابق، وهنا تكمن مأساة الموظف اليمني ويتجلى حجم 
المعاناة التي يعيشها في ظل هكذا أوضاع كارثية، وفي ظل تهاون 
تواطؤ  الوظيفية، وفي ظل  تجاه حقوقه ومستحقاته  كبير  سلطوي 
اللجوء إلى  وصمت أممي ودولي، ولم يعد أمامه من سبيل سوى 
وللصبر  الوكيل؛  ونعم  الله  حسبنا  يقول  حاله  ولسان  تعالى،  الله 

حدود.

عواقب االنتشار العسكري للناتو 
يف أوروبا بناًء عىل قمة مدريد

حلف الناتو: هو تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي 
وحماية  واالستقرار  السالم  لتعزيز  إنشاؤه  تم  شمالي 
هي  مؤسسة،  دولــة   12 وقعت  حيث  أعضائه،  أمن 
وفرنسا،  المتحدة،  والمملكة  وكندا،  المتحدة،  الواليات 
و8 دول أوروبية أخرى، معاهدة شمال األطلسي )ناتو( 
عام 1949م، متعّهدين بحماية بعضهم بعضا بالوسائل 
السياسية والعسكرية، وقد نما الحلف على مر العقود 
منذ ذاك الحين ليضمَّ إجمالي 30 عضوا، ويقع مقره في 

العاصمة البلجيكية بروكسل.
أوروبــا  يُجِبُر  بوتين  أن  غربيّون  محلّلون  يرى 
على  التركيز  إعــادة  على  وكندا  المتحدة  والواليات 
الدفاع اإلقليمي على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو، 
األوروبيين  والسياسيين  المحللين  بعض  ويستشعر 
إلى  يشيرون  حيث  االنتشار،  هذا  جــرّاء  من  الخطر 
الجيوش  على  المدى  بعيدة  عواقب  وجود  احتماالت 
عقوٍد  عبر  استطاعت  التي  أوروبا  في  والمجتمعات 
الصداقة  رغم  األمريكي،  القرار  عن  استقاللية  تحقيق 
والمصالح المشتركة، وكان هناك طيلة السنوات الماضية 
حديث ال ينقطع بين النخبة في أوروبا عن تبعية القرار 
البريطاني على سبيل المثال للواليات المتّحدة في سير 

عكس االتجاه مع بقية دول االتحاد األوروبّي.
بريطانيا من  لخروج  األمريكي  الدعم  العالم  تابع 
االتحاد األوروبي وما تضمنه من وعود بتعزيز الشراكة 
فرنسا،  حاولت  كما  التجارية،  واالتفاقات  اقتصادية 
السيادة  لتعزيز  مبادرات  األخيرة، إطالق  السنوات  في 
األوروبية، خاصة خالل مواجهة أزمات التدخل األجنبي 

في دول الصراع.
من  أوروبــا  سماء  لتغيّم  حاليا  المخاوف  وتعود 
دعاة  النخبة  من  مطالبات  صوت  يعلو  ومعها  جديد 
لتفكير  األوروبي  القرار  واستقاللية  األوروبية  القومية 
استراتيجّي جديد من أجل التعامل مع عودة ما يُطلُق 
إلى  والحاجة  ــا  أوروب إلى  اإلمبريالية  بالحرب  عليه 
المزيد من المال، والمزيد من األفراد واألسلحة، خاصة 
أهبة  ليكونوا على  أوروبي  ألف جندي  تعبئة 300  أن 
االستعداد في المستقبل، مثلما جاء في محادثات قمة 
البداية؛ وستكون عمليات  الناتو بمدريد، ليست سوى 
النشر الدائمة للقوات على الجانب الشرقي األوروبي، 
وفقاً  ضرورية  األلماني،  الجيش  جنود  ذلك  في  بمن 

لخطة الناتو إذا استمر بوتين في الحرب على أوكرانيا.
كان مؤتمر قمة الناتو في مدريد قد سبقه اجتماع 
دبلوماسي آخر رفيع المستوى، هو قمة مجموعة السبع 
في جبال األلب البافارية بألمانيا، والذي نسق مواقف 
على  وتداعياتها  األوكرانية  األزمة  تجاه  الكبرى  الدول 
مجموعة  قمة  عن  ونتج  بأسره  والعالم  الحلف  دول 
تستهدف  التي  الجديدة  اإلجراءات  من  سلسلة  السبع 
وهو  روسيا،  في  الذهب  واحتياطيات  األسلحة  صناعة 
أمد  إطالة  حال  في  المستقبلية  الترتيبات  يعكس  ما 

الحرب.
وكانت أنقرة قد أسقطت حق النقض ضد انضمام 
السويد وفنلندا إلى الحلف في الوقت المزامن للقمة؛ 
من  للمتقدمين  رفضها  أّن  يرون  الحلف  أعضاء  وكان 
إشارة  يرسل  أن  شأنه  من  ــي  األوروب الشمال  بلدان 
الهدية  بوتين  ويمنح  الناتو،  وحدة  ويضعف  خاطئة، 

من  قوي  بدعم  قامت،  المطاف،  نهاية  في  المثالية.. 
الواليات المتحدة، بما يمكن توقّعه مسبقاً من حليٍف 
خضم  في  معاً،  وأوروبا  المتحدة  للواليات  استراتيجّي 
واحدة من أخطر األزمات منذ تأسيس الناتو، وتوصلت 
استخدمت  التي  األكبر  القضية  لمصلحة  اتفاق  إلى 

لتحقيق المصالح.
في غضون ذلك، يمكن للسويد وفنلندا أن يخطوا 
على  قطعاها  التي  التعهدات  في  بسهولة  خطواتهما 
تسليم  إمكانية  في  ثالثتهم  وسيبحث  لها؛  نفسيهما 
المقابل،  في  عمليّاٍت؛  في  بالضلوع  أكراد  مشتبهين 
ستحصل السويد وفنلندا على مزيد من األمن والتضامن 
كيلومتر   1300 إضافة  وستتم  التحالف،  في  كأعضاء 
بسبب حدود  الناتو  لحلف  الشرقي  الجناح  إلى  أخرى 
فنلندا المباشرة مع روسيا، وهي مساحة ممتدة يجب 
حمايتها بأي ثمن، هذا ما وعد به أعضاء الناتو اآلخرون 
المقابل تجلب جيًشا مدربا ومجهزا  والتي في  فنلندا، 
أي  بمنعِ  يلتزم  الــذي  الحلف  إلى  احترافّي  بشكل 
طموحات روسية للهجوم في الشمال، سيكون الجيشان 
ما  وهذا  الناتو،  إلى  قيمة  إضافة  والسويدي  الفنلندي 
جنود  سيلعب  وقريباً  للحلف؛  العامة  األمانة  أكدته 
من فنلندا والسويد دوًرا أكبر في الدفاع عن دول بحر 

البلطيق والسيطرة عليه.
واضحا:  أصبح  الناتو  لحلف  المستقبلي  المسار 
الوسائل  بكل  الروسي  التهديد  ضد  موحد  دفاع  توفير 
ُد  ستُحدِّ ضخمة،  عسكرية  وبوحدات  والردع  التقليدية 
التالية  التحديات  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب  نتيجة 
تكون  فقد  أوكرانيا،  سقطت  إذا  الناتو؛  يواجهها  التي 
األهداف  هي  جورجيا  أو  مولدوفا  أو  البلطيق  دول 
الغربية  التحالفات  أن  يبدو  ال  التي  لروسيا  التالية 
وتوطيد  أوكرانيا  في  حربها  الستمرار  رادعاً  وتوطيدها 
تحالفاتها هي أيضاً، خاصة مع الصين لوقف التهديدات 
المحتملة لحدودها مع مولدوفا وجورجيا، أما إذا تمت 
هزيمة روسيا وفقاً لما يخطط له تحالف الناتو ويهدف 
سياسات  إتباع  آنذاك  الناتو  على  فسيتعيُّن  لتحقيقه، 
احتواء واسعة النطاق، ويعتمد نجاح استراتيجية الناتو 
المستقبلية بشكل كبير، أكثر من قبل، على أقوى وأهم 
بايدن  إدارة  وأعربت  المتحدة؛  الواليات  لها،  حليف 
يدعو  ما  هناك  ليس  لذلك  بالتحالف،  بشدة  التزامها 
المرشح  فاز  إذا  لكن  المتحدة..  الواليات  في  للقلق 
الترشح  الذي ينوي  الجمهوري، أو حتى دونالد ترامب 
في انتخابات عام 2024، فقد يواجه الناتو األزمة التالية: 
سيتبعون  األوروبيون  كان  إذا  ما  فيه  المشكوك  من 
ومستقلين  »سياديين«  وسيصبحون  الفرنسي  االقتراح 

في قرارهم بما يكفي للدفاع عن أنفسهم.
على  الحلف  يزال  ال  الحالي  الوقت  في  ختاما، 
تعليقات  الحياة و«يركل« و«يلكم« بشراسة، لكن  قيد 
حول   2019 عام  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
تجربة الناتو »للموت الدماغي« يجب أن تكون بمنزلة 
تحذير؛ فبعد كل شيء، ربما سيكون »ترامب ورفاقه« 
على استعداد للتضحية بأوكرانيا الستيعاب حكام روسيا، 
ولحين اتّضاِح مسار هذه التطّورات المتشّعبة، سيبقى 
العالُم ينزُف يومياً مليارات الدوالرات على حساب قوت 

شعوبه ومواردها واستقرارها ورفاهيتها.

ال شك في أن ما آلت إليه العالقات بين إثيوبيا 
ودول الجوار، خاصة مع السودان ال يصب في مصلحة 
المصرية  والعالقات  خاصة  المنطقة،  في  االستقرار 
اإلثيوبية كان لها أبعاد ثنائية وإقليمية ومائية وكنسية 
عديدة، ناهيك عن مجال االستثمار والتجارة، ومجاالت 
ولعل  وغيره.  والتكنولوجي  الفني  والتعاون  التدريب 
مسار العالقات مع إثيوبيا قد تأثر بفعل ثالثة أسباب 
رئيسية أولها وأهمها بال شك هو التعنت اإلثيوبي في 
مفاوضات سد النهضة دونما النظر لنتائج المفاوضات 
الثالث “مصر وإثيوبيا والسودان«  الدول  الثالثية بين 

التي بالفعل قد توقفت تقريبا.
يتمثل السبب الثاني في توتر العالقات اإلثيوبية 
السودانية بشكل غير مسبوق لعوامل تتعلق بخشية 
النهضة على  المتوالي لسد  الملء  تأثير  السودان من 
السدود السودانية وعلى سالمة مواطنيها وأراضيها كما 
حدث في فيضانات األعوام الماضية، وكذا نجد تصاعد 
موضوع الحدود المتوتر في منطقة »الفشقة«، وهى 
المنطقة المجاورة لسد النهضة، وهى أراض سودانية 
دخولها  تم  والتي  القانونية،  االتفاقيات  وفق  باألصل 
من جانب القوات السودانية التي حققت تقدما كبيرا، 
لكن أصبح األمر مثار نزاع وتوتر متجدد ووصل األمر 
لدرجة تدخل االتحاد اإلفريقي والقوى الدولية الكبرى 

لمحاولة الوساطة وإيجاد حل لهذا النزاع.
بين  فيما  اإلقليمية  العالقات  توتر  لذلك  يضاف 
إثيوبيا والكونغو الديمقراطية أيضا، ناهيك عن عالقات 
السودان  جنوب  إلى  أيضا  وممتدة  مستقرة  غير 
وإريتريا نفسها المتورطة »عبر جنودها« في انتهاكات 
حقوق اإلنسان بإقليم تيجراي وغيرها من دول القرن 

اإلفريقي وحوض النيل: كالصومال وكينيا وغيرهما.
ويبدو أن السبب الرئيسي والثالث والمؤثر فيما 
تيجراى  في  الحرب  تداعيات  عن  نجم  قد  يحدث 
اإلقليم،  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وبالطبع 
والمذابح الجماعية في أرجاء عديدة منه لدرجة أثارت 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  الكبرى  الدول  قلق 
المبلغ  الفظائع  إزاء  بالغ  بقلق  »تشعر  باتت  التي 
عنها والوضع العام المتدهور في منطقة تيجراي في 
إثيوبيا، بجانب تفاقم األزمة اإلنسانية، وهو أمر وارد 
في ضوء الحرب األوكرانية /الروسية وتداعياتها السيما 

على إفريقيا.
ويبدو أن األمر بحاجة إلى عمل الشركاء الدوليين، 
خاصة االتحاد األفريقي والشركاء اإلقليميين، لمعالجة 
جذور األزمة في تيجراي، وإثيوبيا كلها وتحجيم النزاع 
في  وال شك  وإثيوبيا؛  السودان  بين  األخير  الحدودي 
أن سياسة مصر والرئيس السيسي في مواجهة قضية 
سد النهضة وإدارة العالقات مع إثيوبيا تمضي بحكمة 

ستؤتى  أنها  في  شك  وال  شديدين  وهدوء  وبحرص 
بثمارها قريبا.

خالل  من  المواجهة  على  أيًضا  مصر  وتحرص 
البعد  والتأكيد على  بالقضية  االهتمام  ترسيخ  ضرورة 
تمضي  بحيث  السودان،  مع  بالتنسيق  لحلها  الدولي 
الدولتان موقفا موحدا، وليس موقفين مختلفين، األمر 
الذي يزيد الضغوط على الجانب اإلثيوبي والذي بات 
يئن بالفعل من مشكالت محلية وإقليمية عديدة من 

جراء ممارساته الخاطئة.
وكرؤية مستقبلية لعل السؤال المحوري اآلن هو: 
هل يمكن أن يتطور النزاع الحدودي إلى حرب؟ تشير 
توقعات المراقبين إلى أنه من المستبعد في الوقت 
إلى  المنطقة  الحدودي على  النزاع  أن يتطور  الراهن 
حرب بين البلدين، فالبلدان مشغوالن أصال بصراعات 
إقليم  في  اإلثيوبية  القوات  تخوض  ومازالت  داخلية، 
تحرير  جبهة  مقاتلي  بعد ضد  تنته  لم  حرباً  تيجراي 

شعب تيجراي.
إذا  كهذه  حرباً  أن  من  تخشى  إثيوبيا  أن  كما 
ودعم  إيواء  إلى  الخرطوم  ستدفع  فإنها  اندلعت  ما 
وتسليح مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي، فالسودان 
من  فــروا  إثيوبي  الجــئ  ألــف   67 من  أكثر  ــؤوي  ي
يسمح  وضع  في  ليس  السودان  فإن  كذلك،  تيجراي؛ 
بسبب  الراهن  الوقت  في  مفتوحة  حرب  بخوض  له 
على  ثالث سنوات  مرور  بعد  الهّش  السياسي  الوضع 
تزال  البشير؛ وال  السابق عمر  الرئيس  بنظام  اإلطاحة 
أسعار  ارتفاع  اقتصادية طاحنة مع  أزمة  تواجه  البالد 
السلع األساسية وتبعات انتشار جائحة كورونا، إضافة 
وغيره  دارفــور  إقليم  في  القبلية  االضطرابات  إلى 
بين   التشاحن  استمرار  تبعات  بجانب  المناطق،  من 

المكونات السياسية منذ  خريف 2021م.
تطور  السابق  في  البلدين  قادة  استبعد  وقد 
األمور إلى حرب شاملة بسبب الخالف على المنطقة 
المجلس  رئيس  قال  فقد  الفشقة؛  في  الحدودية 
بالده  إن  البرهان:  الفتاح  عبد  السودان  في  السيادي 
ولكنه  إثيوبيا،  مع  حرب  لخوض  نية  لديها  ليست 
بأن  الحادث  وبعد  المنطقة،  إلى  زيارة  خالل  تعهد 
أراضيه؛  من  واحد«  »شبر  عن  يتنازل  لن  السودان 
من جانبه، استبعد رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد 
الماضي دخول بالده في حرب شاملة مع  في مارس 
السابقة  التطمينات  من  الرغم  وعلى  لكن  السودان؛ 
من كال الطرفين، إال أن التطور األخير في ظل الحشد 
عن  الصراع  بخروج  ينذر  قد  الجانبين  من  العسكري 
تبعات  تجر  قد  حرب  إلى  وتحوله  السيطرة  نطاق 

وخيمة على البلدين والمنطقة.

تداعيات الزناع وأثر التوتر
 يف العالقات اإلثيوبية السودانية
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مفهوم التنظيم: توزيع المسؤوليات والتنسيق بين 
كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة 
وضع  أو  المحددة؛  األهــداف  تحقيق  في  الكفاية  من 
نظام للعالقات منسق إداريا، وتحديد للوظائف وتكوين 

للوحدات اإلدارية.
من  نوع  لتحقيق  مثلى  وسيلة  التنظيم  يعتبر 
عن  بعيًدا  األعمال  تنفيذ  في  والتوافق  االنسجام 
االستفادة  تحقيق  على  ويساعد  والتضارب؛  االزدواجية 
األعمال  توزيع  يتم  حيث  الفرد،  وإمكانات  قدرات  من 
بين األفراد على أساس من التخصص في عمل دون آخر.
كما يساعد التنظيم على التحديد الدقيق للعالقات 
مختلف  في  اإلدارات  وبين  البعض  بعضهم  األفراد  بين 
التنظيم؛ ويحقق أسلوبًا جيًدا للرقابة على األداء؛  أجزاء 
واألوامر  المعلومات  نقل  تسهيل  في  التنظيم  ويساعد 

والقرارات بين أجزاء التنظيم.
إلى  علمي  أساس  على  القائم  التنظيم  يؤدي  أيًضا 
تحقيق وفرة في الموارد المالية والبشرية بإيضاح كيفية 
الوجوه كافة؛ ويساعد على تضافر وتوحيد  األعمال في 
الجهود بين األفراد والعمل كفريق واحد على أساس من 

التعاون والتآلف بين جميع أفراد التنظيم؛ ويعمل على 
إيجاد وسيلة لتوزيع السلطة على األفراد في جميع أجزاء 
التنظيم ابتداء من المستويات العليا وحتى المستويات 

الدنيا.
الهدف:  مبدأ  بداية  اإلداري:  التنظيم  مبادئ 
الجهود  تنمية الخطط وتركيز  إلى  الهدف يؤدي  تحديد 
الوظيفة:  مبدأ  ثم  الجماعية؛  والجهود  األعمال  وتوجيه 
إداري،  تنظيم  أي  في  األساسية  الوحدة  الوظيفة  تعد 
وهي عبارة عن منصب أو عمل معين يتضمن واجبات 
وتقسيم  التخصص  مبدأ  يليه  محددة؛  ومسؤوليات 
العمل: تقسيم العمل بين األفراد يؤدي إلى إنجاز العمل 
أو  األمر:  وحدة  مبدأ  وكذلك  أفضل؛  وأداء  أكبر  بسرعة 
وحدة القيادة فيكون للموظف أو العامل قائد أو رئيس 

واحد يتلقى منه األوامر والتوجيهات.
فيقصد  الرقابة،  نطاق  أو  اإلشراف:  نطاق  مبدأ  أما 
يمارس  أن  الرئيس  فيه  يستطيع  الذي  المدى  ذلك  به 
اإلشراف الفعال على مرؤوسيه؛ ثم مبدأ تكافؤ المسئولية 
والسلطة،  المسئولية  بين  التساوي  ويعني  والسلطة: 
عمل  مسئولية  شخص  نحمل  أن  المنطق  من  ليس  إذ 

المركزية  مبدأ  وبخصوص  بشأنه؛  سلطة  يمنح  لم 
والالمركزية: فالمركزية هي سلطة اتخاذ القرار تكون في 
سلطة  نقل  الالمركزية  بالمقابل  العليا،  القيادية  المراكز 
القرار وممارستها إلى المستويات اإلدارية التنفيذية عن 
طريق تفويض السلطة.. مبدأ التفويض: وهو قيام الرئيس 
قرارات  أو  قرارا  التخاذ  مرؤوسيه  بمنح صالحيات ألحد 
في مجاالت محددة؛ ومبدأ التنسيق: يعني العمل على 
توفيق تناسق المجهودات المختلفة في التنظيم باتجاه 
تحقيق األهداف؛ يليه مبدأ التوازن والمرونة: التوازن بين 
المركزية والالمركزية والتوازن بين السلطة والمسؤولية؛ 
والموائمة بين أهداف المنظمة والظروف البيئية المؤثرة 
والسرعة في  األحداث  التعامل مع  والمرونة في  عليها؛ 

التجاوب مع التغيرات الداخلية والخارجية.
التنظيم الرسمي: ينشأ مع نشأة التنظيم ويركز على 
التنظيم  هذا  ويحكم  العاملين،  بين  الرسمية  العالقات 
المكتوبة  القانونية  واألنظمة  القواعد  من  مجموعة 
أفراد  والنشاطات لجميع  التصرفات  التي بدورها تحكم 
المستويات  بين  االتصال  وسائل  ويوضح  المنظمة، 
والهيكل التنظيمي وتقسيم األعمال وتوزيع التخصصات 

بين العاملين داخل المستويات اإلدارية المختلفة.
هي  العليا  اإلدارة  تعتبر  اإلداريــة:  المستويات 
السلطات  جميع  فيه  وتتركز  اإلداري  المستوى  قمة 
الجهات  أمام  المسؤول  المستوى  وهو  والصالحيات، 
األخرى حول الخدمات التي يقدمها جهازه، ويضم هيئة 

الرئاسة.
اإلدارة الوسطى: هي حلقة الوصل بين اإلدارة العليا 
واإلدارة التنفيذية فهو بمثابة جسر تعبر بواسطته جميع 
النشاطات داخل الجهاز اإلداري، ويضم مديري اإلدارات 

ومساعديهم.
اإلدارة التنفيذية: تمثل قاعدة الهرم اإلداري وتشمل 
اإلداري،  الجهاز  التنفيذية واإلشرافية في  الوظائف  على 

ويضم رؤساء األقسام ومديري اإلدارات الفرعية.
بناء الهيكل التنظيمي: لتحقيق األهداف فتبدأ أوال 
للوصول  الالزمة  النشاطات  تحديد  ثم  الهدف  بتحديد 
للهدف، ثم تجميع النشاطات في شكل وظائف وتجميع 
الوظائف في شكل تقسيمات إدارية، ثم تحديد العالقات 
بين أقسام اإلدارة وعالقة هذه اإلدارة باإلدارات األخرى، 

وأخيرًا وضع خريطة تنظيمية ودليل تنظيمي.

أهمية التنظيم اإلداري يف الوصول إىل األهداف بجدارة

منذ سنوات طويلة ومع كل دعوة للسالم أو انطالق 
الهدن اإلنسانية في اليمن ال يفاجئنا الحوثي برفضه لتلك 
االتفاقات  لكل  ونقضه  الهدن  لتك  واختراقه  الدعوات 
لفكرة  الرافضة  ــراف  األط مع  يوقعها  التي  والعهود 

المتطرف المقاومة لظلمه وإجرامه.
اتفاق نقضها  أكثر من مائة  اليمنيين  تسجل ذاكرة 
وتمرده  والصراع  للعنف  لدوامة  تفجيره  منذ  الحوثي 
على الدولة في صعدة وخضوه حروبًا ستة على فترات 
متقطعة منذ عام 2004م حتى أواخر فبراير عام 2010 
في  المشبوه  الحوثي  ودور  2011م  بأحداث  ــروًرا  م
مؤسسات  على  انقالبه  إلى  وصواًل  المختلفة  الساحات 
للحرب  وفرضه  صنعاء  العاصمة  على  وسيطرته  الدولة 

المدمرة منذ سبع سنوات.
نقض الحوثي اتفاق إيقاف الحرب في صعدة  عام 
2006م  والتف على اتفاق الدوحة عام 2008م وحاصر 
السلم  اتفاق  وقع  ثم  أهلها  وشرد  2014م  عام  دماج 
ويعلن  حبره  يجف  أن  قبل  لينكثه  في صنعاء  والشركة 
حربًا شاملة على اليمنيين من صعدة حتى عدن ثم ناور 
وعبث  2015م  عام  والثانية  األولى  جنيف  بمفاوضات 
2016م؛  عام  الكويت  مشاورات  في  الدولية  بالجهود 
باتفاق  عرف  ما  موقًعا  جنيف  إلى  أخرى  مرة  ليعود 
بل  بنوده  من  شيئًا  ينفذ  لم  الذي  عام 2018م؛  السويد 
صافر  النفط  لناقلة  باستخدامه  العالم  بابتزاز  واستمر 
والحياة  الدولية  والتجارة  المالحة  تهدد  موقوته  كقنبلة 

البيئية في البحر األحمر.
ومع إعالن المبعوث األممي الجديد لسريان الهدنة 
اإلنسانية الجديدة في اليمن في الثاني من إبريل العام 
أعلن  آخرين  لشهرين  وتمديدها  شهرين  لمدة  الحالي 
بنودها  وتنفيذ  بالهدنة  قبوله  مرة  ككل  مناورة  الحوثي 
ممثلة  الشرعية  الحكومة  قامت  أن  بعد  عليها  المتفق 
بمجلس الرئاسة القيادي بتنفيذ كل التزاماتها من السماح 
بدخول ناقالت النفط وفتح موانئ الحديدة مقابل تسليم 
رواتب الموظفين في المناطق التي تقبع تحت سيطرة 
سنوات،  منذ  وأوقفها  الحوثي  نهبها  التي  الحوثيين 

والقبول بفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين اسبوعيًا إلى 
سفر  بوثائق  الركاب  بسفر  والموافقة  وعّمان  القاهرة 
في  قبل  من  تعرف  لم  سابقة  في  المليشيا  عن  صادرة 
األعراف والقوانيين الدولية من أجل تخفيف المعاناة عن 

الموطنين والذهاب باليمن إلى سالم عادل وشامل.
إال أن الحوثيين لم ينفذوا من جانبهم ما التزموا به 
من تسليم الرواتب وفتح معابر محافظة تعز المحاصرة 
المبعوث  وأبلغوا  بل  سكانها؛  عن  المعاناة  وتخفيف 
األممي عالنية رفضهم لكل المقترحات التي قدمها وأعلن 
تعز  المفاوض بشأن فتح معابر محافظة  رئيس وفدهم 
في مؤتمر صحفي بعد عودته لصنعاء بأنهم لن يفتحوا 
إشارة  في  تعبيره،  حد  المقابر!  سيفتحون  بل  المعابر؛ 
إلحالل  واألممية  الدولية  الجهود  كل  لرفضهم  واضحة 
السالم في اليمن وإنهاء الحرب واستمرارهم في إشعال 

فتيل العنف والقتل تنفيًذا لألجندة التخريبية اإليرانية.
إلحالل  الحوثي  فيها  يدعى  مرة  كل  وفي  وهكذا 
إنسانية  العتبارات  اليمن  في  الحرب  وإنهاء  السالم 
هذه  يقابل  نجده  والدولي  اإلقليمي  لألمن  وتحقيًقا 
الدعوات بصلف وتكبر وإصرار على سيالن الدم اليمني 
بل  إنسانية؛  قيم  أو  قوانين  أو  أعراف  ألي  مراعاة  دون 
إعادة  في  المعلنة  الهدن  من  االستفادة  إلى  ويذهب 
لمعارضيه  واعتقاالت  اغتياالت  وتنفيذ  صفوفه  ترتيب 
استعداًدا  السالح  المقاتلين وتهريب  المزيد من  وحشد 
الدماء  من  المزيد  فيها  تسفك  جديدة  قتالية  لجولة 
وتتفاقم معها المعاناة، وهو ما يثب صحة ما ذهب إليه 
مراقبون وناشطون أن السالم لن يتحقق في اليمن دون 
أن يكون هناك كسر عسكري حقيقي آللة القتل واإلجرام 
األمم  لمبعوثي  جديدة  جولة  كل  مع  أنه  إال  الحوثية، 
تحقيق  يمكن  هل  السؤال:  يتكرر  اليمن  إلى  المتحدة 
السالم العادل والشامل المنشود وفق مسار سياسي كما 
تدعيه األمم المتحدة؟ سؤال ينتظر اليمنيون من العالم 
إجابته بعد أن يثب واقع ممارسات وخروقات وانتهاكات 

الحوثي في كل مرة استحالة ذلك.

