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بين يـدي 
لحســين ا

)اهلل اأكرب, املوت لأمريكا ,املوت لإ�شرائيل, اللعنة على اليهود , الن�شر لالإ�شالم(

مواجهة الدعايات والت�شليل 
تلك  ك��ل  تتبخر  �أن  درج��ة  �إىل  يكن  مل  �إذ�  ب��الإمي��ان  �مل�سلح  �جل��ن��دي 
ملن  ��ه  وجِّ �أو  �إليه،  ��ه  ُوجِّ ما  �إذ�  �سو�ء   - �لت�سليل  ذلك  وكل  �لدعايات، 
كلها  يجعلها  �أن  �أي�سا  ي�ستطيع   - عمله  ميد�ن  هم  ملن  طريقه،  يف  هم 
�أن  ي�ستطيع  من  وجد  ما  �إذ�  �حلق  و�ق��ع  �لو�قع،  هو  هذ�  لأن  �سيء؛  ل 
مفتحة  �آذ�ن��ا  يجد  �لوقت  نف�س  يفهمه، ويف  ما وجد من  �إذ�  به،  ينطق 
و�عية فاإنه وحده �لكفيل باإزهاق �لباطل مبختلف �أنو�عه، ومن �أي جهة 
قُّ َوَزَهَق �ْلَباِطُل �إِنَّ �ْلَباِطَل َكاَن  كان، ومن �أي م�سدر كان {َوُقْل َجاَء �حْلَ

َزُهوًقا})�لإ�سر�ء:81( زهوق بطبيعته �إذ� ما هاجمه �حلق.

حياة الإن�شان وموته بني خيارين
�ل�سباب بالذ�ت �أمام مرحلة فيما �أعتقد: �إما �أن يكون �لإن�سان قد ر�سم 
�أجل  من  وموته  حياته  ف�ستكون  و�إل  هلل،  وموته  حياته  تكون  �أن  لنف�سه 
�أمريكا، هذه �لق�سية �ل�سباب مقبلون عليها، �ستكون ممن ينذر حياته 
منطقة  على  حملة  �سمن  تخرج  �أن  فتكلف  مع�سكر  يف  و�أنت  لأمريكا 
�لنا�س،  يجمد  ممن  معلم  �أنت  تك�ون  �أو  �إرهابيون!  فيها  يقال:  معينة 

ويهدئ �لنا�س، ويثبط �لنا�س، �أل�ست هنا تعمل مل�سلحة �أمريكا؟
�إن�سان عادي ينطلق من فمك كلمة  و�أنت  ول�ست معلمًا  �أي�سًا  �أو تكون 
علينا لحظ  تكلفو�  با  لنا حاجة  ما  ذ�ك: ]بطل  مع  وكلمة  هذ�،  مع 
�إىل  بالنا�س  يوؤدي  �لذي  �لعمل  �ألي�س هذ�  �أفغان�ستان!]  ما ح�سل يف 

�لقعود �إىل �خلنوع، �ألي�س خدمة للأعد�ء؟
�سبيل  يف  و�ستموت  �أمريكا،  �سبيل  يف  حياتك  ن��ذرت  قد  �أن��ت  فتكون 

�أمريكا، يكون موتك خدمة لأمريكا لأنه مل يكن موتك موؤثرً� عليها.

                                         اهلل يهيئ الظروف ملن ي�شريون على نهجه

َماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِس} )�لفتح: من �لآية 7( هو من كل من  ِ ُجُنوُد �ل�سَّ {َوهلِلَّ
يفتح  �أن  ي�ستطيع  يهيئ  �أن  ي�ستطيع  له  خا�سع  و�لأر�س  �ل�سماو�ت  يف 
جد�ًر�  �أمامك  تر�ه  �لذي  �جلد�ر  ذلك  يف  �لثغر�ت  يفتح  �أن  �لُفَرج، 
هذ�  يف  يفتح  �أن  ي�ستطيع  من  هو  �ل�سلب،  من  ج��د�ًر�  ت��ر�ه  �أ�سًما، 
�جلد�ر �أمامك فرتى كيف ميكن �أن ي�سرب هذ� �جلد�ر، كيف ميكن 
�أن يدمر ذلك �جلد�ر، �لذي ترى نف�سك مهزوًما �أمامه، ترى نف�سك 
�سعيًفا �أمامه، تر�ه من �مل�ستحيل �أن تتجاوزه، من �مل�ستحيل �أن تعلوه، 

ِ ُتْرَجُع �ْلأُُموُر}. ىَل �هللَّ من �مل�ستحيل �أن تهدمه، {َو�إِ
و�قع  تاأمل يف  – �إذ�  �لإن�سان  باإمكان  كيف  مرة  �أكرث من  قلنا  نحن 
�لكثري  يهيئ  �أمامهم  عباده،  �أمام  �هلل  يهيئ  ما  يرى  – �أن  �حلياة 
من �لفر�س؛ لرتى وت�ثق باأنه لي�س هناك من ميكن �أن يغلق �لأجو�ء 
ب�سور من �حلديد  �أن يحيطك  لي�س هناك من ميكن  كاملة،  �أمامك 
ب�سور فيقفل ويح�سرك يف موقعك، ترى كل �سيء م�ستحيًل �أمامك، 
�إن �هلل يخلق �ملتغري�ت، �لأمور بيده،  �إن �هلل ي�سخر،  �إن �هلل يهيئ، 
يف  �لثقة  يعزز  مما  هذ�  �ألي�س  �لأر���س.  يف  وما  �ل�سماو�ت  يف  ما  له 
يهيئ  ول  �لتهيئة  تلك  يعطي  ل  و�إنه  ي�سريون على هديه؟  نفو�س من 
�لتهيئة  تلك  عليهم  حجة  تكون  وملن  بها،  جديرون  هم  ملن  �إل  ذلك 
يف  وتو�نو�  وفرطو�  ق�سرو�  ما  �إذ�  �لفر�س  تلك  �لإنفر�جات  تلك 
يِف  َوَم��ا  َماَو�ِت  �ل�سَّ يِف  َما   ِ {َوهلِلَّ ل�ستغللها.  و�لتحرك  ��ستغللها 
�هلل  �سدق  عمر�ن:109(  )�آل  ُم���وُر}  �ْلأُ ُتْرَجُع   ِ �هللَّ ىَل  َو�إِ �ْلأَْر����سِ 

�لعظيم.



اإن املراأة اليوم تواجه كل اأ�شكال ال�شتهداف من القوى 
ال�شيطانية, ويف املقدمة ال�شعي الدوؤوب للحط من كرامتها 

والتجريد لها من اأخالقها, وهم يعملوا لتحقيق ذلك بكل 
الو�شائل والأ�شاليب.

واإن النموذج الراقي املتمثل بالزهراء –�شالم اهلل عليها- 
لكاٍف للمراأة امل�شلمة اليوم لإدراك القيمة املعنوية 

الكبرية لها, من خالل التزامها باأخالقيات وتعاليم اهلل 
�شبحانه وتعاىل, واملنزلة الرفيعة بقدر ما ترتقي يف ذلك 

التزامًا, وتخلُّقًا, ووعيًا, وب�شريًة, وحتّماًل للم�شئولية.

واأننا يف هذا ال�شياق لنفتخر ونقّدر الت�شحيات الكبرية 
والأخالقيات املتميزة لأخواتنا العزيزات من حرائر 

مين الإميان اللواتي ُي�شهمن اليوم اإ�شهامًا كبريًا يف �شمود 
�شعبنا العزيز يف مواجهة العدوان, والت�شدي للغزاة 

امل�شتكربين.

وقد جتلى يف �شربهن وعزمهن وت�شحياتهن وما متّيزن 
به من العفة واحل�شمة واللتزام بال�شوابط ال�شرعية, 
م�شداق النتماء الإمياين الوارد يف احلديث املروي عن 

ر�شول اهلل –�شلى اهلل عليه واآله و�شلم-: )) الإميان ميان 
واحلكمة ميانية((.

واإننا يف هذه املنا�شبة املباركة لنوؤكد على اأهمية احلفاظ 
على املوروث الأخالقي والقيمي الراقي للمراأة امل�شلمة, 

والعناية باللتزام بالتعليمات وال�شوابط ال�شرعية 
الكرمية, واحلذر من الجنرار وراء النموذج الغربي الذي 
امتهن كرامة املراأة وحّولها اإىل و�شيلة لالإف�شاد –والعياذ 

باهلل تعاىل-.

ر�سالة �ل�سيد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي 
يف ذكرى ميلد �لزهر�ء –عليها �ل�سلم-
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- لقد عجزت قنبلتني نوويتني من 
اإخ�شاع اليابان فحول �شعبها معاناتهم 

اإىل قوة اإقت�شادية وعلمية تقود 
العامل.. وحتولت معاناة ال�شني املتمثلة 
يف �شعب واقع حتت �شطوة الأفيون اإىل 

بلد متتلئ كل مدن العامل ب�شناعته..
كل هذا عندما قدر لها اأن جتد القيادة 

احلكيمة التي اآمنت بال�شني اأر�شًا 
و�شعبًا..

- اإن انبهارنا ب�شعوب ال�شرق والغرب 
اإن�شانًا حجم قوتنا وعظمة اإرادتنا..

فمتالت  نفو�شنا بغبار الن�شيان وطغت 
على عقولنا مظاهر النبهار .. حتى 

ظننا اأنف�شنا اأقل واأ�شعف اإرادة.. رغم 
اأننا فتحنا م�شارق الأر�س ومغاربها 

واأ�شاءت ح�شارات اأجدادنا العامل.. 
وذكر اهلل يف كتابه العزيز حكمتنا 
وباأ�شنا.. ولكننا كنا كذهب..جتلوه 

النريان..

- العدوان ال�شعواإماراتي بتكربه وجتربه 
اأخرج املارد من )قمقمه(.. 

من حيث ظن اأنه �شيق�شي عليه ..وحرر 
الأ�شود من اأغاللها من حيث ظن اأنه 

يقتلها.. دمر بعدوانه الطائرات 
واملدافع والدبابات فا�شتفاقت الرجال 

وا�شتغلت العقول وهبت الإرادة.. 
فتحولت البقايا على ايدي رجالنا 

وبعقولهم اإىل �شواريخ تنخر خباب 
ال�شماء وتع�شف بقوى العدوان يف كل 
مكان داخل الوطن وداخل معاقلهم..

- العدوان ال�شهيو�شعودي اأثبت اننا 
�شعب ل يقهر واأن لنا اإرادة ل تلني.. 

واأننا ل�شنا اأقل من �شعوب العامل التي 
حولت معاناتهم اإىل قوة وانت�شار.. 

فاأين �شيهرب هو واأذنابه من �شواريخنا 

التي عجزت كل تر�شانة اأ�شلحته 
املتطورة من اإيقافها.. ومالأت نف�شه 
ونفو�س علوجه باخلوف والرعب..

- طوبى ل�شعب �شنع قوته بيده وقرر 
م�شرية باإرادته.. طوبى لرجال اأ�شاءت 

املعاناة عقولهم.. فبنوا ب�شواعدهم 
دعائم قوتهم وانت�شارهم..

- �شواريخنا اليوم �شتقلب املعادلة 
و�شتعيد �شمائنا اإلينا و�شتبدد اأمن 

�شمائهم واأر�شهم..ها نحن ن�شنع 
قوتنا..ول ن�شرتيها..

- العدوان ال�شهيواأمريكي جعل لنا 
اليوم يوما وطنيا يفوق كل اأيامنا عز 

وكرامة.. اإنه يوم قوتنا ال�شاروخية.. 
فعليه اأن ينتظر �شماء من نار واأر�شًا من 

حمم.. فقد اآن للحق اأن ينت�شر..

- اأقوى ال�شعوب هي تلك التي ت�شنع من معاناتها قوة وانت�شارا..
فهذه ال�شعوب هي �شعوب حية توؤمن بعزتها وكرامتها وا�شتمرارية بقائها..

إنه يوم قوتنا الصاروخية
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كتابات

الشعار..
 دالالت وأبعاد

في الثقافة القرآنية

هي فرتة تكالبت عليها 
قوى ال�شتكبار العاملي 
بقيادة اأمريكا اأم ال�شتكبار 
والإرهاب, وتعاظم الظلم 
علينا ونحن نرى اأبناء 
جلدتنا هم من يقوم بقتلنا 
و�شفك دمائنا خدمة لأمهم 
اأمريكا, بل و�شل بهم الأمر 
اإىل اأن اأقاموا عالقات 
عوا مع عدوة الإ�شالم  وطبَّ
الأوىل وهي اإ�شرائيل.. وزاد 
انحراف الأمة عن دينها 
و�شرفها وعروبتها وهي ترى 
كل هذه املاآ�شي وهي �شاكنة 
�شامتة ل تقدر على �شيء, 
بل بلغ الهوان والذل بهم 
اأن راأوا يف تطبيع العالقات 
مع عدوهم طريق جناة, 
وفر�شة للعي�س ب�شالم!!

بداية احلملة ال�شهيونية على الأمة:
و�لأمة  �مليلدي  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  بد�ية  منذ 
�لإ�سلمية تعي�س حالة من �ل�سياع و�لتفكك �لذي 
�لإ�سر�ئيلي، ونتيجة  جعلها فري�سة �سهلة لعدوها 
وفكريًا  �قت�ساديًا  م�ستعمرة  �أ�سبحت  لذلك 
�ل�ستكبار  ق��وى  و�سيطرت  وع�سكريًا،  وثقافيًا 
مرتكز�ت  وك��ل  �لأم��ة  م��ق��در�ت  كل  على  �لعاملي 
�حل�سارة، بل وهياأت �أيادي �ل�سهيونية لل�سيطرة 
على �لعامل كله يف �ل�سرق و�لغرب، و�أ�س�سو� لهم 
لوبيًا يهوديًا يف معظم �لدول �ل�سناعية �لكربى، 
وفرن�سا  و�ملانيا  وبريطانيا  �أمريكا  ر�أ�سها  وعلى 
على  �ل�سيطرة  ب��د�أت  ثم  ومن  وغريها،  ورو�سيا 
م�سميات  و�لإ�سلمية حتت  �لعربية  �ملنطقة  دول 
�ل�����س��ورة،  يف  �ل��ي��ه��ود  يظهر  �أن  دون  خمتلفة 
كما  �أمريكية  ع�سكرية  قو�عد  �سكل  على  فتارة 
م�سمى  حتت  وت��ارة  �خلليج،  دول  يف  حا�سل  هو 
�لدويل  �لبنك  با�سم  و�أخ��رى  �لإره��اب،  حماربة 
وم�����س��اع��د�ت �ق��ت�����س��ادي��ة وق��رو���س ع��ل��ى �سكل 
وما  �مل�ساعد�ت،  تقدم  ��ستخبار�تية  منظمات 
�سخرو�  �لتي  و�لأكاذيب  و�مل��ربر�ت  �حلجج  �أكرث 
�لأم���ة،  �أذه���ان  يف  لرت�سيخها  �لعاملي  �لإع���لم 
من  وغ���ريه  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  و�ل��ت��ق��دم  كالتحرر 
ي�سيطرو�  بحيث  �ملمنهج،  �لفكري  �لغزو  و�سائل 
يقف  من  يجدو�  �أن  دون  ومقدر�تها  �لأم��ة  على 

�أمامهم.
�لدينية  �حلرية  با�سم  �لإ�سلمية  �لأمة  و�سربت 
و�لتحرر من �لقيم و�لأخلق، ودخلت يف دو�مات 
�لأهلية  �لإي����ر�ين و�حل����روب  �ل��ع��رب��ي  �ل�����س��ر�ع 
�ل�سيا�سية  �لقياد�ت  خ�سوع  نتيجة  و�لطائفية 
لليهود و�لن�سارى. وو�سل �حلال بالأمة �إىل حالة 
و�لعربي  �لإ�سلمي  �لتاريخ  لها  ي�سهد  خمزية مل 
على  �لعمل  من  بد  ل  فكان  تاريخه...  يف  مثيًل 
بالأمة  و�لو�سول  و�لذل  �خلذلن  حالة  من  �حلد 

�لوعي  م��ن  ب��د  ل  وك���ان  وك��ر�م��ت��ه��ا،  عزتها  �إىل 
�لثقايف �أوًل.

وه��ن��ا يف زم���ن �لن��ب��ط��اح �ل��ع��رب��ي و�لإ���س��لم��ي 
خطورة  �حلوثي  �لدين  بدر  ح�سني  �ل�سيد  �أدرك 
ملو�جهة  ق��ر�آن��ي��ة  ثقافية  ب��ث��ورة  ف��ق��ام  �مل��رح��ل��ة، 
�أمريكا و�إ�سر�ئيل، وك�سف �لأقنعة عن �أدو�تها يف 
لأمريكا  �ملوت   - �أكرب  �هلل  �سعار  فوّجه  �ملنطقة، 
- �ملوت لإ�سر�ئيل - �للعنة على �ليهود - �لن�سر 
�سيا�سات  كل  ف�سح  قر�آين  �سعار  وهو  للإ�سلم، 

هذ� �لعدو �سد �مل�سلمني.