السالم  ومؤتمرات  للمباحثات  يمكن  هل 
وتكريس الوعي، التي تتبناها مراكز أبحاث ودراسات 
أن تخرج بنتيجة إيجابية ناجعة في الحالة اليمنية؟، 
أرض  على  المعطيات  آالف  عليها  تجيب  تساؤالت 
والبحث عن  التسوية  تبرز مع كل دعوات  الواقع، 
القرار  مراكز  تحاول  ومركبة؛  معقدة  ألزمة  حلول 
عليه  هو  لما  مختلفة  بصورة  وتعريفها  تجاوزها، 

الحال.
نجحت األمم المتحدة في انتزاع الهدنة مؤخرًا 
لكنها فشلت في تثبيتها، وادعت أن ذلك إنجاز بحد 
ذاته؛ حتى والتقارير تقول بأن التحشيد للحرب على 
أشده في كافة الخطوط، من قبل مليشيات الحوثي 

المدعومة بسخاء من قبل محاور وجهات دولية.
ولكي نضع النقاط على الحروف يمكن القول 
إنه من نتائج الهدنة إسكات صوت البنادق ولعلعة 
الشرط  ذلك  لكن  جديد،  لمسار  كتمهيد  الرصاص، 

البديهي تبخر منذ الساعة األولى وحتى األخيرة.
نتائج  هي  التفاوض  في  االخــتــالالت  هــذه 
حولها  اجتمع  التي  الطاولة  ألن  مقدمات،  وليست 
األردن  وعّمان  واستكهولم  الكويت  في  الطرفان 
الحوار  مؤتمر  وسابقا  األحمر،  والبحر  ومسقط 
الوطني واتفاق السلم والشراكة، هي نفس الطاولة 

اللهم تغيرت األماكن وبعض الوجوه.
اليوم نحن أمام دور مختلف لمراكز أبحاث أو 
المنظمات  عبر  دولية،  قوى  من  مدعومة  دراسات 
الحاضن  هي  استكهولم  ولعل  المتحدة،  واألمــم 
األخير  األممي  المبعوث  أن  إلى  باإلضافة  الرئيسي 
في  رغبته  وأبدى  متحمًسا  أتى  الجنسية،  سويدي 

اختراق جدار األزمة، نفس الحماس الذي سبق وأن 
أبداه سلفه مارتن غريفيث البريطاني وولد الشيخ 

الموريتاني وجمال بن عمر المغربي.
التي  المآالت  أو  النتائج  تتبعنا  حال  في  إذاً 
ال  أنه  نجزم  سوف  فإننا  المبعوثون،  هؤالء  خلفها 
األمم المتحدة وال مراكز الدراسات سوف تنجز شيئاً 
القوى  من  إجماع  هناك  يكن  لم  ما  الواقع؛  على 
جانب  إلى  مكوناتها،  بمختلف  اليمنية  السياسية 
الحل  من  جزءاً  يصبح  أن  نأمل  الذي  األشقاء  دور 
الصدام  عملية  تراجعت  أن  بعد  العكس،  وليس 

المباشرة مع جماعة الحوثي.
األخير  المؤتمر  يخص  فيما  صريحاً  سأكون 
العاصمة  في  للدراسات  صنعاء  مركز  أقامه  الذي 
اليمنيين،  من  جيدة  ثلة  جمع  والذي  استكهولم 
بعضها وجوه مكررة لكن لها باع في السياسة من 
خالل مناصب حكومية سابقة.. المؤتمر تم اإلعداد 
له بشكل سري وهذا ال يهم، األهم هي المدخالت 
وصراع  أزمة  مع  التعاطي  يمكن  وكيف  والنتائج 
خلف حتى اليوم آالف القتلى والجرحى والمشاريع 
الهدامة، بمعنى هل مثل هذه الفعاليات والحضور 
سيلقي بظالله في المكان اإليجابي؟ اإلجابة مخيبة 
فانتازيا وتسجيل حضور  واألمر مجرد  تماما  لآلمال 
عليها  القائمين  أو  الفكرة  من  تقليال  ليس  أكثر،  ال 
الحالة  انعكاسات  من  إنما  أبدا  المشاركين  من  أو 
اليمنية التي صارت متشعبة أو باألصح متحجرة في 

إطار مخيف جدا.

الحالة اليمنية ومراكز الدراسات
»الجدوى والهدف«

؟!
ً
هل السالم مع الحويث ممكنا

أ/ محمد عبده الشجاع

أ/ حسن غالب

القراءة يف الزمن الجميل
د. طه حسين الروحاني

أوال  فضولي  عن  بحثنا  الغالف،  الى  الغالف  من  ماجد  قرأنا 
رشود  وأخوها  موزة  بقصة  بدأنا  ثانيا،  المتقاطعة  الكلمات  وحلينا 
الكاملة،  والقصة  النوم  قبل  بحكاية  وانتهينا  وكسالن وأخوه نشيط 
تعلمنا من زكية وأحباب الله وبستان المعرفة، وفكرنا مع النقيب 
بالجوائز  وفزنا  المسابقات  في  اشتركنا  فهمان،  والمساعد  خلفان 

وحصلنا على الميدالية الذهبية وبطاقة مندوب ماجد. 
والعربي  االيمان  وبراعم  وباسم  وسامر  وسمير  سعد  قرأنا 
الصغير، تفاعلنا مع القصص والمعلومات بكل حواسنا وضحكنا من 
اعماق قلوبنا، أجبنا عن االسئلة وااللغاز،  النكت والشخصيات من 
رسمنا وأكملنا الرسم ووّصلنا بين النقاط، حلينا أين الطريق وأوجدنا 
انضممنا  المختلف،  والشيء  الصورتين  بين  واالختالف  السر  كلمة 

الى هواة التعارف وكتبنا بأقالم األصدقاء.
قرأنا مجالت ومجلدات سندباد وعلي بابا وبساط الريح وعالء 
الدين وسوبر مان وبات مان والوطواط بالعربي، اشترينا غرانديزر 
بعض  وصلتنا  العدد،  مع هدية  الملونة  يا سمسم  وافتح  المصورة 
أعداد أروى وأحمد وأسامة ولولو وتان تان وصندوق الدنيا، وجمعنا 
وأبطال  جيب  وميكي  ميكي  وسوبر  وبطوط  ماوس  ميكي  أعداد 

ديزني وتبادلناها معا.
القرآن  وقصص  لألطفال  األنبياء  وقصص  الكبير  العربي  قرأنا 
المكتبة  سلسلة  من  الناقص  عن  وبحثنا  الرسول  حول  ورجــال 
والنكت  والمعلومات  واألناشيد  االلغاز  كتب  استهوتنا  الخضراء، 
ونوادر جحا، واقتنينا القصص المتفرقة وقصص األم وأوالدها والغابة 
والحيوان والرجل الطيب وقائد الشرطة والوالي والحاجب والملك 

وابنته األميرة التي تزوجت الفارس الشجاع.
المستقبل،  ملف  وتابعنا  بشغف  البوليسية  المغامرات  قرأنا 
وتداولنا  الخمسة،  والمغامرون  تختخ  مع  الجريمة  لغز  وحلينا 
الغامض  االختفاء  وكشفنا  عبير  وسلسلة  كريستي  أجاثا  روايات 
للرجل المستحيل، ولم نعرف جنسية رقم ١٣ في الشياطين الـ ١٣ 

إلى اليوم. 
قرأنا خالد بن الوليد وصالح الدين األيوبي وعمر بن عبدالعزيز، 
وجلنار وقطز وأيبك، وأضفنا عمر المختار وهارون الرشيد، اخترنا ما 
نريد من قصص الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والبخالء والمستظرف 
في كل فن مستطرف، طفنا مع ابن ماجد وماجالن وابن بطوطة، 
وابن  والفارابي  والخوارزمي  حيان  وابن  سيناء  ابن  عند  وتوقفنا 

النفيس. 
والمخترعين  المفكرين  وأوائل  األوروبية  النهضة  عن  قرأنا 
وحولناها الى تحدي ومسابقات وأسئلة من أول من؟، تصفحنا فقه 
ابن  ومقدمة  واألغاني  األزهار  وشرح  البالغة  ونهج  والسيرة  السنة 
خلدون واأليام وأمهات الكتب ولم نفهم الكثير منها إال بعد أن كبرنا 
وربما إلى اآلن، امتلكتا القاموس المحيط ومختار الصحاح وأطلس 
وااللمانية  االنجليزية  اللغة  وتعلمنا  واكسفورد،  البعلبكي  ومعجم 

والفرنسية في خمسة أيام. 
فيها  وتابعنا  الخليج  وزهرة  وسيدتي  واليقظة  النهضة  قرأنا 

وصرخات  الطبخ  وفنون  والموضة  والنجوم  والفنانين  الفن  اخبار 
االزياء والمكياج والعطور، ومثلها روز اليوسف والوان وصباح الخير 
والشبكة والموعد والكواكب إذا ُسمح لها بالدخول، والمجلة والرجل 
والوسط والمصور واليوم السابع والحوادث واكتوبر وألف باء وأخبار 

السياسة وتحليالت وأعمدة الكبار.
قرأنا الصقر والرياضي والرياضة وعرفنا أخبار المالعب والنجوم 
واألمة  المجتمع  أعداد  وبعض  الرياضة،  وعالم  المباريات  ونتائج 
والعربي  الجماعة،  أخبار  واإلرشــاد  والنور  والمسلمون  والفرقان 
العلمي وتكنولوجيا العصر وبي سي وبايت لفترة، واإلكليل والثوابت 
الصنع واالنتشار  اليمن محليات  والهدهد ومعين وأضواء  والجيش 

والقراءة. 
والقبس  والسياسة  العام  والرأي  والحياة  األوسط  الشرق  قرأنا 
الثورة  على  وداومنا  والسفير،  واألهرام  والنهار  والخليج  واالتحاد 
والجمهورية  يقولون  الشارع  زمن وفي  يا  ولحظة  ولقطات سريعة 
مناكفات  مع  وعشنا  أخبارهم،  وعمود  وسبتمبر  والوحدة  واكتوبر 
والشورى  والحق  والميثاق  ومايو  والعمال  والثوري  الصحوة 
صحيفة  ستين  من  وأكثر  والبالغ،  والتجمع  والجماهير  والوحدوي 

أخرى بداية الرأي والرأي اآلخر وأيام االنفتاح.
قرأنا الرهينة والعقرب وطاهش الحوبان وقوارب جبلية وقوارب 
النجاة وأوالد حارتنا، وهمنا مع روميو وجولييت وعبلة وعنتر وقيس 
البردوني وغزليات  تنبؤات  بأبيات من  العامرية، واستشهدنا  وليلى 
قباني وقصائد الجواهري والزبيري واشعار نازك وجبران والسياب، 
ومن فخر المتنبي ومديح البحتري وحكمة أبو تمام ومن معلقات 
مطر،  احمد  والفتات  وشوقي  ابراهيم  دواوين  حتى  القيس  امرؤ 
وتفسير  الفرنسية  والثورة  الفلسطينية  والقضية  البروليتاريا  وحتى 

األحالم وما كتبه المنتصرون عن الحرب العالمية.
قرأنا القرآن الكريم بالرسم العثماني والقاعدة البغدادية وطبعة 
التجويد  واتقنا  قلب  ظهر  عن  أجزائه  من  عدًدا  وحفظنا  الحرمين 
وبحثنا دون تعمق في تفسير بعض آياته، قرأنا ما ال نستطيع حصره 
اآلن وال نقدر على ذكره وسرده، قرأنا وقرأنا وقرأنا وآمنا أن الثقافة 

ال تأتي من فراغ.

الفروق بني التخطيط االسرتاتيجي 
والمصطلحات القريبة منه

عليها  يشتمل  التي  األساسية  والمصطلحات  المفاهيم  من  عدد  هناك 
التخطيط اإلستراتيجي، التي تساهم في مجملها في صياغة اإلستراتيجية الخاصة 
بمؤسسات األعمال والتي تمكنها من إنشاء ميزة تنافسية تضمن لها البقاء ألطول 
فترة زمنية وتمنع تهديدات منافسيها، وتتمثل هذه المصطلحات في: التخطيط 

بعيد المدى، التفكير اإلستراتيجي، اإلدارة االستراتيجية.
حتى نهاية عقد الستينيات من هذا القرن لم يكن هناك تمييز واضح بين 
مفهوم التخطيط الطويل المدى والتخطيط اإلستراتيجي، فبالرغم من استخدام 
المصطلحين بنفس المعني، إال أنهما يختلفان في تأكيدهما على البيئة المفترضة.
فالتخطيط بعيد المدي يعني بتطوير خطة لتحقيق مجموعة من األهداف 
على مدى عدة سنوات مع افتراض أن المعرفة الحالية حول ظروف المستقبل 

ثابتة بما فيه الكفاية لتأكيد ثبات الخطة خالل تنفيذها.
تستجيب  أن  يجب  المؤسسة  بأن  يفترض  فإنه  اإلستراتيجي  التخطيط  أما 
بعيد  للتخطيط  المفترضة  ثباتا  األكثر  البيئة  المتغيرة وليس  الديناميكية  للبيئة 
التي  القرارات  اتخاذ  أهمية  يؤكد  االستراتيجي  التخطيط  فإن  وبالتالي  المدى؛ 
تعمل  التي  البيئة  في  للتغيرات  الناجحة  االستجابة  على  المؤسسة  قدرة  تؤكد 

فيها المؤسسة. 
يقود  اتجاها  ويحدد  المستقبل  يستشرف  تفكير  هو  اإلستراتيجي  التفكير 
الستنباط  يقودها  كما  المستقبلية،  والمتغيرات  الفرص  الستغالل  المؤسسة 
ويحاول  واقع  إلى  رؤيتها  تحول  التي  المناسبة  الخطوات  ورسم  اإلستراتيجيات 

التأثير لجعل ذلك يقع.
فالتخطيط  االستراتيجي  التفكير  عن  االستراتيجي  التخطيط  يختلف 
االستراتيجي عملية تحليلية بينما التفكير االستراتيجي هو معالجة للبصيرة؛ أي أن 
التخطيط اإلستراتيجي هو عملية عقالنية تتطلب مهارات التحليل في التخطيط 
لكيفية إنجاز اإلستراتيجية بينما التفكير اإلستراتيجي يعتمد على الحدس واإلبداع 
في خلق آفاق جديدة ورؤية لمستقبل المؤسسة، كما أن التفكير اإلستراتيجي 
ومستقبلها  المؤسسة  حاضر  بين  التفاعل  إيجاد  أجل  من  مستمرة  عملية  هو 

وليس مجرد خطة سنوية.
وعليه فإن التخطيط اإلستراتيجي يحقق ويدعم االستراتيجيات التي وضعت 
في عملية التفكير اإلستراتيجي؛ فهو يحتاج إلى تفكير عميق ونظرة شاملة لألمور 
وإشراك مختلف القوى الفاعلة في المؤسسة في عملية التفكير والذي يشكل 

جوهر التخطيط اإلستراتيجي.
أنهما مفهومين متكاملين  المصطلحين إال  لكن رغم االختالف بين هذين 

يشكالن أساس اإلدارة اإلستراتيجية الفعالة. 
واإلدارة  اإلستراتيجية،  اإلدارة  مراحل  أحد  هو  اإلستراتيجي  التخطيط  إن 
ما  يؤيد  الرأي  وهذا  اإلستراتيجي،  التخطيط  مفهوم  لتطور  ثمرة  اإلستراتيجية 
التخطيط اإلستراتيجي عنصر مهم من عناصر  الكتاب من أن  إليه بعض  ذهب 
اإلستراتيجية  اإلدارة  ألن  بعينها  اإلستراتيجية  اإلدارة  وليس  اإلستراتيجية  اإلدارة 
تعني أيضا إدارة التغيير التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد وإدارة 

البيئة في نفس الوقت.
نظرة  فهي  واحد  آن  في  والمستقبل  بالحاضر  تهتم  اإلستراتيجية  اإلدارة 
أي  مستقبلي،  منظور  من  المؤسسة  لحاضر  تحليل  ونظرة  الخارج  إلى  داخلية 
أن اإلدارة اإلستراتيجية هي في الواقع عملية خلق هادفة في حين أن التخطيط 
ما سيحدث وتخصيص  وتوقع  األجل  لفترة طويلة  تنبؤ  اإلستراتيجي هو عملية 

الذي تحدده الخطة.

تأثري الحرب عىل األبحاث االجتماعية واإلنسانية
د/ عادل الشرجبي

األبحاث  مراكز  عملت  الماضية  العقود  خالل 
على  الثالث  العالم  في  أبحاثاً  تنفذ  التي  الغربية 
السريع  التقييم(  )أو  البحث  أسمته  ما  تطوير 
بالمشاركة، حيث توفد باحثين أجانب لتنفيذ أبحاث 
في دول العالم الثالث، ليست لديهم معارف واسعة 
كل  وينفذون  يدرسونها،  التي  المجتمعات  حول 

بحث خالل يومين أو ثالث أو أسبوع فقط.
الثالث  العالم  دول  مسؤولي  انبهار  إطار  وفي 
وبعض باحثيها بكل ما هو أجنبي )وأمريكي بشكل 
خاص(، تحول منهج التقييم السريع بالمشاركة إلى 
العالم  في  البحثية  المؤسسات  كل  وباتت  موضة، 
المقاربة  هذه  تعتمد  اليمن،  ذلك  في  بما  الثالث، 
المنهجية، بل وتفاخر بها، على حساب األبحاث التي 

تعتمد مقاربات منهجية رصينة وعميقة.
على  تطلق  البحثية  المؤسسات  أصبحت  بل 
البحث  منهجيات  تسمية  الرصينة  البحث  مناهج 
التقليدية، وبات غير المتخصصين هم سادة البحث؛ 
في  األمريكيات  الباحثات  إحدى  حالة  وتحضرني 
مجرد  أنها  رغم  كبيرة،  شهرة  نالت  والتي  اليمن، 

ممرضة، وليست باحثة متخصصة.
في ظل الحرب القائمة تراجعت جودة األبحاث 
اليمن بشكل  العلوم االجتماعية واإلنسانية في  في 
مريع، وبرزت ما يمكن أن أسميه بالبحث المرتجل؛ 
تصف  مؤسسات  تنفذها  المرتجلة  األبحاث  هذه 
وهي  أفكار،  مصانع  أو  أبحاث  مراكز  بأنها  نفسها 
مكاتب  مجرد  هي  بل  اإلطالق،  على  كذلك  ليست 
خدمات وفي أحسن األحوال مكاتب عالقات عامة 
ويرتبطون  االنجليزية،  اللغة  عليها  القائمون  يجيد 

وأمريكية  دولية  مؤسسات  مع  جيدة  بعالقات 
وأوروبية، ويوكلون مهمة تنفيذ “األبحاث” ألشخاص 
غير متخصصين في األبحاث االجتماعية واإلنسانية، 
ينفذونها عن بعد، من خارج اليمن، وأحياناً يقتصر 
يتم  ثم  ميدانية،  مــادة  تلفيق  على  هــؤالء  دور 
تسليمها لناشطة أمريكية ال تعرف عن اليمن سوى 

اسمها لتكتب تقرير البحث.
منه  الصحفي  للمقال  أقــرب  المنتج  فيأتي 
أنفقت  التي  الــدوالرات  أالف  مئات  رغم  للبحث، 
األكاديمي  للتحكيم  المنتج  هذا  أخضع  ولو  عليه؛ 

لما وافقت أي مجلة محترمة على نشره، لكنه ينشر 
واألغرب  نفذه،  الذي  الخدمات  مكتب  مواقع  على 
مع  تتعامل  )الشرعية(  حكومتنا  أن  كله  هذا  من 
هذه المكاتب الخدمية، وال تتعامل مع المؤسسات 

األكاديمية اليمنية.
وحتى ال أكون مجحفاً، البد من أن أشير إلى أن 
هناك عدداً من مراكز البحث، في الداخل والخارج، 
الحرب،  ولدتها  التي  الظروف  مقاومة  استطاعت 
الرصين  االجتماعي  البحث  بمعايير  وتمسكت 

وأخالقياته.

أ/ نبيهة سعيد

ال  المظلم  النفق  من  خرجت  التي  البلدان 
تمتلك عقوالً خارقة، لكنها طبقت معادلة بسيطة 

تتلخص في:
وضع   + الفساد  محاربة   + تنمية   + علم 
الشخص المناسب في المكان المناسب = نهضة.

يفتقدون  أبناؤها  المنكوبة؛  البالد  هذه  في 
بشدة لهذه المعادلة البسيطة.

ال  عقيم  ويعتلفونه  يعلفونه  الذي  العلم 
المتسارعة،  ومستجداته  الحديث  العصر  يواكب 
المدارك،  وتوسيع  الوعي  تطوير  إلى  يسعى  وال 
بل يحمل في طياته وبين ثناياه فخاخا تعيق أي 

تطلع لبناء مستقبل مشرق.
ثقافة  يعتبر  للناس  المنظم  واإلفقار  الفساد 
إلى  القمة  من  ممنهجة  بصورة  وتمارس  سائدة 
القاعدة، بل وجعلوا من سرقة ونهب َعرَق ورزق 

من يكدحون من المقدسات.
التعيينات تتم حسب الوالءات والعصبويات 

الضيقة وليَس حسب كفاءة الشخص؛
ساخن  صفيح  سطح  على  اليمن  ستظل  لذا 
ولن  المفرغة  والحلقة  المتاهة  نفس  في  تدور 

تخرج من نفقها المظلم بسهولة.

اليمن ومتاهة 
النفق المظلم
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مرض الديسك أو االنزالق الغرضويف األعراض واألسباب والعالج

أنواع الديسك

يمكن تقسيم الديسك وفقاً لنوع االنزالق الحاصل 
في القرص بين فقرات العمود الفقري إلى ثالث درجات، 
كما يمكن تسمية الديسك وفقاً لموقع الفقرات المتأثرة، 

وتنقسم درجة االنزالق الغضروفي إلى:
اللبية  النواة  بروز  فيها  ويحدث  األولى:  الدرجة 
تشغل  الهالم  نظيرة  مادة  وهي  الفقرية،  القناة  في 
مركز القرص في وسط الحلقة الليفية، دون تأثر الحلقة 
الليفية والرباط الطوالني الخلفي، ويكون انفتاق النواة 

اللبية جانبياً أو على الخط المتوسط مفرداً أو متعدداً.
الدرجة الثانية: ويحدث فيها تمزق الحلقة الليفية 
وخروج قسم منها مع النواة إلى القناة الفقرية، والحلقة 
الليفية هي الجزء الذي يربط بين جسمي أحد الفقرتين 
من فقرات العمود الفقري وتكون بشكل الخاتم، ومؤلفة 

من ألياف مرنة تحيط بالنواة اللبية.
الدرجة الثالثة: ويحدث فيها خروج معظم محتوى 
القرص عبر الرباط الطوالني الخلفي المتمزق إلى القناة 

الفقرية.

أسباب الديسك

األجسام  وانضغاط  جهد  مع  ثقيل  شيء  رفع   -
على  الشديد  الضغط  يؤدي  وبالتالي  بشدة،  الفقرية 
عن  خروجها  إلى  الفقري  العمود  فقرات  بين  األقراص 
االلتواء  يزيد  كما  المحيطة؛  األعصاب  وتهيج  مكانها 
والدوران عند رفع األشياء من مخاطر اإلصابة باالنزالق 

الغضروفي.
السن  في  بالتقدم  المرتبط  التدريجي  التآكل   -
تفقد  السن  في  التقدم  القرص، فمع  بتنكس  ويسمى 
األقراص بين فقرات العمود الفقري بعضاً من مكوناتها 
للتمزق  أقل مرونة وأكثر عرضة  الماء، مما يجعلها  من 

حتى مع المجهود الخفيف أو االنحناء.
يحدث  أن  الممكن  فمن  النساء،  عند  الحمل   -

ديسك الظهر نتيجة للحمل.
انزالق  الممكن  فمن  صــادم،  لحادث  التعرض   -
التعرض  نتيجة  الفقري  العمود  فقرات  أحد  غضروف 
على  ضربة  تلقي  أو  السقوط  مثل  اصطدام،  لحادث 

الظهر.
باالنزالق  المريض  يصاب  قد  أنه  اإلشــارة،  تجدر 
الغضروفي دون أن يدري، حيث إن االنزالقات الغضروفية 
قد تظهر في صور أشعة لمنطقة فقرات العمود الفقري 

ألشخاص ال يعانون أي من أعراض الديسك.

عوامل خطر اإلصابة بالديسك

يوجد عدد من العوامل التي تزيد من فرصة اإلصابة 
بالغضروف المنزلق، وتشمل:

إضافياً  ضغطاً  الزائد  الوزن  يشكل  حيث  -الوزن: 
أسفل  في  الفقري  العمود  فقرات  بين  األقــراص  على 

الظهر.

يعملون  الذين  األشخاص  يتعرض  حيث  -المهنة: 
لإلصابة  عرضة  أكثر  بدنياً  جهداً  تتطلب  بوظائف 
والسحب  الرفع  تكرار  يزيد  فقد  الظهر،  في  بمشكالت 
اإلصابة  من خطورة  وااللتواء  الجانبي  واالنحناء  والدفع 

بانزالق القرص والديسك، مما يهيج األعصاب المحيطة.
األشخاص  بعض  يرث  حيث  الوراثية:  العوامل 

القابلية إلصابتهم بالغضروف المنزلق.

الديسك والحمل

الحمل في  فترة  أثناء  النساء  عند  الديسك  يحدث 
التصويرية  بالطرق  تشخيصه  ويمكن  األحيان،  بعض 

اآلمنة أثناء الحمل، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي.
طريق  عن  عادة  الحمل  أثناء  الديسك  عالج  يتم 
مسكنات  استخدام  خالل  من  األعراض  على  السيطرة 
إجراء  إلى  الحالة  تستدعي  الحاالت  بعض  وفي  األلم، 
تفاقهما  ولمنع  األعراض  على  للسيطرة  جراحية  عملية 

عند عدم االستجابة لألدوية والعالجات الطبية األخرى.