ف�شح العدو من خالل القراآن الكرمي:
عندما قال �سبحانه وتعاىل عن �ليهود: {َلَتِجَدنَّ 
َو�لَِّذيَن  �ْلَيُهوَد  �آَمُنو�  لَِّذيَن  لِّ َع��َد�َوًة  ا�ِس  �لنَّ �أَ�َسدَّ 

�أَ�ْسَرُكو�}..
��ى َع��ن��َك �ْل��َي��ُه��وُد َوَل  وق��ال ت��ع��اىل: {َوَل���ن َت��ْر���سَ

ِبَع ِملََّتُهْم}.. اَرى َحتَّى َتتَّ �لنَّ�سَ
�لأع���د�ء  �أن��ه��م  ي��وؤك��د على  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  �إن 
�آخر  �إىل  �لأمة من ذ�ك �لزمن  �لتاريخيني لهذه 
و�آي��ات  �آي���ات  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  �لدنيا، ويف  �أي���ام 
لزلنا  ونحن  ل��ن��ا...  �ليهود  ع��د�وة  عن  تتحدث 
نبحث عن عدو وهمي زرعوه يف �أذهاننا، ور�سخوه 

يف �أبناء �لأمة.
منهم  �هلل  ح��ذرن��ا  �ل��ذي��ن  �حلقيقيون  �أع��د�وؤن��ا 
– �لفر�س  يحذر  من  هناك  وم��از�ل  ن�سيناهم، 
�أن نطرح  �ل�سيعة- �ل�سنة..... و.....، لكن ل بد 

�سوؤ�ًل على �أنف�سنا، وجنيب عليه ب�سر�حة:
�ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  يف  وت��ع��اىل  �سبحانه  �هلل  ه��ل 
من  نر�هم  �لذين  �أعد�ئنا  عن  بالفعل  �سي�سكت 
�ليهود  من  ويحذرنا  و�ل�سنة،  و�ل�سيعة  �لفر�س 
و�لن�سارى؟ �ألي�س �هلل يقول يف �لقر�آن �لكرمي: {
ْطَنا يِف �ْلِكَتاِب ِمن �َسْيءٍ}؟.. �ألي�س �لقر�آن  ا َفرَّ مَّ
هو كتاب �لهد�ية وكتاب جناة ل ياأتيه �لباطل من  اأمة ال�شالم القا�شمي
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بني يديه ول من خلفه؟!!
عدو  عن  نتحدث  ونحن  نتخبط  �ليوم  بالنا  فما 
بنا  و�سل  بل  له،  ونر�سخ عد�وتنا  لنحاربه  وهمي 
�لذي  للعدو  و�أنف�سنا  رقابنا  ن�سلم  �أن  �إىل  �لأم��ر 

حذرنا �هلل منه؟!!!
�ألي�س  �لعدو �حلقيقي؟..  �ل�سعار قد ف�سح  �ألي�س 
�ل�سعار ير�سخ يف �أنف�سنا رف�س �لهيمنة �ليهودية، 
�ل�سعار  �ألي�س  ملو�جهتهم؟..  �أنف�سنا  نعد  و�أن 
�ملجتمع  يكون  عندما  وذلك  �لعملء،  ف�سح  من 
�هلل؟..  لأعد�ء  بولتهم  يعرفهم  عليهم،  �ساخطًا 
�أمريكا  م��وؤ�م��ر�ت  ك��ل  ف�سح  ه��و  �ل�سعار  �ألي�س 

و�إ�سر�ئيل �سد �لعرب و�مل�سلمني؟..

دللت ال�شعار:
- ال�صعار جت�صيد للرباءة التي اأمر اهلل بها يف 

القراآن الكرمي:
يندرج حتتها من  �لإ�سلم ما  �أعد�ء  �لرب�ءة من 
مو�قف �أر�دها �هلل �أن تكون موقفًا معلنًا �سريحًا، 
�أن  ميكن  �لإ�سلم  لأع��د�ء  �لعد�ء  حالة  ولي�ست 
يختزنها  نف�سية  ح��ال��ة  ت��ك��ون  ب���اأن  فيها  يكتفي 
)نحن  �لبع�س:  يقول  مثلما  قلبه،  يف  �لإن�����س��ان 
�أن  يريد  ل  لكنه  �أمريكا(،  ونكره  �أمريكا  نعادي 
يعلن عد�ءه، ل يريد �أن يعلن موقفه د�خل قلبه، 

ويف خفايا نف�سه ل ميكن هذ� �أبدً�.

�سريحًا  معلنًا  موقفًا  ت��ك��ون  �أن  يجب  �ل���رب�ءة 
و��سحًا، ثم يندرج حتته موقفًا عمليًا ين�سجم مع 
�ل�سعار  �لقر�آنية  م�سريتنا  ولهذ�  نف�سه،  �ملوقف 
بر�ءة معلنة  بر�ءة،  بهتاف �حلرية هي  و�لهتاف 
)ملزمة  وزماننا..  ع�سرنا  يف  �لكفار  �أئمة  من 

�سورة �لتوبة – �لدر�س �لأول(

- ال�صعار رف�ض لوالية االأمر االأمريكية 
وال�صهيوين:

عليه-:  �هلل  –ر�سو�ن  �ل��ق��ائ��د  �ل�سهيد  ي��ق��ول 
�ل���ذي ميكن  وح���ده  ه��و  �لأم���ر  ل��ولي��ة  ومفهومنا 
�أما  �ليهود،  �أمرها  يلي  �أن  عن  �لأمة  يح�سن  �أن 
و�إن  �لأم���ري  )�أط���ع  يقل:  م��ن  �لأخ���رى  �ملفاهيم 
ق�سم ظهرك، و�إن كان ل يهتدي بهدى ول ي�سنت 
�لأمر  يلي  �لأمة لأن  يهيئ  فاإن هذ� مما  ب�سنة(، 
�ليهود �أنف�سهم، بل و�إن �لدميقر�طية نف�سها غري 
�أمرهم  ولي��ة  فر�س  من  حتمينا  �أن  على  ق��ادرة 
�سنيعهم،  من  هي  �أوًل  �لدميقر�طية  لأن  علينا؛ 
وثانيًا هي نظام ه�س لي�س له معايري ول مقايي�س 
دينها  وم���ن  �لأم����ة،  ه���ذه  ث��ق��اف��ة  م��ن  م�ستمدة 

وقيمتها.. )حديث �لولية(

- ال�صعار موقف قوة يف مواجهة امل�صروع 
االأمريكي االإ�صرائيلي:

�إن �هلل �سبحانه وتعاىل يقول:
َماَو�ِت َو�ْلأَْر�ِس َلن  {�إِْذ َقاُمو� َفَقاُلو� َربَُّنا َربُّ �ل�سَّ

ْدُعَو ِمن ُدوِنِه �إَِلًها}.. نَّ
ويقول �ل�سهيد �لقائد: �إذً� عندما ينطلق �ل�سباب 
ويقومو� بقوة ويرفعو� �سعار كهذ�، ما معناه �أن لن 
�خلائفني،  �خلا�سعني،  �خلانعني،  كاأولئك  نكون 
�ملتقاعدين عن دينهم؟ ما معناه هذه،  �ملرتدين 
و�إن كان  تهدد،  �أمريكا  بعده  و�إن كان هكذ� هذ� 

بعد هذ� �ل�سجن، و�إن كان بعده ما بعده.
هذ� هو مظهر من مظاهر �ل�سمود ملن ي�سريون 
على هدي �هلل، ويبني �لفارق �لذي بني �سعيفني 
هدي  عن  �ملعر�سني  �لنفو�س  و�سعيفني  �لإمي��ان 
يقول  لكن هو  كانو� كبارً� مبا ميتلكوه،  و�إن  �هلل، 
�أو  للأمريكي: )مت��ام.. غري ما تريد يف م�ساجد 
ك(،  بات�سلمنا �سرَّ �إذ�  يف مد�ر�س �عمل ما تريد 

وبني من ينطلقون.
ج��دً�  �سعيف  �سعيفًا؟  يبدو  �لأول  ذل��ك  �ألي�س 
)�مل���وت  ل  وي��ق��ول��ون  ينطلقون  وم���ن  وم���ه���زوز، 
لأمريكا(، و�سنعمل على �أن متوت �أمريكا، ونو�جه 
�أم��ري��ك��ا، ون��ح��ارب �أم��ري��ك��ا، م��ا ه��ذ� ه��و �ملوقف 
�لكبار  �أولئك  من  �أق��وى  ظهرو�  هم  ما  �لقوي؟ 
ثم  وجيو�س؟  ودبابات،  �لطائر�ت،  معهم  �لذين 

ت�سبح يف �لأخري ل متثل �سيئًا.
يف  قويًا  �لإن�سان  كان  �إذ�  �لنف�س،  قوة  �لقوة  لأن 

�لعدد )3( مار�س 2017م

تأثير الشعار:
هي كلمة �ملوت، هم ل يحبون �أبدً� �أن ي�سمعو� 
كلمة �ملوت نهائيًا، يخافون من �ملوت، بل �أكرث 

من ذلك حتى كلمة �ملوت..
و�لن�سارى  �ليهود  ي�سوء  �ل���ذي  �ل��ك��لم  م��ن 
 – لأمريكا  )�مل��وت  �مل��وت،  كلمة  منه  يخافون 
�ملوت لإ�سر�ئيل(، ولهذ� قال �هلل: {ُقْل ُموُتو� 

ِبَغْيِظُكْم}.. )�آل عمر�ن، 119(
وهذه �لآية جاءت بعد �لكلم عن بني �إ�سر�ئيل، 
مع �أنها ل تعترب كلمة �سيئة، لكنها ت�سووؤهم... 
تنطلق  �أن  يجب  تنطلق  وعندما  ي�سمعوها  �أن 
من �إطار عملي، �إطار عملي لي�س جمرد كلمة 
ت�سفى هكذ�... كلمة لها تاأثريها، كلمة تنطلق 
من جهة، هي تعمل لتقف على وجوههم، على 
�أ�سا�س كتاب �هلل، وباإذن �هلل، وهذ� �لعمل يف 
)�هلل  �سعار  كبرية،  �إيجابية  له  �لوقت  نف�س 
 – – �مل��وت لإ�سر�ئيل  – �مل��وت لأمريكا  �أك��رب 
�للعنة على �ليهود – �لن�سر للإ�سلم( كلمات 
�أ�سياء  �أم��ام  �لوقت  نف�س  يف  �أث��ر  ولها  هامة 

و�خلطط  �ملوؤ�مر�ت  من  نف�سياتهم  يف  كبرية، 
�لتي  كثرية  منافذ  �أمامهم  وت�سد  و�خل��ب��ث، 
يحاولون ��ستغللها.. )ملزمة �سورة �لن�ساء - 

�لدر�س �لع�سرون(
ِذيَن َكَفُرو�  ويقول �هلل �سبحانه وتعاىل: {ُلِعَن �لَّ
ِمن َبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل َعَلى ِل�َساِن َد�ُووَد َوِعي�َسى �ْبِن 
َكاُنو� َيْعَتُدوَن}.. فاهلل  و� وَّ ا َع�سَ َمْرمَيَ َذِلَك مِبَ

�سبحانه وتعاىل من لعنهم يف كتابه �لكرمي...
�هلل،  �أع��د�ء  من  �ل��رب�ءة  �إع��لن  هو  و�ل�سعار 
و�لن�سارى، قال تعاىل:  و�ليهود  �مل�سركني  من 
َعاَهدتُّ  �لَِّذيَن  �إِىَل  َوَر�ُسوِلِه   ِ �هللَّ َن  مِّ {َب��َر�َءٌة 
�أَْرَبَعَة  �ْلأَْر���سِ  يِف  َف�ِسيُحو�   )1( �مْلُ�ْسِرِكنَي  َن  مِّ
 َ ِ  َو�أَنَّ �هللَّ ُكْم َغرْيُ ُمْعِجِزي �هللَّ �أَ�ْسُهٍر َو�ْعَلُمو� �أَنَّ
َوَر�ُسوِلِه   ِ �هللَّ َن  مِّ �ْلَكاِفِريَن )2( َو�أََذ�ٌن  ِزي  خُمْ
َن  َ َبِريٌء مِّ جِّ �ْلأَْكرَبِ �أَنَّ �هللَّ ا�ِس َيْوَم �حْلَ �إِىَل �لنَّ
ُكْم  َو�إِن  �مْلُ�ْسِرِكنَي  َوَر�ُسوُلُه  َفاإِن ُتْبُتْم َفُهَو َخرْيٌ لَّ
ِر  َوَب�سِّ   ِ ُمْعِجِزي �هللَّ َغرْيُ  ُكْم  �أَنَّ َفاْعَلُمو�  ْيُتْم  َتَولَّ

ِذيَن َكَفُرو� ِبَعَذ�ٍب �أَِليٍم}.. )�لتوبة، 3-1( �لَّ
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كتابات

هذه الصرخة وحدها 
التي نريد أن نرفعها 
وأن تنتشر في 
أي مناطق أخرى، 
وحدها تنبئ عن 
سخط شديد، ومن 
يرفعونها يستطيعون 
أن يضربوا أمريكا، 
يضربوها اقتصاديًا 
قبل أن تضربهم 
عسكريًا، واالقتصاد 
عند األمريكيين مهم، 
يحسبوا ألف حساب 
للدوالر الواحد

تأمل القرآن 
الكريم، هل اهلل 
وعد المتكبرين 
والجبابرة بالنصر وأن 
يقف معهم؟! وأن 
ينصرهم ويعمل على 
إنقاذهم؟! أم وعد 
المستضعفين؟ إنه 
وعد المستضعفين.

�هلل وي�سري يف طريقة حق �ست�سبح و�سائل ب�سيطة لديه 
�إعر��سه عن  ب�سبب  �لإن�سان  و�إذ� �سعف  موؤثرة جدً�، 
قو�ت  من  لديه  ما  كل  �ست�سبح  �هلل  ه��دي  وع��ن  �هلل 
كثرية ل متثل �سيئًا يف �لأخري.. )ملزمة �آيات من �سورة 

�لكهف(

- ال�صعار موقف حكيم يف مواجهة اأمريكا 
واإ�صرائيل:

لو  �أعتقد-  –فيما  �لآن  من  �مل�سلمون  �سرخ  لو  رمب��ا 
�ل�سخط  �سعار�ت  و�رتفعت  �لآن  من  �مل�سلمون  �سرخ 
�لآن  و�إ�سر�ئيل من  �أمريكا  ب�سخطهم على  توحي  �لتي 
ينفذو�  �أن  ع��ن  �إ�سر�ئيل  وتوقفت  �أم��ري��ك��ا،  لتوقفت 
�سد  �أو  �حلرمني  �سد  �سو�ء  يريدونها،  �لتي  �خلطة 
�أن  نريد  �لتي  وح��ده��ا  �ل�سرخة  ه��ذه  �آخ���ر..  �سعب 
وحدها  �أخ���رى،  مناطق  �أي  يف  تنت�سر  و�أن  نرفعها 
�أن  تنبئ عن �سخط �سديد، ومن يرفعونها ي�ستطيعون 
ي�سربو� �أمريكا، ي�سربوها �قت�ساديًا قبل �أن ت�سربهم 
يح�سبو�  مهم،  �لأمريكيني  عند  و�لقت�ساد  ع�سكريًا، 

�ألف ح�ساب للدولر �لو�حد.
�لأمريكية،  �ملنتجات  يقاطعو�  �أن  باإمكانهم  هوؤلء  �إن 
بالأمريكيني،  علقة  لها  �لتي  �ل�سركات  منتجات  �أو 
وحينئذ  نف�سها،  �لأم��ري��ك��ي��ة  باحلكومة  �أو  باليهود 
�أ�سبح ممتلئًا �سخطًا  �سريون كم �سيخ�سرون؛ لأن من 
�سي�ستجيب  من  هو  �ألي�س  �إ�سر�ئيل  و�سد  �أمريكا  �سد 
�لقت�سادية منهكة  و�ملقاطعة  �لقت�سادية؟  للمقاطعة 

جدً�.

- ال�صعار عمل تقت�صيه املرحلة وت�صهد له االأحداث:
كل ما م�ست �لأحد�ث، كلما ظهرت �أهميته �أكرث فاأكرث، 
كلما  �أخ��رى،  متغري�ت  وظهرت  �لأي��ام  تقدمت  وكلما 
ظهر �أهمية �أن ننطلق يف هذ� �لعمل بجدية، و�أن ينطلق 
�لنا�س �أي�سًا معنا يف هذ� �لعمل، و�أنه فعًل من ي�سريون 
على هدى �هلل، وهدى كتابه. ل يكت�سفون �أنف�سهم �أنهم 
�أ�سياء،  �أنهم تبنو�  �سلكو� طريقًا ثم ندمو� يف �سلوكها 

ثم ندمو� على تبنيها.
تاأتي هذه �لأحد�ث من خلل حترك �لأمريكيني حترك 
�لإ�سر�ئيليني، حترك دول �لغرب.. من يتاأملها بنظرة 
يح�سل  ول  �إحباط،  لديه  يح�سل  �أن  ميكن  ل  قر�آنية 
�أف�سل  من  �لفرتة  هذه  يرى  �أن  ميكن  بل  ياأ�س،  لديه 
�لفرت�ت بالن�سبة للإ�سلم، ملن يعرفون كيف يتحركون 
قر�آنية  ن��ظ��رة  ينظرون  ل  وم��ن  �لإ���س��لم،  �سبيل  يف 
يجدوها فرتة مظلمة وفرتة رهيبة وخطرية. لكن ملن ل 
يتحركون على هدى �لقر�آن فهي خطرية ورهيبة فعًل. 

هنا يف �لدنيا و�لآخرة.. )�آيات من �سورة �لكهف(

- ال�صعار ن�صر لدين اهلل يف مواجهة اليهود:
�أن  �ل��وع��ود، مهما ح��اول��و�  ك��ان��ت  ن��ق��ول مهما  ون��ح��ن 
ما �سمتنا،  و�إذ�  �ألي�س كذلك؟.  ن�سمت،  فلن  ن�سمت 

�إذ� ما �سمتنا �سهدنا على �أنف�سنا باأننا من �ملعر�سني 
ُكوُنو�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها  عن كتاب �هلل �لذي قال: {َيا 
بكلمة؟.  ولو  �هلل  �أن�سار  نكون  �أف��ل   ..{ ِ �هللَّ اَر  �أَن�سَ
�سنن�سر دين �هلل، و�إذ� مل نن�سر دين �هلل يف مو�جهة 
�ليهود فاأمام من نن�سره؟! �إذ� �سكتنا يف �أو�ساع كهذه 

فمتى �سنتكلم..؟؟)��سرتو� باآيات �هلل ثمنًا قليل(

–�شالم  ح�شني  ال�شيد  م��الزم  يف  ال�شعار  اأبعاد 
اهلل عليه-:

�أوًل:خلق حالة �ل�سخط:
مل  �أو  عملنا  �سو�ء  جميعًا،  لنا  �أقوله  �أن  �أري��د  ما  هذ� 
�لأح���د�ث،  نتابع  ونحن  فهمناه  م��ا  خ��لل  م��ن  نعمل 
ومن خلل ما فهمناه ونحن نتاأمل كتاب �هلل �سبحانه 
باأن  �هتمام  لديك  ول  لدي  يكن  مل  �إذ�  و�أن��ه  وتعاىل، 
لأمريكا"،  "�ملوت  تقول:  ب��اأن  فقط  ولي�س  نقاتلهم، 
ولكن �إذ� مل �أقل �لآن �ملوت لأمريكا، وهو �ل�سيء �لذي 
�أ�ستطيعه و�أنت ت�ستطيعه، و�أنا �أوؤكد لك �أنه �سيء �أثره 
مبثابة �سرب �لر�سا�س عليهم، �أنه �سيء بالتاأكيد �أثره 
مبثابة �سرب �لر�سا�س �إىل �سدورهم �إذ� ما �نت�سر يف 

�أو�ساط �لنا�س.
�لبيت  ب��اأن  ب��اأن هناك خ��ربً�  �لع�سر  لكم يف  قلت  �أن��ا 
��ستبيان  عن  تقريرً�  رفع  عندما  جدً�  �نزعج  �لأبي�س 
د�خل ع�سرة �ألف �سخ�س يف �سبع دول عربية �أن هناك 

�سخط �سد �أمريكا �نزعجت �أمريكا.
هم لي�سو� �أغبياء مثلنا، يريد �أن ي�سربوك و�أع�سابك 
�أن  لكن  ���س��يء،  �أي  ���س��ده  تعد  ب���اأن  تفكر  ل  ب����اردة، 
تفكر  �سيجعلك  �أنه  �إذ�  ما  �أنه  ذلك  يعني  ي�ست�سريك 
كيف متتلك وتبحث عن قوة �لتوجه بها وت�سربه �ألي�س 

كذلك؟
ل.. ل هو يريد �أن ي�سربوك بهدوء من �أجل ل تخ�سر 

�أكرث يف مو�جهتك.. )ل عذر للجميع �أمام �هلل(

ثانيًا:ف�سح �ل�سيا�سات �لأمريكية:
�لنفو�س، ويقوي  �أن �هلل هو من ي�سنع  �أن نفهم  يجب 
م�ساكني  �أنف�سهم  يرون  �لذين  �أولئك  و�أن  هو،  �لقلوب 
معهم  ما  مثقفني،  معهم  ما  عباقرة،  �أغبياء  وكاأنهم 
�لب�سرية  ويعطيهم  �ملعرفة  �سيعطيهم  �هلل  �أن  ك��ذ� 
وينور قلوبهم، في�سبحو� عظماء فعًل وترى �لآخرين 

مهم�سني.
كبار  قري�س.  وجهاء  قري�س  عباقرة  ح�سل  �لذي  هذ� 
فعًل- -ح�سل هذ� مع كثري  وتهم�سو�  -�نتهو�  قري�س 
من �ل�سباب �لذين �نطلقو� يكربو� يف �جلامع �لكبري- 
معه،  حمققني  وه��م  منهم  كثري  ف��ع��ًل،  بقوى  يح�س 
�أ�سغر منه، يحكون لنا  �أولئك ير�هم  وهم كذ�، ويرى 
كثري  �أنه  كيف  �لق�سية. لحظ  �ل�سباب هذه  من  كثري 
من �لكبار مننا، كيف يكون خائف رمبا ي�سجنوه! هذ� 

ينطلق ل يبايل بال�سجن.
�أمل يظهر هذ� ب�سكل عجيب؟ هذ� مما يطمئن على �أن 
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طريقة �لنا�س هي طريقة هدى وطريقة حق، و�أنه عندما 
�هلل  من  بتاأييد  يحظون  �أنهم  �لنحو  ه��ذ�  على  يكونو� 
�سبحانه وتعاىل، وتقوية لنفو�سهم، وتقوية لقلوبهم. فعًل 
�لأمن  ودخلوهم  وك��ربو�،  وي�سجنوهم  يكربو�،  ينطلقو� 
�ل�سيا�سي باعتباره مزعج ومرعب، بحيث �أنهم يف �لأخري 
�أفادو� هذ� �لعمل ب�سكل كبري من خلل �ل�سجن، �أفادو� 
هناك  مايز�ل  �أنه  على  برهنو�  يعني  نف�سه،  هذ�  �لعمل 
يف �لنا�س، من �أو�ساط �لنا�س من هم �أقوياء نفو�س، من 
�لكبار.  �أمامها  يجنب  �لتي  �لو�سعية  لهذه  ر�ف�سني  هم 
بد�  �أن��ه  �لقبيل  ه��ذ�  من  مظهر  يعترب  �لآن  حلد  لذلك 
لنا �لعرب �سعاف، يف �لوقت �لذي بد� �أطفالنا و�سبابنا 
ي�ستطيعو�  و�أنهم  ب�سعار،  �أمريكا  يتحدو�  �أقوياء،  �أقوياء 

�أن يوؤثرو� على �أمريكا ب�سعار.
من  �أنه  ف�سحوها  �أنهم  تعرفو�  �أي�سًا.  �أمريكا  وف�سحو� 
ينطلقون  �لذين  باأن  نفهم-  كنا  –�إذ�  �لكبرية  �لفو�ئد 
لي�سجنو� هوؤلء، ظهر �أن �لأمريكيني ور�ء �ملو�سوع. هذ� 
�أنهم  تعرفو�  �أي�سًا،  �أمريكا  ف�سحو�  �لأمريكيني  ف�سح 
ف�سحوها، �أنه من �لفو�ئد �لكبرية –�إذ� كنا نفهم- باأن 
�لذين ينطلقون لي�سجنو� هوؤلء، ظهر �أن �لأمريكيني ور�ء 
�ملو�سوع، هذ� ف�سح �لأمريكيني؛ لأن �لأمريكيني يقولون 
�إن�سان،  حقوق  ورع��اة  ودميقر�طية،  حرية،  دعاة  �أنهم 
وعناوين من هذه. �ألي�سو� يقولون هكذ�؟ لكن هذ� �ل�سعار 
دميقر�طية،  حامي  �أن��ك  تقول  كيف  يعني  ف�سحهم. 
وحريات، وحقوق �إن�سان، و�أنت ن�سف دقيقة يف �لأ�سبوع 
ما ��ستطعت �أن مت�سك �أع�سابك �أمامه، ف�سحهم باأنهم 
كذ�بني يف �دعائهم �أنهم حماة للحرية، و�لدميقر�طية، 
وحقوق �لإن�سان. ما من حق �لإن�سان �أن يتكلم؟ لكن هذ�، 
لإ�سر�ئيل- هل  و�ملوت  �أنه عبار�ت:]�ملوت لأمريكا،  مع 
فيها �سب؟ ما فيها �سب، �ألي�س هذ� �سحيحًا؟ فيه -�للعنة 
على �ليهود-، �لأمريكيون ل يظهرون �أنهم يهود، و�ليهود 
يكرهونهم  �لكثري  يوجد  �لكل،  ملعونني عند  �أ�سا�سًا هم 
مننا، ومن �لن�سارى يكرهونهم، لكن هم قد تغلبو� على 
�لن�سارى وهم يثقفونهم، مثلما يتجهون �إلينا يثقفوننا، 
�إىل �سهاينة ي�ستغلو� معهم،  وقد هم يحولون �لن�سارى 
قد  �سهاينة؟  �إىل  �لن�سارى  بيحولو�  قد  باأنهم  تعرفون 
�لآن، يحولوه يهودي  هو يهودي يف قالب ن�سر�ين، مثل 

و�سكله م�سلم، هم هكذ� يعملون.
ن�سف  فعًل،  نف�سه  �لأمريكيني  ف�سح  ه��ذ�  �إذً�  نقول: 
�أنك  تتحمل  ت�ستطيع  ما  تف�سحك،  �لأ�سبوع  يف  دقيقة 
ترعى �لدميقر�طية، وحتميها، وحقوق �لإن�سان، و�أ�سياء 
هم  هذ�،  �ل�سجن  ور�ء  �أنهم  فعًل  �ت�سح  لأن  هذه؛  من 

�لذين وجهو� بال�سجن. )�آيات من �سورة �لكهف(

ثالثًا: وقاية من تهيئة �ل�ساحة للأمريكيني:
ثم  فيه،  �لنا�س  ينطلق  �سعار  ه��ذه:  �لعملية  فو�ئد  من 
�سجن على �أيدي �لأمريكيني بطريقة مك�سوفة، �أنه �أقفل 
�أقفل جمال  جمال �لدعاية للأمريكيني يف �ليمن، فعًل 
قابلية  �لنا�س  عند  ت�سوغ  لأن  �لو�سيلة  هي  �لتي  �لدعاية 

فيما  �لأمريكيون  �فت�سح  هنا  يحتلو�.  �أن  �لأمريكيني 
خلل  م��ن  �إن�سان  وح��ق��وق  وح��ري��ة  بدميقر�طية  يتعلق 
هذ� �لعمل، �إذً� فهذ� عمل هام فعًل. )�سورة �لبقرة – 

�لدر�س �لعا�سر(
تعزيز �لثقة بالن�سر ملن يتحرك يف �سبيل �هلل يف نف�س 
�أن  يجب  د�ئمًا:  نقول  مثلما  عملهم  يكون  عندما  �لوقت 
يكون يف �سبيل �هلل، و�أنه ب�سبب �أننا على هدى �هلل؛ لأن 
هذ� هو �لبديل �لوحيد �أمام �لنا�س، يعطي ثقة للآخرين 
�أقوياء،  �سيكونون  �هلل  ه��دى  على  �لنا�س  �سار  ما  باأنه 
�إذ�  �لعدو  على  و�ستنت�سرون  �ل��ع��دو،  منهم  و�سيخاف 
�سارو� على هدى �هلل، فال�سعار نف�سه يف حد ذ�ته عمل 
 – �لبقرة  )�سورة  د�ئرته.  تو�سيع  على  نعمل  �أن  كبري، 

�لدر�س �لعا�سر(
يقول  قد  �مل�ستكربين،  مو�جهة  يف  �مل�ست�سعفني  تاأهيل 
�لبع�س: ماذ� �سنعمل؟ نحن �سعاف... �أ�سخا�س لز�لو� 
�ل�سعار،  ه��ذ�  يرفعون  م�سجد  يف  �أو  جمل�س  يف  هكذ� 
نحن  م�����س��اك��ني...  نحن  ه���ذ�؟  �سعاركم  �سيعمل  م���اذ� 
لديهم،  �لإمكانيات  وكل  �أقوياء  و�أولئك  م�ست�سعفني... 

وهم كذ� وهم كذ�..... �إىل �آخره
�إن يف هذ� وقائع من �جلهل بالقر�آن �لكرمي، تاأمل �لقر�آن 
�لكرمي، هل �هلل وعد �ملتكربين و�جلبابرة بالن�سر و�أن 
�أم  �إنقاذهم؟!  على  ويعمل  ين�سرهم  و�أن  معهم؟!  يقف 
�لنا�س  �إن  �مل�ست�سعفني،  وع��د  �إن��ه  �مل�ست�سعفني؟  وع��د 
��ست�سعفونا،  �أعد�ئهم،  مو�جهة  يف  م�ست�سعفون  �لآن 
لكن لي�س كل م�ست�سعف معه �هلل، ومن �سيحظى بتاأييد 
�هلل ون�سره، ومن �سيعمل �هلل على �إنقاذهن �إنهم فقط 
عنهم  �هلل  ق��ال  �لذين  �أول��ئ��ك  �ل��و�ع��ون،  �مل�ست�سعفون 
 ِ �هللَّ �َسِبيِل  يِف  ُتَقاِتُلوَن  َل  َلُكْم  {َوَما  �مل�سلمني  ياأمر  وهو 
�لَِّذيَن  َو�ْل��ِوْل��َد�ِن  �َساِء  َو�لنِّ َج��اِل  �ل��رِّ ِم��َن  َعِفنَي  َو�مْلُ�ْسَت�سْ
امِلِاأَْهُلَهاَو�ْجَعللَّ َهِذِهاْلَقْرَيِة�لظَّ ِمْن  �أَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ َيُقوُلوَن 

رًي�}.. )�سورة  َن�سِ لَُّدنَك  ِمن  َنا  لَّ َو�ْجَعل  ا  َوِليًّ َناِمنلَُّدنَك 
�لن�ساء من �لآية 75(

من  ع��اٍل  م�ستوى  على  و�ع��ون،  م�ست�سعفون  هم  ه��وؤلء 
هم  ملا  ومتاأملون  �سيء،  �أن��ه  لو�سعهم  فاهمون  �ل��وع��ي، 
�أنف�سهم ل  �إنهم يرون  �إنهم يرون دينهم حماربًا،  فيه.. 
�أن ميار�سو�  ي�ستطيعون  يقولو� �حلق، ول  �أن  ي�ستطيعون 
م�ست�سعفون  �أن��ه��م  ع��ارف��ون  فهم  �ل��ع��ب��ادي��ة،  �لأع��م��ال 
�لأخ��ري  يف  هي  �لتي  و�سعيتهم  عليه،  هم  ملا  ومتاأملون 
حم��ارب��ة  بالعك�س،  �أو  دي��ن��ه��م،  و�سعية  ع��ل��ى  تنعك�س 
ويف  له،  �لآخرين  با�ست�سعاف  هم  ��ست�سعفو�  لدينهم.. 
نف�س �لوقت �جلهة �لتي ��ست�سعفتهم و�أظلمتهم، وهم يف 
نف�س �لوقت عمليون و�عون، هم لي�سو� ممن يوكل �مل�ساألة 
�إىل �هلل فيتولها بعيدً� عنهم، وهم يريدون �ل�سلمة و�إن 
هلل: يقولون  من  هم  ل...  كهذ�،  �سيء  مو�سع  يف   كانو� 

نتحرك  وليًا  معه،  نقف  وليًا  َوِليًّا}،  {َو�ْجَعللََّناِمنلَُّدنَك 
معه، وليًا يعمل على �إنقاذنا ويقودنا حتى ننقذ �أنف�سنا، 
رًي�}.. هوؤلء هم �مل�ست�سعفون  َنا ِمن لَُّدنَك َن�سِ {َو�ْجَعل لَّ

�لذين هم حمط عناية �هلل �سبحانه وتعاىل.

الخــاتمة:
ويف زمن تك�سف �حلقائق 
من  وُتقتل  ُت�سرب  و�أمتنا 
و�إ�سر�ئيل،  �أمريكا  ِقبل 
عملء  من  �أدو�ت��ه��ا  وبيد 
�خل���ل���ي���ج وم��ن��اف��ق��ي��ه��ا، 
وب���رت����س���ان���ة ع�����س��ك��ري��ة 
�ل��ق��وة  يف  ل��ه��ا  م��ث��ي��ل  ل 
من  م��از�ل  هل  و�لتطور، 
�أمريكا  ومكر  خبث  ينكر 

و�إ�سر�ئيل؟؟؟
�أن  هل هناك من ل يريد 
ينت�سر لدينه ووطنه حتى 

ولو بكلمة؟!!
�لأث��ر  له  ك��ان  �ل�سعار  �إن 
�ل��ك��ب��ري يف ت��وع��ي��ة �لأم���ة 
بل  �هلل،  ع��ل��ى  وت��وك��ل��ه��ا 
�أي��دي  على  و�نت�سار�تها 
ميلكون  ل  وم���ن  �حل��ف��اة 
���س��وى �أب�����س��ط �لأ���س��ل��ح��ة، 
و�إمي�����ان�����ه�����م وث���ق���ت���ه���م 
بخالقهم، و�سعارهم �لذي 
�جلبهات؛  ك��ل  يف  ي  ُي����َدوِّ
ليهزم عدوهم باإذن �هلل.

���س��لح  ه���و  �ل�����س��ع��ار  �إن 
�ملرجفني  �سد  �مل��وؤم��ن��ني 
و�مل���ن���اف���ق���ني و�ل���ي���ه���ود 
و�ل��ن�����س��ارى، وه��و �سلح 
وع�����ي وث���ق���اف���ة ه��زم��ت 
كع�سا  فكان  �مل�ستحيل، 
د�وود  وح���ج���ر  م��و���س��ى، 

�لذي قتل به جالوت.
�ل�سهيد  على  �هلل  �سلم 
�ل��ق��ائ��د، ل��ق��د رب���ى جيًل 
يف  �ل�سيطان  ق���وى  ه���زم 

�لعامل.

اهلل اأكب����������ر
امل���وت لأمريكا

امل���وت لإ�شرائيل
اللعنة على اليهود
الن�ش��ر لالإ�ش��الم

�لعدد )3( مار�س 2017م
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هذا املقام كان مبوؤهالت اإميانية
ه���ذ� �مل���ق���ام �ل��ع��ظ��ي��م �مل���ق���ام �لإمي�����اين و�ل��ق��ي��م��ي 
�إل��ي��ه يف عامل  �ل��ذي و�سلت  و�لأخ��لق��ي و�لإن�����س��اين 
�إميانية  �أ�س�س  وعلى  �إميانية  مبوؤهلت  ك��ان  �لدنيا 
و�أخلقية، مل يكن مقامًا ز�ئفًا ولذلك مل يكن فقط 
يف عامل �لدنيا، بل كان �أي�سًا يف عامل �لآخرة، فكانت 
�سيدة  �أي�سًا  وه��ي  �لدنيا،  يف  �ملوؤمنني  ن�ساء  �سيدة 
ن�ساء �أهل �جلنة، وهي �أي�سًا يف عد�د �لن�ساء �لأربع 
�للو�تي بلغن ذروة وعلو �ملقام �لإن�ساين للمر�أة، كانت 
�أي�سًا هي �ملتقدمة فيهن، وهن: )مرمي بنت عمر�ن، 
وفاطمة  مز�حم،  بنت  و�آ�سية  خويلد،  بنت  وخديجة 
بنت حممد(، ونلحظ من خلل هوؤلء �لأربع �للو�تي 
�هلل  ومقامًا عظيمًا عند  عالية،  �إميانية  مرتبة  بلغن 

�سبحانه وتعاىل.
– مبرمي  ال�شالم-  –عليها  الزهراء  مقارنة 

عليها ال�شالم-
و�سلم-  و�آل��ه  عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  �أن  جابر:  عن 
جميع  منازل  يف  فطاف  ي��وم،  ذ�ت  جاع 
�أزو�ج��ه فلم ي�سب عند و�ح��دة منهن 
�سيئًا، فاأتى فاطمة فقال: ))يا بنية، 

هل عندك �سيء �آكله فاإين جائع؟((، فقالت: ل. فلما 
حلم،  من  وب�سعة  برغيفني  لها  جارية  بعثت  خ��رج 
وغطتها،  لها  جفنة  على  وو�سعتها  منها  فاأخذتها 
وقالت: و�هلل لأُوِثرّن بهذ� ر�سول �هلل على نف�سي ومن 
عندي، وكانو� جميعًا حمتاجني �إىل �سبعة من طعام، 
عليه  �هلل  –�سلى  �لنبي  �إىل  وح�سنًا  ح�سينًا  فبعثت 
�أتانا  قد  و�أمي  �أنت  باأبي  فقالت:  �إليها،  و�آله- فرجع 
بنية((،  يا  ))هلمي  فقال:  لك.  فخباأته  ب�سيء  �هلل 
فاإذ� هي مملوءة خبزً� وحلمًا،  فك�سفت عن �جلفنة 

فقدمته �إىل �لنبي.
فقال: ))من �أين لك هذ�؟((.

�إن �هلل يرزق من  �أبتي، {هو من عند �هلل  فقلت: يا 
ي�ساء بغري ح�ساب}.