األعراض

تحدث معظم حاالت االنزالق الغضروفي في الجزء 
القطنية  الفقرات  في  أي  المريض  ظهر  من  السفلي 
ويسمى الديسك القطني، أو ديسك أسفل الظهر؛ ولكن 
يمكن أن يحدث الديسك أيضاً في الفقرات العنقية لدى 

المريض ويسمى ديسك الرقبة.
قد تختلف بعض أعراض ديسك الظهر عن أعراض 
الظهر  في  الديسك  أعراض  يلي  وفيما  الرقبة؛  ديسك 

األكثر شيوعاً فهي:
االنــزالق  أعــراض  أحد  وهو  األلــم  يحدث  ــم:  األل
المحيطة  األعصاب  تهيج  نتيجة  الرئيسة  الغضروفي 
يكون  الحاالت  معظم  وفي  المنزلق،  الغضروف  بمكان 

األلم أول أعراض الديسك.
في  أو  فقط،  الظهر  أسفل  في  عادًة  األلم  يكون 
اليسرى،  الرجل  أو  اليمنى  الرجل  ألم  مع  الظهر  أسفل 

ونادراً ما يكون األلم في الطرف السفلي وحده.
يشكو المريض عادة من ألم فجائي شديد جداً في 
أسفل الظهر، عقب رفع شيء ثقيل مباشرة أو بعد زمن 
يطول أو يقصر، أو بعد رض على الظهر، أو دون سبب 

ظاهر.
يبقى األلم محصوراً في المنطقة القطنية، أو تمتد 
أعراض الديسك إلى القدم، حيث ينتشر األلم إلى أحد 
بأي  القيام  من  المريض  يمنع  وقد  السفليين،  الطرفين 

حركة مهما كانت بسيطة.
تزداد أعراض الديسك أحياناً عند السعال والعطس، 
الدماغي  السائل  ضغط  الوريدي  التوتر  ازدياد  بسبب 

الشوكي في منطقة الجذر.
نوبات،  شكل  على  يأتي  أو  مستمراً  األلم  يكون 
حين  نسبياً  ويخف  والوقوف  بالجلوس  األلــم  يــزداد 
االضطجاع، وقد يلجأ بعض المرضى إلى اتخاذ وضعيات 

غريبة لتخفيف آالم الديسك لديهم.
قد يختلف موقع ألم الديسك تبعاً لموقع الفقرات 

المتأثرة، مثل:
الديسك  تتميز أعراض  الرقبة:  الديسك في  أعراض 
في الرقبة بالشعور باأللم بشدة األلم في الكتف والذراع 
هذا  ينتقل  وقد  بهما،  المحيطة  األعصاب  لتأثر  نتيجة 
األلم إلى ذراع المريض أو ساقه عند السعال أو العطس 

أو تحريك العمود الفقري ألوضاع معينة.
تتشابه  الكتف:  في  الغضروفي  االنــزالق  أعراض 
الرقبة،  بديسك  الكتف  في  الغضروفي  االنزالق  أعراض 

حيث يحدث األلم في الكتف والذراع بشكل رئيسي.
الفقرات  أو  الورك  في  الغضروفي  االنزالق  أعراض 
القريبة: تتميز أعراض االنزالق الغضروفي في الورك أو 
الجزء األسفل من ظهر  باأللم في  القريبة منه  الفقرات 
األلم  بشدة  العادة  في  المريض  يشعر  حيث  المريض، 
جزء  أيضاً  يشمل  وقد  والساق،  والفخذ،  األرداف،  في 
من القدم. التنميل أو النخز أو الخدر: يعاني األشخاص 
المصابون بالديسك في الغالب تنميالً أو نخزاً في جانب 

الجسم الذي تخدمه األعصاب المحيطة المتضررة.
أعراض  أحد  الحاالت  من   5% في  الخدر  يعتبر 
االنزالق الغضروفي المبكرة أو مرافق ألعراض الغضروف 

المنزلق األخرى.
تزداد نسبة الخدر أو التنميل مع تقدم المرض حتى 

يصل إلى نسبة 50%.
قد يشكو المريض من أعراض الديسك في القدم، 
الخلفي  الجانب  في  وخاصة  بالخدر  يشعر  حيث 
للساق، وينتشر إلى ظهر القدم أو األصابع حسب الجزء 

المصاب، ويختلف ذلك باختالف األشخاص.
كأحد  العضلي  الضعف  يحدث  العضلي:  الضعف 
التي  العضالت  تميل  الغضروفي، حيث  االنزالق  أعراض 

تخدمها األعصاب المحيطة المتضررة إلى الضعف.
قدرته  يضعف  أو  المريض  تعثر  في  هذا  يتسبب 
اليومية،  بنشاطاته  القيام  أو  األشياء  رفع  أو  على حمل 
المصاب  السفلي  الطرف  في  العضالت  تصاب  حيث 

بالضعف والضمور بنسبة %20 من الحاالت.
االنــزالق  ــراض  أع أول  العضل  ضعف  يكون  قد 
الغضروفي في حالة انفتاق النواة اللبية، ولكنه يحدث 

عادًة بصورة متأخرة مع تقدم سير المرض.
تبدو الساق في الطرف المصاب بحالة انعطاف أو 
ميالن والطرف كله بحالة استدارة، وقد تظهر رخاوة في 

عضالت الساق ثم يحدث ضمور عضلي.
باأللم  الشعور  ويزداد  الديسك  أعراض  تتفاقم  قد 
تأدية  من  المريض  تعيق  درجة  إلى  والضعف  والخدر 

نشاطاته اليومية البسيطة.
ومن  والمثانة  األمعاء  في  ضعف  أحياناً  يحدث 

الممكن أن يرافقها السلس البولي.

العالج

يشمل عالج الديسك ما يلي: عالج الديسك بالعالج 
معتدل  فراش  على  التامة  بالراحة  المتمثل  التحفظي 
القساوة )منعاً النحناء العمود الفقري بشكل زائد( من 
فترة  وتمتد  للديسك،  التحفظي  العالج  أساسيات  أهم 
الفترة  هذه  يمكن خالل  كما  أسابيع،   6-3 مدة  الراحة 

من عالج الديسك استخدام األدوية.
غير  االلتهاب  كمضادات  باألدوية:  الديسك  عالج 
العضالت؛  مرخيات  اإليبوبروفين؛  مثل  الستيرويدية 
واألدوية المخدرة: مسكنات األعصاب مثل الجابابنتين؛ 
الرقبة؛  في  الغضروفي  االنزالق  عالج  أدوية  أيضاً  وهي 
يقترح  وقد  الجافية؛  فوق  الستيرويد  حقن  وكذلك 
ويمكن  والمساج،  الطبيعي  للعالج  الخضوع  الطبيب 
أن يشرح أخصائيو العالج الطبيعي أوضاعاً وتمارين تم 

تصميمها للحد من األلم في القرص المنزلق.
ويلجأ البعض إلى معالجة الديسك بطرق ذات فائدة 
محدودة للسيطرة على أعراض االنزالق الغضروفي، مثل: 
اإلبر  التدليك،  الطبي؛  المشد  ارتداء  الدافئة؛  الكمادات 
الصينية، ممارسة اليوغا.. وقد يكون العالج بالجراحة أو 

الليزر.

الديسك أو االنزالق الغضروفي بين فقرات العمود الفقري، هو وجود مشكلة في الوسائد المطاطية 
)األقراص( بين فقرات العمود الفقري، ويعرف ديسك الظهر بأسماء أخرى مثل القرص المنزلق، أو القرص 

المنفتق، أو القرص المتدلي، أو تمزق القرص، أو الغضروف المنزلق.
يشبه القرص بين فقرات العمود الفقري حلوى الدونات إلى حد ما، فهو ذو لب لين مكون من مادة 
هالمية، ومغلف بجزء خارجي أكثر صالبة؛ ويحدث الغضروف المنزلق والديسك عندما يندفع اللب اللين 

خارجاً من خالل تمزق في الجزء الخارجي األكثر صالبة.
يمكن أن يؤثر القرص المنزلق على األعصاب المحيطة به ويسبب الضغط عليها، ويؤدي ذلك إلى 
ظهور أعراض االنزالق الغضروفي، وأهمها الشعور بألم، أو تنميل، أو ضعف في الذراع أو الساق حسب 

موقع القرص الذي حدث فيه االنزالق الغضروفي.
االنزالق  أو  الديسك  حاالت  من  كثير  في  المناسبة  الرعاية  مع  األصلي  وضعه  إلى  القرص  يعود 
العظام  إلى جراحة  أو  العالج  من  المزيد  المنزلق  القرص  يتطلب  األحيان  بعض  في  ولكن  الغضروفي، 

والفقرات لتصحيح المشكلة.
يمكن أن يحدث االنزالق الغضروفي في أماكن مختلفة من فقرات العمود الفقري، كما من الممكن 
انزالق غضروف أحد أقراص الرقبة، وقد تمتد أعراض الديسك في الرقبة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فمن 
الممكن أن يمتد ألم ديسك الرقبة من خلف العنق إلى الذراعين واألصابع، ويقل مدى حركة العنق ويزداد 

األلم مع كل حركة للعنق، أو عند السعال، أو العطس.

ماجد الحرازي

تحلق  أرواحهم  تزال  ما  الوطن،  غادروا  الذين 
في ذات الوطن، يعيشون بأجسادهم هناك، بأرقى 
مدن العالم، بين جدران بعيدة وغريبة، جدران كل 
أحد  منهم  ينس  لم  الوطن،  تفاصيل  عن  خياالتها 
شكل الحياة والوطن، ورائحة الذكريات في أنوفهم 
الشوارع،  يتخيلون  الوطن،  كهواء  دائًما  يشمونها 
وفي  والمدن،  المساجد  األماكن  ومآذن  والحواري، 
ال  أحاديث  يتوهمون  أيامهم،  طيلة  أوقاتهم،  كل 
يمكن إيقافها عن رؤوسهم، صوت من العمق يقول 
وجه  أري  كي  احملوني  هيا  المخذولين:  بحة  في 
الوطن، وفي ساعات الليل المتأخرة تصير األحاديث 
عيني  احملوا  هيا  يكررون:  بينما  حزينة  صيحات 

علي كفي، أكاد اآلن أرى كل الذكريات. 
تمضي  وهــكــذا  أيــامــهــم،  يعيشون  هكذا 
األخرين  أمام  يقولون  يكابرون حينما  ثم  سنواتهم، 
الوطن،  ذاك  طّي صفحة  من  حًقا  انتهوا  قد  بأنهم 
المساكين،  ببؤس  أنفسهم  مع  يعودون  لكنهم 
يحنون الى الحياة بصمت المشردين، بحسرة لبضع 

لحظات متكررة من األسى والحنين، ثم يقولون في 
قلوبهم: سالم الله على زمن كنا نرعى فيه األغنام، 
في  ونجمع  ــالم،  واألح البلس  بصباحاته  ونسرق 
نهاراته القوارير واأللعاب، وننام خالل الثانية األولى 
والنعنع  الزبادي  زمن  الجميل،  النوم  لحظات  من 
والزعقة والزراقيف، زمن ليندا وسالي وزهرة الجبل، 
زمًنا كنا فيه نجلس بجوار المخبز نشم رائحة الروتي 

الفرنسي ونتخيل الكيك اللذيذ. 
سالًم عليه وعلى أذان المغرب بصوت صنعاء 
البيت في  الى  يُعيدنا  مقدًسا  كان جرًسا  المتجعد، 
ثالث ثواني. سالم على مالحقة األغنام ودكان العم 
وعلب  النحاس  وأسالك  التميز  حبة  وعلى  صالح، 
أجل  من  بعضها  فوق  المرصوفة  والتواير  المعدن 
بالمغامرات  مليئة  حياة  وعلى  العنيف،  اللعب 
وعرفنا  كبرنا  لقد  المجانية.  والسعادة  ــارة  واإلث

الحقيقة وكرهنا كل شيء. 
هناك،  تفاصيلهم  المغتربون  يعيش  هكذا 
سماء  في  هنا،  فوقنا  تحلق  ماتزال  أرواحهم  بينما 
البشر، وطيلة أيامهم  هذا الوطن المتمسك بأرواح 
بنوع من األسى  الذهاب من هناك  تراودهم فكرة 
لكنهم  أرواحهم،  الى  العودة  يريدون  والضيق، 

يخافون حينما يشاهدون صور الوطن، هكذا دائًما، 
الهروب  األوهام في رؤوسهم يحاولون  كلما عادت 

منها دون أمل. 
أخيرًا، هذه حقيقة، ليس هذا هيًّنا، الرحيل من 
المرتبط  المكان  عن  الذهاب  مقدمات،  بال  الوطن 
بك روًحا وشكال، الرحيل عن ذاتك الحقيقي، أوهام 
مجدًدا  برأسها  وتطل  تعود  لحظة،  كل  في  تتكرر 
أقل  المحصلة  في  األوهــام  هذه  تجاهلتها،  كلما 
سوًءا في وقعها عن التفكير الدائم بها، عن الخوف 
ــام،  واإلرغ اإلجحاد  من  كنوع  تذكرها  عن  منها، 
بعيد،  مكان  في  وحيًدا  كالبقاء  الخوف،  من  كنوع 
النازحين، كمتاهات ال  المشردين، كأحالم  كخياالت 
من  كحالة  بذاتها،  جديرة  غير  كحياة  تنتهي،  تكاد 
كنهاية  بالعبيد،  مليء  كسجن  الوجودي،  االستسالم 

حزينة وكائن مسكين.
ال  تعودوا،  أن  إياكم  بحق،  أنصحكم  لكني 
ثقوا  بها،  سنعتني  هنا  وأرواحكم  بالويل،  تغامروا 
بهذا تماًما، أني أراها تحلق في السماء منذ سنوات، 
كونوا  عنكم،  بعدها  تخيلت  كلما  صوبها  وأبتسم 
نسته هذه  عاشق  أول  لست  أنا  تذكروا،  ثم  بخير، 

األرض، كم نسيت ألوف العاشقين.

لست الوحيد الذي نسيته هذه األرض “ كلمات “
محمد أبو رزيزة

كلمات متعانقة: قد تصل بنا أفكارنا إلى قمٍم لم نحلم يوًما بالوصول 
إليها، فإن لم تألف أنفسنا العيش في عليائها، فسنهبط من أجلها لكي 

نعيش.
كلمات متقاطعة: إن عظَّمتك األلسن فوق ما تستحق، فأحذر من 

األيادي ألنها تكتب نهايتك.
الحاضر، واألوطان  الماضي ال يصنع  البكاء على  كلمات متعاضدة: 

تنتصر بقلوب وسواعد أبنائها ال بألسنتهم.

َعُذبْت عذاباتي وطاَب ضاللي 
                       وأنا أُعتُق فجرها بخيـــالي

تلَك التي ابتكرْت حدائَق روعتي
                    وعلى يديها ساَل نهُر سؤالي

بتني وهي تسكُن أضلعي من غرَّ
                  وتشبثت بي.. وهي تعرُف حالي

من غيرها، خلقْت صبايا دهشتي
                     ونبوغ خضرتها معيُن جمالي؟

وهي التي، صارْت ضفاَف قصائدي
                     وربيَع أشواقي وعرَش ظاللي

وهي التي مذ غبُت أرسُم طيفها
                   بدمي.. وأنحتها على أوصالي 

وهي التي لو صرُت بعَض ترابها
                   لتألَّهْت مزقي على صلصالي

ضحكاُت نسوتِها مرايا لهفتي
                  وجبالها أهلي، وسقُف ُمحالي 

من في شوارعها تركُت خواطري
                 ترعى، وتُؤنُس وحشَة األطالِل

هي من تُدثُر بالحنيِن عيالها
                    وتصونهم من أعيِن الدجاِل

هي من صفاُء الغيِم رجُع غنائها 
                  ونقوُش مسندها صدى موالي

أشتاقها والعمُر يذرُف غربًة
                      وأدسُّ فيها أمنياِت عيالي

من شردتني وهي تعرُف أنني
زُت من تاريخها أسمالي                   طرَّ

ونقشتها بالضوِء في سفِر الهوى
                  وحصدُت منها خيبَة اآلماِل

“إكليلٌة« ما خنُت صبَح صالتها
               يوماً، وإن غرقْت بليِل »اآلِل”

لكنني اخترُت الغياَب لغايٍة
                فيها أصوُن جاللها وجاللي

من بعِد أن عفُت الرضوَخ لكاهٍن
               وأبيُت كأَس الخوِف واإلذالِل

ورفضُت أن أُدني سماَء كرامتي
              لدعي أصٍل، أو لرجِس ماللي

غادرتها حتى تعوَد ألهلها
              وطناً، ومن بذلوا العزيز الغالي

ولكي نعدَّ لها نهاَر خالصها
                ونزيَح ليَل عذابها المتعالي

غادرتها وتركُت فيها مهجتي،
             وجوارحي، لتكوَن في استقبالي

وغداً أعوُد كما يعوُد لغمدِه
              سيٌف على الهيجا طويُل الباِل 

وغداً ستطوي الريُح خيمَة ُغربتي
              وأحطُّ في حضِن البالِد رحالي

وغداً ستحكي للينابيعِ الُقرى  
              عني، وأُنقشُّ في رؤى األجياِل

فأنا خالصُة قصٍة عن فتيٍة
                    عنوانــها »تغريبــُة األقــياِل«.

تغريبة األقيال
أ/ زين العابدين الضبيبي

اوسم كتابك
د/ جيهان حلس

وتعرفه  وواضح  صريح  البعض  تماًما..  الكتب  مثل  الناس 
أكثر  قراءته  تحتاج  وفلسفي،  غامض  والبعض  عنوانه؛  من  داخله 

من مرة حتى تفهمه، وقد ال تفهمه أبًدا.
والبعض خفيف الظل لطيف، يسلي بمجالسته دون إسفاف 

أو سخرية.
والبعض ثقيل المعشر، تطوي الكتاب قبل أن تكمله.

والبعض عبارة عن أفكار منقولة بال تجربة حقيقية؛ ال تستفد 
شيئًا من مجالستها.

والناس أيًضا مثل الكتب في طباعتها؛ أما البعض فذو ورق 
ملون فاخر؛ لكنه فارغ تماًما من أي فكر.

والبعض غالف رائع، وأيًضا خفيف المضمون، والبعض غالفه 
قديم مهترئ لكنه يحوي الكثير من كنوز المعرفة ال تمل صحبته.
عميق  الطبعة،  سهل  فاخرًا؛  كتابًا  تجد  أن  النادر  ومن 
المضمون والفهم، فاحرص أن تحافظ على روعة كتابك من الداخل 

قبل الخارج.

أرض األلغام
أ/ نبيلة العبسي

ال يمر يوم دون أن نقرأ أخبار عن ناس ماتوا بلغم أو أصيبوا، وتمر األخبار 
كأي أخبار أخرى وكأن الموت هو الثابت والحياة هي االستثناء.

األلغام ليست سبباً لموت لحظي وانتهى، هي موت في الحاضر والمستقبل، 
قد تنتهي الحرب يوما ما ولن ينتهي أثرها حتى لمن لم يلد أو يعاصر هذه الحرب 

الخبيثة.
هل جربت شعور أن ترى منظراً جميالً فتقترب منه ولم تركز على اللوحات 
سيكون  ماذا  تعرف  ال  عرقا  وتتصبب  تقف  وفجأة  ألغاما؟  هناك  بأن  التحذيرية 

مصيرك؟
تحاول العودة للطريق العام وأنت تتبع أثر خطواتك للخلف كي تنجو...!

أن  له  يتسنَّ  الموقف ولم  بهذا  يمر  لم  الكثير  موقف مرعب، ولكن هناك 
يفكر فقد تطاير أشالء أو بعض منه ولم يسعفه الحظ ليتراجع عن الخطر أو يدرك 

أنه في خطر من أساسه.. ثواني وانتهى األمر.
إدراكنا بأننا نعيش وسط أرض ملغمة ال نعرف متى تنفجر فينا ألغامها، سواًء 
أو أفكارا، شعور مخيف، فكم نحتاج لعدد ضحايا كي ندرك حجم  كانت سالحا 
المأساة، وكم نحتاج لوقت حتى نمر بأمان في أي مكان دون أن يقتلنا لغم عابر 

أو عقل ملغم بأفكار متطرفة...؟!

إدراك قيمة الحرية
أ/ مصطفى المنفلوطي

اإلنسان  بني  من  االستبداد  أَسرى  من  كثيرًا  إن 
ال يشعرون بما تشُعُر به الِهرَّة المحبوسة في الغرفة، 
ُص  المقصَّ والطيُر  القفص،  في  المعتقل  والوحش 
بينهم  كان  ربما  بل  وشقائه،  األَْسر  ألَم  من  الَجناِح 
َمن ال يفكر في وجه الخالص، أو يلتمس السبيل إلى 
يتمنى  َمن  بينهم  كان  ربما  بل  فيه،  هو  مما  النجاة 
بآالِمه  ويتلذذ  به،  ويأنَُس  السجن،  هذا  في  البقاء 

وأسقامه.
البشري  العقل  يََحاُر  التي  المسائل  أصعِب  من 
الحيواُن األعجم أوسَع ميدانًا في  في حلِّها أن يكوَن 
شؤًما  نطُقه  كان  فهل  الناطق،  الحيوان  ِمن  الحرية 
عليه وعلى سعادته؟ وهل يجُمُل به أن يتمنَّى الَخرََس 
والبَلََه ليكوَن سعيًدا بحريته، كما كان سعيًدا بها قبل 

أن يصبح ذكيًّا ناطًقا؟
مك في البحر،  يحلِّق الطيُر في الجو، ويسبَُح السَّ
ويَهيم الوحُش في األودية والجبال، ويعيش اإلنسان 
رهيَن المحبسين: محبس نفسه ومحبس حكومته من 

المهِد إلى اللحد!
سالسَل  الضعيف  لإلنسان  القوي  اإلنساُن  صَنع 
وأغالالً، وسماها تارة: ناموًسا، وأخرى: قانونًا؛ ليظلَِمه 
باسم  حريِته  جوهرة  منه  ويسلَب  العدل،  باسِم 

الناموِس والنظام.
حِذًرا  قلًِقا  وتركه  المخيفة،  اآللة  هذه  له  صَنع 
على  نفسه  من  يُقيم  الفرائض،  مرتعَد  القلب،  َع  ُمروَّ
رِجيله،  يديه، وخطوات  حركاِت  تراقب  ُحرَّاًسا  نفسه 
من  لينجَو  وخياله؛  وهمه  وَخطَرات  لسانِه،  وفَلَتات 
ما  له؛  فويل  تعذيبه،  من  ويتخلََّص   ، المستبدِّ عقاب 
أكثَر جهله! وويح له؛ ما أشدَّ ُحمَقه! وهل يوجد في 
الدنيا عذاٌب أكبُر من العذاب الذي يعالجه، أو سجٌن 

أضيُق من السجن الذي هو فيه؟
سلَبه  أنه  أسيره  على  المستبد  جنايُة  ليست 
عليه  أفسد  أنه  عليه  الكبرى  جنايته  بل  حريته، 
وجدانه، فأصبح ال يحزَُن لفقد تلك الحرية، وال يذرُِف 

دمعة واحدة عليها.
منه،  المسلوبة  حريته  قيمة  اإلنساُن  عرَف  لو 
وأدرَك حقيقة ما يُحيط بجسمه وعقلِه من السالسل 
الصيَّاد  حبَسه  إذا  البُلبُل  يموت  كما  لماَت  والقيود؛ 
في القفص، وكان ذلك خيرًا له من حياة ال يرى فيها 
من  نََسمٌة  إليه  تخلُُص  وال  الحرية،  أشعة  من  ُشعاًعا 
نََسماتها. كان في مبدأ َخلِْقه يمشي عريانًا، أو يلبَُس 
لباًسا واسًعا يشبه أن يكون ظُلًَّة تقيه لَفحَة الرَّمضاء، 
يضعون  كما  الِقَماِط  في  فوضعوه  النكباء،  َهبَّة  أو 
نون الموتى، وقالوا له: هكذا  نوه كما يكفِّ الطفل، وكفَّ

نظاُم األزياء.

وما  نفُسه،  تشتهيه  ما  كلَّ  ويشرب  يأكل  كان 
يلتئم مع طبيعته، فحالوا بينه وبين ذلك، وملَؤوا قلبه 
خوفَا من المرض أو الموت، وأبَْوا أن يأكل أو يشرب 
إال كما يريد الطبيب، وأن يتكلَّم أو يكتب إال كما يريد 
يني أو الحاكم السياسي، وأن يقوَم أو يقعد  الرئيس الدِّ
أو يمشي أو يقف أو يتحرَّك أو يسُكَن إال كما تقضي 

به قوانيُن العادات والتقاليد.
عاش  إذا  إال  الحياة  في  السعادة  إلى  سبيَل  ال 
اإلنسان فيها حرًّا ُمطلًَقا، ال يسيطر على جسِمه وعقله 

ونفِسه ووجدانه وفكرِه مسيِطٌر إال أدُب النفس.
نفس،  كل  في  تُشرَِق  أن  يجب  شمٌس  الحريُة 
فمن عاش محروًما منها عاش في ظُلمة حالكة، يتصل 

أولُها بظلمة الرَِّحم، وآخرها بظُلمة القبر.
الحرية هي الحياة، ولوالها لكانت حياُة اإلنسان 
أشبَه شيء بحياة اللَُّعب المتحرِّكة في أيدي األطفال 

بحركٍة صناعية.
ليست الحريُة في تاريخ اإلنسان حادثًا جديًدا، 
أو طارئًا غريبًا، وإنما هي فطرتُه التي فُِطر عليها ُمْذ 
كان وحًشا يتسلَّق الصخور، ويتعلَُّق بأغصان األشجار.