�سيدة  �سبه  بنية  يا  �لذي جعلك  فقال: ))�حلمد هلل 
ن�ساء بني �إ�سر�ئيل، فاإنها كانت �إذ� رزقها �هلل �سيئًا 

ف�ُسئلت عنه، قالت: {هو من عند �هلل}((.
فبعث �إىل علي، ثم �أكل �لنبي وعلى و�حل�سن و�حل�سني 
وجميع �أزو�ج �لنبي و�أهل بيته حتى �سبعو�، وجعل �هلل 

فيها بركة  وخريً� كثريً�.
ِنعم  هي  ال�شالم-  –عليها  ال��زه��راء  فاطمة 

الزهراء 
ــــدوة  ق
ــوة  وأس

فاطمة الزهراء تبلغ الكمال اإلنساني
ال�����ص��دي��ق��ة ال���زه���راء ف��اط��م��ة ب��ن��ت ر���ص��ول 
واآل��ه-، تلك  –�صلى اهلل عليه  اهلل حممد 
الكمال  ذروة  بلغت  التي  املر�صية  الزكية 
يف  وج�صدت  للمراأة،  واالإمي���اين  االإن�صاين 
اأرق��ى  االإ���ص��الم على  واأخ���الق  حياتها قيم 
االأ�صوة  القدوة ونعم  ِنعم  م�صتوى، فكانت 
وقيمها  باأخالقها  وجتلى  املوؤمنة،  للمراأة 
اأث���ر االإ���ص��الم  وك��م��ال��ه��ا االإن�����ص��اين عظيم 
–�صلى  حم��م��د  امل�صطفى  اأب��ي��ه��ا  وت��رب��ي��ة 
اهلل عليه وعلى اآله-، وكانت ِنعم ال�صاهدة 

على اأن اهلل �صبحانه وتعاىل قد فتح للمراأة 
اآفاق ومعارج الكمال االإن�صاين واالإمياين، 
ف���ه���ا واأع����ل����ى م����ن ����ص���اأن���ه���ا ب��ال��ق��ي��م  و����ص���رَّ

واالأخالق واملبادئ العظيمة.
ت���رب���ت ع��ل��ى االإمي������ان وال���ت���ق���وى وم���ك���ارم 
االأخالق، و�صربت معارف االإ�صالم، فكانت 
االأوىل،  مدر�صته  يجة  وخرِّ اأبيها  تلميذة 
�صيدة  العاملني،  ن�صاء  �صيدة  كانت  وبذلك 
اجلنة،  اأه���ل  ن�صاء  �صيدة  امل��وؤم��ن��ني،  ن�صاء 
وهذه املوا�صفات وهذا املقام العظيم لي�ض 

جمرد مقام ت�صريفي اأو اأو�صاف ت�صريفية، 
اإمن����ا ك���ان م��ق��ام��اً و���ص��ل��ت اإل���ي���ه ب���ج���دارة، 
م��ق��ام��اً ق��ائ��م��اً ع��ل��ى اأ���ص��ا���ض م���ن االإمي����ان 
اأي  العاملني  ن�صاء  �صيدة  ك��ان��ت  وال��ت��ق��وى، 
منوذجاً متميزاً عاملياً للمراأة يف كل الدنيا، 
اأخالقاً،  االإن�صاين  الذروة يف كمالها  بلغت 
قيماً، مبادئ، ثم على م�صتوى واقع ن�صاء 
امل��وؤم��ن��ني ك��ان��ت يف م��ق��ام ال���ق���دوة االأوىل 
ك����ام����راأٍة م��وؤم��ن��ة ب��ك��م��ال��ه��ا االإمي������اين، ثم 

بالتايل �صيدة ن�صاء اأهل اجلنة.
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القدوة وِنعم الأ�شوة
�لر�قية  �لن�سائية  و�ل��ن��م��اذج  �ل��زه��ر�ء  فاطمة 
و�لإن�ساين  �لإمي��اين  و�قعها  يف  �لكاملة  �لعظيمة 
�خل�سو�سيات  يف  حتى  وق��دوة  �أي�سًا  من��اذج  هي 
�لتي تخت�س بها �ملر�أة بفطرتها وخلقها وكينونتها، 
ففاطمة  �خل�سو�سية،  م��ن  معني  جانب  فهناك 
وينبغي  �لأ���س��وة،  ونعم  �ل��ق��دوة  نعم  هي  �ل��زه��ر�ء 
�لتاأ�سي بها وخ�سو�سًا �أن هناك ��ستهد�ف للمر�أة 
�مل�سلمة وجهد كبري من ِقبل �أعد�ء �لإ�سلم و�أعد�ء 
بها  �لن��ح��ر�ف  �إىل  و�لأخ����لق  �لإن�سانية  �لقيم 
و��ستهد�فها  ثقافيًا،  و��ستهد�فها  عليها  و�لتاأثري 
���س��رورة  ه��ن��اك  وق��ي��م��ه��ا..  و�أخ��لق��ه��ا  فكرها  يف 
�لقدوة، هذ� �لرتباط  �رتباط  ملحة جدً� لرت�سيخ 
ي�ساعد  �ل��ذي  �لإمي��اين  �ملعريف  �لأخلقي  �لقيمي 
�ملر�أة �مل�سلمة على �أن تبقى من�سدة �إىل تلك �ملر�أة 
م�سار  يف  فعًل  لت�سري  ووعيها  �إميانها  يف  �لكاملة 
�لتكامل �لإن�ساين و�لإمياين، وحتى ل تتاأثر بن�ساء 

�أخريات بعيد�ت عن �لقيم بعيد�ت عن �لأخلق.

لأن  بال�شتهداف  امل�شلمة  املراأة  تتعر�س  اليوم 
تكون متاأثرة باملراأة الغربية

با�ستهد�فها  للتاأثري  �مل�سلمة  �مل��ر�أة  تتعر�س  �ليوم 
لأن تكون متاأثرة باملر�أة �لغربية �لتي تختلف معها 
�لأخلق،  ويف  �لقيم  ويف  �ملبادئ  كبري يف  حدٍّ  �إىل 
�ملر�أة �لغربية �لتي كانت �إىل حدٍّ كبري �سحية لعمل 
تكون  �أن  خللها  وم��ن  بها  �أر�دو�  ثم  �ملف�سدين، 
غري  �مل�سلمة،  للمر�أة  �ملتو�فق  غري  �لنموذج،  هي 
ول  �أخلقها  ول  مبادئها  ول  دينها  مع  ل  �ملتو�فق 

قيمها �لإن�سانية.
ك��ان��ت �سحية  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل�����ر�أة  �إن  ن��ق��ول:  ن��ح��ن 
يف  �ملف�سدين  �ملجرمني  �أولئك  ِقبل  من  ��سُتهدفت 
ب��امل��ر�أة عن  �لن��ح��ر�ف  �إىل  �سعو�  �لذين  �لأر����س، 
على  وعملو�  وكر�متها،  وقيمها  ومكانتها  دوره��ا 
كبري  حدٍّ  �إىل  و�أرخ�سوها  �ألعوبة  منها  يجعلو�  �أن 
حينما �أر�دو� �أن يجعلو� منها جمرد �ألعوبة للإغو�ء 

و�لإف�ساد ون�سر �لرذيلة و�لعياذ باهلل.

من�شدة  تكون  اأن  امل�شلمة  املراأة  من  مطلوٌب 
ويف  والعظيمة  الراقية  النماذج  تلك  اإىل 

-�شالم  الزهراء  البتول  فاطمة  مقدمتهن 
اهلل عليها-

من�سدة  تكون  �أن  �مل�سلمة  �مل��ر�أة  من  مطلوٌب  هنا 
�إىل تلك �لنماذج �لر�قية و�لعظيمة ويف مقدمتهن 
عليها-،  �هلل  –�سلم  �ل��زه��ر�ء  �ل��ب��ت��ول  فاطمة 
م���رمي �ب��ن��ة ع��م��ر�ن، زي��ن��ب، وه��ك��ذ� وه���ن ك��رث، 
�إميانهن  �ملتكاملت يف  �ملوؤمنات �خلرّي�ت  �لن�ساء 
م�سار  على  مهم  دوٌر  لهن  ك��ان  �أي�����س��ًا  و�ل��ل��و�ت��ي 
تتاأثر  �أن  يجب  �لذي  �لر�قي  �لنموذج  هن  �لتاريخ 
به �ملر�أة �مل�سلمة يف �سلوكها و�أعمالها و�هتماماتها 
�إطار  ويف  �حلياة  و�قع  يف  لها  دوٍر  من  تن�سده  وما 

�مل�سوؤولية هذ� �سيٌء مهم.

بل  امل��راأة,  مكانة  من  ورفع  اأعلى  فعاًل  الإ�شالم 
ى بها يف كل مواقعها وو�شّ

لتلك  ع��ظ��ي��ٍم  م��ق��اٍم  م��ن  نلحظه  م��ا  وم���ن خ���لل 
�لنماذج �لر�قية و�لعظيمة، مثل تلك �لن�ساء �لربع، 
م��ن مكانة  ورف��ع  �أع��ل��ى  فعًل  �لإ���س��لم  �أن  ن��درك 
�حلياة،  يف  مو�قعها  كل  يف  بها  ى  وو�سّ بل  �مل��ر�أة، 
�مل�سار�ت،  و�أخذ بعني �لعتبار دورها �ملهم يف كل 
وهذه  وتن�سئتهم،  �لأجيال  تربية  يف  �لكبري  دورها 
م�سوؤولية كبرية ودوٌر مهم و�أ�سا�س يف و�قع �حلياة، 
�مل���ر�أة  لإف�����س��اد  ي�سعون  �ل��ذي��ن  �لآخ��ري��ن  �أن  ول��و 
هذ�  قيمة  من  يقللو�  �أن  يحاولون  بها  و�لنحر�ف 
�لدور، و�أحيانًا ي�سفونه بالو�ساعة، و�أحيانًا ي�سعون 
وهو  �لدور،  �لنق�س جتاه هذ�  �ملر�أة  �إىل حت�سي�س 
تخّرج  �أح�سانها  من  لأن  وكبري؛  ومهم  كمايل  دور 
�لعظماء من �لرجال و�لن�ساء وكان ح�سن �ملر�أة هو 
�إىل  ينطلق  منه  معًا  و�مل��ر�أة  للرجل  �لكمال  معر�ج 
ق�ساها  �لتي  �ملرحلة  تلك  من  متاأثرً�  �حلياة  و�قع 
يف طور �لرتبية �لتي كانت يف بدء حياته منذ نعومة 
�أظفاره، منذ فتح عينيه على �حلياة وبد�أ ��ستيعاب 

و�قع �حلياة من حوله.

كبرية  م�شوؤولية  على  ائتمنها  �شبحانه  اهلل  اإن 
جدًا, وامتنها لدور مهم واأ�شا�س يف واقع احلياة

م�سوؤولية  على  �ئتمنها  وت��ع��اىل  �سبحانه  �هلل  �إن 
و�قع  يف  و�أ�سا�ٍس  مهٍم  ل��دوٍر  و�متنها  ج��دً�،  كبرية 
�حلياة، هذ� �لدور لي�س دورً� ميثل �سعة للمر�أة ول 

وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �إن  بل  مكانتها،  من  �نتقا�سًا 
ل��دوٍر  و�متنها  ج��دً�  كبرية  م�سوؤولية  على  �ئتمنها 
�لتي  تاأثري�ته  وله  �حلياة،  و�ق��ع  يف  و�أ�سا�س  مهم 
تبقى م�ساحبة للدور �لإن�ساين رجًل �أو �مر�أة مدى 

حياته ويف بقية مر�حل حياته.
هذ� �لدور �ملهم �لذي تقوم به من و�قعها كامر�أة 
مر�حله  يف  حتى  عنه  حتدث  وتعاىل  �سبحانه  �هلل 
�لأب  م��ع  جنب  �إىل  جنبًا  �مل����ر�أة  و�أج����لَّ  �لأوىل، 
وظروفها  معاناتها  بح�سب  �م��ت��ي��ازً�  و�أع��ط��اه��ا 
�ل���ولدة  مرحلة  ويف  �حل��م��ل  مرحلة  يف  و�آلم��ه��ا 
�سبحانه  فيقول  �لبد�ية،  يف  و�لرتبية  و�لر�ساعة 
اُه َوِباْلَو�ِلَدْيِن  ى َربَُّك �أَلَّ َتْعُبُدو� �إِلَّ �إِيَّ وتعاىل: {َوَق�سَ

�إِْح�َساًنا}.. )�لإ�سر�ء:23(
جنب  �إىل  جنبًا  ج��دً�  �ملهمة  �لتو�سية  ه��ذه  جعل 
َتْعُبُدو�  �أَلَّ  َربَُّك  ى  {َوَق�سَ وكبرية  مهمة  م�ساألة  مع 
�لديني  �مل�ستوى  �أهم م�ساألة على  ��اُه}، وهذه  �إِيَّ �إِلَّ 
َت��ْع��ُب��ُدو�  {�أَلَّ  ه��ذه:  ه��ي  م�ساألة  �أه��م  و�لإمي����اين، 
و�إىل جنب هذ� كله  ��اُه}، عبادة �هلل وح��ده،  �إِيَّ �إِلَّ 
ْح�َساًنا}،  �إِ {َوِباْلَو�ِلَدْيِن  �لأخرى:  بالتو�سية  ياأتي 
�إعلء من �ساأن ذلك وتنبيهًا على �أهميته �لكربى، 
بحيث جعله يف كفه وتو�سيته بعبادته وحده، و�لأمر 

بعبادته وحده يف كفة �أخرى.
ْيَنا �ْلإِن�َساَن ِبَو�ِلَدْيِه �إِْح�َساًنا  -  �أي�سًا يقول: {َوَو�سَّ
اُلُه  َوَحْمُلُه َوِف�سَ َعْتُه ُكْرًها -  ُه ُكْرًها َوَو�سَ �أُمُّ َحَمَلْتُه 
َثَلُثوَن �َسْهًر�}.. )�لأحقاف: 15(. �إن �آلم �ملر�أة 
�لر�ساعة  مرحلة  يف  و�لتن�سئة  �حلمل  مرحلة  يف 
ومتاعب  وم��ع��ان��اة  �آلم  م��ن  فيها  م��ا  بكل  للطفل 
وم�ساق مل تغب عن �هلل �أبدً�، بل �إن �هلل يقدرها لها 
ي بالإح�سان �إليها لقاء ذلك  وي�سكرها عليها ويو�سّ

وجتاه ذلك ويقدرها لها �أجل تقدير.
�لر�سول  عن  روي  فيما  �أن��ه  �إىل  �حل��ال  بلغ  وهكذ� 
قال: ))�جلنة  �أنه  �آله-  وعلى  عليه  �هلل  –�سلو�ت 
�إع��لء كبري وكبري  �أق��د�م �لأم��ه��ات((، فيه  حتت 
لدور �ملر�أة من موقعها كاأم، و�أهمية هذ� �لدور وما 
�لرجال  تربية  ويف  �لأجيال  تن�سئة  يف  عليه  يرتتب 
من  مهمًا  دورً�  �أي�سًا  ت��وؤدي  �مل��ر�أة  معًا،  و�لن�ساء 
موقعها كزوجة يف حياتها �لزوجية مع زوجها، دورً� 
بناء  يف  �ساحلة  لبنة  لتكون  �لأ�سرة  بناء  يف  مهمًا 

�ملجتمع.

9



كان وأخواتها، 
والسيدة

كتابات

هناء الوزير
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كان واأخواتها هي فرع يف 
عائلة النحو العربي, لكنها 
اأبت اأن تبقى حبي�شة هذا 
العامل )عامل اللغة(, بل 
ورحلت لتعي�س مع اأرباب 

املجد والعال.

مع  ن�سيب  لها  يكون  �أن  �إل  �أبت 
فاأم�ست  �لنبيلة،  �لهامة  تلك 
معها رحلة يف عامل �ل�سمو لتقول 
يكون  �أن  �مل��رء  يكفي  ل  �أن��ه  لنا 
ويرتقي  يعمل  �أن  عليه  بل  فقط، 
ك���ذ�...  وي�����س��ري  ك���ذ�،  لي�سبح 
و�أن �ل�سيدة فاطمة مل تكتِف باأن 
�سارت  حتى  �جتهدت  بل  كانت، 

و�أ�سبحت..

�مل�سطفى، كانت    رب��ي��ب��ة 
وف��ل��ذة ك��ب��ده، وق��رة 
وحبيبه. ���س��غ��ر�ه  �أب��ي��ه��ا،   ع��ني 
غّذ�ها من عطف �لأبوة، ور�سعت 
من حنان �أمها �لطاهرة، فكانت 

�سليلة �ملجد وعنو�نه.. 

ب������ك������ل م���ا ف�سارت  
�ك��ت�����س��ب��ت��ه، 
�ل���ن���ب���وة،  ب���ي���ت  وع��اي�����س��ت��ه يف 
 م����ث����اًل ل����ل����م����ر�أة �ل��ع��ظ��ي��م��ة.
وقفت �إىل جانب �أبيها يف �سر�عه 
مع قوى �لكفر و�لطغيان، تو��سيه 
�ل�سرك  ج��زور  �سل  عنه  وترفع 

و�جلربوت..
و�أ���س��ب��ح��ت: ت��د�ف��ع ع��ن �أب��ي��ه��ا 
�ل�����س��اب��ر، ومت��ن��ح��ه م��ن في�س 
عطاء �لبيت �لطاهر، حتى قّبلها 
فاطمة،  )يا  �أذنيها:  يف  وهم�س 
�سيدة  ت��ك��وين  �أن  ير�سيك  �أم���ا 

ن�ساء �ملوؤمنني(..

�أنفا�سها، �أم�ست   حتب�س 
ليلة  كل  وترتقبه 

حتى يعود.

ن�������ه�������اره�������ا �أ�سحت  
ت���ب���ح���ث ع��ن 
ظلت  و  �أنفا�سها،  لتعد  ر�ح��ت��ه، 
�أبيها،  مع  لعهدها  خمل�سة  ولية 
زو�جها،  بعد  حتى  �لدعوة،  ومع 
مع  �لأمومة  م�سوؤوليات  لها  مُّ وحَتَ
 ،) و�حل�سني  )�حل�سن  �أطفالها 
و�سغريتيها )زينب و�أم كلثوم(.. 
وم���ع ك���ل ه���ذ� �ل��ع��ط��اء، وه���ذ� 

�لطهر، وهذ� �لثبات.

����س���ي���دة ن�����س��اء �سارت  
�ملوؤمنني، 

�ل������ن������م������وذج و�ستظل  
ب����ك����م����ال����ه����ا 
ن�ساء  ���س��ي��دة  ف��ه��ي  �لإمي������اين، 

�لأولني و�لآخرين،
و�ستبقى �سيدة ن�ساء �أهل �جلنة..



ـــــر  ـــــه ن
ــر ــوث ــك ال

�لعدد )3( مار�س 2017م

زينب عبداهلل

11

فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سلم تلك �ملر�أة 
�ملوؤمنة، �ل�سادقة �ل�سديقة، �سيدة ن�ساء 

�لعاملني، مل تو�سف بذلك �لو�سف لأنها 
بنت خات �لنبيني، ل، و�إمنا ملا قّدمته من 
منوذٍج حقيقي للمر�أة �لتي قدمت ر�سالة 
قوية للمجتمع يف �أبنائها وزوجها، وكيف 

زرعت فيهم حب �هلل و�لثقة باهلل، و�ل�سرب 
و�لإيثار، و�جلهاد يف �إعلء �سوت �حلق. 

من ذلك �لنهر خرجت حر�ئر �ليمن، ن�ساء 
 �ليمن �سانعات �لأجيال،

من ذلك �لنهر �رتوت تلك �لن�سوة، وقّدْمَن 
�أعظم �لأمثلة يف بناء �لأ�سرة �لقوية �ملوؤمنة 

�لتي �ست�سنع �مل�ستقبل.
جيل �لبناء و�لعطاء، جيل �لت�سحية، من 

ُهنا، ومن تلك �لأ�سرة، خرج �أولئك �جلنود 
 �لأحر�ر �لذين مل يقبلو� �لذل و�لعار،

من تلك �لأ�سرة �لتي ربت �أبنائها على حب 
�هلل، على عدم �خلوف �إّل من �هلل، �لذين ل 

يخافون يف �هلل لومة لئم.
تلك �لأم �لتي �سربت من نهر �لزهر�ء 

عليها �ل�سلم يف بذل �لروح؛ لأجل مر�ساة 
�هلل، و�لإيثار و�إ�سلح ذ�ت �لبني، و�لعطاء 

لأجل �لآخرين، ون�سرة �ملظلوم، وتاأمني 
�خلائف، و�إ�سكات �جلبابرة.. َحَوت �أطفالها 
و�حت�سنتهم، فكانو� بذرة �ساحلة �سلح بها 
�ملجتمع، وكان نافعًا معطاًء لوطنه و�أر�سه.

نعم �إنها �ملر�أة �لنموذج �حلقيقي للمر�أة 
�لعاملية، �سربت من نهر �لكوثر، نهر 

�سيدة ن�ساء �لعاملني فاطمة �لزهر�ء عليها 
�ل�سلم.



املراأة, وقد جاء ذلك  يحتفل النا�س يف �شتى اأنحاء العامل يف يوم 8 مار�س من كل عام بيوم 
اأف�شل,  عمل  بظروف  للمطالبة  احتجاجية  مظاهرة  لعمل  الن�شاء  من  الآلف  خروج  بعد 

والعرتاف باحلقوق الأ�شا�شية للمراأة..

يوم المرأة العالمي..

ع���ام  ن���ي���وي���ورك  يف  م���ظ���اه���رة  �أول  وك����ان����ت 
�ل�����س��رط��ة  ح��ي��ن��ه��ا  ت��دخ��ل��ت  وق����د  1856م، 
 ب��ط��ري��ق��ة وح�����س��ي��ة ل��ت��ف��ري��ق �مل���ت���ظ���اه���ر�ت..

�سباط   28 يف  �ملدينة  نف�س  يف  مظاهرة  وتلتها 
1909 �أطلق عليها يوم �ملر�أة، نظمتها نا�سطات 
��سرت�كيات طالنب فيها بتخفي�س �ساعات �لعمل 
 ووقف ت�سغيل �لأطفال ومنح �لن�ساء حق �لقرت�ع..

�إىل طرح  �مل�سوؤولني  �ملظاهر�ت  هذه  دفعت  وقد 
م�سكلة �ملر�أة على جد�ول �أعمالهم �ليومية، فقد 
كان �أول يوم ُ�حتِفل فيه بيوم �ملر�أة �لعاملي هو يوم 

�آذ�ر من �لعام 1911م، وذلك يف �لدمنارك   9
1977م  عام  ويف  و�سوي�سر�،  و�لنم�سا  و�أملانيا 
تبنت �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة قر�رً� يدعو 
�لدول لتخ�سي�س يوم 8 �آذ�ر للحتفال بحقوق 

�ملر�أة و�ل�سلم.
لكن �إذ� ما تاأملنا �لهدف من هذ� �ليوم، فل جند 
�ملر�أة يف �حل�سول  �ملطالبة بحقوق  يتعدى  كونه 
على حقها يف �لعمل �ملنا�سب، وحقها يف �لنتخابات 
ه��وؤلء  يعتربها  و�ل��ت��ي  �ل��رج��ل،  م��ع  وم�ساو�تها 
�مل��ر�أة  ح�سلت  فهل  للمر�أة..  �حلقيقية  �لقيمة 

�ملطالب؟ هذه  خلل  من  �حلقيقية  قيمتها   على 
وه���ل ح�����س��ول �مل����ر�أة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �مل��ن��ا���س��ب �أو 
و�لنتخابات  �لتعليم  يف  حقها  على  ح�سولها 
 وغ�������ريه ه����و ك����ل �����س����يء يف ح����ي����اة �مل��������ر�أة؟
ومل�������اذ� �أغ����ف����ل �مل���ط���ال���ب���ات ب���ح���ق���وق �مل������ر�أة 
�مل���ر�أة؟ حياة  م��ن  و�ملعنوية  �لدينية   �جل��و�ن��ب 

للمر�أة  �ملعنية  �جل��ه��ات  جتعل  مل  �أي�����س��ًا  مل���اذ� 
�مل��ر�أة  ب�سخ�سية  لل�سمو  به  ُيحتذى  �أعلى  مثًل 
عن جمرد �لهتمام باجلانب �ملادي من حياتها 

فح�سب؟

�ل�سماوية،  بالر�سالت  �لر�سل  �هلل  �أر���س��ل  لقد 
�لب�سرية؛  وخدمة  �لنا�س  لهد�ية  و�سيلة  وجعلهم 
على  تقت�سر  �لتي  �لبهيمية  �حلياة  عن  لريتقو� 
لنا يف كل  ق��دوة  �لر�سل  �مل��ادي��ات، ويكون ه��وؤلء 
�إدر�ك  لي�س مبقدورهم  �لب�سر  لأّن  �أمور حياتنا؛ 
تنظم  �أن  ميكنها  �لتي  و�لأ�س�س  و�ملبادئ  �لآد�ب 
ك���ان من  ل���ذ�  �ل��ق��ومي،  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى  حياتهم 
�ل�سروري �إر�سال �لر�سل لي�سلحو� �سوؤون �لنا�س 

وُيقّومو� �عوجاجهم.
�ل�سلم،  عليه  عي�سى  �سيدنا  �لر�سل  هوؤلء  ومن 
على  و��سطفاها  �هلل  طهرها  �لتي  �مل���ر�أة  �ب��ن 
�أهل  ن�ساء  �سيد�ت  من  وجعلها  �لعاملني،  ن�ساء 
�لبنت  �ل�سلم(،  �لعذر�ء)عليها  مرمي  �جلنة، 
�لأخ��لق،  نقية  �لنف�س  طاهرة  �لنا�سكة،  �لبارة 
و�ل��ت��ي عا�ست ح��ي��اة �ل��ق��د����س��ة.. م��رمي �لأخ��ت 
�لطيبة �ملتو��سعة، مرمي �لأم �حلنونة، �ل�سابرة 
�لتي كان من ثمار عملها  �ملجاهدة، و�ملحت�سبة، 
�ل�سالح �أن جعل �هلل �بنها نبيًا �أَخرج �لنا�س من 
�لأر�س  على  ظهرت  و�لتي  �لنور،  �إىل  �لظلمات 

بالإن�سان من جمرد  ت�سمو  �إلهية  ر�سالة  لإي�سال 
�لنظر �إىل �لأ�سياء �ملادية..

لكل  بل  فح�سب،  للم�سيحيني  ق��دوة  لي�ست  وهي 
�لأدي����ان..  ك��ل  يف  عظيمة  مكانة  ولها  �ل��ن��ا���س، 
لكن رغم ذلك مل ُتتخذ مثًل �أعلى يف يوم �ملر�أة 
�أن  ميكنه  مرمي  كال�سيدة  قدوة  فوجود  �لعاملي، 
يغري �لكثري من جو�نب حياة �مل��ر�أة، وهذ� ما ل 
ن�سر  يريد  ومن  و�لإن�سانية،  �لدين  �أعد�ء  يريده 
�لديني،  �لفكر  حتارب  �لتي  كاملا�سونية  �لف�ساد، 
وُت�سجع �لفكر �لعلماين.. كذلك �ل�سرت�كية �لتي 
كانت �أول من طالب بحقوق �ملر�أة، تلك �ملطالب 
�لتي ركزت على �جلانب �ملادي للمر�أة وحقها يف 
مل  و�لتي  وغ��ريه،  �ملنا�سب  �لعمل  على  �حل�سول 

تقدم �سوى �لقليل للمر�أة.
ترتديه مرمي )عليها  كانت  �لذي  حتى �حلجاب 
�لغربية،  �ملجتمعات  يف  وجود  له  لي�س  �ل�سلم( 
�ملاديات،  م�ستنقع  يف  �لغارقة  �ملجتمعات  تلك 
فقد �أ�سبحت �ملر�أة يف تلك �ملجتمعات تعاين من 
حالة �سياع عندما �ن�سلخت عن �لدين و�لتعاليم 

�لتي  �ل�ساحلة  �ل��ق��دوة  عن  و�بتعدت  �لدينية، 
تقودها �إىل �ل�سمو �لأخلقي و�ل�سفاء �لروحي.

�حلقوق  تلك  على  حت�سل  �أن  للمر�أة  ميكن  �أل 
وهي تقتدي بال�سيدة مرمي عليها �ل�سلم يف كل 
عمل تقوم به، ويف كل ناحية من نو�حي حياتها؟!
�أل ميكنها �أن تقتدي مبرمي عندما تز�ول عملها 
كمعلمة، �أو طبيبة، �أو مهند�سة، �أو عندما  متار�س 

حقها يف �لنتخابات وغريها؟!
�أل ميكنها �أن جتعل من هذه �ل�سخ�سية �لعظيمة 
�ملر�أة  َمثلها �لأعلى، وجتعل من يوم ولدتها يوم 

�لعاملي؟
�ملجتمعات  تعي�سه  �ل����ذي  �ل���و�ق���ع  خ���لل  م��ن 
�ملثل  غياب  خلل  من  كذلك  �لغربية،  وخا�سة 
�أّن  لنا  يت�سح  للمر�أة،  �لعاملي  �ليوم  يف  �لأعلى 
يريد  ل  للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  م�سروع  تبنى  َمن 
�لف�ساد  �ل�سمو ب�سخ�سية �ملر�أة، بل ي�سعى لن�سر 
لأّن  �لإن�����س��ان��ي��ة؛  �ملجتمعات  و���س��ط  و�ل��ف��و���س��ى 
م�ساريعهم �سد �ملعاين �ل�سامية، و�لقيم �لنبيلة، 

�لتي ُخلقت �ملر�أة و�لب�سر ككل من �أجلها..

فاطمة بخيت

اليوم العالمي للمرأة: 

المثل األعلى:

كتابات
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يا من اأر�صعِتني لنب احلرية والعزة واالإباء..
يا من غر�صِت يف دمي حب اجلهاد يف �صبيل اهلل..
يا من علمتينا كيف نعي�ض بكرامة، واأن نرف�ض 

الظلم والباطل..
اأن  وكيف  احل��ق،  مع  ال��وق��وف  اأ�صقيِتنا  من  يا 

اأكون مظلوماً واأنت�صر..
يا من غر�صِت يف قلبي حب اهلل والوطن..

ي��ا م��ن رب��ي��ِت��ن��ي ع��ل��ى ن��ه��ج اآل ب��ي��ت ر���ص��ول اهلل 
)�صلوات اهلل عليه(..

اأوالدك  اهلل ثالثة من  �صبيل  بذلِت يف  يا من 

وزوج��ك �صهداء، وال زلِت قوية بقوة االإمي��ان، 
يف  وطبقتيه  اخل��ري  فعل  على  حثثِتنا  م��ن  ي��ا 

حياتك لكي تغر�صيه يف اأذهاننا.
اأماه، حفظِك اهلل ورعاِك، اإنني اأنتهز الفر�صة 
لكي اأحتفل معك اأيها االأم ال�صامدة ال�صبورة 
اأنِت بالن�صبة  اأنِت مثال لكل االأمهات،  املوؤمنة، 

يل كل �صيء.
زينب  وي��ا  ع�صرها،  وخن�صاء  زمانها  زه��راء  يا 
ال��ي��وم، ���ص��الم اهلل ع��ل��ي��ِك وع��ل��ى ك��ل ق��ط��رة يف 

دمِك تنب�ض باحلرية والفداء..

�صبيل  يف  فاأرخ�صِتهم  كبدك  فلذاتك  َق��َدم��ِت 
الفخر  ويل  وال�صرب،  االأج��ر  ل��ِك  فهنيئاً  اهلل، 
ب��ِك ك���اأم.. حفظِك اهلل ورع���اِك ي��ا اأغ��ل��ى اأم يف 

الدنيا.
اللهم احفظ اأمي واأعطها ال�صحة والعافية.. 
ال��ل��ه��م ال ت��ري��ه��ا م��ك��روه��اً، وع��و���ص��ه��ا باخلري 
ب��ك��ل  واع���ط���ه���ا  اهلل،  ���ص��ب��ي��ل  ق���دم���ت يف  ع���م���ا 
واجعلها  ح�صنة،  كلمة  وب��ك��ل  ح�صنة،  خ��ط��وة 
فيها  ترينا  وال  اهلل،  يا  بر�صاك  الفائزين  من 

مكروها.

اليوم العالمي للمرأة 
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يف جتربة فريدة ين�سجم فيها �لقول و�لفعل، 
�لبذل و�لعطاء يف �أروع �سوره.. بذل كل ما متلك 
 رغم قلته، ورغم حاجتك �إليه، ملن ل ميلك قوتًا..
فري�سى �هلل  بهذ� �ملوقف �لنبيل �أن يقيهم �سر 

ذلك �ليوم، �سر نار جهنم. 
زوجة  لكل  منوذجًا  فاطمة   �ل�سيدة  كانت 
�أيامًا  �أطفالها  مع  تبيت  ر��سية..  و�أم  �سابرة، 

�لطعام  وجد  ما  �إذ�  حتى  طعام،  بل  وليال 
ر�أيتهم يقدمونه ملن ل طعام عنده. 

قادرً�  تعاىل  �هلل  �ألي�س  �ملعاناة؟  هذه  كل  مَل 
على �أن يخفف عنهم بع�س �ملعاناة ؟ 

�أمل يعلم �لنبي بحالها! ؟ 
وحاجة  جوع  يجنبهم  �أن  يقدر  �هلل  بلى، 
�ليوم،  ذلك  �سر  يقيهم  �أن  يريد  ولكنه  �لدهر، 

ويلقيهم ن�سرة و�سرور�.. 
و�سعادة  �سرف  به  نالو�  �لذي  �لختبار  وكان 
�لدنيا و�لآخرة، فخلد �هلل ذكرهم، وعظيم ما 

�سنعوه �آيات تتلى �إىل يوم �لقيامة.
و�حد  يف  جناحهم  ق�سة  يحكي  تعاىل  قال 

من �ختبار�ت �لدنيا �لفانية: 
ُه  �َسرُّ َكاَن  َيْوًما  َوَيَخاُفوَن  ْذِر  ِبالنَّ )ُيوُفوَن   

ال�شالم عليك يا ر�شول اهلل.. ال�شالم عليك يا اأخا ر�شول اهلل..
ال�شالم عليِك يا ب�شعة ر�شول اهلل..  ال�شالم عليكما يا �شبطا ر�شول اهلل.. 

هناء علي



�لعدد )3( مار�س 2017م

15

ِه ِم�ْسِكيًنا  َعاَم َعَلى ُحبِّ ُم�ْسَتِطرًي� - َوُيْطِعُموَن �لطَّ
َل   ِ �هللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  ا  َ �إِمنَّ  - َو�أَ�ِسرًي�  َوَيِتيًما 
ِمْن  َنَخاُف  ا  �إِنَّ  - �ُسُكوًر�  َوَل  َجَز�ًء  ِمْنُكْم  ُنِريُد 
�َسرَّ   ُ �هللَّ َفَوَقاُهُم   - َقْمَطِريًر�  َعُبو�ًسا  َيْوًما  َنا  َربِّ
َوَجَز�ُهْم   - َو�ُسُروًر�  َرًة  َن�سْ اُهْم  َوَلقَّ �ْلَيْوِم  َذِلَك 
َعَلى  ِفيَها  ِكِئنَي  ُمتَّ  - َوَحِريًر�  ًة  َجنَّ و�  رَبُ �سَ ا  مِبَ
 - َزْمَهِريًر�  َوَل  �َسْم�ًسا  ِفيَها  َيَرْوَن  َل  �ْلأََر�ِئِك- 

َتْذِليًل  ُقُطوُفَها  َلْت  َوُذلِّ ِظَلُلَها  َعَلْيِهْم  َوَد�ِنَيًة 
َكاَنْت  ْكَو�ٍب  َو�أَ ٍة  ِف�سَّ ِمْن  ِباآِنَيٍة  َعَلْيِهْم  َوُيَطاُف   -
 - َتْقِديًر�  ُروَها  َقدَّ ٍة  ِف�سَّ ِمْن  َقَو�ِريَر   - َقَو�ِريَر� 
 - ِبيًل  َزجْنَ ِمَز�ُجَها  َكاَن  �ًسا  َكاأْ ِفيَها  َوُي�ْسَقْوَن 
َعَلْيِهْم  َوَيُطوُف   - �َسْل�َسِبيًل  ى  ُت�َسمَّ ِفيَها  َعْيًنا 
ُلوؤً�  ُلوؤْ َح�ِسْبَتُهْم  َر�أَْيَتُهْم  �إَِذ�  لَُّدوَن  خُمَ ِوْلَد�ٌن 

َمْنُثوًر�(..