ليس  الحرية  لطلب  يَده  يمد  الذي  اإلنساَن  إن 
ا من حقوقه  بمتسوٍِّل وال ُمستَْجٍد، وإنما هو يطلب حقَّ
التي سلبته إياها المطامُع البشرية، فإن ظِفر بها، فال 

ِمنََّة لمخلوق عليه، وال يَد ألحٍد عنده.
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هنا مخاطر كبيرة من الدعوة اإلبراهيمية المستجدة 
في األروقة الدولية وبعض التكتالت الدينية والمنظمات 
اإلسالمي  التشريع  مصادر  نصوص  مًعا  لنراجع  العابرة؛ 

ونستوضح األمر:
1ـ إن الناظر في كتاب الله تعالى وسنِة رسولِه صلى 
الله عليه وسلم يَظهر له بجالء أن “اإلبراهيمية” وما نُِسج 
منكرة،  بدعة  هي  إنما  مضلِّلة؛  مصطلحات  من  حولها 
“الدين  اسمه  دينا  يشرع  لم  تعالى  فالله  مبين  وضالل 
واحدا  دينا  شرع  إنما  صورته؛  كانت  أيًّا  اإلبراهيمّي” 
يَن  لعباده جميعا، سماه “اإلسالم”، كما قال تعالى: )إِنَّ الدِّ

ِعْنَد اللَِّه اإْلِْساَلُم( )آل عمران: 19(.
له  يكن  فلم  السالم،  عليه  إبراهيُم  األنبياء  أبو  أما 
ولبنيه ديٌن سوى اإلسالم؛ قال تعالى: )َوإِْذ يَرْفَُع إِبْرَاِهيُم 
أَنَْت  إِنََّك  ِمنَّا  تََقبَّْل  َربََّنا  َوإِْسَماِعيُل  الْبَيِْت  ِمَن  الَْقَواِعَد 
يَِّتَنا  ُذرِّ َوِمْن  لََك  ُمْسلَِميِْن  َواْجَعلَْنا  َربََّنا  ؛  الَْعلِيُم  ِميُع  السَّ
ًة ُمْسلَِمًة لََك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوتُْب َعلَيَْنا إِنََّك أَنَْت التَّوَّاُب  أُمَّ
الرَِّحيُم، َربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسواًل ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك 
الَْعِزيُز  أَنَْت  إِنََّك  َويَُزكِّيِهْم  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب  َويَُعلُِّمُهُم 
الَْحِكيُم، َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِبْرَاِهيَم إاِلَّ َمْن َسِفَه نَْفَسُه 
الِِحيَن  نْيَا َوإِنَُّه ِفي اآْلِخرَِة لَِمَن الصَّ َولََقِد اْصطََفيَْناُه ِفي الدُّ
ى  ، إِْذ قَاَل لَُه َربُُّه أَْسلِْم قَاَل أَْسلَْمُت لِرَبِّ الَْعالَِميَن ، َوَوصَّ
لَُكُم  اْصطََفى  اللََّه  إِنَّ  بَِنيَّ  يَا  َويَْعُقوُب  بَِنيِه  إِبْرَاِهيُم  ِبَها 
يَن فاََل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنْتُْم ُمْسلُِموَن ، أَْم كُْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ  الدِّ
َحَضَر يَْعُقوَب الَْمْوُت إِْذ قَاَل لِبَِنيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي 
قَالُوا نَْعبُُد إِلََهَك َوإِلََه آبَائَِك إِبْرَاِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق 
 –  127 البقرة:  )سورة  ُمْسلُِموَن(  لَُه  َونَْحُن  َواِحًدا  إِلًَها 

.)133
وقال سبحانه: )َوقَالُوا كُونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا 
قُْل بَْل ِملََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما كَاَن ِمَن الُْمْشرِكِيَن ، قُولُوا 
آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنْزَِل إِلَيَْنا َوَما أُنْزَِل إِلَى إِبْرَاِهيَم َوإِْسَماِعيَل 
َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواأْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما 
أُوتَِي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل نَُفرُِّق بَيَْن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَُه 
ُمْسلُِموَن ، فَِإْن آَمُنوا ِبِمثِْل َما آَمْنتُْم ِبِه فََقِد اْهتََدْوا َوإِْن 
ِميُع  تََولَّْوا فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق فََسيَْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو السَّ
الَْعلِيُم ، ِصبَْغَة اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبَْغًة َونَْحُن لَُه 
َعاِبُدوَن( )سورة البقرة: 135 – 138(.. وقال عز وجل: )َما 
إِبْرَاِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصرَانِيًّا َولَِكْن كَاَن َحِنيًفا ُمْسلًِما  كَاَن 

َوَما كَاَن ِمَن الُْمْشرِكِيَن( )آل عمران: 67(.
الحنيف،  اإلسالم  غيَر  ديًنا  أحٍد  ِمن  اللُه  يَقبَل  وال 
َمْن  أَْسلََم  َولَُه  يَبُْغوَن  اللَِّه  ِديِن  )أَفََغيَْر  تعالى:  قال  كما 
َوإِلَيِْه يُرَْجُعوَن ، قُْل  َواأْلَرِْض طَْوًعا وَكَرًْها  َماَواِت  ِفي السَّ
آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنْزَِل َعلَيَْنا َوَما أُنْزَِل َعلَى إِبْرَاِهيَم َوإِْسَماِعيَل 
َوِعيَسى  ُموَسى  أُوتَِي  َوَما  َواأْلَْسبَاِط  َويَْعُقوَب  َوإِْسَحاَق 
لَُه  َونَْحُن  ِمْنُهْم  أََحٍد  بَيَْن  نَُفرُِّق  اَل  َربِِّهْم  ِمْن  َوالنَِّبيُّوَن 
ُمْسلُِموَن ، َوَمْن يَبْتَغِ َغيَْر اإْلِْساَلِم ِديًنا فَلَْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو 

ِفي اآْلِخرَِة ِمَن الَْخاِسِريَن( )آل عمران: 83 – 85(.
فمن طلب دينا غير اإلسالم فهو مردوٌد عليه، ومن 
ابتغى النجاة في غير اإلسالم الذي بعث الله به محمدا 
الهالكين؛ عن  الخاسرين  فهو من  عليه وسلم  الله  صلى 
أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه 
بيده، ال يَسمع بي  أنه قال: »والذي نفُس محمٍد  وسلم 
، ثم يموُت ولم  ، وال نصرانيٌّ أحٌد من هذه األمة؛ يهوديٌّ

يؤمن بالذي أُرِسلُت به، إال كان من أصحاب النار«.
اإلسالم  بين  المزعومِة  الَوحدة  إلى  الدعوة  أما  2ـ 
وغيرِه؛ فهي ِمن أبطل الباطل، وأكبر الزيغ والبهتان؛ أنّى 
مع  والكفر  الباطل،  مع  والحق  الغّي،  مع  الرشد  يجتمع 
اإليمان؟!! وإن تعجب فَعَجٌب زعُم دعاِة اإلبراهيميِة أّن 
واإلسالم:  والنصرانية  اليهودية  بين  المشتركة  األسس  ِمن 

أنها أديان توحيدية!!
فأّي توحيٍد عند َمن أثبَت اللُه عليهم الشرَك في قوله 
النََّصاَرى  َوقَالَِت  اللَِّه  ابُْن  ُعَزيٌْر  الْيَُهوُد  )َوقَالَِت  سبحانه: 
قَْوَل  يَُضاِهئُوَن  ِبأَفَْواِهِهْم  قَْولُُهْم  َذلَِك  اللَِّه  ابُْن  الَْمِسيُح 
اتََّخُذوا  يُْؤفَُكوَن،  أَنَّى  اللَُّه  قَاتَلَُهُم  قَبُْل  ِمْن  كََفُروا  الَِّذيَن 
أَْحبَارَُهْم َورُْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوالَْمِسيَح ابَْن َمْريََم 
ا  َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ

يُْشرِكُوَن( )التوبة: 30، 31(؟!
الله، الذي هو أسمى  وهل يستوي هذا مع توحيد 
اللَُّه  اللَُّه أََحٌد،  عقائِد اإلسالِم وأوضُحها وأَوكَُدها )قُْل ُهَو 
َمُد، لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد، َولَْم يَُكْن لَُه كُُفًوا أََحٌد( )سورة  الصَّ
الخالص  النقّي  التوحيِد  ديُن  يجتمع  وكيف  اإلخالص(؟ 
بالشرك  امتزجت  التي  لة  والمبدَّ المحرفة  األديــان  مع 
ِفي  تَْغلُوا  اَل  الِْكتَاِب  أَْهَل  )يَا  تعالى:  يقول  والوثنية؟! 

ِديِنُكْم َواَل تَُقولُوا َعلَى اللَِّه إاِلَّ الَْحقَّ إِنََّما الَْمِسيُح ِعيَسى 
ابُْن َمْريََم رَُسوُل اللَِّه وَكَلَِمتُُه أَلَْقاَها إِلَى َمْريََم َوُروٌح ِمْنُه 
فَآِمُنوا ِباللَِّه َورُُسلِِه َواَل تَُقولُوا ثثاََلثٌَة انْتَُهوا َخيْرًا لَُكْم إِنََّما 
َماَواِت  اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد ُسبَْحانَُه أَْن يَُكوَن لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي السَّ

َوَما ِفي اأْلَرِْض وَكََفى ِباللَِّه وَكِياًل( )النساء: 171(.
بالله  والشرِك  اإلنساِن  تأليِه  بين  واسعة  الفجوة  إن 
األلوهية،  إطار  ِمن  كليًة  اإلنساِن  وإخــراِج  جانب؛  من 
ال  والمسلُم  آخر؛  جانب  من  وحده،  الله  على  وقصرِها 
أّما  الحنيَف،  الديَن  باطلة، تخالف  إلى معتقداٍت  يُْدَعى 
يُدَعْون  فإنهم  ـ  الكتاب  أهَل  وخاصة  ـ  المسلمين  غير 
إلى اإليمان بالله الواحد األحد؛ قال تعالى: )قُْل يَا أَْهَل 
إاِلَّ  نَْعبَُد  أاَلَّ  َوبَيَْنُكْم  بَيَْنَنا  َسَواٍء  كَلَِمٍة  إِلَى  تََعالَْوا  الِْكتَاِب 
ِمْن  أَْربَابًا  بَْعًضا  بَْعُضَنا  يَتَِّخَذ  َواَل  َشيْئًا  ِبِه  نُْشرَِك  َواَل  اللََّه 
)آل  ُمْسلُِموَن(  ِبأَنَّا  اْشَهُدوا  فَُقولُوا  تََولَّْوا  فَِإْن  اللَِّه  ُدوِن 

عمران: 64(.
اإلبراهيمية تتضمن قياَم اإلخاء والمواالة  3ـ ثم إن 
الكافرة،  والملل  الباطلة  العقائد  وأهل  المسلمين،  بين 
فليس  تعالى؛  الله  الذي شرعه  الوالِء  أصَل  يناقض  وهذا 
للمؤمن والٌء إال لله ورسولِه والمؤمنين؛ قال الله تعالى: 
يُِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َورَُسولُُه  اللَُّه  َولِيُُّكُم  )إِنََّما 
اللََّه  يَتََولَّ  َوَمْن  َراكُِعوَن،  َوُهْم  كَاَة  الزَّ َويُؤْتُوَن  اَلَة  الصَّ
الَْغالِبُوَن(  ُهُم  اللَِّه  ِحزَْب  فَِإنَّ  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َورَُسولَُه 

)المائدة: 55 ـ 56(.
أَْولِيَاُء  َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم  وقال تعالى: )َوالُْمْؤِمُنوَن 
الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  تعالى:  وقال  71(؛  التوبة:  )سورة  بَْعٍض( 
الُْمْؤِمِنيَن(  ُدوِن  ِمْن  أَْولِيَاَء  الَْكاِفِريَن  تَتَِّخُذوا  اَل  آَمُنوا 
اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  سبحانه:  وقال  ١٤٤(؛  )النساء: 
تَتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن 
يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن( 

)المائدة: 51(.
التي  اإلسالم  شريعَة  وتعطل  تنفي  واإلبراهيمية  4ـ 
الله  صلى  محمٍد  األنبياء  خاتم  إلى  تعالى  الله  أوحاها 
عليه وسلم، وأمر سبحانه بتطبيقها، والتحاكم إليها، وذلك 

في آيات كثيرة، منها:
اأْلَْمِر  ِمَن  َشِريَعٍة  َعلَى  َجَعلَْناَك  )ثُمَّ  سبحانه:  قوله 
فَاتَِّبْعَها َواَل تَتَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن( )الجاثية: 18(، 
تَتَِّبْع  َواَل  اللَُّه  أَنْزََل  ِبَما  بَيَْنُهْم  اْحُكْم  )َوأَِن  تعالى:  وقوله 
اللَُّه  أَنْزََل  َما  بَْعِض  َعْن  يَْفِتُنوَك  أَْن  َواْحَذرُْهْم  أَْهَواَءُهْم 
ِببَْعِض  يُِصيبَُهْم  أَْن  اللُه  يُِريُد  أَنََّما  فَاْعلَْم  تََولَّْوا  فَِإْن  إِلَيَْك 
ُذنُوِبِهْم َوإِنَّ كَِثيرًا ِمَن النَّاِس لََفاِسُقوَن، أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيَِّة 
يَبُْغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللِه ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن( )المائدة: 
49، 50(، وقوله جل شأنُه: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه 
َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تََنازَْعتُْم ِفي َشْيٍء 
َوالْيَْوِم  ِباللَِّه  تُْؤِمُنوَن  كُْنتُْم  إِْن  َوالرَُّسوِل  اللَِّه  إِلَى  فَرُدُّوُه 
اآْلِخِر َذلَِك َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل، أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَزُْعُموَن 
أَنَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُنْزَِل إِلَيَْك َوَما أُنْزَِل ِمْن قَبْلَِك يُِريُدوَن أَْن 
َويُِريُد  ِبِه  يَْكُفُروا  أَْن  أُِمُروا  َوقَْد  الطَّاُغوِت  إِلَى  يَتََحاكَُموا 

يْطَاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعيًدا( )النساء: 59 – 60(. الشَّ
أو  طقوس  على  واشتمالَه  ديٍن  اختراَع  إن  ثم  5ـ 
تشريعات مختَرعة، مثل تلك الصالة المشتركة بين أتباع 
أهل  بإجماع  شرعا،  يجوز  ال  مما  هو  وغيرِها؛  األديــان 

َواَل  َربُِّكْم  ِمْن  إِلَيُْكْم  أُنْزَِل  َما  )اتَِّبُعوا  تعالى:  قال  العلم؛ 
3(؛  )األعراف:  تََذكَُّروَن(  َما  قَلِياًل  أَْولِيَاَء  ُدونِِه  ِمْن  تَتَِّبُعوا 
يِن َما لَْم  وقال سبحانه: )أَْم لَُهْم ُشرَكَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّ
يَأَْذْن ِبِه اللَُّه( )الشورى: 21(؛ وعن عائشة رضي الله عنها، 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »َمن أَحَدث 

في أَْمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَّد«.
6ـ ثم إن في الدعوة إلى اإلبراهيمية اتهاًما لإلسالم 
مردود،  وهذا  الناس،  بحاجات  الوفاء  وعدم  بالنقص، 
بََعث  الذي  الدين  كمال  من  به  الله  أخبر  لما  مخالف 
)الْيَْوَم  تعالى:  قال  وسلم؛  عليه  الله  صلى  محمدا  به 
َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم  َوأَتَْمْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم  أَكَْملُْت 
)َونَزَّلَْنا  وجل:  عز  وقال  3(؛  )المائدة:  ِديًنا(  اإْلِْساَلَم  لَُكُم 
َوبُْشَرى  َورَْحَمًة  َوُهًدى  َشْيٍء  لُِكلِّ  تِبْيَانًا  الِْكتَاَب  َعلَيَْك 
فقد  وكُمل؛  الدين  تم  وحيث  89(؛  )النحل:  لِلُْمْسلِِميَن( 
ُختَمت الرساالت، وأغلق باب النبوات بمحمد عليه أكمل 
ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن  الصلوات والتسليم؛ قال تعالى: )َما كَاَن ُمَحمَّ
ِبُكلِّ  اللَُّه  وَكَاَن  النَِّبيِّيَن  َوَخاتََم  اللَِّه  رَُسوَل  َولَِكْن  رَِجالُِكْم 

َشْيٍء َعلِيًما( )األحزاب: 40(.
الله  رســول  أن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
صلى الله عليه وسلم، قال: »إّن َمثَلي وَمثَل األنبياِء ِمن 
موضَع  إال  وأجَملَه،  فأحَسَنه  بيتًا  بََنى  رجٍل  كَمثل  قَبلي، 
يَطُوفون به، ويَْعَجبون له،  الناُس  لَِبنٍة ِمن زاوية، فَجَعل 
وأنا  اللِبَنة  فأنا  قال:  اللبنة؟  ُوِضعت هذه  ويقولون: هاّل 

خاتَم النبيين«.
7ـ ويضاف إلى ما سبق: أن اإلبراهيمية ما هي إال 
الغرب  في  االمبرياليون  استغلها  ووسيلة  ماكر،  مشروع 
لخدمة أهدافهم، وتحقيق مصالحهم على حساب مصالحنا 
حلفائهم  وتفوق  أمن  ولضمان  المشروعة،  وحقوقنا 
لبيت  اليهودّي  االحتالل  على  الستار  وإسدال  الصهاينة، 
وإتمام  فلسطين،  في  اإلسالمّي  الحقِّ  وإضاعة  المقدس، 
المشرق  في  الغاصب  الصهيونّي  الكيان  وتثبيت  غرس 
اإلسالمّي، وتغليِف هذا الوجوِد الشيطانّي للمحتل بغالٍف 

دينّي، وفي هذا من الضرر الماحق ما ال يخفى.
الناعمة”،  “القوة  صور  من  ماكرة  صورة  أمام  إننا 
األهداف  تحقيق  إلى  الوصول  محاولة  على  تقوم  التي 
ونفسيًّا،  فكريًّا  البيئة  وتهيئة  األفكار،  نشر  طريق  عن 
أمتنا،  أعداء  مخططات  تخدم  وقناعات،  ثقافات  وإيجاد 
ال سيما الصهاينة، وتحقق لهم الوصوَل إلى ما عجزوا عن 
السياسّي  بالقوة الخشنة، معتمدين على االستغالل  نيله 

للدين؛ فهل يعي المروِّجون لهذه اإلبراهيمية.
شامل  دين  اإلسالم  إدراكها:  علينا  يجب  ومالحظة 
بنفسه وبمن حوله من  اإلنسان وحياته  لضبط مسارات 
لعالقات  ضابط  وحتى  غيرهم؛  ومن  لدينه  المنتمين 
المسلمين  حال  من  مؤخرًا  ظهر  وما  بربه؛  اإلنسان 
وظهور  يجب؛  كما  الدين  فقه  عدم  عن  ناتج  المتشظي 
جماعات التشدد والتطرف والغلو، وبروز حركات وتيارات 
مزجت بين عقائد أديان سابقة محرفة وقوانين وضعية 
كل  فرض  وأرادوا  مجتمعنا  غير  مجتمعات  تناسب 
أبناء  بحق  الفظائع  وارتكبوا  األمة  أبناء  على  قسرًا  ذلك 
المسلمين وغير المسلمين؛ بسلوكيات وممارسات ليست 
من الدين وال من العقيدة؛ بفعلهم الذاتي أو بدفع قوى 
الداخل..  من  وأهله  اإلسالم  تدمير  تهدف  دولية  ظالمية 
والعالقات  والتعبد  وااللتزام  السماحة  دين  فاإلسالم 
فقط  العظيمة؛  واألخالق  المحكمة  والمعامالت  السامية 
علينا نطبقه في واقع حياتنا بدًء من الذات واألسرة بكل 
اعتدال وحكمة وخيرية وهداية؛ لتعم السعادة والسكينة 

والسؤدد كل البشرية.

عيد األضحى وأحكام ذبح األضحية
إسالمية،  دينية  ُمناسبة  هو  المبارك:  األضحى  عيد 
شهر  من  العاشر  اليوم  في  المسلمون  فيه  يحتفل 
عيد  ُشرع  وقد  الكبير،  العيد  عليه  ويُطلق  الحجة  ذي 
األضحى بعد بدء فريضة الحج بيوم؛ إذ يبدأ الحج بيوم 
بأيام  وينتهي  الحجة  التاسع من ذي  يوافق  الذي  عرفة 
بمناسبة  األضحى  عيد  قدوم  يكون  وبذلك  التشريق، 

إتمام الحج ولشكر الله تعالى.
وفي يوم األضحى يذبح الحجاج الهدي ويتشاركونه 
الحجاج يحرصون  غير  والمحتاجين، وكذلك  الفقراء  مع 
على الذبح تأّسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ومجيء 
الحج  فريضة  وهي  خاصة  مناسبة  بعد  األضحى  عيد 
ليحظى غير الحجاج بمشاركة الحجاج فرحتهم بتمامهم 
الحج، إذ تمأل أجواء العيد الفرح والسرور والتكافل بين 

أفراد المجتمع الواحد.

أحكام صالة عيد األضحى 

تعّددت األقوال في حكم صالة العيد، وبيانها فيما 
يأتي:

العيد  صالة  إن  القول  إلى  الحنفية  ذهب  واجبة: 
واجبة على المسلمين.

العيد  صالة  أن  إلى  الحنابلة  ذهب  كفاية:  فرض 
المسلمين  بها عدد من  إذ يجب أن يقوم  فرض كفاية، 

لتسقط عن الباقي.
سنة مؤكدة: ذهب المالكية والشافعية إلى القول 

إنها سنة مؤكدة.
فرض عين: قال ابن تيمية إن صالة العيد فرض عين، 
ُمستدالً بما أخرجه اإلمام مسلم عن أم عطية نسيبة بنت 
كعب رضي الله عنها: )قالَْت: أََمرَنَا َرسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه 
عليه وسلََّم، أَْن نُْخرَِجُهنَّ في الِفطِْر َواألْضَحى، الَعَواتَِق، 
اَلَة،  ا الُحيَُّض َفَيْعَتِزلَْن الصَّ َوالُْحيََّض، َوَذَواِت الُخُدوِر، فأمَّ
َويَْشَهْدَن الَخْيَر، َوَدْعَوَة الُمْسلِِميَن، ُقلُت: يا َرسوَل اللِه، 
ِمن  أُْخُتَها  لُِتلِْبْسَها  قاَل:  ِجلَْباٌب،  لََها  يَكوُن  ال  إْحَدانَا 

ِجلَْباِبَها(.

موعد صالة عيد األضحى

من  وتُؤدى  العيد،  أيام  أول  النحر  يوم  في  تكون 
طلوع الشمس بمقدار رمح حتى وقت الزوال، وال يجوز 
أداء  عن  منهي  وقت  ألنه  الشمس؛  طلوع  قبل  تأديتها 
الصالة، ويُفضل التبكير بصالة عيد األضحى تسهيالً على 

الناس لذبح األضاحي واالنشغال بأمور العيد.
والشافعّية،  الحنفّية،  الفقهاء  وقد ورد عن جمهور 
والحنابلة جواز صالة عيد األضحى أداًء ال قضاًء في أيام 

عيد  أيام  من  والثالث  الثاني  اليوم  في  أي  التشريق؛ 
األضحى المبارك في حال فواتها بعذر، ويُكره تركها بال 

عذر.

صفة خطبة وصالة عيد األضح

تُصلّى صالة العيد في ُمصليات خارجية، وال تُصلّى 
في المسجد إال لعذر كالمطر أو البرد وغيره، ويُستثنى 
داخل  العيد  صالة  تُصلّى  إذ  الحرام،  المسجد  ذلك  من 
الحرم المكي، وصالة العيد ركعتين، قال عمر بن الخطاب 
الفطِر  وصالُة  َركْعتاِن،  الجُمعِة  )صالُة  عنه:  الله  رضي 
َركْعتاِن  فِر  السَّ وَصالُة  َركْعتاِن،  األضَحى  وصالُة  َركَْعتاِن، 

ٍد(. تماٌم غيُر َقصٍر على لِساِن ُمحمَّ
بَن  ُعَمَر  »أنَّ  صحيحه:  في  مسلم  اإلمام  وأخرج 
: ما كاَن يَْقَرأُ به َرسوُل اللِه  الَخطَّاِب، َسأََل أَبَا َواِقٍد اللَّْيِثيَّ
كاَن  َفقاَل:  َوالِْفطِْر؟  األْضَحى  َوَسلََّم في  عليه  اللَُّه  َصلَّى 
اَعُة  السَّ َو)اْقَتَربَِت  الَمِجيِد(،  َوالُْقرْآِن  )ق  بـ  ِفيِهما  يَْقَرأُ 

َوانَْشقَّ الَقَمُر(«
الله عنه  النعمان بن بشير رضي  وأخرج أيضاً عن 
في  يَْقَرأُ  وسلََّم  عليه  اللَُّه  َصلَّى  اللِه  َرسوُل  »كاَن  قال: 
َوهْل  األْعلَى،  َربَِّك  اْسَم  بَسبِّحِ  الُجُمَعِة  وفي  الِعيَديِْن، 
أَتَاَك َحديُث الَغاِشَيِة، قاَل: وإَذا اْجَتمع الِعيُد َوالُْجُمَعُة، 
اَلتَْيِن« وتُرفع اليد  في يَوٍم َواِحٍد، يَْقَرأُ بِهما أَيًْضا في الصَّ
الله  الُمصلي  يحمد  التكبيرات  وبين  تكبيرة،  كل  عند 

ويُصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم.

خطبة عيد األضحى

بعد تأدية صالة العيد يخطب اإلمام خطبتي العيد، 
بعكس خطبة الجمعة إذ تكون قبل صالة الجمعة، فعن 
عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: »َشِهْدُت الِعيَد 
مع َرسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه عليه وسلََّم، وأَِبي بَكٍْر، وُعَمَر، 
َقْبَل  يَُصلُّوَن  كَانُوا  َفكُلُُّهْم  عْنهْم،  اللَُّه  َرِضَي  وُعْثَماَن 
ويُسّن  الخطبتين،  بين  اإلمام  جلوس  ويُشَرع  الُخطَْبِة«، 
عدم إطالة خطبتي العيد؛ وذلك استناداً لما أخرجه اإلمام 
مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
»إنِّي َسِمْعُت َرسوَل اللِه َصلَّى اللَُّه عليه وسلََّم يقوُل: إنَّ 
طُوَل َصاَلِة الرَُّجِل، َوِقَصَر ُخطَْبِتِه، َمِئنٌَّة ِمن ِفْقِهِه، فأِطيلُوا 

اَلَة، َواْقُصُروا الُخطَْبَة، وإنَّ ِمَن الَبَياِن ِسْحًرا(. الصَّ
ويُسّن أيضاً بدء الخطبة بالحمد قياساً على خطبة 
الجمعة، وقد ورد عن فقهاء الحنابلة أنه يُسّن بدء خطبة 
العيد بالتكبير، والجلوس لالستماع لخطبتي العيد ُسّنة، 
إال أنه ورد عن بعض فقهاء المالكية أن من حضر صالة 

العيد عليه حضور الخطبة؛ ألنها من سنة صالة العيد.

أحكام األضحي

من  األضحى  عيد  في  به  يُضحى  ما  لغًة:  األضحية 
اصطالحاً:  واألضحية  وغيرها،  والضأن،  كالشاة،  األنعام 
هي ما يُذبح من النِّعم بشرائط مخصوصة بنية التقرب 
أي  المبارك:  األضحى  أيام عيد  أول  تعالى في  الله  إلى 

يوم النحر وفي أيام التشريق.
وورد  الفقهاء،  جمهور  عند  مؤكدة  ُسّنة  واألضحية 
لفضيلة  األضحية  ُشرعت  وقد  الحنفية؛  عند  واجبة  أنها 
كما  السالم  عليه  إبراهيم  الله  نبي  سنة  فهي  عظيمة، 
في  رأى  إذ  وسلم:  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  أخبر 
فامتثل  السالم،  عليهم  إسماعيل  ولده  يذبح  أنه  المنام 
ألمر الله فأبدله الله بكبٍش عظيم، قال تعالى: )َونَاَديَْناُه 
نَْجِزي  كََذلَِك  إِنَّا  ْؤيَا  الرُّ ْقَت  َصدَّ َقْد  إِبَْراِهيُم،  يَا  أَن 
ِبِذبْحٍ  َوَفَديَْناُه  الُْمِبيُن،  الَْباَلُء  لَُهَو  َهـَذا  إِنَّ  الُْمْحِسِنيَن، 
َعِظيٍم(، واألضحية تُذبح بعد أداء صالة العيد، إذ ال يُجزئ 
التضحية  فعليه  فعل  وإن  الصالة،  قبل  أداها  لو  للعبد 
بأخرى بعد الصالة لتجزئه؛ فقد ثبت عن جندب بن عبد 
يَوَم  اللُه عليه وسلََّم-  -َصلَّى  النبيُّ  )َصلَّى  أنه قال:  الله 
النَّْحِر، ثُمَّ َخطََب، ثُمَّ َذبََح، َفقاَل: َمن َذبََح َقْبَل أْن يَُصلَِّي، 
َفلَْيْذبَْح أُْخَرى َمكَانََها، وَمن لَْم يَْذبَْح، َفلَْيْذبَْح باْسِم اللَِّه(؛ 
للناس  ليتسنى  األضحى  عيد  صالة  تعجيل  ويُستحب 

المسارعة في ذبح األضاحي ومشاركتها واألكل منها.

أحكام خاصة بعيد األضحى

 الصيام وحكمه في أيام التشريق: يحرُم صوم أول 
يوم من عيد الفطر وعيد األضحى باإلجماع، أما تفصيل 

اآلراء في حكم صيام أيام التشريق فهي كما يأتي:
الحنفية: قالوا إنه يُكره كراهة تحريمية صيام أيام 

التشريق الثالثة.
المالكية: صوم يومين بعد يوم النحر محرّم، وصيام 
المتمتع  للحاج  الصيام  وأجازوا  مكروه،  الثالث  اليوم 
لما روته أم  الهدي استناداً  القارن في حال لم يجد  أو 
عنهما:  الله  رضي  عمر  بن  الله  وعبد  عائشة  المؤمنين 
ْص في أيَّاِم التَّْشِريِق أْن يَُصْمَن، إالَّ لَِمن لَْم يَِجِد  )لَْم يُرَخَّ

الَهْدَي(.
حتى  الثالث  التشريق  أيام  صيام  يحرم  الشافعية: 
للحاج؛ استناداً لما أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أَيَّاُم التَّْشِريِق أَيَّاُم أَكٍْل 

َوُشرٍْب(.
الحنابلة: يحرم صيام أيام التشريق الثالث، ويُستثنى 
الهدي،  يجد  لم  إذا  القارن  أو  المتمتع  الحاج  ذلك  من 

الله  الله بن عمر وعائشة رضي  ُمستدلّين بحديث عبد 
عنهما..

 وفي حال نذر أحد صيام سنة كاملة فال تدخل أيام 
التشريق في نذره، ويُفطر وال يقضي إلفطاره؛ ألنها من 
الجمهور، وذهب  المنهي عن صيامها، وهذا رأي  األيام 
أبو حنيفة إلى صحة صيام من عليه نذر، إال أنه يكون 

ُمسيئاً، ويُفّضل عدم الصيام والتعويض بأيام أخر.

ما يستحب فعله في العيد

وبيانها  العيد،  في  األمور  من  عدد  فعل  يُستحب 
فيما يأتي:

استحباب  العلم على  أهل  اتّفق  العيد:  ليلة  إحياء 
لما ورد  إحياء ليلتي عيد الفطر وعيد األضحى، استناداً 
بأثر ضعيف ُروي عن أبي أمامة الباهلي: )من أْحَيا ليلتِي 
القلوُب(،  تموُت  يوَم  قلُبُه  يمْت  لم  ُمحتسًبا  العيديِن 
فضائل  في  الضعيف  بالحديث  االســتــدالل  ويجوز 
يُسّن  العيد،  صباح  في  الُغسل  يُستحب  كما  األعمال.. 
الثياب وأفضلها، وإظهار مشاعر  التنظف وارتداء أجدد 
البهجة، والفرح، والسرور عند الذهاب ألداء صالة العيد.

التكبير ليلة العيد ويوم العيد يُسّن الجهر بالتكبير 
بالتكبير  الجهر  جواز  على  الفقهاء  واتفق  العيد،  يوم 
عند التوجه لصالة عيد األضحى، ويُستحّب التكبير ليلة 
العيد من المساجد، والمنازل، واألسواق العامة، والطرق 
جمهور  عن  ورد  كما  بالتكبير  والجهر  الصوت  وإعالء 
الفقهاء، ُمستدلّين بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ 
إذ كان يُكّبر في ِمنى فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون 
تمتلئ  حتى  ويكبرون  األســواق،  أهل  يسمعونهم  ثم 

وتصدح ِمنى تكبيراً.
ويُختص عيد األضحى بالتكبير الُمقيد الذي يعقب 
الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  عن  ورد  وقد  الصلوات، 
من  الفجر  فرض  أداء  بعد  المقيد  التكبير  يبدأ  أنه  عنه 
يوم عرفة حتى اليوم الثالث من أيام التشريق، إذ ينتهي 

بعد صالة العصر.
مشروعية  تظهر  العيد: حيث  يوم  في  التزاور 
المؤمنين عائشة رضي  أم  فيما روته  العيد  يوم  التزاور 
َجَواِري  ِمن  َجاِريََتاِن  وِعنِدي  بَكٍْر  أبو  )َدَخَل  عنها:  الله 
قالَْت:  بَُعاَث،  يَوَم  األنَْصاُر  تََقاَولَِت  بما  تَُغنَِّياِن  األنَْصاِر 
في  ْيطَاِن  الشَّ أَمزَاِميُر  بَكٍْر:  أبو  َفقاَل  بُمَغنَِّيَتْيِن،  وليَسَتا 
بَْيِت َرسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه عليه وسلََّم وذلَك في يَوِم ِعيٍد، 
َفقاَل َرسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه عليه وسلََّم: يا أبَا بَكٍْر، إنَّ لِكُلِّ 

َقْوٍم ِعيًدا وهذا ِعيُدنَا(.

اإلبراهيمية يف مزيان الرشع الحكيم يوم عرفة موسم خري وميقات حصاد
تمضي  ــوام،  واألع والشهور  ــام،  واألي الليالي  إن 
ومقادير  اآلجال؛  محط  هي  سريعا؛  وتنقضي  سريعا، 
األعمال فاضل الله بينها فجعل منها: مواسم للخيرات، 
فيها  وتكفر  الحسنات،  فيها  تزداد  للطاعات،  وأزمنة 
الكثيرة  القدر  العظيمة  األزمنة  تلك  ومن  السيئات، 
األجر يوم عرفة تظافرت النصوص من الكتاب والسنة 
يسهل  حتى  القارئ  أخي  لك  وسأوردها  فضله  على 

حفظها وتذكرها:
-1 يوم عرفة أحد أيام األشهر الحرم قال الله عز 
ِفي  َشْهرًا  َعَشَر  اثَْنا  اللَِّه  ِعْنَد  ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ )إِنَّ  وجل: 
أَْربََعٌة  ِمْنَها  َواأْلَرَْض  َماَواِت  السَّ َخلََق  يَْوَم  اللَِّه  كِتَاِب 
ذو  هي:  الحرم  واألشهر   ،)39 التوبة:  )سورة  ُحــرٌُم( 
من  عرفه  ويوم  ومحرم، ورجب  الحجة،  وذو  القعدة، 

أيام ذي الحجة.
-2 يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله: )الَْحجُّ 
أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت( )سورة البقرة: 197( وأشهر الحج هي: 

شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.
أثنى  التي  المعلومات  األيام  أحد  عرفة  يوم   3-
لَُهْم  َمَناِفَع  الله عليها في كتابه قال تعالى: )لِيَْشَهُدوا 
َويَْذكُُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت( )سورة الحج:28(، 
المعلومات:  األيام  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  قال 

عشر ذي الحجة.
الله  أقسم  التي  العشر  األيام  أحد  عرفة  يوم   4-
الله عز  قال  منبها على عظم فضلها وعلو قدرها  بها 

عباس  ابن  قال  الفجر:2(،  )سورة  َعْشٍر(  )َولَيَاٍل  وجل: 
رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: 

وهو الصحيح.
في  المفضلة  العشرة  األيام  أحد  عرفة  يوم   5-
أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: )ما من عمل أزكى عند الله وال أعظم أجرا 
من خير يعمله في عشر األضحى قيل: وال الجهاد في 
سبيل الله؟ قال وال الجهاد في سبيل الله إال رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء( رواه الدارمي 
وحسن إسناده الشيخ محمد األلباني في كتابه إرواء 

الغليل.
-6 يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، 
من  رجال  إن  عنه:  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  قال 
اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، 
لو علينا معشر اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدا؛ 
قال: أي آية؟ قال: )الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَتَْمْمُت 
)سورة  ِديًنا(  ــاَلَم  اإْلِْس لَُكْم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم 
ذلك  عرفنا  قد  عنه:  الله  رضي  عمر  قال  المائدة:5(، 
اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم 

وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
صيام  في  الفضل  جاء  فقد  عرفة:  يوم  صيام   7-
هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث 

النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن 
خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت: )كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام 
من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين( صححه 

األلباني في كتابه صحيح أبي داود.
كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه 
الله عليه وسلم عندما سئل  التسع قال الرسول صلى 
والسنة  الماضية  السنة  )يكفر  عرفة:  يوم  صيام  عن 
القابلة( رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما 
الحاج فال يسن له صيام يوم عرفة ألنه يوم عيد ألهل 

الموقف.
-8 أنه يوم العيد ألهل الموقف قال النبي صلى 
منى  وأيام  النحر  ويوم  عرفة  )يوم  وسلم:  عليه  الله 

عيدنا أهل اإلسالم( رواه أبو داود وصححه األلباني.
الله  صلى  النبي  قال  عرفة  يوم  الدعاء  عظم   9-
صححه  عرفة(  يوم  دعاء  الدعاء  )خير  وسلم:  عليه 
األلباني في كتابه السلسة الصحيحة. قال ابن عبد البر 
رحمه الله: وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على 

غيره.
-10 كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: )ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة( رواه مسلم في 

الصحيح.

-11 مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي 
عرفات  بأهل  يباهي  الله  )إن  وسلم:  عليه  الله  صلى 

أهل السماء( رواه أحمد وصحح إسناده األلباني.
-12 التكبير: فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم 
إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات 
المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر: ولم 
عليه  الله  صلى  النبي  عن  ذلك  من  شيء  في  يثبت 
علي  قول  الصحابة  عن  ورد  ما  وأصح  حديث  وسلم 
وابن مسعود رضي الله عنهم أنه من صبح يوم عرفة 

إلى آخر أيام منى.
يكون في عموم  الذي  فهو  المطلق  التكبير  وأما 
األوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر 
السوق  إلى  يخرجون  عنهم  الله  رضي  هريرة  وأبو 
تذكير  والمقصود  بتكبيرهما؛  الناس  ويكبر  يكبرون 

الناس ليكبروا فرادى ال جماعة.
-13 فيه ركن الحج العظيم قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: )الحج عرفة( متفق عليه.
إنه يوم عرفة من أعظم أيام الله، تغفر فيه الزالّت، 
وإتمام  الدين  إكمال  يوم  الدعوات، وهو  فيه  وتجاب 
ليوم  كالمقدمة  الله  وجعله  المسلمين،  على  النعمة 
النحر، ففيه يكون الوقوف والتضرع، والتوبة والمغفرة 

وإنه لمجمع عظيم، وهو أعظم مجامع الدنيا.

د/ راشد العدواني

العيد والوطن
را ِعيدي بأْن ألقـــى حمــــــاَك ُمَحرَّ

يـــار تجبَّرا ِمــن كل بــــاغٍ فــي الدِّ
ِعيدي بأن تغدو رحابَُك » موطنـي “

ــــــــرا قبراً لَِمن سَفــَك الدمــــاء ودمَّ
لْـــُم فيـــك خمـائِـالً وبأْن يصير السِّ

والُحبُّ يجري في ربوِعـــــــك أنُْهــرا
وبأْن يعـــــود الَمْجـــُد في تِْيجانـِــــِه

ويكون دربُــــَك فـــــي التَّقــــدم نَيِّرا
َدْت وبــأْن أرى ظُلَـــَم الفســـــاِد تََبدَّ

الَح كََسى المدائَن والُقرى وأرى الصَّ
ِعيـدي ِبأْن ألقى الجــــراَح تََبلَْسَمْت

ِم أْخضـــــرا والُعْشَب ِمن بعد التََّهشُّ
عُب فيـــَك تاَلُحمــــاً وبأْن يَزيــد الشَّ

ـــرا وتعــود بالنِّصـــــِر العظيــم ُمظفَّ

ــات لــلــمــحــارضة  ــي ــوص ــت ال
االفرتاضية الموسومة

 بـ«تعاون الخلق يف إقامة الملك«
أ.د/ سمير مراد

الكونية  السنة  بين  تدور  األرض  عمارة   .١  
في  التعاون  من  أهلها  يمنع  ال  ما  والشرعية، 

عمارتها.
االرتباط  عن  ينفك  ال  البشري  التكوين   .٢  
الوثيق بين مكونات الخلق البشري، “كلكم آلدم”، 
)وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا(، المفضي إلى 

قبول األطراف، لتحقيق الصالح.
 ٣.  النظر لصالح اآلخرة ال يمنع النظر لصالح 
الدنيا، بل هو مكمل له، األمر الذي يوجب علينا 

فتح أبواب التعاون اإليجابي.
البناء باب يطل على تحقيق المقاصد    .٤ 
بالتعاون  يأذن  مما  الخلق،  عامة  بها  قال  التي 
سوى  ذلك  عن  يتخلف  ولم  لتحقيقها،  البشري 

المالحدة منكرو اإلله.
 ٥. مقاصد الشريعة سياج لحماية البشرية 
تطبيقا  إذا طبقت  منه  مانعة  التطرف، ألنها  من 
صحيحا، فإن اإلسالم بنصه القطعي على حفظها 
وتفصيال،  جملة  حمايتها  على  دليل  واعتبارها، 

دون تفويت حق بناء على ضياع حق آخر منها.
سبب  المتطرفون  والباطنية  الخوارج    .٦  
خراب البلدان الذي هو سبب خراب األديان، كما 
قال تعالى: )ولوال دفع الله الناس بعضهم ببعض 
يذكر  ومساجد  وصلوات  وبيع  صوامع  لهدمت 
علينا  يوجب  الذي  األمر  كثيرا(،  الله  اسم  فيها 
الشريعة،  مقاصد  لكل  وحصانة  حماية  تكوين 
مطبقة على الواقع بدفع شر هؤالء وأذاهم، فكرا 

وعلما وعمال.
في  أســاس  عامل  واألوطــان  البلدان    .٧  
وجود العمران، إذ بغيرها يفقد الناس عضويتهم 
إذ  األوطان،  على  بالمحافظة  يلزمنا  ما  الوطنية، 
والكونية،  الشرعية  بالضوابط  أمني  سياج  هي 

لحماية األديان واإلنسان.
على  قائمة  والتكفيريين  الخوارج  نظرة   .٨  
الوالء  بصرف  المجتمع،  عن  االنفصالية  النظرة 
لغير أهله، األمر الذي يحملنا على التحذير منهم 
يأتون  بذلك  إذ هم  األمة من شرورهم،  وحماية 
على كل مقومات الدين والدولة بالهالك والضياع.

طبقات  جميع  بين  التعاون  ضــرورة   .٩  
لرعاية األوطان واإلنسان من شر فكر  المجتمع، 

وأعمال الخوارج والتكفيريين.
يصلح  بما  المقاومة  بعد  المبادرة    .١٠  
الحال، باستنكار كل جرائم الخوارج والتكفيريين 
بأفكار  وخلطها  الدين  أوراق  لخلطهم  وأمثالهم، 
والعلماء  الشرع  مــراد  عن  بعيدة  ومفاهيم 
الضرر  حيث  من  فرق  دون  والخبراء،  والحكماء 
والحاضر،  الماضي  العصر  خوارج  بين  والفكر 

تحت أي مسمى كان.
١١.  اإلصرار والتأكيد على تأهيل المجتمع 
بفرض  األولى،  العمرية  للمراحل  خصوصا  كله، 
تحمي  تحديدا،  اإللزامية  للمرحلة  دراسية  مواد 
مع  والتكفيريين،  الخوارج  فكر  من  المجتمع 
التركيز على العاطفة الدينية، ألنها التربة الخصبة 
لزرع كل فكر، وذلك بتكثيف مادة السيرة النبوية 

ومادة الثقافة الوطنية.
 ١٢.   الحرص على عدم إقصاء كل من له 
قدرة على صد الخوارج والتكفيريين والمتطرفين؛ 
ذريعة؛  أي  تحت  فكرهم  من  المجتمع  وحماية 
الله على سيدنا محمد وعلى  أعلم وصلى  والله 

آله وأصحابه أجمعين.
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جزء من سياسة الرتكيع: اإلمامة والتجويعاإلمامة والمال »ال يؤاخذين الله إال فيما أبقيت لكم«.!
د/ ثابت األحمدي

المال  وصول  من  التاريخ  عبر  األئمة  يستوحُش 
إلى أيدي غيرهم، وال يريدونه إال لهم وحاشيتهم فقط، 
فيسعون للسيطرة عليه بكل الوجوه، وسنستعرض هنا 
األئمة  مارسها  التي  المالية  للجنايات  يسيرة  إشارات 
عبده  وحتى  الرسي  يحيى حسين  منذ  الشعب،  على 

الحوثي.
حين وصل يحيى حسين الرسي إلى صنعاء صادر 
القاهرة، بحجة محاربة  بالقوة  أهلها  أموال  من  كثيراً 
خصمه علي بن الفضل، وكذلك فعل من بعده أحمد 
بن سليمان، والذي رد على من الَمه على فعله بالقول: 
»والمروي المأثور عن الَهادي إلى الَحق أنه طلب أن 
يأخَذ من أهل َصنعاء ربع أموالهم ليدفع بها شرَّ ابن 
فضل ويجاهد في َسبيِل الله.. وال شك أن َهذا الذي 
أْضعافاً  نأخذه  مما  أكثر  َصنعاء  أهِل  من  يأخذه  كان 
ُمضاعفة؛ وهو قدوتنا فيما نفعله؛ فالطَّاعن علينا هو 
طَاعن عليه..«.. انظر: سيرة اإلَمام أحمد بن سليمان، 
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ويقول الدكتور علي محمد زيد في كتابه معتزلة 
الهادي  قام  ما  وكثيرا   ..« وفكره:  الهادي  دولة  اليمن 
النخيل  وقطع  واألعناب  الزروع  بقلع  دولته  ورجال 
وتدمير البيوت، وتضمين القرى والقبائل بالمتمردين 
ص:  وفكره،  الهادي  دولة  اليمن  معتزلة  انظر  منها«؛ 

.133
أوقاف  على  الدين  شرف  بن  المطهر  واْستولى 
المدارس  من  وغيرها  ــرداع  ب الَعامريَّة  المدرَسة 
لصالحه  أمالكها  ــادر  وَص والمجاهديَّة  المنصوريَّة 
أيام  من  المدرَسة  على  الموقوفة  وِهي  خصي  الشَّ
اإلقطاعيَّات  أوقفوا  الذين  والرُسوليين،  الطاهريين 
التعليميَّة  المرافق  ولخدمة  الَعام  الح  للصَّ المهولة 
والدينيَّة؛ بل لقد بلغ أنواع الوقف في عهدهم ثمانين 
للقطط  وأوقاف  للعرجاء،  للُحمر  أوقاف  منها  نوعا، 
اردة، ولحَمام الحرم؛ ولمن أخطأ من العبيد فكسر  الشَّ
إناء َسيده؛ ولما جاء هذا اإلمام الغشوم صادر كل شيء 

لمصالحه الشخصية، فاستولى عليها األئمة كاملة.
نوات األخيرة من حكم  السَّ الثماني  وقد َشهدت 
ـ 1087هـ مجاعًة  الله إسماعيل 1079  المتوكل على 
شديدًة فارتفعت األْسعاُر، وانتشرت األمراُض، وحصل 
والظلم  الجور  زاد  ذلك  ومقابل  الجماعي،  الموُت 
الناس،  ممتلكات  على  وَحاشيته  اإلَماِم  من  طو  والسَّ
والغالل  بالحبوب  مآلى  اإلَمــام  خزائن  كانت  بينما 
تعجب  وَقْد  َشيئا،  منها  اإلماُم  يُخرج  ولم  والنفائس، 
وفاته  عقَب  المخازَن  َهِذه  دَخل  الذي  اإلَماِم  قاضي 
من كثرتها والناُس بهذه الحال؛ قال المؤرخ يحيى بن 
من  اإلَمام  قاضي  جباري  يحيى  فعجب   ..« الحسين: 
َهِذه  اإلَماِم  أن في خزائِن  أظنُّ  كنُت  ما  وقال:  ذلك، 
الَيَمِن  في  والجور  للمطالب  الوجه  فما  الممالك، 
إلى  تصل  التي  المالية  الموارد  أهم  وكانت  األْسَفل.. 
ها  ولَِة ِهي عائدات الموانئ، والتي كان أهمُّ خزينة الدَّ
فيه من  يفرض  كان  وما  المخا،  ميناء  الفترة  تلك  في 
في  والتجارة  التجارية  فن  السُّ على  تؤخذ  جمارك 
الميناء؛ وكان نصف عائدات المخا لمحمد بن الحسن، 
أصبحْت  األول  وفاة  وعند  المتوكل،  لإلمام  ونصفه 
جميُع عائداته لإلمام«، انظر بهجة الزمن، ص 90 فما 

بعدها.
الحديث  المقبلي، وهو بصدد  ْيخ صالح  الشَّ قال 
عن فترة أئمة َعصره من القاِسميين: »..قالوا قد كانت 
كفٍر  داُر  ار  فالدَّ كفٌر؛  وهما  والتشبيه،  للجبر  الكلمُة 
اْستفتحناها بُسيوفنا، فنصنع ما ِشئنا، كخيبَر ونحوها، 
ى  حتى روى لي من ال أتهُمه أن رجال، هو أفضلهم وصَّ
كأنها  النصف،  قدر  إلى  األخذ  في  يتحيََّل  أن  عاملَهم 

ر. معاملة؛ ولكن على وجه ال يُنفِّ
وكان الوالي على الَيَمِن األْسَفل، تعز وإب وجبلة 
َشكوا  إذا  يبلغنا  فيما  لهم  يقول  تهامة  وحيس وسائر 
انظر  لكم«!.  أبقيت  فيما  إال  الله  يؤاخذني  الجور: ال 

العلم الشامخ، صالح بن مهدي المقبلي، ص: 270.
محمد  الناصر  اإلَمام  عن  وكاني  الشَّ اإلَماُم  وذكر 

بن أحمد بن الحسن، ما نصه: »والحاصُل أنه ملٌِك من 
أكابر الملوك، كان يأخذ الماَل من الرعايا بال تقدير... 
فعظُمْت  ِحله،  وغيِر  حله  من  الماَل  أخَذ  َقام  ا  فلمَّ
وتكاثرت  َسطوتُه،  وتمكنْت  هيبُته،  وجلّت  دولُته، 
وكان  بالخلفاء..  منه  أشَبه  بالملوك  وَصار  أجناُده، 

كوك”. َسفاكاً للدماء بمجرد الظنون والشُّ
وفي عهد اإلمام المهدي محمد صاحب المواهب 
وصاب  في  النساء  آذان  بقطع  جنوده  قام  أن  حدث 
عليها؛  التي  والفضية  الذهبية  األخراص  ألجل  وريمة 
د. محمد  المهدي،  اإلَمام  اليمن في ظل حكم  انظر: 

علي دبي الشهاري، ص: 237.
اآلذِن،  أقراِط  من  بعضاً  أن  األخبار  تتالت  وَقْد 
الفضيَِّة والذهبيَِّة ِبْيعْت في أْسواِق َصنعاء على بقايا 

اآلذاِن المقطوعة..!
أنَّ  القاسم  بن  الحسين  بن  يحيى  المؤرُخ  يَروي 
الحسن حين توفي والده كان عمره تسعة  أحمد بن 
إلى  القاسم  بن  الحسين  عّمه  إلى  فاتَجه  عاماً،  عشر 
ذمار، طالباً منه أن يُقطَعه والية من الواليات، فعرض 
وِهي  األْسَفل  الَيَمِن  من  »وصاب«  والية  ه  عمُّ عليه 
قائال:  اب رفَضها  الشَّ َهذا  أنَّ  إال  ِبالٌد خيِّرٌة ومعطاءة، 
»ِهي حقيرٌة ال تقوُم بالحال، وال يُنتفُع بها في جميعِ 
األْعمال«؛ انظر: بهجة الزمن في تاريخ اليمن، 134.  

 فإذا كانت ِبالُد وصاب بكاملها »حقيرة« في نظر 
اب يومذاك »صار إماًما فيما بعد« فما الذي  َهذا الشَّ

بان واألمراء وأتباِعهم؟! يوخ والشُّ يكفْي غيره من الشُّ
ويروي أيضا أن أَخاه عز اإلِْسالم محمد بن الحسين 
أخبره أنه لما وَصل إلى حضرة اإلَمام المتوكل على الله 
إسماعيل إلى »َضوران« في أيَّامه األولى أفاده أنه ال 
يجُد غير الخمسين الحرف، ولم يأته من البالد شيء، 
ا بعد أن َحكم وملك فقد ثَرى  رف؛ أمَّ وأنه ال يجد الصَّ
وأثرى! وكان له من المخا لوحدها نصف عائداتها أيام 
ا بعد وفاته فقد أصبحت  تولية محمد بن الحسن؛ أمَّ
الجرموزي  حسن  السيد  أن  البعض  ويذكر  له؛  كاملة 
جاء إلى اإلَماِم بمحصول الموِسم يُقال فوق مئة حمل 

راهم. من البز والدَّ
أيام  الحسن عدن بجيشه  وحين دخل أحمد بن 
اإلَمام المتوكل ملَّكه اإلَمام إقطاعات كانت لألمير عبد 
الَمَناِطق  من  الربع  له  وجعل  خنفر،  َصاِحب  القادر 
التي فتحها.! انظر: بهجة الزمن في تاريخ اليمن سابق، 
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لهذا خاطب العالمة ابن األمير أئمة عصره شعرا 

في قصيدة مطولة، ومنها:

خراِجيًَّة   َصيَّرتُم   األرَض      كلها
وضمنتم   العمال   شر   المعاشر

لذاك الرعايا في   البالد     تفرقت
وفارقت األوطان خوف العساكر

وقد رضيت بالُعْشِر من مالها لها
وتسعة   أعشار   تصير      لعاشر

فلم تقنعوا حتى أخذتم جميع
ما حوتْه وما قد أحرزت من   ذخائر

جند  وقــادة  عماال  األئمة  بعُض  استعمل  وقد 
أحباشا وأيضا من العبيد، وسهلوا لهم كثيرا من النهب 
نهايتها كان هؤالء  والسلب خالل فترة واليتهم؛ وفي 
مصادرة  ثم  دورهم  »تسمير«  إلى  يعمدون  األئمة 
لصالحهم  كامال  واليتهم  فترات  خالل  جمعوه  ما 
الشخصي، وذلك لضعف اعتراضهم وضعف شوكتهم، 
يستعصي  الذين  الحاكمة  األسرة  من  لألمراء  خالفا 
مع  عباس  المهدي  اإلمام  فعل  كما  غالبا؛  مواجهتهم 
األمير َسعد الذي تم تعيينه عامال للواء الحديدة، وَقْد 
كان عبًدا لدى العامل يحيى العلفي، ثم َعامال لريمة 
أنه  إال  خاء  والسَّ جاعة  بالشَّ اشتهاره  ورغم  ذلك،  بعد 

اشُتهر أيًضا بالخمرة واإلفراط فيها.
والتسمير يعني إغالق دار أو منزل أو متجر أحد 
بعد  بالمسامير،  اإلمام  قبل  من  الوالة  أو  المواطنين 

إخراج أهله منه، ثم مصادرة ما فيه لصالح اإلمام.
اإلَماَم  أن  المعاصرُة  التَّاِريِْخيَُّة  المراجع  وتذكر 
حتى  األراضي،  ِشراء  في  جشًعا  كان  عباس  المهدي 
انتهى به األمُر إلى ِشراء األوقاف من األْموال وإخراِجها 
إلى  إَضافة  ة،  الخاصَّ الملكيَّة  إلى  ة  الَعامَّ الوقفيَّة  عن 
ة وأمالك األوقاف  النقل والمعاوَضة بين أْمالكه الخاصَّ
العزب  وبئر  والصافية  كشعوب  صنعاء،  ضواحي  في 
ومناطق أخرى؛ ومال الوقف محرٌم ال يجوز نقله وال 
اْستبداله وال المعاوَضة فيه، كما أَشار إلى ذلك العالمة 
ة  ابن األمير في رَسالٍَة إلى اإلَمام المهدي في ذي الحجَّ
1180هـ، ناصًحا إياه عن ذلك، كما نصحه آخرون، لم 
يقبل نصيحَتهم؛ بل عاقبهم وَسجنهم وَصادر أموالهم، 
القاضي  ووزيــره  رجاالته  أقرب  أحِد  مع  حدث  كما 
العالمة يحيى بن صالح السحولي؛ انظر: البدر الطالع، 

اإلمام الشوكاني، ص: 2/232.
واستملك هذا اإلمام باالستحواذ واالحتيال غيلين 
البرمكي،  شهيرين بصنعاء، وهما الغيل األْسود وغيل 
الرشيد  البرمكي والي  واألخيُر أحدثه محمد بن خالد 
المال  من  لألهالي  183هـ،  سنة  حينها،  َصنعاء  على 

الَعام، إال أن اإلَمام المهدي قد استحوذ عليه بإْصالحه 
وإعادة اْستخراِجه، ثم ادعى أن نفقَة َهذا االْستصالح 
من حسابه الخاص، وليس من المال العام، وثار بشأنه 
ة، وعارَض  ة والعامَّ لغٌط واسٌع وجدٌل كبيٌر بين الخاصَّ
ذلك بشدة الفقيه علي بن عبدالله الَعْمري، المسؤول 
الغيلين، األمر الذي جعل اإلَمام  عن استخراج هذين 
جن، ثم يعمد إلى »تسمير« داره ومصادرة  يدخله السِّ
سنة  مات  ِسجنه حتى  في  بقي  وَقْد  ة،  الخاصَّ أمالكه 

1183هـ. انظر: البدر الطالع للشوكاني، 2/168.
العبيَد  »اْستأمر«  من  المهدي  ــام  اإلم ليس 
اإلَمام  منهم  آخروَن  أئمٌة  بل  فقط؛  و«استعملهم« 
بعده،  من  أيضا  عباس  المهدي  نجل  علي  المنصور 
جيِش  في  أميًرا  الصنعاني«  »مرجان  األميُر  كان  فقد 
المنصور، وَقْد َعزله عن منصِبه بعد أن َقام بضرِبه في 
بالِطه، صبيحَة يوم عيد الفطر من الَعام 1196هـ، ثم 
أمَر بحبسه ومصادرة أْمواله، حين َعلم اإلَماُم أن األميَر 
ِبُمَصادرتها  التي كلفه  األْموال  أْخفى علْيه مقداًرا من 

على َخازن الُحبوب في ِجبلة.  
العبيد:  من  المنصور  اإلَمــام  أمــراء  أشهر  ومن 
األمير فيروز، والنقيب ريحان، واألمير سرور، والنقيب 
ومحمد  الفقار،  ذو  ومحمد  يحيى،  وسعد  جوهر، 
وسندرس،  الماس،  وفرحان  المنصور،  وسعد  ذرحان، 
أمراء  كانوا  هؤالء  وجميع  وغيرهم،  وفدالله  ومحمد 
إلى  كاملة  يؤدونها  ثم  الرعية  من  األموال  يجمعون 

اإلمام، مكتفين بشرف الوصول إلى المنصب.
على  المنصور  لإلمام  َعامال  »عنبر«  األمير  وكان 
والية ُحبيش، ثم العدين، ومنهما جمَع أمواال طائلة، 
يعطَيه  أن  عنبر  األمير  فرفض  بنصفها،  اإلَماُم  فطمَع 
منها شيًئا، األمر الذي أغضَب اإلَماَم علْيه كثيًرا، فقام 
بتعزيره أوال؛ حيُث ربطه إلى نافذة دار الُفتوح، وهو 
مكان  في  َشهٍر  مدة  وحبِسه  بضربه  أمر  ثم  ُعريان، 
انظر:  القْصر؛  ام  حمَّ وفضالت  قــاذوراُت  فيه  تُجمع 

األوضاع السياسية الداخلية لليمن، 86.
الُمسلِمْين فقط؛  ولم تقتصْر تصرفاتُه َهِذه على 
هم ِسلسلًة  بل ـ أيًضاـ اليهود »الذميين«.. فاتخذ ضدَّ
القاِسية وألزمهم بدفع نصِف  من اإلجراءات العقابيَّة 
محصوالتهم، ثم َصادر أموالهم كاملة في آخر حياته، 
كما  التجارة  من  كبيرة  بنسبة  ممسكين  اليهود  وكان 
ابنه من  أيضا مارسه  الحال  هو معهود عنهم، ونفس 
بعده، كما فعل ذلك قبلهما اإلمام المهدي محمد بن 
المهدي أحمد صاحب المواهب؛ وفعلها أئمة آخرون 
بحق اليهود والبانيان »الهنود« فبين كل فترة وأخرى 

كان األئمة يهاجمون محالتهم ثم »يسمرونها« تمهيدا 
للمصادرة النهائية.