ن�سان 7 - 19 �سورة �لإ
عظيمًا   فيه  جناحهم  وكان  �متحانًا..  كان 

ور�ئعًا..
فرق  فهناك  �حلقيقية،  �لرتبية  هي  هذه 
بالقول  �لبذل  على  �بنك  تربي  �أن  بني  كبري 
فعًل،  �لبذل  ميار�س  جتعله  �أن  وبني  فقط، 
وجتعله  طعامه..  من  �أو  ماله،  من  هو  فيعطي 
�لإيثار،  معنى  يدرك  وهو  �لآخر  بذلك  ي�سعر 
ل  فعندما  �لآخر،  يعانيه  ما  حقيقة  ويعرف 
�ستعرف  فكيف   ،) د�ئمًا  متخمًا  )وتبقى  جتوع 
�أن �لآخر يجوع، وكيف �ستعرف ما هو �جلوع؟!
ِذيَن �آَمُنو� مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن  )َيا �أَيَُّها �لَّ
ِ �أَْن َتُقوُلو� َما َل َتْفَعُلوَن(..  - َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد �هللَّ

�سورة �ل�سف 2 - 3
ترت�سخ  �لفعل..  مع  �لقول  يتطابق  وعندما 
متامًا  تختلف  فاملمار�سة  �لنبيلة،  �لقيم  لدينا 
عن �لقول جمردً�، وهذ� ما نفتقده يف حياتنا.

هذه هي حقيقة �لدر�س �لذي نتعلمه، و�لذي 
ن�ستفيده من هوؤلء..

نحن نخطئ عندما نناأى باأبنائنا �ل�سغار عن 
و�لإنفاق؛  �لبذل  �أعمال  وممار�سة  �خلري،  فعل 
 ظنًا مّنا �أنهم �سغار، و�أنهم �أحق مبا يف �أيديهم.. 
�لعطاء  مفاهيم   �أذهاننا  عن  فتغيب 
وبذل  �لهدية،  بذل  �لأخوة،  م�ستوى  على 
وبذل  �لطيبة،  �لكلمة  وبذل  �لت�سامح، 
بالآخر.. و�ل�سعور  �لتقدير،  وبذل   �لحرت�م، 
مع  وجوعها  قليًل،  �لزهر�ء  موقف  يكن  �أمل 
لكنها  �هلل،  عطاء  مقابل  �سئيًل؛  �سغارها 
�لرغيف  ثمن  جعلت  �هلل  مع  �ل�سادقة  �لنيات 

�ل�سغري جنات جتري من حتتها �لأنهار.. 
َرًة  اُهْم َن�سْ ُ �َسرَّ َذِلَك �ْلَيْوِم َوَلقَّ )َفَوَقاُهُم �هللَّ
َوَحِريًر�  ًة  َجنَّ و�  رَبُ �سَ ا  مِبَ َوَجَز�ُهْم   - َو�ُسُروًر� 
ِفيَها  َيَرْوَن  َل   - �ْلأََر�ِئِك  َعَلى  ِفيَها  ِكِئنَي  ُمتَّ  -
ِظَلُلَها  َعَلْيِهْم  َوَد�ِنَيًة   - َزْمَهِريًر�  َوَل  �َسْم�ًسا 
ِباآِنَيٍة  َعَلْيِهْم  َوُيَطاُف   - َتْذِليًل  ُقُطوُفَها  َلْت  َوُذلِّ
ِمْن  َقَو�ِريَر   - َقَو�ِريَر�  َكاَنْت  َو�أَْكَو�ٍب  ٍة  ِف�سَّ ِمْن 
َكاأْ�ًسا  ِفيَها  َوُي�ْسَقْوَن   - َتْقِديًر�  ُروَها  َقدَّ ٍة  ِف�سَّ
ى  ُت�َسمَّ ِفيَها  َعْيًنا   - ِبيًل  َزجْنَ ِمَز�ُجَها  َكاَن 
لَُّدوَن �إَِذ�  �َسْل�َسِبيًل - َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَد�ٌن خُمَ

َمْنُثوًر�(.. ُلوؤُْلوؤً�  َح�ِسْبَتُهْم  َر�أَْيَتُهْم 
هذ� در�س �سربه �هلل لنا يف كتابه، خملدً� ذكر 
�آل بيت ر�سول �هلل،  و�سرية هوؤلء �ملوؤمنني من 
ميلكون،  �لذي  بقوتهم  �هلل  مع  يتاجرون  وهم 
خا�سرين..  كانو�  وما  جتارتهم..  خابت   فما 
�لأطهار،  بيته  و�آل  �هلل  ر�سول  يف  لنا  وكان 
�لقدوة  �أولدها  تربية  يف  �لطاهرة  وب�سعته 
على  حا�سرة  تبقى  �أن  يجب  و�لتي  �حل�سنة، 

�لدو�م.
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كتابات

�لعربية،  �ل�سعوب  بها  م��رت  ك��ث��رية  �سعوبات 
بكر�سي  �لعجزة  ك حكامها  �ُسوءً� مت�سُّ و�زد�دت 
�حلكم، و�رتهانهم لل�سلطة �لغريبة �لتابعة لدول 

�ل�ستكبار �لعاملي..
عاي�سه  ف��م��ا  ك��ث��ريً�،  عنها  �ل��ي��م��ن  تختلف  مل 
ليطالب  قليًل  يكن  مل  �سنة   33 خلل  �ليمنيون 
�حلاجة،  حياتهم  عمت  لقد  بالتغيري..  �ل�سعب 
�أن  حقهم  وم��ن  �لفقر،  زم��ام  عليهم  و��ستوىل 
و�إن  �سئونهم،  يدير  ومن  يحكمهم  من  يختارو� 
�أن  كافيًا  فلي�س  �ساحلًا  �حل��اك��م  �حل��زب  ك��ان 
وي�ستن�سق  باحلرية  يحلم  �سعب  قلب  على  يجثم 

عبق �لتغيري -وهو بالطبع لي�س كذلك-.
�سحيح �أن فكرة �خلروج �إىل �ل�سارع للعرت��س 
على طريقة �حلكم �سعبة �إىل حٍد ما، خ�سو�سًا 
�أن �ل�سلطة ل ترحم �أحدً� يخرج عن �سيطرتها!!، 
لكن طفح �لكيل وبلغ �ل�سيل �لزبى، فرثو�ت �لبلد 
�أقلية قليلة ل ترى حتت قدميها، فما  بها  تتمتع 
�أم��ام��ه��ا، يف �ل��وق��ت �ل��ذي ل يجد  ب��ال��ذي  بالك 
�لتي  �ل�سرورية  �حتياجاته  �لب�سيط  �مل��و�ط��ن 

تغنيه عن �ل�سوؤ�ل!!
من  خرجت  �ليمن  �أن  �ل�سعب  غ�سب  ز�د  وم��ا 
نطاق �ل�سيطرة و�سارت مرتعًا لكل غربي كافر، 
ت�سرح  طيار  ب��دون  لطائر�ت  مباحة  فاأجو�وؤها 
ز�ج��ر،  �أو  ر�دع  دون  �ل��ب��لد  �سماء  يف  ومت���رح 
�لنا�س،  رق��اب  على  �ملت�سلطة  �حلاكمة  وكاأنها 
�سقط  ���س��اءت،  كيفما  باملدنيني  وتبط�س  تقتل 
ومنا�سبات  خمتلفة  مناطق  من  �أبرياء  خللها 

متعددة، بني مو�كب �أعر��س ومر��سم عز�ء.
�ل��ق��و�ت  تعطي  �أن  �حل��اك��م��ة  بال�سلطة  وو���س��ل 
�لأجنبية �لتابعة للأمم �ملتحدة حرية �لت�سرف 
�ل�سياد  ي�سل  �أن  فما  �لإقليمية،  مياهنا  يف 
مُينع  حتى  بال�سمك  غزيرة  منطقة  �إىل  �ليمني 
لت�سطاد  فقط  �أعقابه؛  على  وُيرد  �لتقدم،  من 
ُيعكر  �أن  دون  �لبحر،  ثرو�ت  �لأمريكية  �لقو�ت 
ل  ُحنني،  بُخفي  يرجع  و�ملو�طن  �أح��د،  مز�جها 

يدري مباذ� ُي�سبع �لبطون �جلائعة!!.
كما ل ين�سى �ل�سعب �ليمني متكني �أولد �لأحمر 
يرعو�  مل  �لذين  �حلكم،  �سدة  من  �لفا�سدين 

�لعام دون  باملال  يلعبون  �إّلً ول ذمة،  �لرعية  يف 
وعباد  دوًل  �هلل  مال  يجعلون  ح�سيب،  ول  رقيب 
�ملرتدية  �ل�سيئة  �لأو�ساع  ناهيك عن  �هلل خول، 
�خلدمات  وت��ردي  �لتحتية،  �لبنية  و�سوء  للبلد، 
يكون  حتى  فقريً�  بلدً�  لي�س  فاليمن  �ملختلفة، 
هذ� حاله، بل �أُفقر من عا�سقي �ل�سلطة، مغرمي 

�ل�سلطة، عدميي �ل�سمري، جهلء �لتنمية..
لتغيري  ُبّدً� من �خلروج  �ليمني  �ملو�طن  مل يجد 
و�ل��ذل  و�ل��ع��وز  �جل���وع  �إل  منها  ي��َر  مل  �سيا�سة 
متتالية  وح���روب  �لأف����و�ه،  وتكميم  و�لإه���ان���ة، 
حماولة  يف  فائدة  دون  و�لياب�س  �لأخ�سر  �أكلت 
لتاأجيج �ل�سر�ع بني �لأطر�ف �ليمنية، يف حني 
يف  �ملُثارة  �حل��روب  ي�ستغل  �حلاكم  �حل��زب  �أن 
يف  �ملالية  �حل�سابات  و�إن�ساء  �لبلد،  ث��رو�ت  بلع 
�لدول �لأجنبية، و�لعقار�ت �لعملقة �لتي نبتت 
من مال �ل�سعب، عد� �نعد�م �لكتفاء �لذ�تي يف 
و�لعديد  و�لتعليم و�ل�سحة،  و�ل�سناعة  �لزر�عة 

من �خلدمات ل ي�سع �ملقام ُهنا لذكرها..
فماذ� تنتظرون من �سعٍب مل يجد له �سبيل �سوى 
رف�س �لظلم وطلب �حلرية؟!، فالعي�س يف �سجن 
�لعبودية موت حمقق، فاإما موت يف عز، �أو حياة 

يف ذل..
�لتغيري  رف�س  من  �خلا�سر  وكان  �لأوىل،  �ختار 
تقاطرت  وبالفعل  �ل�سعب..  مطالب  وتنفيذ 
�جل��م��وع �لغفرية م��ن ك��ل ح��دب و���س��وب ك��ل يف 
منطقته، و�أ�سبحت �سنعاء قلب �لثورة �لناب�س، 
يربحو�  مل  �ل��ذي��ن  باملتظاهرين  تعج  و���س��ارت 

إيقاد شعلة الحرية 
فاطمة حممد 

رغم طهارة أغلب قلوب 
الذين نزلوا وصدق نواياهم 

وبادرتهم الحسنة، إال أنه 
ظهر من البعيد لصوص 
اندسوا بين المتظاهرين، 
كبروا من لقمة البؤساء 

وقوت الفقراء، خرجوا مع 
المتظاهرين وتسلقوا 

على أحالمهم، واستغلوا 
دماءهم؛ فقط ليتم 
اختيارهم فيما بعد 

للحكم.
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�أول �سوت حر ينبعث من �جلنوب  �ملكان، وكان 
�لذي عانى من �لف�ساد �لذي ل ُيطاق طويًل..

خّيم �ملتظاهرون يف �ل�ساحة، و�أطلقو� �لند�ء�ت 
�جلر�ئم،  ومرتكبي  �لف�ساد  لعتاولة  بالرحيل 
بدءً� من حرب �جلنوب �لتي ر�ح �سحيتها �لكثري 
من �لأبرياء �لذين كّفرهم )�لتقي( �لزند�ين!!، 
�سعدة..  يف  �لظاملة  �ل�ست  ب��احل��روب  و�نتهاًء 
وكان �لتعتيم �لإعلمي، و�لتزييف �لأخلقي له 

�لن�سيب �لأوفر من حروب �سعدة.
مظلوم  مكلوم  كل  جمعت  �سنعاء  جامعة  �ساحة 
�لن��ت��م��اء�ت  ك��ل  و�سملت  �حل���ظ،  ع��اث��ر  بائ�س 
و�ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �ل��ك��ب��رية، 
و�ل�سخ�سيات �ملُن�سقة من �جلي�س، و�لعديد من 

�لقبائل و�ملحافظات..
وكانت كل مطالبهم حُمقة، ل �إجحاف فيها، مل 
كماليات  تكن  مل  و�لعنجهية،  بالكذب  تت�سف 
�ل�سلطة  لإ���س��ق��اط  �مل��ت��ظ��اه��رون  ب��ه��ا  حَت��ج��ج 
�حلاكمة، فهل �أخذ علي عبد �هلل �سالح مطالب 
�ل�سعب بعني �لعتبار وطرحها يف �حل�سبان؟، �أم 
�أنه ركب ر�أ�سه و�أعانه على ذلك �ل�سلة �لفا�سدة 

�ملتحلقة حوله.
وفيها  �ل�����س��اح��ة،  يف  �ملتظاهرين  م��ك��وث  ط��ال 
تعر�سو� للعديد من �لت�سدي �لل�إن�ساين و�لغري 
�مل�سيلة  �لقنابل  من  كّمًا  عليهم  وُرميت  م�سئول، 
�لقوية؛  �مل��اء  بر�سا�سات  ر�سهم  وت  ل��ل��دم��وع، 
لتفريق جموعهم.. مل يخافو� ومل ُيجبنو�، وكان 

�لثبات قامو�سهم، و�لن�سر ُيحّلق يف �لأفق.
فا�ستخدم  �حل��اك��م،  ب��احل��زب  �ل��غ��ي��ظ  ����س��ت��د 
خللها  �سقط  �لتي  �ملُميتة  �لقاتلة  �لأ�ساليب 
�لعديد من �ل�سهد�ء و�جلرحى، �أردتهم �سرعى، 

�أُ�سقيت  دماء  ف�سالت  بالعدم..  عليهم  وحكمت 
�لد�فئة..  �ل�سم�س  �أ�سعة  وت�سربتها  �لأر�س،  بها 
�لتحرر، وفتحت  �لتي خطت م�سري  تلك �لأرو�ح 

بو�بة �لنطلق �إىل �مل�ستقبل �مل�سرق.
�لقلوب  يف  بقيت  �لذ�كرة،  من  تذهب  مل  دم��اء 
�حلاكم،  �حل��زب  و�إج��ر�م  حماقة  على  �ساهدة 
حلرم  م�ستحل  ج��ائ��ر،  حكم  �إل  يكن  مل  �ل��ذي 
�هلل، ناكث لعهد �هلل، خمالف ل�سنة ر�سول �هلل، 
يعمل يف عباد �هلل بالإثم و�لعدو�ن.. وما مت�سكه 
�لأرعن -�لغري منطقي- بكر�سي �حلكم �إل جزء 

من ظلمه �لأ�سود.
ما �رتعد �ل�سارع، وز�د �سلبة وقوة، وكانت تلك 
يف  �أوق��دت  ن��ارً�  قلوبهم  من  نزفت  �لتي  �لدماء 
�سدورهم �لثبات و�لعزم نحو �لتخل�س من حكم 

عفا عليه �لزمن و�ساخ..
ق��ر�آن ل يجوز �خل��روج عليه،  وما نظن �حلاكم 
فاإن تركوه فاجلحيم �مل�ستعرة!!، ول ر�سول وجب 
�سورى  ب��ل  �لأب��دي��ة!!،  فالعبودية  و�إل  �تباعه، 
�هلل  يخاف  رئي�س  �ختيار  بو��سطته  يتم  بينهم، 

يف �سعبه، تقي �سخي.
و�سدق  نزلو�  �لذين  قلوب  �أغلب  طهارة  ورغم 
من  ظهر  �أن��ه  �إل  �حل�سنة،  وبادرتهم  نو�ياهم 
�لبعيد ل�سو�س �ند�سو� بني �ملتظاهرين، كربو� 
مع  خرجو�  �لفقر�ء،  وق��وت  �لبوؤ�ساء  لقمة  من 
و��ستغلو�  �أحلمهم،  على  وت�سلقو�  �ملتظاهرين 
دم���اءه���م؛ ف��ق��ط ل��ي��ت��م �خ��ت��ي��اره��م ف��ي��م��ا بعد 

للحكم..
قّوتها،  �أوج  يف  كانت  �ل��ث��ورة  �أن  �ل��رغ��م  وعلى 
يف  رم��ق  لآخ��ر  للت�سحية  م�ستعدون  و�ل�سباب 
فكبحو�  باملر�ساد،  لهم  �ملند�سون  كان  حياتهم، 

جماح �أحلمهم، وحاربوهم لي�سكتو� �أ�سو�تهم، 
وحتققت  �ن��ت��ه��ت،  ق��د  ل��ه��م  بالن�سبة  ف��ال��ث��ورة 
غاياتها، مبجرد �إ�سارة من �خلليج ويف مقدمتهم 
و�أ�سبح  وك��ف��ى(...  هنا  )�إىل  ب��اأن  »�ل�سعودية« 
�حلارقة،  �ل�سلطة  نار  نارين،  بني  �ملتظاهرون 

ونار �لل�سو�س و�أ�سيادهم من دول �جلو�ر.
�أرو�ح ماز�لت ثائرة  ُرِفَعت  ُرِفَعت �خليام ومعها 
�لعد�د مبوؤ�مرة  َر  فِّ و�سُ ثورتها م�ستمرة..  ثابتة، 
وُمِلئت  �لبطون،  و�أُتِخمت  �خلليجية،  �مل��ب��ادرة 
�لإع��د�م يف  فاأعلنو� عن بدء مر��سيم  �جليوب، 

�ساحة �لظلم وعلى �مللأ.
��ِرق��ت دم��اء  َ م�سار �ل��ث��ورة �ل��ط��اه��رة، و���سُ وُغ���ريِّ
�ل�����س��رف��اء، و�ع��ت��ل��ت �ل��ك��ر���س��ي ي��د خ��ائ��ن��ة -م��ا 
�أم��ي��ن��ة-، وح��ا���س��ي��ة حل��اه��م طويلة  ع��ه��دن��اه��ا 
و�أياديهم  قا�سية،  وقلوبهم  م���در�رة،  وعيونهم 
بحق  ثورة  كانت  �أنها  َبْيد  غ��د�رة..  �ل�سعب  على 
�آيلة  بيوتهم  �سعب  بها  قام  جائر،  �سلطان  على 
فيها  مب��ا  �ل��ي��م��ن،  ليبنو�  ف��خ��رج��و�  لل�سقوط، 

منازلهم.
ُيرّوج  كما  نكبة  ل  �لكلمة،  تعنيه  مبا  ثورة  كانت 
لها �ل�سفهاء، ول موؤ�مرة كما ين�سر ذلك �أمر��س 
�لقلوب، بل كانت بد�ية لأجمل بلد حر ل يحكمه 
�ملليء  �لطويل  م�سو�رها  لة  مو��سِ �جل��ه��لء، 
بامل�ساق و�ل�سعاب، �لذي ما فتئ �حلزب �حلاكم 
�لأحر�ر..  �لأ�سو�ك يف طريق  رمي  �جلديد عن 
ر�ف�سني  ج��ه��ود  �سكلتها  ط��اه��رة  ب���ذرة  ك��ان��ت 
وفيها  �سبتمرب،   21 ثورة  �سجرة  لتكرب  �خلنوع؛ 
دون  �حلاكم  فيها  �ل�سعب  وكان  �حلرية،  ُتّوجت 
و�ساية من عامل منافق، ول ُمّدعي للدميقر�طية 

ناعق.
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فلول �حلروب �لتي ك�سفت عن مناقب �لن�ساء، 
�لبطولت  م��ن  �مل�سلوب  حقها  لها  و�أع����ادت 
�سعدة  ن�����س��اء  �مل���وؤرخ���ني  �أدر�ج  يف  �مل��دف��ون��ة 
مر�ن،  جبال  على  كن  من  وبالأخ�س  �ل�سماء، 
كانت  و�ل��ت��ي  �ل��وع��رة،  �جلبلية  �ملنطقة  تلك 
على  ت��رب��ى  م��ن  �لت�سحيات،  منبع  ولز�ل����ت 
�أيديهن �لرجال �لكو��سر و�لأ�سبال �جلو�رح..  

نو�ل �ملر�ين عن �أمها تتحدث ب�سموخ �ملتحدي 
وعزة �ملنت�سر: 

بها،  �أف��خ��ر  �لتي  �لأم  تلك  م���ر�ن،  بطلة  �إن��ه��ا 
�إج��لًل  و�أنحني  �لعظيم،  �لثناء  لها  و�أح��م��ل 

لعظمتها..
طريق  رتنا  ب�سّ جهادية،  �إميانية  تربية  ربتنا 
�ملقنعني  م�سارع  فيه  تتهاوى  زم��ن  يف  �حل��ق 
بلبا�س �لدين �لز�ئف، جماهدة يف زمن َقّل فيه 

�لرجال،  حتدت عتاولة �لطغيان..

�أم لولدين وبنتني �أنا ثالثتهما، تقطن يف عزلة 
على  �نك�سر  من  م��ر�ن،  جبال  �أعلى  عمر  ول��د 
متنها خفافي�س �لظلم، مل تخ�سع حينها لأي 

متجرب. 
�أثنى  �حلوثي  �لدين  بدر  �مللك  عبد  �ل�سيد   -
هو  فما  حما�سر�ته،  من  حما�سرة  يف  عليها 

�ل�سيء �لذي قامت به لتحظى بهذه �ملكانة؟
�إجابة  وفيه  �لعظيمة  تلك  عن  �أتكلم  دعوين   -
يف  بد�يتها  منذ  �حل��روب  عا�سرت  �سوؤ�لكم، 
�سعدة، وكان لها دور بارز يف خدمة دين �هلل، 

وخدمة �أوليائه..
�ل�سلطات  علينا  �أطبقته  ح�سار  هناك  ك��ان 
�أمم��ي،  عربي  و�سمت  تخاذل  ظل  يف  �لظاملة 
�لذين �سدقو�  �ملجاهدين  �لقليلة من  �لقلة  �إل 
وتختف  تتو�ر  ومل  للح�سار،  تاأبه  مل  �هلل،  مع 
�لكثري  فيه  ت���و�رى  �ل��ذي  �خل��وف  �ستار  حت��ت 

وثباتًا  قوة  ز�دها  بل  �ملتخاذلني،   �لرجال  من 
و�سربً�.

 �ساندت �إخو�نها، وحتملت �ل�سعاب و�مل�سقة.. 
ذهبت  عندما  �أذهاننا  يف  �سيتخلد  موقف  لها 
-قبل  م�سلح  علي  عبد�هلل  �ل�سيد  خالها  مع 
�لدين  ب��در  ح�سني  �ل�سيد  �إىل  ��ست�سهاده- 
باجلهاد،  لها  ي���اأذن  �أن  منه  ت��ري��د  �حل��وث��ي، 
و�لذهاب جلبهات �لقتال، وقد ��ستعدت بالعتاد 
بارك  ))�رجعي  قائًل:  عليها  فرد  و�ل�سلح، 
�هلل فيك ويف �لن�ساء �أمثالك، فاإذ� َقّل �لرجال 
�أو تخاذلو� ف�سوف ندعوكن، فالقتال مل يوجب 
عليكن بعد، و�إمنا عليكن بالأعمال �لتي تقدرن 

عليها((. 
- ما هو �لدور �لتي قامت به يف تلك �لفرتة؟

- �لإمد�د للمجاهدين مع �أخو�تها �أم يحي و�أم 
ح�سني وغريهن من �ملجاهد�ت، يجلنب �لدقيق 

 ووجع
ٌ

نساُء صعدة.. كتمان

كتابات

وردة الرميمة

اأيتها املطرزة بعناقيد الرمان, يا نبتة ربانية على ثرى الطهر اليمني, اأيتها العظيمة بعظمة الرجال,
الزاهية بزهو ولدانك الأبرار, الطاهرة بطهر حورياتك, النقية بنقاء اأ�شفيائك ال�شهداء..

مهما كتبت وكتب املوؤرخون عنك فما اأوفينا ولو بركلة واحدة داخل رحمك العفيف, يا قبلة كل نا�شك ومتعبد, 
يا وجهة كل عابر, يا مالذًا لكل خائف وذليل.. اإليِك ومنِك �شمر املجد كي يعلو ويرنو ناطحًا اجلوزاء املجرة.. 
ولد الإباء منك بي�شر و�شهولة.. يا من غر�شِت بذرة ال�شهداء يف كل اأر�س, يف �شهل وجبل, يف بر وبحر, فاأنبتت 

اآلف الفروع من الن�شاء العظيمات ممن حملن على اأعاتقهن م�شوؤولية الذود عن كرامة وتراب هذه الأر�س 
الطاهرة, فلم جتن ثمارهن �شعدة وحدها, بل فاح �شذى عطرهن اإىل كل الأو�شاط يف داخل اليمن وخارجها, 

تاركة لها ب�شمات على اأر�شفة املجد رغم ما حتمله من كتمان ووجع.
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ا�شتعدت بالعتاد وال�شالح تريد اخلروج للجبهات.	 
رد عليها ال�شهيد القائد: اإذا قّل الرجال اأو تخاذلوا ف�شوف ندعوكن.	 

تتحدث لـ"الزهراء" عن والدتها:
نوال المراني هي األم التي بصرتنا 
طريق الحق في زمن قل فيه الرجال



و�أدوي���ة من منطقه  وم��و�د غذ�ئية  و�ل��ذخ��رية 
تدعى  جمعة �آل فا�سل، تبعد عن جرف �سلمان 
وق�سف  وع���رة،  طريقها  ك��ي��ل��وه��ات،  ب�سبعة 

م�ستمر، وبل حذ�ء ترتديه..
مظلم  �أ�سود  وليل  �لطريق،  طول  على  �أ�سو�ك 
�أ�سابع يدها لرتى مكان و�سع  لتكاد ترى فيه 
�إىل  ليًل  �لطعام  ُت��ه��ّرب  ذل��ك  وم��ع  �أقد�مها، 
�جلرف.. طلقات نار ع�سو�ئية ل مُتيز �لرجل 

من �ملر�أة.
بر�سا�سة  فاإذ�  ليًل،  �لطعام  حملن  يوم  ذ�ت 
فوق  تعالت  لكنها  �أختها،  قدم  ت�سيب  �لغدر 
معها،  من  قوى  تخور  ل  حتى  وجر�حها؛  �أملها 
�لبقية،  لتحفز  �مل��وج��وع؛  �بت�سامة  وتبت�سم 

وتبعث فيهن �ل�سجاعة.
عظيمة،  و�لدتكم  بها  قامت  �لتي  �لأعمال   -

فهل كان هناك ثمة �سيء تخ�ساه؟
- نعم، ما ز�د من �أملها هي �مل�سايقات من ِقبل 
�ملنافقني و�ل�سلطات �لظاملة و�لأخلق �ملتدنية 
و�لأع��ر�ف،  �لعاد�ت  ناأت عن  �لتي  جلنودهم، 
فقد حاولو� عدة مر�ت �أن ي�سجنوها هي و�أختها 

�أم يحي، عندما �أقمن فعالية عيد �لغدير.. 
لقتحام  مرتزقتهم  من  بع�سًا  �أر�سلو�  حيث 
�لإغر�ء�ت  �إىل  فلجاأو�  بذلك،  فف�سلو�  �ملنزل، 

�مل�������ادي�������ة، و�����س���ت���غ���لل 
�لظروف.. 

ق���ال �أح���ده���م: 
�أن��������ِت �أرم����ل����ة 
�أطفال،  ولديك 

و�أن����ت����م ب��ح��اج��ة 
ل��ل��م��ال، ف��م��ا ر�أي���ك 
�أل��ف  م��ائ��ة  نعطيك 
خدمة  مقابل  ري���ال 
لنا،  ت�سديها  ب�سيطة 
�أماكن  عن  �أخربينا 
وج�������ود �جل���رح���ى 
وم����ن ه���م �ل��ذي��ن 
��������س�������ارك�������و� يف 
�لدفاع مع ح�سني 

�سد�ها  ي��رتدد  بكلمات  عليهم  ردت  �حلوثي؟ 
على جدر�ن �لتاريخ: ))وو�هلل لو ناأكل �لرت�ب 
ومنوت جوعًا لكان عليَّ �أهون مما تطلبون، ولو 
كلمة  مني  �سمعتم  ما  �لآن  تعدموين  �أن  �أردت 

و�حدة((.
�ملو�قف  ه��ذه  بعد  �لن�سال  عن  توقفت  هل   -

�لدنيئة �لتي ح�سلت لها؟
بل ز�دها عزً� ون�سرً� و�سمودً�،  تتوقف،  - مل 
حيث ح�سرت بقية �حلروب وبنف�س �ل�سجاعة.. 
�أ�سيبت هي و�أختها �لثانية �أثناء �قتحام �لعدو 
ون�ست  بالدبابات، ف�سمدت جر�حها  للمنطقة 
�جلرحى  بقية  و�آث��رت  تنزف،  �لتي  جروحها 

على نف�سها..
مل تتوقف عند هذه �ملحطة، بل دفعت بابنها 

��ست�سهد  �جل��ب��ه��ات..  �إىل  و�أخ��ي��ه��ا 
�أخوها، و�أُعيق فلذة كبدها..
�أن  �هلل  ت���دع���و  ولز�ل��������ت 
ل  لأنها  تق�سريها  ي�سامح 

لتدفع  ُكرث  �أولدً�  متلك 
�إىل  ب�����ه�����م 

ميادين �ل�سرف و�لكر�مة. 
�أنينها، وُتنزف ول  ُي�سمع  �ليوم تئن ول  �سعدة 
يغور،  وماوؤها  يبور،  تر�بها  جرحها..  ُي�سمد 

ت�سمم فيها �ل�سجر و�حلجر و�لب�سر.. 
ت�سحياتك  وع��ن  عنك  ي�سمت  ه��ذ�  كل  �أبعد 
جندتها  منكم  ت��ري��د  ل  ه��ي  �ل��ي��م��ن،  �أب���ن���اء 
ون�ساوؤها  و�أ�سجارها  فاأحجارها  ب��ال��رج��ال، 
�إعلمكم،  من  �لقليل  �أعطوها  فقط  رج��ال، 
ج��ر�ح  لن�سمد  هلمو�  �أن  تناديكم  فماز�لت 
ودموع  �ليتامى  �أطفالنا  دم��وع  ومن�سح  �أمتنا، 
من  �ملجد  �سم�س  ت�سرق  لكي  �لثكاىل؛  ن�سائها 

جديد.

�لعدد )3( مار�س 2017م
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جعلوا الولـــدان شـيبــًا

عن جامعي بدر 
والحشحوش

باأي ذنب ُتقتل الب�شمة على �شفاه الرباءة؟! ما اجلرم الذي ارتكبته براءة الطفولة؟! 
واأي مداد ُخط به حروف تغتال الأمومة؟! اإنها نف�س الأيادي التي تلطخت بدماء اإمام 
الأمة وو�شيها -علي بن اأبي طالب-, واأفواه ت�شربت حب ال�شلطة والإمارة, حتى اأ�شبحت 
بيوت اهلل م�شرحًا للجرائم الوح�شية.. هي تلك الفظاعة التي اأجنبت الفجور من ذلك 
الزمان وحتى ع�شرنا هذا, مع اختالف اأداة القتل والتنكيل, فاإن �شال دم اأبي احل�شنني 
قبل قرون وُغّيب يف الرثى تاريخه, فها قد اأُعيد على اأر�س ال�شعيدة ذكراه يف جامعني 
من اجلوامع املعروفة )بدر واحل�شحو�س(, لي�شت كنائ�س اليهود اأو مقاٍه يف اأو�شاط تل 
اأبيب, هي م�شاجد يذكر فيها ا�شم اهلل عليها, رجاٌل خرجوا من منازلهم ملبني نداء ربهم 
على اأمل العودة, اأحدهم ترك اأمًا تطلق ب�شمة, واآخر وّدع طفاًل ُيلوح بيده وعليه تعلو 
ال�شحكة, وابن اخلم�س �شنوات قّبل راأ�س اأمه ذاهبًا لريى امل�شجد, بيت اهلل, مكربات 
ال�شوت جذبت عقله و�شمعه وب�شره, لكن احللم اأ�شبح كابو�شًا, �شرق الأمن واحللم الذي 
ر�شمه, فهناك على قارعة الطريق من وراء اجلدران يبكي بحرقة, فقد اأخوه من �شاركه 
اللعبة.. دمااااااء ت�شيل و�شرخات تعلو: ابن من ذاك الطفل؟ ويا حرقة قلب اأمه!!..
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وتفرقت  حلومهم  تناثرت  وهناك  هنا  اأطفال 
كاملجنون  ويعدو  ينادي  اأب  وذاك  مفا�شلهم, 
فلذة  يا  اأنت  اأين  امل�شتكاء,  ابن  يا  اإبراهيم,  يا 
كبدي؟ تعرثت قدمه يف ج�شد طفل مل يكن يعلم 
كلمات  وتذكر  جبينه,  عن  الدم  م�شح  ابنه,  اأنه 
خاله  ���ش��ورة  راأى  عندما  خ��روج��ه  قبل  قالها 

ال�شهيد: اأريد اأن اأكون �شهيدًا مثله..
عمره,  من  �شبعًا  يتجاوز  مل  الق�شم  مراد  بدر  و 
جثة  فعاد  اأبيه,  مع  عودته  تنتظر  اأم��اً  ت��رك 

هامدة..
حني  الوادعي  احل�شن  ول��ده  ق�شة  ي��روي  وه��ذا 
ال�شهادة,  عن  مو�شوعًا  له  يكتب  اأن  منه  طلب 
وتذكر كلمات قالها له ممازحًا: اأتريد اأن تكون 
اأب  �شيكون  م��ن  اأن��ت  عليه:  ف��رد  �شهيد؟,  اب��ن 

ال�شهيد..
بندقية  يحمال  مل  ح�شني,  واأخوه  القبلي  �شيف 
يتبادلن  اأكتافهم,  على  �شجادة  بل  جعبة,  اأو 
الإمام,  خلف  �شي�شلي  من  يت�شابقان  ال�شحكات, 

فكانت اأيادي الغدر قد �شبقتهما..
اأما زين العابدين واأخوه جمد الدين اجلاهلي, مل 
يكونا حر�شًا جمهوريًا اأو جلانًا �شعبية اأو منفذي 
فا�شل,  ملعلم  ول��دان  اإنهما  ع�شكرية,  ملخططات 
البيت,  اآل  وحمبة  اهلل  حب  على  يربيهما  كان 
وطفليه,  الأب  من  نالت  خبيثة  اآثمة  ي��دًا  لكن 
فكيف هو حال اأم ترتقب زوجها وفلذات كبدها 

بعد �شماع خرب التفجري لتفجع بهم جميعًا؟!!
اأي ج��رم اقرتفت  ال��ب�����ش��اول,  ي��ا ط��ه  اأن���ت  اأم���ا 
قائمة  يف  امل��ط��ل��وب��ني,  قائمة  يف  ت��ك��ون  حتى 
امل�شتهدفني؟! جرمك يا �شغريي اأنك تفرح بيوم 

اجلمعة وتطري فرحًا للخروج ل�شالتها.. 
فيكما  الرباءة  قتل  وجعًا  يا  الهادي,  وعلي  طه 
لتنتهي من الدنيا �شحكة مالأت قلب اأمكما, لتودع 
فرحًا بعدكما, لكن قد نالت اأرواحكما الطاهرة 

ما متنيتماه..
الأبي�س  لبا�شكما  احل��اج,  وكمال  ع��ادل  وذاك 

الذي خرجتما به عاد م�شبوغًا بلون الدم!!
تع�شًا لك اأيها اخلائن العميل...

برفقة  واآخ����ر  ول��دي��ه,  م��ع  احل��ي��اة  ف���ارق  اأٌب 
اأخويه..

ع����ب����دال����ع����ظ����ي����م 
احل�����م�����زي, ط��ف��ٌل 
ق��ل��ب��ه  يف  ي���ح���م���ل 
عا�شق  الدين,  حب 

امل���������ش����اج����د, ت������ّواق 
لال�شتماع  حمبًا  للجمعة, 

واملواعظ واخلطب رغم �شغر 
اهلل  فاأحب  اهلل  اأحببت  �شنه.. 

قربك.
ع�شقا  وحممد«,  »علي  املطاع  وابنا 

وّدع��ا  امل���رح,  يحبان  احل���زن,  فع�شقهما  ال��ف��رح 
والدتهما والفرح ميالأ عينيهما, خرجا م�شرعني 

لأداء �شالة  اجلمعة,  فما اأفظع ما لقيتماه..
اإن  ما  الزوامل,  اأحب  ال�شبيبي  الرحمن  فتح  و 
لديه  ما  كل  ي��رتك  حتى  اجلمعة  ن��داء  ي�شمع 

ليذهب ملالقاة ربه..
ن�شيبًا,  ا�شمك  من  لك  كم  الدين,  جمد  يا  واأنت 
احلرية  عن  تتحدث  اهلل,  اإىل  ال��دع��وة  تهوى 
اأن حماربتهم حق  اأثبت لهم  ومواجهة الظاملني, 

ل بد منه..
فراغًا  تركت  اأم��ك,  قلب  اآمل��ت  ال�شريف,  حممد 
مل  اأُم��ًا  حرموا  ال��دم��وع...  عليه  جتري  ومكانًا 
يبلغ عمر وليدها ال�شاد�شة, كانت �شحكاته متالأ 

عليها حياتها..
ارتقى  اهلل,  لكتاب  حافظًا  كان  الكب�شي,  حممد 

اإىل ملكوت ربه لي�شهد على ما حدث له..
كان  كم  اأح��الم��ه,  حبل  قطعوا  عثمان,  حممد 
يطمح اأن يكون خطيبًا وقياديًا لتحرير اليمن..