عيشَة  باذخ،  ارْستقراطي  ترٍف  ُفي  ة  األئمَّ وعاش 
جوًعا  عُب  الشَّ يتضوُر  الــذي  الوقت  في  الملوك، 
فهذا  األولى!  القروِن  أمراُض  تنهُشهم  مدقًعا،  وفقًرا 
كان   ..« أنه  عنه  المؤرخون  ذكر  كما  المنصوُر  اإلَماُم 
عة والترِف واالْسترخاء، ابتداء من  يميُل إلى َحياة الدَّ
اْهتمامه بشراِء األراضي والُبيوت لبناء الدور والُقصور 
التي  أْعراِسه  وحفالت  زواِجه  د  تعدُّ إلى  وتوِسْيعها، 
بين  التنقل  في  وحبه  الطائلة،  المبالَغ  َعلْيها  يصرُف 
واالْستجمام  الراَحة  لغرِض  الطويلة  وإقاماته  ُقصوره، 
في  الكثيرِة  وتنزُّهاته  وأْصدقائه،  أبنائه  بيوِت  في 
الوديان والمناطِق المجاورة لَصنعاء..«. انظر: األوضاع 

السياسية الداخلية لليمن، سابق، 50.
أن  وعنصريِته  يحيى  اإلَمــاِم  َسادية  ضمن  ومن 
ـ  وافع«  »الشَّ األْسَفل  الَيَمِن  أبناء  من  التجاَر  حارَب 
تاريخ  كتبوا عن  الذي  األجانب  الكُتَّاب  تعبير  حسب 
ُشركائه،  وبعض  نفِسه  على  واحتكرها  ـ  المرحلة  تلك 
المهنة،  التجار في َهِذه  الرغم من َعراقة َهؤالء  على 
الرتباطهم بالموانئ التي تقع في مناطقهم، والرتباط 
لميَّة نفِسها لدى َهِذه البيئة  التجارة أيًضا بالروح السِّ
وذاك الُمجَتمع الذي يمقت الحروَب وثقافتها، ويحترم 
التجارة والعمل؛ فقد َصادر تجارة َهؤالء وشارَك البعَض 
من  اال  ُعمَّ عليهم  ُمعينا  بال وجه حق،  تجارتَهم  اآلخر 
ذويه ومن َحاِشيته، يمارسون ـ بدورهم ـ نهًبا وَسطوا 
ال يقل وحشية عن نهب وَسطوة اإلَمام نفِسه، بصورة 
مجسًدا  واسًعا،  تذمًرا  لوك  السُّ بهذا  َفخلَق  مستفزة، 
الطائفيَّة في أبشعِ ُصورها وأزرى َمظاهرها. انظر: ثورة 
1948م، الميالد والمسيرة والمؤثرات، مركز الدراسات 
الطبعة  باحثين وكتاب«  اليمني، »مجموعة  والبحوث 

الثانية: 2004م. ص: 259.
إيلينا  الــروســيــة  والكاتبة  الــمــؤرخــة  تــقــول 
الَيمني:  َياِسي  السِّ بالتاريخ  المهتمة  جولوبوفسكايا، 
التُّجار اليمنيون، ـ باستثناء َمجموعة صغيرة،  »وقاَس 
مقربٍة من اإلَمام ـ من الظلم الملكي اإلقطاعي الذي 
في  التجار  وصغار  طو  متوسِّ وُزوحــم  عليهم،  أناخ 
اإلَماُم  احتكر  كما  الُمربحة؛  التجارية  فقات  الصَّ أكثر 
والمحيطون به الفروع المربحة في التجارة الخارجيَّة، 
األنماط  بأْشكال  االْصطناعي  التقليدي  االحتفاظ  مع 
االقتصاديَّة؛ إنَّ كلَّ َهذا قلَّص َمَجال نشاط البرجوازية 
ْخِصيَِّة  الشَّ والحريات  مانات  الضَّ لغياب  الناِشئة، وكان 
دون  وحال  عوبات،  الصُّ د  َشدَّ أن  للتجار  والممتلكات 
كبار  يتجه  أن  إلى  َهذا  وأدى  الخارجيَّة،  التجارة  نمو 
التجار إلى أن يضعوا رؤوس أْموالهم في بنوك الخارج، 
وإن تسربت رَساميل في بعض الحاالت المحصورة في 
حدود َضيقة إلى التراكم الداخلي، مما َضاعف بشكل 
إذ  االقتَصادي؛  البلد  لنمو  الالزمة  المواد  نقص  أكبر 
إنَّ التجار لم يرسلوا النقود إلى الخارج فقط؛ بل إن 
في هجرات  الخارج  إلى  وذهبوا  البالد،  تركوا  أغلَبهم 
ولم  التجاري،  بالنشاط  اشتركوا  المهجر  وفي  طويلة؛ 
يُخوخة«.  الشَّ عند  القليُل  إال  الَوطَِن  إلى  منهم  يَعْد 
انظر: ثورة 26 سبتمبر في اليمن، إيلينا جولوبوفسكايا، 

دار ابن خلدون، بيروت، ط:1، 1982م، 126.
وقد َمنع اإلَماُم يحيى كلَّ التجار أن يغادروا إلى 
لمكانته  الهمداني  يحيى  علي  ْيخ  الشَّ َعدا  الخارج، 
َشركة  بتأسيس  مؤخًرا  وَسمح  اإلمــام،  من  ة  الخاصَّ
إيطاليَّة؛ لكنه كان أحد كبار المَساهمين فيها، وذلك 
بمبلغ خمسمئة ألف ريال، كانت أرباُحها كبيرة. انظر: 

الطريق إلى الحرية، العزي صالح السنيدار، 73.
طو األخرى التي كان  أما عن َعملياِت النَّهب والسَّ
اله يمارسونَها على الرعيَّة، فال تقل وحشيَّة  اإلَماُم وُعمَّ
»كان  بقوله:  البردوني  لخَصها  وَقْد  وعبثيَّة عن هذه، 
مدة  إال  منطقٍة  أو  قريٍة  عن  ينقطُع  ال  يحيى  اإلَمام 
البالد  يمسحوَن  وجنوُده  مأموروه  كان  فقد  َقصيرة، 
لون ثمرة ما  طُوال وَعرًضا، يتحسُسون ما يجري، ويتحصَّ
ينبُت وما يتحرك، يأتي الُمخّمُن عند بزوغ الثَّمرة، يليه 
القبَّاُض عند َحصادها، يليه الكاِشُف على القبَّاض، يَليه 
اُد المواشي، ثم  الَعسكريُّ لتحصيِل الَبواقي، يتبُعه َعدَّ

عِب  »مثّمر« الخضر والفواكه، َفيدوم اتصاُل اإلَماِم بالشَّ
والَعساكر،  المأمورين  طَريِْق  عن  الَعام  ِطيلة  على 
واحتدَم  أحــداٌث  نجمْت  إذا  أعنف  اتَصاله  ويزيد 
ِشجار..«. انظر: قضايا يمنية، عبدالله البردوني، ط:5، 
اإلَمام  الجمهوري أن  اليمن  96م، 62. وذكر أيضا في 
يحيى كان يبيع عمالة العدين في إب بستة مائة ريال، 
ريال.  مائة  بخمس  بريمة  كسمة  عمالة  يبيع  وكان 

وهاتان المنطقتان من أخصب مناطق اليمن.
أن  مهدي  مصلح  يحيى  اللواء  المناضل  ذكر 
إلى  وصل  أحمد  اإلَمام  أيام  َريَْمة  في  الزكاة  مقدار 
فيها  وكان  تريزا« سنويا،  »ماريا  فرانصي  ريال  مليون 
ألف وخمس مائة جندي إمامي مقيمون بصفة دائمة 
لجباية األموال بالحق وبالباطل؛ وذكر أيضا قصة معبِّرة 
يومها  اإلَمام  أن عامل  الوقوف عندها، وِهي  تستحق 
ويفرض  ويظلمهم  النَّاس  يتعسف  كان  زهرة،  شايف 
الضرائب والزكوات مبالغ كبيرة ِهي فوق  عليهم من 
لمراجعته،  النَّاس  إليه  أتى  كلما  وكان  المقرر،  الَحق 
إلى  بيده  ويشير  زيــدوا«  هذي  ذمتي  »إلى  يقول: 
صفحة عنقه، وبعد فترة أصيب َهذا العامل بسرطان 
يحيى  الوطنية،  الحركة  على  شاهد  أنظر:  عنقه!  في 
للدراسات  مصلح مهدي، سيرته ونضاله. مركز عبادي 

والنشر، ط:2، 2011م، 64.
َياَسِة التي اتبعْتها اإلَِماَمُة  وقد ترتَّب على َهِذه السِّ
بحق المزارعين والفالحين من أبْناء الَيَمِن األْسَفِل عدُة 
فراًرا  النَّاس  من  كثيٍر  هجرِة  إلى  أدْت  حيُث  نتائج؛ 
ما  مع  لهم،  ِة  األئمَّ َعساكر  ُمالحقة  ومن  الظلم،  من 
ة؛  يترتُب على الهجرة نفِسها أيامها من المخاطر الجمَّ
هو  كما  نة  مؤمَّ واالغتراب  الهجرة  طُرق  تكْن  لم  إذ 
أن الَيوم، ولم تكن وسائل النقل أيًضا متوفرة، ولم  الشَّ
تكن ُحقوق المغترب مكفولة في دول الهجرة، فكان 
يم، وإن كان أقلَّ  يتعرُض بعُضهم لبعض التعسف والضَّ
مما يتعرض له في بلده من َعساكر اإلَماَمة؛ ولطالما 
بلداِن  في  نحَبهم  وقضوا  آخروَن  وتاه  الكثيُر،  ُفِقد 
فالهجرُة  وذويهم،  أْهلهم  عن  انقطعوا  وَقْد  المهجر 
دائد؛  الشَّ م  وتقحُّ بالنفس  المخاطرة  من  ضرُب  يومها 
الغنائي  الشاعر  قصيدة  الحال  هذه  إلى  أشارت  وقد 
الدكتور/سعيد الشيباني التي غناها الفنان المرشدي، 
أواخر خمسينيات القرن الماضي، ومطلعها: يا نجم يا 

سامر فوق المصلى، وفي آخرها يقول:
هجرتني والقلب غير سالي

كل السبب عساكر الحاللي
والحاللي: هو حسين الحاللي عامل اإلمام أحمد 

على الحجرية.

جزء من سياسة التركيع: اإلمامة والتجويع

ال يشبه اإلمامة من الكائناِت الحية إال الطفيليات؛ 
غذائه  على  اإلنسان  جسم  داخل  الطفيليات  تعتاُش 
وشرابه ودمه، حتى تأتي عليه وعلى صحته، كما هو 
الشأن مع الكيان اإلمامي البغيض، يعتاُش عبر التاريخ 
على حقوق الناس وممتلكاتهم، بطرق احتيالية عدة، 
وتارة تحت  السماء كزكاة ونذور وخمس،  باسم  تارة 
»مطلبة«  باسم  عرفت  والمكوس،  الضرائب  مسمى 
الحسين  بن  يحيى  المؤرخ  ذكرها  كثيرة  أنواع  وهي 
اليمن،  تاريخ  في  الزمن  بهجة  كتابه  في  القاسمي 
يشرم،  لم  أو  َشرم  لمن  التبن  مطلبة  »وِهي  ومنها: 
الة لمن صلّى أو لم يصل، ومطلبة الرياح/  ومطلبُة الصَّ
ُسفرة  ومطلبة  والرَصاص،  البارود  ومطلبة  الرباح، 
العيدين  ضيفة  ومطلبة  رب،  الضَّ دار  ومطلبة  الوالي، 
والمعونة.. »إلخ؛ هذا إلى جانب ما ُعرف بـ »واجبات 

المستقبل”.
األعوام  زكاة  تسليم  تعني  المستقبل  وواجبات 
المتنافسين  بين  َراع  الصِّ يشتد  حين  وخاصة  المقبلة، 
والخصوم من العاملين والخراصين والُجباة، ويقيسون 
نة الحالية، وذلك من  نوات المقبلة على السَّ زكوات السَّ
العامِل  لغير  تذهَب  أال  وضماِن  ريع  السَّ اإلثراء  أْجل 
 ! القادمة..  نوات  السَّ في  بها  المكلف  المنطقة  في 
وقد ابتدأت هذه العادة من أيام يحيى حسين الرسي 
نفسه الذي فرَض دفع الزكاة سلفا قبل وقت طويل من 

الحصاد؛ األمر الذي أفضى إلى نتيجتين اثنتين:
1ــ الجوع، ألن الرعية كانت مضطرة تحت سطوة 
جنود هذا اإلمام أو ذاك إلى تسليم كافة ما حصدوه 
لإلمام، ألن اإلمام وحده كان يستأثر بأكثر من نصف 
والجنود  والقضاة  العمال  كان  فيما  الرعايا،  غالت 
ويُعتبر  تبقى؛  ما  يستغلون  والخراصون  والمخمنون 
أوَل من  المتوكل أحمد بن سليمان، ت. 566،  اإلَماُم 
ن الطيافَة والمخمنين لتقدير أْموال المزارعين قبل  دشَّ
نضج ثمارها، ثم قبضها حين يحين حصادها أو تنضج 
حتى  باألمانة،  تُسلم  وكانت  فترة  وانقطعت  ثمرتها، 
أعادها اإلَماُم المتوكل على الله إسماعيل، ت: 1087هـ 
الذي عّمت في عهده المجاعات كل بالد اليمن، كما 
هي الحال مع بقية األئمة؛ إذ يذكر كاتب سيرته »أن 
انظر:  بالميزان«.  يُباع  أن  يكاُد  كالفلفل،  الطعام صار 

سيرة المتوكل على الله إسماعيل، 1/527.

ة من بعده عادًة جارية حتى عهد   واتخذها األئمَّ
نفسه  يحيى  اإلمام  كان  لقد  بل  الدين،  حميد  بيت 
ضرائب«  »جابي  األتراك  لدى  سابقا  موظفا  ووالده 
»جابي  بذهنية  مارسها  اإلمامة  إلى  وصل  وحين 
مزرعة  غير  الشعب  في  يرى  يكن  ولم  الضرائب« 
مختلف  في  المجاعات  فانتشرت  ولقومه؛  له  واسعة 
واألمراض  األوبئة  انتشرت  ومعها  والمناطق،  القرى 
بمختلف أنواعها؛ وهو ذات الشأن اليوم مع الجماعة 
الحوثية اإليرانية التي فرضت الجبايات المتعددة على 
حتى  تستوف،  لم  أم  الشروط  استوفت  سواء  الناس، 
صار التجار وكأنهم مجرد محصلين لألموال من الشعب 

إلى هذه الجماعة.
-2عدم استصالح األراضي وزراعتها: وهي نتيجة 
طبيعية حين وجد الناُس أنهم مجرد عمال لدى اإلمام 
ونائبه وعماله، وال يستطيعون الحصول إلى نصف ما 
يحصدونه، فعمدوا إلى التراخي، كما عمد بعضهم إلى 
القاسمية،  اإلمامة  أيام  وخاصة  اليمن،  خارج  الهجرة 
وقد كانت شرق أفريقيا هي وجهتهم الرئيسية، ومن 
هناك يقطعون بقية البلدان، سواء إلى شمال أفريقيا 
أو إلى أوساطها، على ما في الهجرة واالغتراب حينها 
والتعرض  والبلد  األهل  عن  واالنقطاع  المخاطر  من 
للقتل والسلب وأيضا الغرق في البحر؛ وثمة قصيدتان 
اثنتان لكل من: مطهر اإلرياني بعنوان »البالة« وأخرى 
وفيهما  البلد«  هما  وكانا  »غريبان  بعنوان  للبردوني 
وللمآسي  المهجر  بالد  في  اليمني  لحال  بديع  تصوير 
ونفس  الظالمة،  األئمة  لها جراء سياسة  يتعرض  التي 
عن  يزيد  ما  تشرد  حيث  أيضا  معهم  اليوم  الحال 
غادروا  الخارج،  أو  الداخل  في  يمني،  ماليين  خمسة 
سطت  وقد  مكرهين،  ووظائفهم  وديارهم  أهاليهم 
األموال  ذلك  في  بما  شيء،  كل  على  الجماعة  هذه 

الخاصة للنازحين.
»الريعي«  االقتصاد  طبيعة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
االقتصاد  طبيعة  السابق، خالف  في  سائدا  كان  الذي 
بدائية  وبطرق  تقليديا،  إعاشًيا،  اقتصادا  كان  اليوم، 
الريف  مزروعات  على  غالبه-  في  ويعتمد-  أيضا، 

ومصنوعات الحضر البدائية أيضا. 
لقد كانت سياسة األئمة همجية تجاه الرعايا؛ إذ 
لم يكونوا يعطون موظفيهم رواتَب شهريًة من َخزانة 
ولة؛ بل يعمدون إلى إقطاع كل عامل أو مسؤول  الدَّ
نسبًة ماليًة أو عينية محددة مما يتحصله من الناس، 
به، وكذا  المعنيَّة  الجهات  يقوم بخْصمها من واردات 
الجند المقربون من اإلَماِم أو َحاشيِته يطلق اإلمام لهم 
ة  األئمَّ فعاش  الرعية،  على  الكاسرة  كالوحوش  العنان 
ُفي ترٍف ارْستقراطي باذخ، عيشَة الملوك، في الوقت 
تنهُشهم  مدقًعا،  وفقًرا  جوًعا  عُب  الشَّ يتضوُر  الذي 

أمراُض القروِن األولى.
فعلى سبيل المثال بلغ الجوُع والمرُض في عهد 
اإلمام المهدي علي بن المهدي عبدالله »علي مقلى« 
مبلًغا لم يُعرف من قبل، فقد كانت الجنائُز التي تخرُج 
من أبواِب َصنعاء ال تقل عن مئة وخمسين َجنازة في 
من  يموتون  ممن  ثالثين  نحو  إلى  باإلَضافة  اليوم؛ 
الجوع، حسبما ذكر المؤرخ حسين العمري في كتابه 

تاريخ اليمن الحديث.
وَقْد حدثت مجاعات مشابهة لها للناس في عهد 
اإلَمام يحيى أكثر من مرة، في الوقت الذي كان ينام 
مخازن  مئات  وعلى  والفضة،  الذهب  من  كنوز  على 
الحبوب، ولم يصرفها للناس، فكان ابنه الحسن يقوم 
وِهي  الشخصي  لحسابه  الخارج  إلى  بعضها  بتصدير 
أحد  إليه  م  تقدَّ وحين  المال؛  بيت  على  المحسوبة 
الوجهاء بمذكرة شرح له فيها حالة النَّاس التي بلغت 
بهم حد الموت من الجوع، أجاب عليها والده اإلمام: 

من عاش فهو عتيق، ومن مات فهو شهيد.!
بل لقد ذكر الشاعر مطهر اإلرياني أن الناس كانوا 
يحيى،  اإلمام  عهد  في  جوعا  الطرقات  في  يموتون 
مخازن  فيما  الماضي،  القرن  أربعينيات  منتصف  في 
التي  الحبوب  أنواع  بمختلف  مآلى  والغالل  الحبوب 

يحتكرها اإلمام له وألسرته، وأيضا للبيع.
الرئيس  ذكر  بعده  من  أحمد  اإلمام  عهد  وفي 
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أن  مذكراته  في  اإلرياني  عبدالرحمن  القاضي  الراحل 
مئة  الجوع  من  يموتون  كانوا  الذين  اليمنيين  عدد 
ألف يمني سنويا، كما هو الشأن مع الجماعة الحوثية 
مناحة جماعية،  إلى  كله  اليمن  التي حولت  اإليرانية 
وإلى بيوت عزاء، وقد جرجرت الشباب واألطفال إلى 
حرب عبثية ال لشيء إال من أجل أن يحكم سيدهم 
تنافس  ومساحاتها  المقابر  أعداد  أصبحت  كما  فقط، 
آبارها وصارت  التي جفت  المزارع  ومساحات  أعداد 

قاحلة في السنوات األخيرة. 
الضبيبي  العابدين  زين  للشاعر  قصيدة  وثمة 

تختزل هذا الوضع كامال.. تقول القصيدة: 
بـــيــن لــــٍص ونــاهــِب

         ســـــــرَق اآلُل راتـــبـــي
قــيــَل جــــاؤوا بــثـورٍة

         نــــصــــرًة لــلــمـطـالـِب
ثـــم فـــي ظــرِف لـيـلٍة

           نـتـفـوا نــصـَف شـاربـي
مـــذ غـــدا كـــل هـّمـهم

          فــي اجـتـياحِ الـمـكاتِب
بــاســم تـطـهـيِر أهـلـهـا

     أو لــنــهـِب الــمـنـاصـِب
ثــورُة الـجوعِ أصـبحْت

     تـــخـــمــًة لــــألقــــارِب
صـرخـوا فــي وجـوهـنا

      مـــن جـمـيـعِ الـجـوانِب
نــهــبـوا قــــوَت أهــلـنـا

     باسـم جــهـد الـمـحارِب
صــهـيـنـونـا وأمـــركــوا

 فـــــي تـــعــٍز ومـــــارِب
ودعــــونـــا لــدعــمــهـْم

 ُجــد أيــا شـعـبنا األبــي
رحــلًـوا الـبـنـَك صـعـدًة

  يــــا مــسـاءاُت واربـــي
بــعــد تـرحـيـِل نـصـفـنا

 زومــلـوا فـــي الــمـآدِب
فـقـضى الـشـعب نـحـبُه

بـــيــن فــقــٍر وعــــازِب
مــذ غــدا الـلص مـشرًفا

سـيـئـًا فـــي الـتـخاطِب
قــيـل جــاؤوا لـنـصرتي

ثــــم بــاعــوا جــواربـي
ســــــرَق اآلُل لــقــُمـتـي

مذ غدا الصمُت صاحبي
ورمــوا بــي إلـى الـردى

والـــوجــى والــعـقـارِب
وإذا قــــلــــُت جــــائـــٌع

قـيـل لــي أنــت نـاصبي
ارحــلـوا يـــا بـنـي بـنـي

واغـــربـــوا بـالـتـعـاقـِب
لــــعــــَن اللُه زيـــفــكــْم

يــــا ُغــثــاَء الــطحالِب.
باختصار: تاريخ اإلمامة هو تاريخ الفقر والجوع 
والمرض، والواقع خير شاهد اليوم مع اإلمامة الجديدة 
التي تعتبر نسخة أخرى من آبائهم وأجدادهم الطغاة، 

الزمام،  ومناصريهم  ألتباعهم  أطلقوا  وقد  خاصة 
باإلكراه  وتصادر  وتنهب  تستحوذ  الضالة،  كالكالب 

والقهر بصورة متوحشة وهمجّية.

مكة في عقيدتهم:

هل علمتم أن إماًما من أئمة الهادوية حج البيت 
اليمن  أئمة  من  واحد  إماٌم  يحج  لم  أقول:  الحرام؟؟! 
الهادويين بيت الله الحرام، بمن في ذلك اإلمام أحمد 
وزار »روضة جده«  اعتمر،  أنه  المصادر  الذي ذكرت 
لألستاذ  تصريح  وجود  مع  فقط؛  بالمدينة  الشريفة 
نعمان ــ إن لم تخّن الذاكرة ــ عن اعتزام اإلمام أحمد 
الحج ذات مرة؛ لكنه لم يفعل؛ علما أن الحج واجب 
على من استطاع، وال أظن إماًما ما غير مستطيع ألداء 
فريضة الحج؛ علما أن سالطين وخلفاء الدولة الرسولية 
كانوا يحجون بيت الله سنويا من تعز، ويحملون إليها 
الكسوة، بينما أئمة الزيدية لم يفعلوا وهم بصعدة أو 
حجة التي تكاد تكون على ربع المسافة بين تعز من 

جهة ومكة والمدينة من جهة أخرى.
عن  تخفى  قد  تاريخية  لمعلومة  مدخل  هذا 
القاسم  بن  الحسين  المهدي  اإلمام  أن  وهي  البعض، 
العياني 376ــ 404هـ، قد أبطل الحج إلى مكة، وحّوله 
إلى منطقة »عّيان«، وعيان جبل في حجة غرب اليمن، 
لإلمام  ووفقا  عيان؛  جبل  عزلة  تُنسب  اليوم  وإليه 
نفيها  أراد  ثم  الواقعة،  أثبت  الذي  بن سليمان  أحمد 
بعد ذلك، يقول ما نصه في سياق الحديث عن اإلمام 
الحسين بن القاسم العياني: ».. وَحّدثني َمن أثُِق به 
أنه قال ل ه: هل رأيَت المهدي أنت؟ قال: نعم. قال: 
كان معي في بيٍت، ثم قام وتهيَّأ للخروج، فانفلق ل ه 
جداُر البيت فخرج منه، ولم يخرج من الباب؛ وقال: 
كثيرًة،  سنيَن  يحّج  فأقام  عّيان،  إلى  بالحج  أمره  إنه 
يحّج  فأقام  عيان،  إلى  مكة  من  الحّج  شريعة  وفتح 
رجل  مئة  قدر  أصحابه  من  وقــوٌم  هو  كثيرًة  سنين 
ويزيدون؛ وكانوا يفعلون ذلك في أيام عيد عرفة، حتى 

قال فيهم شاعٌر ممن أنكر عليهم:
َحجَّ األناُم إلى المحّصب من ِمًنى

               وإلى َمَدّقة َحجَّ آُل القاسم
وقد ظلت هذه الفرقة مستمرة حتى القرن التاسع 
الهجري؛ ومدقة هي البقعة التي حج إليها هؤالء في 
انظر:  جبل عيان نفسه، وترد أحيانا بلفظ »المدقة«. 
النورية،  والداللة  الدرية  »الحكمة  لمخطوط  صورة 

أحمد بن سليمان، ص: 202.
وقد أثبت هذه الحالة الشيخ محمد عبدالعظيم 

الحوثي في تسجيل منشور على النت كالما كثيًرا.
واإلمام الحسين بن القاسم هذا نفسه ادعى أنه 
ادعى  الله، ثم  أنه رسول من  ادعى  أوال، ثم  المهدي 
أنه أفضل من الرسول نفسه، ثم ادعى أن كالمه أبهر 
تزوجها  زوجته،  طلق  وحين  وجل؛  عز  الله  كالم  من 
رجل آخر بعد وفاة عدتها، فلما علم هذا اإلمام بذلك 
مستشهدا  الله،  برسول  وتشبه  زوجها،  من  أخرجها 
بقوله تعالى: )َوَما كَاَن لَكُْم أَْن تُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َواَل أَْن 
تَْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بَْعِدِه( سورة األحزاب؛ انظر حقائق 
بن  أحمد  المتوكل  اإلمام  الكالم،  علم  في  المعرفة 
سليمان، مراجعة وتصحيح: حسن بن يحيى اليوسفي، 
2003م،  الثقافية، ط:1،  علي  بن  زيد  اإلمام  مؤسسة 

ص: 491. 
وننوه مرة أخرى هنا إلى أن محاولة نفي أحمد 
بن سليمان لها، بعد أن أورد تفاصيلها في كتابه تأكيد 
الهادوية  شيوخ  قبل  من  الحرج  ولدرء  صحتها؛  على 
ُغرر  قال:  المؤيدي  مجدالدين  أن  يُقال  المعاصرين 
هذا  لكالمه  أجد  »لم  سليمان؛  بن  أحمد  اإلمام  على 

مصدرا معتبًرا«، وللقارئ أن يعتبره في حكم العدم.
انظر موقع »منذر الزيدية« على تويتر.

تجدُر  ما  قبل:  من  له  إمام  فعل  فقد  يفعل  إن 
الفترة، وتحديدا سنة  أنه وفي ذات  إليه هنا  اإلشارة 
390هـ، أقدم الحاكم بأمره الفاطمي في مصر في نقل 
المنطقة  في  شّيد  فقد   ..« إلى مصر،  مكة  الحج من 
الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثالثة مشاهد، لينقل 
إليها رفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفات 
تحويل  بهدف  وذلك  المدينة،  من  وعمر  بكر  أبي 
المسلمين عنها إلى القاهرة لشد الرحال إليها، وجعلها 
كتب  محاولة  وهي  المقدستين،  المدينتين  مقام  في 
لها الفشل«؛ انظر تاريخ الفاطميين في شمالي افريقيا 
دار  طقوش،  سهيل  محمد  د.  الشام،  وبــالد  ومصر 

النفائس، بيروت، لبنان، ط:2، 2007م، ص: 280.
الخطباء  »كان  الفاطمي  الخليفة  هذا  عهد  وفي 
نفس  مصر«،  منابر  كافة  على  الصحابة  يلعنون 
5/293؛  خلكان.  ابن  عن  نقال  ص:270؛  المصدر، 
واليمن  مصر  في  الواحدة  الفكرة  جمع  من  فسبحان 
أينما  بعض(  من  بعضها  )ذرية  والحقيقة:  والديلم..! 

كانوا، وحيثما حلوا.
حكم  أن  يعتقدون  والحج؛  األئمة  إلى  وعودة 
وأن  الحربيين،  حكم  ــ  السنة  أهل  وهم  ــ  المجبرة 
مبرر وجود أرض للمجبرة »أهل السنة« بين ديار أهل 
البيت من جهة، والكعبة المشرفة من جهة أخرى عذٌر 
وال  نجاسة،  أرض  فأرضهم  عنهم،  الحج  لسقوط  كاٍف 
انظر  تعبيره؛  حد  رطوباتهم،  من  االحتراز  لهم  يمكن 
المنصور  اإلمام  رسائل  المنصوري، مجموع  المجموع 
بالله عبدالله بن حمزة، تحقيق: عبدالسالم بن عباس 
الوجيه، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية، ط:1، 1، 

2002م، ص: 1/135.
دار  هما  والمدينة  مكة  أن  اعتقادهم  وفــي 
سيطرتهم،  عن  خارجَتين  دامتا  ما  الدوام  على  حرب 
فهو يقول: فأما نحن فعندنا أن كل أرض ظهرت فيها 
خصلة، أو خصال من الكفر المعلوم باألدلة، وال يفتقر 
وسواء  جوار،  وال  المسلمين  من  ذمة  إلى  مظهرها 
كانت أرض مكة منزل البعثة أو المدينة دار الهجرة..«. 

نفس المصدر، ص: 1/93.
يوسف  بن  إسماعيل  اإلمــام  ظهر  فحين  ولهذا 
من  وهو  بالسفاك،  الملقب  موسى  بن  إبراهيم  بن 
نسل الحسن بن علي، بالحجاز، وغلب على مكة أيام 
الماء«  العيون »هدم عيون  العباسي، غّور  المستعين 
وقتل من الحجاج كثيرا، ونهب أموالهم، وقام من بعده 
أخوه محمد بن يوسف، فأربى على فعله في السفك 
عنبة،  البن  الطالب  عمدة  انظر:  والفساد«؛  والنهب 

تحقيق السيد مهدي الرجائي، ط:1، 2009م، ص 65.
وفيه يقول األصفهاني: ».. فعاث وأفسد، وعرض 
الحرم،  عن  الميرة  وقطع  له،  أمثال  وتبعه  للحجاج، 
الفرج  أبو  الطالبيين،  مقاتل  انظر:  ذكره..«.  وكرهت 

األصفهاني، ط:2، ص: 524.
ويقول عنه ابن األثير في تاريخه، ضمن حوادث 
يوسف...  بن  إسماعيل  ظهر  وفيها   ..« 251هـ:  سنة 
وقتل الجند وجماعة من أهل مكة، وأخذ ما كان ُحمل 
إلصالح القبر من المال، وما في الكعبة وحزائنها من 
الذهب والفضة وغير ذلك، وأخذ كسوة الكعبة، وأخذ 
من الناس نحوا من مئتي ألف دينار، وخرج منها بعد 
أن نهبها، وأحرق بعضها..«. انظر: الكامل في التاريخ، 
عزالدين بن األثير، تحقيق: عمر عبدالسالم تدمير، دار 

الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2012م، ص: 6/231.

بعض جرائم األئمة 
في مذكرات الفرنسية 

مارسيل فيفرييه

الفرنسية لوسيل فيفرييه تنحت من ذاكرة صباها، 
بعد أكثر من نصف قرن، شهاداتها للتاريخ في جرائم 

األئمة، وتعزي النائحين على قبور الزمن اإلمامي!
نسيان  ألحد  السنون  تكفل  لم  مخزية  بفصول   
بين سطورها  الذين حلوا ضيوفاً  أولئك  بؤسها.. حتى 
إماماً،  ما عرفت  أجياالً  نحيبهم  يُسمعون  ثانية  عادوا 
إال أنها أدركت بفطرتها اليمانية أن ما في الوطن من 
ألم ليس سوى بقية ما غمد فيه من نصال سيوف ذلك 

العهد البالي.
عامي  مذكرات  فيفرييه  مارسيل  دونــت  فقد 
بصحبة  اليمن  في  عاشتهما  التي  1947-1948م(   (
البعثة  فيفرييه- ضمن  بيير  العقيد   - الطبيب  والدها 
الطبية الفرنسية آنذاك، والذي مات، ودفن في صنعاء.

)أحداث  عنوان  أعطتها  التي  مذكراتها  أن  ومع 
عشتها في اليمن( ترجمها خالد الخالد، إال أنها تستحق 
سبتمبر  بعد  ولــدت  التي  األجيال  دليل  تكون  أن 
1962م إلى واقع العهد األمامي، وللتحقق من صدق 
ما سطرته األقالم في كتب التاريخ، وأدبيات ثورة 26 
على  شاهدة  كانت  المذكرات  تلك  ألن  عنه؛  سبتمبر 

الحدث، وأحد شخوص مسارحه.
الطبيب  أسرة  تشد  أن  قبل  1947م  مايو  ففي 
الوحيد  االنطباع  كان  اليمن،  إلى  رحالها  فيفرييه 
البالد هو ما كتبته مارسيل:  لدى األوربيين عن هذه 
»أخبرونا في باريس أن اليمن بلد معزول عن الخارج، 
ولن نكون إال ضمن حياة القرون الوسطى، واألوروبيون 

هناك يعيشون حياة عشر بنايات أوروبا”.
أن  اليمن  وصولها  بعد  اكتشفت  مارسيل  لكن 
الواقع أعظم بؤساً مما تخيلت؛ إذ تروي مأساة حقيقية 
ال  الدين؛  حميد  آل  كنف  في  اليمني  اإلنسان  لحال 
تمر  فهي  أخرى..  مرة  تذكرها  على  يقوى  المرء  يكاد 
»يعيش هؤالء  قائلة:  حالهم  وتصف  األرياف،  ببعض 
الريفيون الجبليون شبه عراة، فهم يغطون أجسادهم 
بجلد الماعز فقط، األمر الذي أدهشنا في هذا المكان 
أن  بلغنا  وقد  جــداً..  القارس  البرد  وحيث  المرتفع، 
درجة  إلى  مدقع،  فقر  في  يعيشون  القبائل  هؤالء 

ويعار  نفسه،  الثوب  يتشاطرن  النساء  من  عدداً  أن 
كان  البئر..  من  الماء  لجلب  تذهب  لمن  الثوب  هذا 

منظرهم يخيفنا، لكنهم كانوا ودودين ومسالمين”.
باجل  عامل  بيت  في  موقف  لوصف  تنتقل  ثم 
فتقول:  لالغتسال،  الحمام  دخول  وأمها  عندما همت 
ربما  شعر،  من  الماء  على  ما  أنظري  أمي:  »صرخت 
هو شعر حيوانات! اقتربت أللقي نظرة، فرأيت شيئاً 
إزاحتها  غير  حل  من  ما  بعوض؛  يرقات  إنها  يطفو.. 
بالكف وشرب مما تحتها..«؛ فإذا كان حال الماء في 
بيت العامل على تلك الصورة المقززة، فما بالنا عند 

عامة الناس.
وتضيف: »لقد اضطررنا إلغالق نوافذ السيارة؛ إذ 

كان الذباب يدخل علينا أفواجاً”.
الحشرات  عــن  الكاتبة  تحدثت  مــا  وكثيراً 
والقاذورات، حتى أنها عندما وصفت المطبخ اليمني 
قالت: »هذه الغرفة هي المكان الذي يغزوه الذباب 
على الدوام، وكان من المألوف جداً لنا أن نجد بعض 

الذباب في طعامنا وأطباقنا”.
ثم تعرج على الكيفية التي يسخن بها اليمنيون 
الحمامات، وكيف تقوم النساء بصنع أقراص من روث 
إلى  األقدام«..  يَُدسنه حافيات  البشر »ثم  أو  الجمال 
أن تقول: »أكثر ما كان يذهلنا هو قيام النساء بعمل 
الوقت  نفس  في  يقمن  ثم  بأيديهن،  الروث  أقراص 
ويمسحن  أيديهن،  غسل  دون  بأطفالهن  باالعتناء 
وتستأنف:  المقرمة«؛  أو  أثوابهن،  بأطراف  وجوهم 
السجاجيد،  يرفع  خادمنا  برؤية  يوم  ذات  »فوجئت 
تنظيفها  قبل  الغرفة  أرض  على  الخيول  روث  ويرش 

لمنع الغبار”.
وتستعرض لوسيل فيفرييه مشهداً مؤلماً من واقع 
ظلم األئمة ألبناء شعبهم، فتقول: »وكما هو الحال في 
الحديدة، يتكفل السجناء، وأقدامهم مكبلة بالسالسل، 
على  يبعث  كان  وما  صنعاء..  مدينة  تنظيف  بمهمة 
األسى دائماً هو رؤية هؤالء التعساء والجروح تدمي 

كعوب أقدامهم جراء احتكاك السالسل بها”.
أنها  رغم  الكاتبة-  عنه  أفصحت  الذي  األسى  إن 
الظلم  فداحة  يترجم  أن  بد  ال  مسلمة-  وغير  غريبة 
الشعب  بحق  اإلمامي  النظام  أوقعه  الذي  والقهر 
اليمني الذي انتهكت حقوقه اإلنسانية بصورة وحشية، 
مارسيل:  تقول  بل  واحد،  بمشهد  يختص  ال  أمر  وهو 
»أخبرنا األهالي أنه عندما كانت تمطر بغزارة، كان يتم 
رفع الضرائب في األرياف بذريعة أن المحاصيل تزداد 

في المطر.. فيا لهم من قبائل مساكين”!
هذا  مأساة  تترجم  نجدها  آخــر  مشهد  وفــي 
الشعب من خالل وصفها للحمامات والمطابخ، وغرف 
النوم وغيرها، مما ال يتسع مقال لذكره.. ربما سيكفينا 
فيهما  تتحدث  سطرين  نقرأ  أن  المعاناة  تلك  لتخيل 
الكاتبة عن المكان الذي أقاموا فيه - بوصفهم عائلة 
طبيب أوروبي- إذ تذكر: »عندما هممنا االتكاء على 
الجدار أومأ والدي بأالّ نفعل، فثمة ثقوب في الجداران 
األبقار  كانت  وإذا  األبقار..  بروث  مسدودة  كانت 
والحشرات  والقمل  البق  فإن  البيت  من  غادرت  قد 
نراها بدأنا  المكان، ومن غير أن  المتطفلة ما برحت 

نحك جلودنا”.
لقطات  إال  هي  ما  السابقة  السطور  أن  شك  ال 

صغيرة جداً بالمقارنة لكتاب يسرد كل شاردة وواردة 
والظلم  والمرض  الجوع  زمن  في  شعب  يوميات  من 
على يد مليك يّدعى أنه خلفية الله على األرض، وأمير 

المؤمنين.

الوجـــه اآلخـــر

أما اآلن فلنر كيف يتقاسم من يدعي أنه )أمير 
مع  الخبر  رغيف  الدين  حميد  بن  يحيى  المؤمنين( 
أبناء شعبه.. وأي تقوى كبحت جماح آل حميد الدين 

يوم صار زمام اليمن بأيديهم.
كان  كيف  مذكراتها  في  فيفريييه  لوسيل  تروي 
تصل  حتى  النقد،  وقيمة  المال،  بيت  أموال  عد  يتم 
إلى: »في كل مرة تمتلئ فيها غرفة باألكياس النقدية 
حتى السقف يتم قفل بابها، واالنتقال إلى أخرى«، ثم 
تقص: »عندما وجد أحد األمراء أن والده اإلمام يحيى 
أرضية  في  ثقب  بحفر  قام  كافياً،  مصروفاً  يعطيه  ال 
غرفة تقع فوق أخرى مليئة بالرياالت النمساوية، وكان 

بواسطة صنارة يسرق المبلغ الذي يريده”.
كان  قاسم،  اإلســالم؛  سيف  يدعى  آخــر  أمير 
الخارجية،  وزير  بيه(  )راغب  بنات  بإحدى  متزوجاً 
كتبت مارسيل عن زوجته )ذات األصل التركي( قائلة: 
»كانت األميرة التركية تراقب زوجها عن كثب، وحين 
عشيقته  يطارح  وضبطته  يخونها،  كان  أنه  اكتشفت 
القصر، جن جنونها، وطاردته  أقبية  الغرام في إحدى 
في الممرات، وهي تتوعد بأن تضربه.. بالحذاء.. ولم 
ينج منها إال باالختباء بالحمام«؛ وتعلق: »اإلمام يحيى 
عاقب ولده بحرمانه من التنقل على الخيل، ألنه كان 

يحب زوجة ابنه كثيراً”.
حظيرة  الملكية  ــرة  األس »لــدى  أيضاً:  ــروي  وت
أسود،  يحيى  اإلمام  حديقة  وفي  النادرة،  للحيوانات 
1947م  عام  »في  وتضيف:  المها«،  من  عدد  وكذلك 
بعض  يمتلك  من  وحدها  الملكية  ــرة  األس كانت 

السيارات”.
وبعد أن وصفت حياة نساء الريف الالئي يتناوبن 
على ثوب واحد، تحدثت مارسيل عن زيارتها لحريم 
األسرة الملكية قائلة: »عند وصولنا كن جالسات على 
وسائد مرتبة حول الغرفة، وكانت النساء كبيرات السن 
نحاسية  متافل  في  بانتظام  ويبصقن  المداعة،  يدخنَّ 
اللوز  يقضمن  فكن  سناً  األصغر  أما  بدقة،  مزخرفة 
إضافة  المحمص،  القرع  وبذور  والــذرة،  والسمسم، 
ويضحكن  جــداً،  سعيدات  كن  الحلوى..  بعض  إلى 
المقاهي  نزيالت  مثل  شيء،  ال  ومن  شيء  كل  من 
األوروبيات«؛ وتضيف: »عرضنا عليهن سجائر، فقبلن 

وأشعلنها بسعادة غامرة.
سـُرّاق الشعوب.. أئمــة 

سيف اإلسالم القاسم

على مدى فصلين )العاشر والحادي عشر( ترجمت 
في  اإلمامة  لنظام  الحقيقية  الهوية  فيفرييه  مارسيل 
التي  لألحداث  الدقيق  استعراضها  خالل  من  اليمن، 
أعقبت اغتيال اإلمام يحيى في 17 فبراير 1948م، فقد 
تابعت األحداث بالساعات والدقائق حتى تصل بنا إلى 
مساء السبت 13 مارس 1948م، الذي نجح فيه اإلمام 

أحمد بن يحيى وجنوده من اقتحام صنعاء.

صباح  من  التاسعة  الساعة  »في  مارسيل:  تروي 
األحد بدأ رجال القبائل من جيش اإلمام بنهب صنعاء 
مستخدمين الفؤوس في تحطيم األبواب«، ثم تقول: 
»منزل السيد أحمد المطاع الواقع أمام منزلنا، نهب: 
وسائده، سجاده، أطباقه، أبوابه، النوافذ، ولم يبق فيه 

شيء سوى الجدران”.
االنتقامي:  البطش  ظل  في  الناس  حال  وتصف 
لهم  فتحنا  مرعوبين،  يخرجون  وأطفاال  نساًء،  »رأينا 
النساء  رعب  »أتذكر  وتضيف:  وآويناهم«،  الباب 
الذين  الــُســّراق  كان  حين  واألطــفــال،  المسكينات 
المعلقة  عنهن سالسلهن  ينزعون  العهد  ولي  أدخلهم 
بربريون  أنهم  يجرحونهن..  وكــادوا  صدورهن،  في 
وعد  أحمد  اإلمام  أن  »رغم  وتستأنف:  حقيقيون«. 
بعدم نهب قاع اليهود، وبير العزب، واألوربيون فيه، 
من  كل  قتل  وتم  نُهبت،  األماكن  هذه  جميع  أن  إال 
حاول الدفاع عن بيته أو نسائه أو يمنع أعمال النهب.. 
بجثث  والسطوح  والمزارع،  الطرق،  امتألت  حتى 

القتلى، وكان بينهم كثير من النساء”.
ثم تسرد الكاتبة قصصاً مختلفة لألعمال الوحشية 
أحمد  ــام  اإلم »أطلق  تقول:  كما  التي  )البربرية( 
والسادة المتنفذين أيدي رجالهم للقيام بها دون رأفة 
بصغير أو كبير، وال برجل أو امرأة.. حتى أصبح أهالي 
صنعاء في غضون أسبوع ال يمتلكون كسرة الخبز التي 

يُسكتون بها بكاء أطفالهم الجوعى..”.
من  أيدي  إلى  اليمن  حكم  مقاليد  آلت  وهكذا 
ال يخافون إالً وال ذمة في شعوبهم.. وأعلن أحمد بن 
ولقب  اليمن،  على  إماماً  نفسه  الدين  حميد  يحيى 
نفسه بـ)سيف اإلسالم(، يحفه مئات اللصوص القتلة، 

ممن آلت إليهم األمور.

حني يصحو 
الشعب

أ/ عبدالله البردوني

أعذر الظلم وحّملنا المالما
نحن أرضعناه في المهد احتراما

نحن دلّلناه طفال في الصبا
       وحملناه إلى العرش غالما

وبنينا بدمانا عرشه
      فانثنى يهدمنا حين تسامى

وغرسنا عمره في دمنا
         فجنيناه سجونا وحماما

ال تلم قادتنا إن ظلموا
ولم الشعب الذي أعطى الزماما

كيف يرعى الغنم الذئب الذي
   ينهش اللّحم ويمتّص العظاما

قد يخاف الذئب لو لم يلق من
            نلبه كّل قطيع يتحامى

ويعّف الظالم الجاّلد لو
      لم تقلّده ضحاياه الحساما

ال تلم دولتنا إن أشبعت
شرّه المخمور من جوع اليتامى

نحن نسقيها دمانا خمرة
             ونغّنيها فتزداد أواما

ونهّني مستبدا، زاده
         جثث القتلى وأكباد األيامى

كيف تصحو دولة خمرتها
من دماء الشعب والشعب الندامى؟

آه مّنا آه! ما أجهلنا؟!
        بعضنا يعمى وبعض يتعامى

نأكل الجوع ونستسقي الظما
            وننادي يحفظ الله اإلماما

سل ضحايا الظلم تخبر أنّنا
           وطن هدهده الجهل فناما

دولة األجواخ ال تحنو وال
     تعرف العدل وال ترعى الذماما

تأكل الشعب وال يسري إلى
         مقلتيها طيفه العاني لماما

وهو يسقيها ويظمى حولها
         و يغّذيها ولم يملك طعاما

تشرب الدمع فيظميها فهل
       ترتوي؟ كاّل: ولم تشبع أثاما

عقلها حول يديها فاتح
         فمه يلتقم الشعب التقاما

يا زفير الشعب: حّرق دولة
 تحتسي من جرحك القاني مداما

ال تقل: قد سئمت إجرامها
من رأى الحّيات قد صارت حماما؟

أنت بانيها فجرّب هدمها
          هدم ما شّيدته أدنى مراما

ال تقل فيها قوى الموت وقل:
              ضعفنا صّورها موتا زؤاما

سوف تدري دولة الظلم غدا
حين يصحو الشعب من أقوى انتقاما

سوف تدري لمن النصر إذا
         أيقظ البعث العفاريت النياما

إّن خلف اللّيل فجرا نائما
           وغدا يصحو فيجتاح الظالما

وغدا تخضّر أرضي، وترى
        في مكان الشوك وردا وخزامى
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مبدأ عمل السيارات الكهربائية

أن  علينا  الكهربائية  السيارات  تعمل  كيف  لمعرفة 
نفهم كيف تعمل محركاتها، وعلينا أن ندرك أن محركات 
عن  تماماً  مختلف  بشكل  تعمل  الكهربائية  السيارات 
ال  الكهربائية  السيارات  فمحركات  التقليدية،  السيارات 
المثال  سبيل  فعلى  الوقود،  محركات  مثل  معقدة  تعتبر 
ال وجود لشمعات االحتراق في المحرك الكهربائي ألنه ال 

يحدث احتراق في المحرك.
يتكون نظام السيارات الكهربائية من 3 أجزاء أحدها 
البطاريات الكهربائية، إضافة إلى المحرك الكهربائي ذي 
التيار المستمر، ووحدة التحكم والتي تتصل بشكل مباشر 
بدواسة الوقود داخل المقصورة، فالسيارات الكهربائية ال 
تحتاج للوقود وال للديزل وإنما تستهلك الطاقة الكهربائية 
وتتألف  للشحن،  قابلة  إيون  ليثيوم  بطارية  المخزنة في 
البطارية من عدد كبير من المكثفات التي ترسل الطاقة 
الكهربائية إلى محرك حثي يحّول التيار إلى طاقة حركية.

أنواع محركات السيارات الكهربائية

علماً بأن مبدأ عمل المحركات الكهربائية موحد، إال 
أن هناك أنواع متعددة من المحركات تختلف في أجزائها 
الداخلية ومدى كفاءتها عن األخرى، ولتتضح الصورة أكثر 
سنتحدث عن كافة أنواع المحركات الكهربائية مع شرح 

مبسط ألجزائها الداخلية والفرق فيما بينها.

محركات التيار الُمستمر:

أشهر  من  ــداً  واح المستمر  التيار  محرك  يعتبر 
العشرين،  القرن  اوائل  في  استخداماً  وأكثرها  المحركات 
السرعة  في  التحكم  بسهولة  المحرك  هذا  يتميز  حيث 
بشكل  الحمل  زيادة  عند  بكفاءة  العمل  على  وبقدرته 
مفاجئ، لكن عيبه الوحيد هو تعرض الفراشي والمبدالت 

النحاسية الخاصة به للتعطل بشكل متكرر.

محركات التيار الُمستمر عديمة الفراشي:

هي نفس محركات التيار المستمر إال أنها ال تعتمد 
على الفراشي والمبدالت في عملها، األمر الذي ساهم في 

انخفاض كلفة صيانة السيارات الكهربائية بشكل عام.

المحرك الُمتزامن ذو المغناطيس الدائم:

الجزء  في  مغناطيس  على  المحركات  هذه  تعتمد 
الدوار منها وهي شبيهة جداً بالمحركات عديمة الفراشي، 
كما أنها تتميز بالكفاءة العالية، األمر الذي أدى إلى تعدد 
تويوتا  مثل  كهربائية،  سيارة  من  أكثر  في  استخدامها 

بريوس، وفورد فوكس.

محركات التيار الُمتردد ثاُلثي الطور:

الفيزيائي  باختراعه  قام  الذي  الشهير  المحرك  وهو 
تيسال  سيارة  سميت  والتي  1887م،  عام  تسال  نيكوال 
كفاءة  ذو  محرك  فهو  اسمه،  على  الشهيرة  الكهربائية 
إس  موديل  تسال  سيارات  ذلك  على  دليل  وأكبر  عالية 
بنائها  في  أساسي  بشكل  المحرك  هذا  تستخدم  التي 

الميكانيكي.

محركات الممانعة المبدلة:

يتم استخدام هذا المحرك في سيارات تسال موديل 
3 وهو من المحركات المشهورة جداً عندما يتعلق األمر 

بالقوة والسرعة.

مميزات السيارات الكهربائية

لم يكن اإلقبال الكبير على شراء السيارات الكهربائية 
وليد الصدفة، فهي توفر العديد من المزايا التي جعلتها 

لذلك سنبين  السيارات،  تحتل مراتب متقدمة في سوق 
لك تالياً أهم فوائد السيارات الكهربائية.

صديقة للبيئة:

تعتمد  ال  الكهربائية  السيارة  فإن  نعلم جميعاً  كما 
في  إحــراق  عملية  تحدث  ال  وبالتالي  الوقود؛  على 
محركاتها، مما يعني عدم انبعاث غازات كربونية أو دخان 
من العادم، فبالتالي تعتبر هذه السيارات صديقة للبيئة.

تكلفة تشغيلية قليلة:

من  تعقيداً  أقل  الكهربائية  المحركات  أن  باعتبار 
محركات الوقود، فإن حاجتها للصيانة تكون بدرجة أقل، 
أو  احتراق  شمعات  الكهربائية  المحركات  تتضمن  ال  إذ 
صمامات وال تتطلب تغيير زيت على العكس من محرك 
االحتراق الذي يتطلب عناية كبيرة وصيانة بشكل متكرر.

موفرة للمال:

كما هو معلوم ال تستخدم السيارات الكهربائية أي 
من خالل شحنها  طاقتها  تستمد  وإنما  الوقود،  من  نوع 

بالكهرباء التي تعتبر منخفضة التكاليف مقارنًة بالوقود.

هادئة على الطريق:

يعتبر صوت السيارة الكهربائية المنخفض من أجمل 
المميزات التي ميزتها عن السيارات التقليدية، إذ ال يصدر 
عن عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية أي 

أصوات أو إزعاج.

سلبية السيارات الكهربائية

مزايا  الكهربائية ذات  السيارات  أن  الرغم من  على 

أسواق  في  متقدمة  مكانة  احتالل  من  مكنتها  مذهلة 

الواجب  األمور  بعض  هناك  أنه  إال  العالمية،  السيارات 

والمفاضلة  منها  واحدة  شراء  على  اإلقبال  عند  مراعاتها 

بين اإليجابيات والسلبيات التخاذ قرار الشراء من عدمه 

بشكل صحيح.

السعر المرتفع:

انتشار  من  تحد  التي  ــى  واألول الكبرى  المشكلة 

بسبب  وذلك  ثمنها،  ارتفاع  هي  الكهربائية  السيارات 

التكلفة العالية التي تتحملها الشركة المنتجة عند صناعة 

تلك السيارات وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة.

الحاجة للشحن:

السيارة  التي تعاني منها  المشاكل  واحدة من أهم 

إلى  باإلضافة  للشحن  المستمرة  حاجتها  هي  الكهربائية 

الوقت الكبير الذي تستغرقه السيارة أثناء الشحن، وهذه 

دائماً،  للقيادة  متاحة  غير  تجعلها  المستمرة  الحاجة 

شحن  تتطلب  الكهربائية  السيارات  بعض  أن  خصوصاً 

لمدة تتراوح بين 16 و 20 ساعة في حال شحنها منزلياً.

ندرة محطات الشحن:

في حال نفذ الشحن الكهربائي من سيارتك وأردت 

شحنها في واحدة من محطات شحن السيارات الكهربائية؛ 

فذلك ليس باألمر السهل، ألن البنية التحتية للمدن ليست 

لخدمة  الكفاية  فيه  بما  كهربائية  محطات  لتوفير  مهيأة 

الحكومات  أن  إال  السيارات،  من  النوع  هذا  أصحاب 

إلى  عمدت  مؤخرًا  الكهربائية  السيارات  انتشار  وبسبب 

توفير محطات شحن ولو بنسبة ضئيلة مبدئيًا.

تطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية ومزاياها وعيوبها
شهدت السنوات األخيرة تطوراً مذهالً في عالم صناعة السيارات الكهربائية وسرعان ما ذاع 
للبيئة وذات تكلفة استهالكية  السيارات كونها صديقة  صيتها واحتلت مراكز متقدمة في سوق 
منخفضة، وبات األفراد يعون الفرق بين السيارات الكهربائية والهجينة بشكل تام، إال أن لهذه 

اإليجابيات عدد من التحديات واألمور الواجب مراعاتها عند التفكير في اقتناء سيارة كهربائية.
السيارات الكهربائية ظهرت ألول مرة في عام 1947م وتجسد ذلك في سيارة هيني كيلوات، 
لكنها لم تالقي استحسان الكثيرين نظراً لسعرها المرتفع بالمقارنة مع سعر السيارات التقليدية، 
مما أدى إلى عدم اإلقبال عليها وتوقف إنتاجها عام 1961م، واستمرت المحاوالت عاماً تلو اآلخر 
العام الذي بدأت فيه  لصناعة سيارات كهربائية ناجحة وبسعر معقول حتى عام 2000م، وهو 
سيارة  نشاهد  بدأنا  فقد  الكهربائية  السيارات  صناعة  مجال  دخول  العالمية  السيارات  شركات 
مرسيدس كهرباء، وسيارة تيسال الكهربائية، وغيرها العديد من العالمات التجارية المشهورة، األمر 
الذي عمل على رواجها تدريجياً حتى وصلت إلى ما هو عليه من انتشار واسع في وقتنا الحالي.

نشأتها وأماكن انتشارها

كرة  تشبه  ألعاب  القديمة  الحضارات  عرفت 
لعبة  عرفت  الميالد  قبل  السابع  القرن  ففي  السلة؛ 
األزتيكية  الشعوب  وعرفتها  المايا؛  عند   ) بوك  )بوكتا 
باسم )تشالشلي (، أما كرة السلة كما نعرفها اليوم فقد 
1982م  الدراسي  العام  خالل  الكندي  لألستاذ  خطرت 
واسمه جيمس ناي سميث أستاذ التربية الرياضية في 
األميركية،  ماساتشوستس  مدرسة سبرنجفيلد في والية 
وقد دعا إلى ممارستها ضمن قاعة مقفلة، معتقدا أنه 
بواسطتها يحافظ على لياقة طالبه البدنية خالل فصل 
الشتاء خاصة بعد أن تتوقف لعبة كرة القدم في أيام 
البرد والصقيع، وكبديل للتمرينات السويدية واأللمانية 
التي لم تكن تتالءم مع طبيعتهم التي تميل إلى القوة 
والسرعة والمنافسة، وال تشبع رغبتهم بالحركة والنشاط 

، والتعبير عن الذات .
بعد عدة تجارب قام بها األستاذ ناي سميث وضع 
لعبة تتداول الكرة بين اليدين فقط بدال من القدمين، 
فجرت التجربة األولى، وكان هدفها وضع الكرة في سلة 
خوخ فسميت اللعبة كرة السلة؛ وأرادها سميث لعبة 
خالية من الخشونة والعنف الموجودين في كرة القدم 
األميركية، تمنع الجري بالكرة حتى ال يهاجم الالعبون 

حاملها مهاجمة عنيفة للحصول عليها.
خطأ  يعتبر  الالعب  لمس  مجرد  أن  اعتبر  فقد 
الجري  على  اللعبة  في  فشدد  اللعبة؛  وروح  يتنافى 
أو  المنافس،  الالعب  لمس  دون  والتصويب  والتمرير 
مهاجمته بعنف؛ وقد كانت السلة في بادئ األمر عبارة 
عن سلة خوخ مسدودة القاع؛ يضع الحكم سلما قرب 
موضع السلة كي يتمكن من إخراج الكرة عندما تستقر 
الحكم من  فاستراح  ذلك  بعد  القاع  أزيل  الهدف؛  في 

الصعود والهبوط إلخراج الكرة عند كل هدف يسجل.

نشأة اللعبة

الدكتور  اللعبة إعجابا وحبا من قبل طالب  نالت 
أثناء  وقراهم  مدنهم  في  نشرها  على  وعملوا  سميث، 
الكليات  إلى  تدريجيا  فامتدت  السنة،  رأس  عطلة 
قوانينها  توضع  أن  قبل  األميركية  والمدارس  والمعاهد 

بشكل كامل.
بعد ذلك اضطر الدكتور سميث إلى وضع القواعد 
منها  استوحيت  والتي  اللعبة،  لهذه  األساسية   )13( الـ 
 12 منها  بقي  إذ  السلة،  لكرة  الحالية  األنظمة  بعدئذ 
مادة في القانون الجديد؛ بعد ذلك تبنت جمعية الشبان 
المسيحية اللعبة في الواليات المتحدة األميركية، وفي 

غيرها من البلدان التي كان للجمعية فروع فيها.
بعد ذلك دخلت ميدان االحتراف، فمرت بمراحل 
اتخذت شكلها  أن  إلى  وتقدمت  فيها،  تطورت  عديدة 

ونظمها الراهنة.
أما عدد الالعبين فقد كان في بداية األمر تسعة 
وثالثة  لوسط  وثالثة  للهجوم  ثالثة  فريق؛  لكل  العبين 
ثالثة؛ مدة كل  كان  مباراتها  أشواط  لكن عدد  للدفاع، 
شوط 20 دقيقة؛ ثم عدل فأصبح أربعة أشواط، مدة كل 
منها 10 دقائق، وكذلك عدل مؤخرًا، فأصبحت المباراة 

من شوطين مدة كل منها 20 دقيقة.
وفي األلعاب األولمبية التي جرت عام 1904م في 

األميركية،  المتحدة  الواليات  في  لويس  سانت  مدينة 
السلة  كرة  في  خاصا  عرضا  األميركية  الفرق  أقامت 
خالل هذه الدورة؛ بغية إقناع دول العالم االعتراف بها، 

فحصل ذلك أثناء الدورة.
وفي عام 1906 تكونت لجنة لوضع قوانين جديدة 
للعبة، فوضعت قانونا جديدا مؤلفا من 22 مادة بدال 

من 13 مادة في القانون الذي وضعه الدكتور سميث.
الجنود  مــارس  ــى،  األول العالمية  الحرب  أثناء 
األميركيون لعبة كرة السلة في األماكن التي تمركزوا بها 
فكان ذلك عامال جديدا، وفعاال في عملية انتشار اللعبة 

في مختلف أنحاء العالم.
ووالية،  والية  بين  اللعبة  في  فوارق  هناك  وبقي 
ففي العام 1915 وضع قانون موحد للعبة، إذا جمعت 
والمدارس،  الكليات  جميع  عن  مندوبين  تضم  هيئة 

ووضعت القانون الجديد الموحد.
جرت أول بطولة جامعية للعبة في تورينو بإيطاليا 
المشتركة  الهيئات  مندوبو  اجتمع  حيث  1933م؛  عام 
في هذه البطولة في مدينة لوزان في سويسرا، وقرروا 
القوانين  توحيد  على  تعمل  دولية  هيئة  تشكيل  معا 
األلعاب  برنامج  إدخالها  إلى  وتسعى  باللعبة،  الخاصة 
األولمبية، فظهر بذلك أول اتحاد دولي لكرة السلة في 

7 تشرين األول عام 1933 م.
أدرجت  األولمبية  لأللعاب   1936 دورة  وفي 
وجرت  مرة؛  ألول  األولمبي  البرنامج  ضمن  السلة  كرة 
اللعبة،  مؤسس  سميث  الدكتور  بحضور  مبارياتها 
الــدورة  انتهاء  وبعد  حققته؛  الــذي  النجاح  وشاهد 
المذكورة تم إدخال تعديالت كثيرة على النظم الخاصة 
وقاعدة  قسمين  إلى  الملعب  تقسيم  ومنها:  باللعبة 

العشر ثوان وغيرها.
اللعبة  هذه  تمارس  التي  البلدان  أشهر  لكن 
وتستحق فرقها ألقاب البطوالت؛ هي: الواليات المتحدة 
والفليبين،  ويوغسالفيا،  وإيطاليا،  وروسيا،  األميركية، 

والبرازيل، وكوبا، وكند ا، وإسبانيا.

الملعب

مستطيل  األرض  من  مسطح  على  الملعب  يقام 
الشكل يتراوح طوله بين )24 28- م ( وعرضه من )13 - 
15( مترا؛ يطلق على الضلعين الطويلين للملعب اسم: 
بالحدين  القصيرين  الضلعين  وعلى  الجانبيان  الحدان 

يسمح  ال  كما  موانع  الملعب  في  يوجد  ال  النهائيين؛ 
أرض  تحدد  بالحشائش..  المغطاة  المالعب  باستخدام 
5سم؛  عادة  سمكها  ويكون  واضحة  بخطوط  الملعب 
المحددة  الخطوط  بين  المسافة  تكون  أن  وينبغي 
األقل..  على  مترين  نحو  المتفرجين  وأماكن  للملعب 
ترسم دائرة في وسط الملعب بنصف قطر قدره 185 
الحد  إلى  الدائرة  مركز  من  القطر  نصف  ويقاس  سم 
يرسم  فإنه  الحرة  الرمية  خط  أما  لمحيطها؛  الخارجي 
بشكل مواز لكل من الحدين النهائيين إذ تبعد حافته 
للحد  الداخلية  الحافة  عن  580سم  مسافة  البعيدة 
وسطه  نقطة  وتقع  سم،   360 طوله  ويكون  النهائي، 
النهائي  الحدين  منتصفي  بين  يصل  الذي  الخط  على 

للملعب.
أرض  من  محددة  فسحة  هي  المحرمة  المنطقة 
الرمية  النهائي للملعب وخط  الحد  الملعب، تقع بين 
الحرة وبين خطين يبدأ كل منهما من نقطة تبعد عن 
ثالثة  بمقدار  الجانبين  كال  من  النهائي  الحد  منتصف 
الخارجية،  الخط  هذا  حافة  من  ابتداء  تقاس  أمتار 
المنطقة  وهي  الحرة؛  الرمية  منطقة  عند  وتنتهي 
المحرمة يضاف إليها مساحة نصف دائرة ممتدة داخل 
ونصف  الحرة،  الرمية  خط  منتصف  مركزها  الملعب، 
هذه  لقوس  الثاني  النصف  ويرسم  سم   180 قطرها 
هذه  تحدد  المحرمة؛  المنطقة  داخل  متقطعا  الدائرة 

المسافات في قانون اللعبة.

األهداف

تصنع لوحتا الهدف من خشب متين، أو أية مادة 
أبعادها  وتكون  سم   3 سمكها  ويكون  مناسبة  شفافة 
أملس،  سطحها  يكون  رأسيا؛  سم   120 أفقيا  سم   180
ولونها أبيض؛ يرسم مستطيل وراء الحلقة طوله 59سم 
أفقيا، وعرضه 45 سم رأسيا، وسمك أضالعه 5سم؛ كما 
تحدد أطراف اللوحة األربعة أو حدودها بإطار سمكه 

5سم.

موقع األهداف

الحدين  من  سم   120 بعد  على  اللوحتان  توضع 
مستوى  وفي  البعض؛  لبعضهما  وموازيين  النهائيين 
لكل  السفلى  الحفة  تعلو  الملعب؛  أرض  عمودي على 
لوحة 275 سم عن أرض الملعب، كما أن األعمدة التي 

تبعد  أن  على  الملعب  خارج  تكون  اللوحتين  تحمل 
نقطة اتصالهما باألرض عن الحد النهائي القريب منها 

مقدار 40 سم على األقل وتطلى بلون داكن.

السلة

أبيض  حبل  من  مصنوعة  شبكة  عن  عبارة  وهي 
تثبت في حلقة حديدية برتقالية اللون قطرها الداخلي 
مرور  تجعل  بحيث  وتصنع  سم،   60 وطولها  سم،   40
الذي  القضيب  قطر  سماكة  يبلغ  سهال؛  خاللها  الكرة 
تصنع منه الحلقة 20 مليمترا، ويكون بحافته السفلى 
الحلقة  تثبيت  يتم  الشبكة؛  لتثبيت  صغيرة  حلقات 
الحديدية على اللوحة تثبيتا متينا، وتوضع في مستوى 
وعلى  سم،   305 مقدار  الملعب  أرض  عن  يعلو  أفقي 
للوحة،  العموديتين  الحافتين  من  متساوين  بعدين 
وعلى أن تكون المسافة بين سطح اللوحة وأقرب نقطة 

من الحافة الداخلية للحلقة الحديدية 15 سم.

الكرة

الجلد،  يجب أن تكون تامة االستدارة، تصنع من 
متانة  المطاط ضمنها  من  مادة  أي  أو  الكاوتشوك،  أو 
ووزنها  سم   80  75- بين  محيطها  يتراوح  المطاط  من 
بين -600 650 غراما؛ يتم نفخ الكرة بحيث إذا ألقيت 
من ارتفاع 180 سم على أرض خشبية صلبة فإنها ترتد 
إلى ارتفاع ال يقل عن 120 سم مقاسه من أعلى الكرة، 
وذلك إذا لمست الكرة األرض عند أقل أجزائها حساسية 
أكبر  عند  األرض  لمست  إذا  140ســم  على  يزيد  وال 

أجزائها حساسية.

معلومات إضافية

تحظى كرة السلة بشعبية وتفضيل معظم العبي 
األولمبياد الخاص؛ وباإلضافة إلى مسابقة الفرق، تتوافر 
الفردية،  المهارات  الخاص مسابقة  األولمبياد  أيضا في 
والتي تسمح لالعبين بالتدريب والتسابق في المهارات 
المهارات  هذه  فإن  لذلك،  الرياضة؛  لهذه  األساسية 
األساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض مسابقات 
مهارات  الفردية  المهارات  مسابقات  وتتضمن  الفرق؛ 
التمرير على الهدف، وتنطيط الكرة لمسافة 10 أمتار، 

والتصويب.
بجمع  العب  لكل  النهائية  النتيجة  احتساب  يتم 
مسابقة؛  كل  في  تسجيلها  من  يتمكن  التي  النقاط 
في  المشاركة  أيًضا  الخاص  األولمبياد  لالعبي  ويمكن 
مسابقات كرة السلة الخاصة بفرق الرياضات الموحدة؛ 
برنامج  هي  الموحدة  الرياضات  أن  بالذكر  والجدير 
األولمبياد  العبي  إشراك  على  يعمل  خاص  أولمبياد 
رياضية  فرق  في  )شركاء(  األسوياء  والالعبين  الخاص 
المسابقات؛  في  والمشاركة  التدريب  بهدف  موحدة، 
ال  الموحدة  الرياضات  لفرق  السلة  كرة  إلى  بالنسبة 
العبين  ثالثة  عن  فريق  كل  تشكيل  يزيد  بأن  يسمح 
غير  من  فني،  مدير  فريق  لكل  يكون  و  شريكين،  و 
الفريق  تشكيل  وضع  عن  مسئوال  يكون  الالعبين، 
وإدارته أثناء المسابقة؛ وفي جميع رياضات األولمبياد 
وفقا  مجموعات  في  الالعبين  تقسيم  يتم  الخاص، 

لمستويات القدرة، و السن و الجنس.

نشأة وتاريخ رياضة
 كرة السلة وقوانينها

هذه الرياضة عبارة عن لعبة كرة تجري بين فريقين، يسعى كل فريق إلدخال الكرة في 
سلة مرتفعة عن أرض الملعب؛ وفي كل جهة من الملعب سلة لفريق يركض أعضاء الفريق 

إلدخال الكرة في السلة لتسجيل نقطة تفوق؛ باعتبارها إحدى األلعاب الرياضية األكثر شعبية 
في العالم بعد كرة القدم؛ يستطيع كال من الرجال والسيدات ممارستها ضمن القوانين نفسها 

والقواعد المهارية ذاتها.
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إضاءة
 الفانوس 

في كبد النهار
يوناني  فيلسوف  الكلبي  ديوجانس 
النهار..  وضح  في  الفانوس  أمسك  قديم؛ 
وكان الناس ينظرون إليه ويضحكون.. فكيف 
بمثله يمسك فانوساً في ضوء الشمس.. كأن 
الذي  البحث عن  الشمس ال يكفيه في  نور 

يريد!!!
ولما سألوه: عن أي شيء تبحث؟  كان 
لليوم  فاعال  يزال  ال  الذي  المشهور  جوابه 
ودليل أنه حكيماً: “إنني أبحث عن إنسان” 
وما  الناس  أكثر  فما  إنسان؛  عن  يبحث  إنه 

أقل اإلنسان.

كيلومتر  مليون   30.37  = إفريقيا  مساحة 
مربع.

مساحة الصين = 9.6 مليون كيلومتر مربع.
مليون   9.8  = المتحدة  الواليات  مساحة 

كيلومتر مربع.
كيلومتر  مليون   10.18  = أوروبا  مساحة 

مربع.
والصين  ــا  أوروبـ كل  من  أكبر  أفريقيا 
معظم  في  ولكن  مجتمعة؛  المتحدة  والواليات 
خرائط العالم، يتم تمثيل أفريقيا بحجم مخفض؛ 
يتم القيام بذلك عن عمد إلنشاء التأثير المرئي 
وغسل  باألفارقة  للتالعب  الصغيرة  إلفريقيا 

أدمغتهم وخداعهم أينما كانوا.
 - تمتلك أفريقيا ٪60 من األراضي الصالحة 

للزراعة.
احتياطيات  من   90٪ أفريقيا  تمتلك   -  

المواد الخام.
 - تمتلك أفريقيا ٪40 من احتياطي الذهب 

في العالم.

 - أفريقيا ، ٪33 من احتياطي الماس.
احتياطيات  من   80٪ إفريقيا  تمتلك   -  
الهواتف  إلنتاج  )معدن  الكولتان  من  العالم 
الكونغو  جمهورية  في  خاصة   ، واإللكترونيات( 

الديمقراطية.
احتياطي  من   60٪ إفريقيا  تمتلك   -  
بطاريات  لصناعة  )معدن  الكوبالت  من  العالم 

السيارات(
 - أفريقيا غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

شواطئ  أغنى  )ناميبيا(  إفريقيا  تمتلك   -  
صيد في العالم.

والحديد  بالمنجنيز  غنية  أفريقيا   -  
والخشب.

 - تبلغ مساحة إفريقيا ثالثة أضعاف مساحة 
وثالثة  أوروبــا،  مساحة  أضعاف  وثالثة  الصين، 

أضعاف مساحة الواليات المتحدة األمريكية.
مليون  ثالثين  أفريقيا  مساحة  تبلغ   -  

كيلومتر مربع )30.875.415 كيلومتر مربع(.
 - يبلغ عدد سكان إفريقيا 1.3 مليار نسمة 

على  نسمة  مليار   1.4 الصين  عدد سكان  )يبلغ 
مساحة تزيد عن 9.6 مليون كيلومتر مربع؛ مما 

يعني أن إفريقيا غير مأهولة بالسكان.
 - األراضي الصالحة للزراعة في جمهورية 
كل  إطعام  على  قــادرة  الديمقراطية  الكونغو 
في  للزراعة  الصالحة  األراضــي  وكل  إفريقيا؛ 

إفريقيا حبل إلطعام العالم كله.
لديها  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية   -  
المشكلة  إفريقيا؛  تضيء  أن  يمكن  مهمة  أنهار 
هي أن الغرب وشركاتهم وبعض الدمى األفريقية 

زعزعت استقرار إفريقيا لعقود.
حيث  من  ثقافًيا  متنوعة  قارة  إفريقيا   -  

الرقص والموسيقى والعمارة والنحت، إلخ.
 - أفريقيا موطن لـ 30 ألف وصفة وأعشاب 

طبية يعدلها الغرب في مختبراته.
في  الشباب  من  العالم  سكان  عــدد   -  
مليار   2.5 إلى  يصل  أن  المتوقع  من  أفريقيا 
بحلول عام 2050م.. إفريقيا بإمكاناتها قد تمثل 

مستقبل البشرية.

إفريقيا القارة المظلومة

تحليل الشخصية  من فصيلة الدم
دراسة يابانية

:»A« شخصية من يحملون فصيلة الدم
»متزن، منظم جداً، عقالني أكثر مما هو عاطفي، يميل للمغامرة وخوض 
تجارب جديدة؛ مخلص في عواطفه، يعبر باألفعال أكثر من األقوال، لديه خجل، 

مستقر المشاعر«.
 :»B« شخصية من يحملون فصيلة الدم

»عاطفي، يتميز بالذكاء الحاد، يتصف بالهدوء، ال يمكن التنبؤ بردود أفعالهم 
التي تأتي مفاجئة، فوضوي، صعب االنقياد، يفضل هو من يقود، يميل للوحدة«.

:»AB« شخصية من يحملون فصيلة الدم
“حساس جداً، سريع البديهة والفهم، كريم جداً، دبلوماسي، اجتماعي، يميل 
لألماكن المزدحمة، هادئ، ولكن غضبه شديد ينطبق عليه-اتق شر الحليم إذا 

غضب- متردد«.
:»O« شخصية من يحملون فصيلة الدم

“واقعي منظم، عنيد وقوي الشخصية، يميل للمواجهة، يميل العتالء مناصب 
عليا، إذا وضع أمر في رأسه غالباً يحققه، واثق وطموح، مخلص، متسامح«.

شعر الذرة الذهبي 
بالعديد  تُعرف  الذرة، والتي  التي تظهر في رأس كوز  الخيوط 
من األسماء، منها شعيرات الذرة، أو أهداب الذرة، أو شبشول الذرة، 
أو شواشي الذرة، ويتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية 
الضرورية لصحة الجسم، وأهمها البيتا كاروتين، والمنثول، والثيمول، 
بعض  إلى  باإلضافة  بأنواعها،  والمعادن  والفيتامينات،  والسيلينيوم، 
يُغلى  أو  السلطات،  أطباق  مع  عادًة  تناوله  ويتّم  الطيارة،  الزيوت 

ويُشرب على شكل شاي؛ وله فوائد عديدة، أبرزها:
المصابين  األشخاص  لدى  خاصًة  الدم  في  السكر  نسبة  تنظيم 
بمرض السكري؛ حيث يُمكن تجفيفه، ونقعه في الماء المغلي مّدًة 
تقليل نسبة  الغذائي..  النظام  إلى  تقّل عن ثلث ساعة، وإضافته  ال 
بأمراض  اإلصابة  من  الوقاية  وبالتالي  الدم،  في  الضار  الكولسترول 
القلب، والتعرض للجلطات والسكتات القلبية المفاجئة.. إدرار البول، 
وإزالة السموم المتراكمة داخل الجسم.. إمداد الجسم بفيتامين ج، 
والذي بدوره يمنع اإلصابة باألمراض المختلفة، وخاصة التي تتعلق 
من  يعانون  الذين  األشخاص  لدى  الوزن  وزيادة  الدموية؛  باألوعية 
الكلى..  تصيب  التي  المختلفة  المشاكل  عالج  المفرطة..  النحافة 
الوقاية من اإلصابة بمرض النقرس، وتقليل اآلالم التي ترافقه.. تحسين 
باالضطرابات،  إصابته  من  الوقاية  وبالتالي  الهضمي،  الجهاز  عمل 
على  الحتوائه  والبواسير؛  العصبي،  والقولون  واإلسهال،  كاإلمساك، 

كميٍة كبيرٍة من األلياف الغذائية.. عالج التبول الالإرادي الذي يُصيب 
األطفال؛ تحفيز إفرازات الكبد، وبالتالي تسهيل عملية الهضم؛ وكذلك 
البيتا  مادة  على  يحتوي  إذ  السرطان؛  بأمراض  اإلصابة  من  الوقاية 
إيقاف  الرئة..  بسرطان  اإلصابة  من  المدخنين  تحمي  التي  كاروتين 

النزيف الذي يُصيب المرأة قبل الوالدة؛ الحتوائه على فيتامين ك. 
من  كبيرٍة  كميٍة  على  الحتوائه  الشرايين؛  تصلب  منع  أيًضا 
األحماض الدهنية، وخاصة أحماض األوميجا3.. محاربة الجذور الحرة 
بالجسم؛ الحتوائه على العديد من المواد المضادة لألكسدة.. عالج 
أمراض الجلد المختلفة، وخاصًة الطفح الجلدي، والدمامل، والحكة، 
خصائص  على  يحتوي  إذ  والجروح؛  والبثور،  الحشرات،  ولدغات 
مضادة للجراثيم، ومطهرة لها دور أساسي في منع انتقال العدوى....