اأمه  تودعه  جمعة  كل  يف  الطبيب,  اهلل  ن�شر 
وتنتظر عودته لينقل لها �شعائر �شالة اجلمعة 
الربيئة  البت�شامة  تلك  ي��رى  من  وخطبتيها, 
على وجهه يدرك مدى حقد وغل ذلك الإجرام 
من  ب��ه  يخرج  ال��ذي  الكم  اإل  ل��ه  ه��ّم  ل  ال��ذي 

حادثة التفجري..
اأما امل�شيبة الكربى هي املنظمة الدولية حلقوق 
الطفل, واأختها منظمة حقوق الإن�شان, ل اأدري 
كوكب  من  م�شنف  اليمني  الطفل  اأيها  اأن��ت  هل 

اآخر؟! األ�شت اإن�شانًا؟!! األ�شت طفال؟!!
�شحقًا لكم وملنظماتكم وكذباتكم, جبناء اأنتم.. 
وعظيم اأنت اأيها الطفل اليمني, اأنهوا كل مظاهر 
الفرح يف حياتك, جعلوا اأعيادك اأحزانًا, لكنك 
اأنت  الإن�شان,  اأنت  اأنك  العامل  ولكل  لهم  اأثبت 
الطغيان,  ع��رو���س  هزيت  ب�شمودك  الأق���وى, 
الطرقات  امل�شاجد, يف  املدار�س, يف  فاقتلوين يف 

الهامة,  مرفوع  �شاأظل  وال�شوارع,  والأزق��ة 
معتليًا عرو�س احلرية, والبقاء ما بقيت 

احلياة.
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اأولد  بني  وترتيبك  باإ�شمك  عرفني 
ال�شهيد؟

عام،   26 حممد عبد�لكرمي حممد �خليو�ين،  
�أن  �إخوتي �خلم�سة..  فر�ست علّي �لأقد�ر  �أكرب 
�أ�سيف لعمري عمرً� �أكون فيه لأخوتي �أبًا يف ظل 

غياب و�لدي. 

حدثنا عن �شخ�شيته كاأب؟  
يعانيه  كان  ما  رغم  عليه-  �هلل  -�سلم  �ل�سهيد 
�لأمة،   هذه  حال  ب�سبب  و�أوجاع  �آلم   من 
ُي�سعرنا  مل  لكنه  ووهن،  ذل  من  �أ�سابها  وما 
طبيعته.. على  �لظروف  هذه  توؤثر  ومل   بذلك، 
ويفتخر  يعتز  �ليمني   �ل�سعب  معظم  كان  �إذ� 
نر�ه  �لذي  �أولده  نحن  عنا  فماذ�  باخليو�ين، 
له  مثيل  ل  �لذي  وقدوتنا  وفخرنا  عزتنا  و�سام 

�أن كان هنالك من  �أعتقد  يف هذ� �لع�سر!!، ول 
�لق�سية  نف�س  له  كان  من  �إل  كو�لدي،  �سياأتي 

و�ملبادئ.

من يكون عبد الكرمي اخليواين؟
لي�س رجًل فح�سب، بل وطن باأكمله، �حتوى جميع 
�لأحز�ب  جميع  �أن  حتى  و�لأطياف،  �ملكونات 
�أنه �أحد �أع�سائها وركائزها �لتي  كانت حتت�سبه 
تعتمد عليه بب�ساطته وتو��سعه مع �جلميع، حيث 
ترى �ل�سعفاء جتد معهم و�لدي، ل فرق �إن كان 
من يجل�س �إليه غنيًا �أم فقريً�.. كان هو �لأقرب 
�إىل جنب  لل�سعفاء، جنبًا  –عز وجل-  بعد �هلل 
�أي من �ل�سطهاد�ت  �إن و�جهتهم  �ملو�طنني  مع 
للم�ساندة  بجو�رهم  ويقف  يو��سيهم  بهم،  وعلم 

ول يتخلى عنهم..
يكفينا  لن  فالوقت  عنه  �أحتدث  �أن  �أردت  �إذ� 

لذلك، ول �ل�سطور ت�سع ما �أكن له كاأب.. 

اأكان يع�شق الق�شبان اأم اأن الق�شبان هي 
من ع�شقته؟

وقوده  �سريبته،  فللن�سال  ذلك،  يف  فرق  ل 
للحرية  ي�سعى  من  وموؤكد  �لت�سحيات... 
و�لأ�سفاد؛  �لق�سبان  يع�سق  �أن  بد  ل  و�لكر�مة 
على  �لعاتي  ب�سموخه  ويده�سها  ليك�سرها 
�حلق،  لإحياء  و�ل  و�ليان،  فهنالك  �لعاتي.. 
خل�سية  �حلق  �أهل  و��سطهاد  لل�سجن  وو�ل 
من  و�لدي  و�عتز�ز  فخر  وبكل  �نك�ساره.. 

�أجد�ده  نهج  على  و�أعلمه  �حلق،  �أهل  ولة 
�مل�سطفى و�ملرت�سى و�سبطيهما..

من  ولكن  �أبي،  عن  �أقوله  ما  يف  �أبالغ  ل  �أنا 
و�عتقالت،  ملحقات،  من  به  مر  ما  خلل 
للمنزل،  و�قتحام  و�ختطافات،  و�عتد�ء�ت، 
ن�سرها،  ير�أ�س  كان  �لتي  �ل�سحيفة  و�إغلق 
�ل�سحفية  حقوقه  ممار�سة  من  ومنعه 
و�حلقوقية، ومنعه من �ل�سفر للخارج.. فكيف 
لرجل –كو�لدي- �أّل يكون بحجم هذ� �لوطن، 
و�آلم  و�أعباءه  همومه  عنه  حمل  �لذي  وهو 
جر�حه ومعاناته ومعاناة �سعبه، ق�سية �جلنوب 
�لف�ساد  وملفات  و�لتوريث  و�جلعا�سن،  و�سعدة 
و�مللفات  �لأمور  من  ذلك  وغري  �لنفط،  يف 
وعندما  هذ�  كل  حتمل  رجل  و�لق�سايا..!! 
بل  معاناته،  و�ألم  حزنه  ُيظهر  ل  يقابلك 
يقابلك وي�ستقبلك بابت�سامته �ملعهودة ومي�سي 
وكر�مة  وطن،  �سيادة  لأجل  دربه؛  طريق  يف 
�لو�ساية. �أنو�ع  كل  ويجابه  يرف�س   �سعب.. 

�أجل هذ� هو �لوطن عبد�لكرمي �خليو�ين.

من هي ال�شخ�شيات التي اأثرت فيه؟
و�آله(،   عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  بر�سول  تاأثر 
و�لإمام  �حل�سني،  و�لإمام  علي،  وبالإمام 
زينب..  و�ل�سيدة  فاطمة،  و�سيدتنا  زيد، 
�سد  بثورتهم  �سديدً�  تاأثرً�  متاأثر  كان  �أجل 
لأجل  بت�سحياتهم  تاأثر  و�لطغيان،  �لظلم 
بها. �هلل  كرمهم  �لذين  �لنا�س   حترير 

لقاء

اأر�شدتنا الطريق,  ومن مدر�شة  اأمهاتنا اأحرارًا, وفطرة املوىل اأن ل نكون لغريه عبيدًا, و�شنة امل�شطفى  خرجنا من بطون 
احل�شني تعّلم اخليواين عدم ال�شكوت عن الظلم وال�شيم..  ترددت كثريًا من اأين اأبداأ لأبحر يف تفا�شيل حياته!! واأي طريق 

اأ�شلكه لأقتفي اأثره؟!.
احتار فكري وعجز حرب قلمي عن ذكر في�س اأخالق رجل ع�شقته الق�شبان, ومع هذا مل ي�شكت اأو يلني..

هنا يف "عاملنا الزهراء" اإلتقينا حممد اإبن ال�شهيد البطل عبدالكرمي اخليواين الذي حتدث يف هذا اللقاء عن والده:

حاوره: اأروى احلمزي

والدي ليس رجاًل فحسب 
بل وطن بأكمله..

ابن الشهيد عبدالكريم الخيواني يتحدث لـ"الزهراء"



�ملفكرين  ببع�س  متاأثرً�  كان  و�لدي  �أن  كما 
و�لأدباء، منهم علي �سريعتي، و�مل�سيحي جورج 
غريهم  ومن  �لربدوين،  وعبد�هلل  جرد�ق، 
و�لقادة  �لعلماء  ببع�س  تاأثره  �أما  �لكثري.. 
حيث  �هلل،   ف�سل  ح�سني  حممد  �ل�سيد  مثل 
بال�سيد  �أي�سًا  معه متاهيًا عجيبًا،  يتماها  كان 
ن�سر  ح�سن  و�ل�سيد  �ملوؤيدي،  �لدين  جمد 
�هلل، و�ل�سهيد �لقائد �ل�سيد ح�سني بدر �لدين 
�لدين  بدر  عبد�مللك  �لقائد  و�ل�سيد  �حلوثي، 

�حلوثي.

من اأحب النا�س واأقربهم اإليه؟
�ملو�طنون..  هم  �إليه  و�أقربهم  �لنا�س  �أحب 
�ملقربني  �أ�سدقاءه  تق�سدين  كنِت  �إذ�  �أما 
�لقائد  �ل�سيد  بع�سهم:  �أذكر  كثريون،  فهم 
�حلفيظ  عبد  �لأ�ستاذ  �حلوثي،  عبد�مللك 
حممد  �ملن�سور،  يحيى  كلز   �أحمد  �خلز�ن، 
�ملرحوم  طاهر،  عبد�لباري  �لأ�ستاذ  نعمان، 
�هلل  جار  و�ل�سهيد  �جلاوي،  عمر  �لأ�ستاذ 
�ملتوكل..   عبد�مللك  حممد  و�ل�سهيد  عمر، 
و�لكثري  نوفاك،  جني  �لأ�ستاذة  �أن�سى  ل  كما 
�ل�سباب. م�ستوى  على  حتى  �أذكرهم   مل 

ما الذي كان يخيفه؟
و�أب�سط  �ليمني من حريته  �ملو�طن  �أن يجرد   
�لق�سبان  ع�سقته  ذلك  لأجل  حقوقه، 

و�حلديد.
املوقف؟

�أن�ساها  �أن  يل  ميكن  ل  �لتي  مو�قف  لنقل 
لأجل  و�سعى  ونا�سل  كافح  �لتي  مبادئه  كقيم 
ومل  لرت�سيخها،  مر�رً�  �سحى  و�لتي  حتقيقها 
تثِنه �سجون �ل�سلطان وقيود �ل�سجان و�أ�سو�ط 
كفيلة  تكون  قد  �لأ�سباب  فهذه  �جللدين، 
�لتهديد�ت  تلقيه  �سّيما  ل  �سخ�س  �أي  لردع 
فماذ�  �أ�سرته،  وت�سفية  بالت�سفية  �ملتكررة 
�سغري  �أثناء  لختطايف  حماولتني  بعد 
�لطرقات  يف  مر�ت  لعدة  �غتياله  وحماولة 
فر��س  يف  عليه  و�لعتد�ء  �ملنزل  و�قتحام 
عمرها  يتعدَّ  مل  �لتي  طفلته  و�أمام  �ملر�س 

�لأربعة �أعو�م و�أخذه �أمام �أنظار �لنا�س.
�أثناء  طفلته  �سخ�س  يرى  �أن  يكفي  �أل 
�تركو�  بابا،  باكية:  ت�سرخ  عليه  �لعتد�ء 
�ملنزل؛  لنافذة  تهرب  وي�ساهدها  بابا، 
م�ستمرة  �ل�سيد  كلب  تده�سها  �أن  خوفًا 
من  ببابا  �سر�خها  �أن  معتقدة  �ل�سر�خ،  يف 
عليه.. مر�ت  �لعتد�ء  �سيمنعهم من  �لنافذة 
ُيعتدى  عديدة ُيختطف وُيعذب، مر�ت عديدة 
جمموعات  من  للمنزل  عودته  �أثناء  عليه 

تتبعهم.. م�سلحة 
حتريرها  ير�أ�س  كان  �لتي  �ل�سحيفة  �إغلق 
�لذي  �لإخباري  �لإلكرتوين  �ملوقع  وحجب 
من  �لإعلم  و�سائل  ومنع  �أي�سًا  ير�أ�سه  كان 

�أن ُيحَرم �لإن�سان من كل  �لن�سر له، ماذ� بعد 
لكل  يتعر�س  من  ترى  هذ�  كل  ومع  حقوقه؟!، 
جام هذ� �حلقد و�حل�سار �ل�سلطوي وعتاولته 
�لظاملة وكلب �سيدهم �مل�سعورة ل ينحني ول 
يكل �أو يذل مرددً� �سعاره قائًل: )�سنو��سل(..

على من يريد �حلرية �أن يدفع �لثمن وي�سحي 
لأولئك  عبيدً�  نكون  �أن  يجب  ل  حترره،  لأجل 
�لظلمة، وتر�ه من خلف �لق�سبان يو��سل ثورته 
لعرو�س  �ملزلزل  حريته  �سوت  �لعامل  وي�سمع 
�لإجر�مية  مل�سروعاتهم  بالت�سدي  �لطغاة 
د�خل  �ملظلومني  ق�سايا  وفتحه  و�لفا�سدة، 
و�لورق  �لقلم  �إدخال  حظر  رغم  �ل�سجن 

و�ل�سحف.
بد�خله  و�سع  �لذي  �لعنرب  يتحول  �أن  ت�سوري 
ليحكو�  �ل�سجن  د�خل  للمظلومني  مز�ر  �إىل 
و�ل�ستقو�ء عليهم،  يعانوه من ظلم  ما  لو�لدي 
خلف  من  �لزو�ر  ملقابلة  خروجه  عند  حتى  بل 
�لق�سبان ياأتي �إليه �مل�ساجني لذلك. فكيف ملثل 

هذ� �أن �أن�ساه؟!!

ما اأكرث �شيء كان يدعوكم له؟
كان يو�سينا بال�سدق وقول �حلق مهما ح�سل، 
نكون  �أن  قبل  �أنف�سنا  مع  �سادقني  نكون  �أن 
�لذي  �لأخلقي  �لغري، و�لحرت�م  �سادقني مع 
و�كت�ساب  �لنا�س،  بني  �ساأن  للإن�سان  يجعل 

�لثقافة �لعلمية و�لأدبية.
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عي�شى ال�شهيد 
هو البن 

اخلام�س بالن�شبة لالأب, اأما 
بالن�شبة لالأم فهو البن الأول 

لها, فلديه �شتة اإخوة ذكور, 
واأربع اأخوات اإناث.

مقر  كان  ولكن  �سنعاء،  يف  �ل�سهيد  ولد 
خم�س  فيها  عا�س  تعز،  يف  �آنذ�ك  �ملعي�سة 
�سنة  فيها  ودر�س  عمره،  من  �سنو�ت 
متهيدي، ثم �نتقل عمل �لو�لد �إىل �سنعاء 
ودر�س فيها.. در�س مع �أخته �ل�سف �لأول 
ذكيًا  وكان  �لفر�ت،  مدر�سة  يف  و�لثاين 
جدً� حتى �أن �ملعلمة كانت جتعله يجل�س يف 
كر�سي لوحده؛ حتى ل يزعجه �لآخرين، ول 
كان  فقد  و�أدبه،  وعلى ذكائه  عليه  يوؤثرون 
�إىل  �نتقل  ثم  �ل�سغر،  منذ  مميزً�  طفًل 
يقر�أ  مدر�سة 26 �سبتمرب للأولد وقد كان 
فكانت  ويفهمه،  ويحفظه  يوم  يف  �لكتاب 
هو..  و�أجاب  �إل  �سيء  ت�ساأل عن  ل  �ملعلمة 
�سهاد�ت  على  ويح�سل  م  ُيكرَّ كان  وقد 
�إىل  �ملدر�سة  هذه  يف  ودر�س  �لتقدير، 
�ل�سف �لثامن ثم �نتقل �إىل مدر�سة هائل، 
مرحلة  و�آخر  �لوليد،  بن  خالد  مدر�سة  ثم 
وقد  �لنا�سر،  عبد  جمال  مدر�سة  كانت 
فيها،  وله ب�سمة  �إل  يفارق مدر�سة  كان ل 
و�ملدر�ء  �ملعلمون  وكان  طيبة،  �سمعة  وله 

يحرتمونه ويقدرونه.
كان ي�سوم �لثنني و�خلمي�س وعمره ما بني 
وي�سلي  �لليل  يقوم  وكان  و�لتا�سعة،  �لثامنة 
�أحمد  �لعلمة  و�لده  مع  �لفجر  �مل�سجد  يف 

حممد �ل�سامي..

وكان يقر�أ يف حلقات �لعلم و�لقر�آن �لكرمي، 
�سبعة  �لقر�آن  من  وحفظ  �لبلغة  فحفظ 
�أجز�ء على يد و�لده يف جامع في�سل، وثلثة 
من بعد يف جامع قبة �ملهدي على يد �ل�سيخ 
�حلليلي، وكان ُيدّر�س يف جامع في�سل �لأولد 

يف حلقات.
يهز  وكان  في�سل،  جلامع  �إمامًا  كان  كما 
يف  و�جلري�ن  �جلامع  يف  �لنا�س  م�ساعر 
ن�ساء  بع�س  وكانت  �ل�سجي،  ب�سوته  �لبيوت 
�جلري�ن يخرجن �إىل �لأحو��س لكي ي�ستمعن 

ل�سوته وهو ي�سلي.
كان حمبوبًا من �لأهل و�جلري�ن و�لأ�سحاب، 
عي�سى؛  با�سم  مولوده  �سمى  �لبع�س  �أن  حتى 
حبًا فيه، ومتنيًا منهم باأن يكونو� مثل عي�سى 

يف ُخلقه وعلمه.
على  وترعرع  �أبيه،  كنف  يف  �ل�سهيد  تربى 
على  ون�ساأ  �لكرمية،  و�ملبادئ  �لعليا  �لقيم 
كان  �لعلم،  حلقات  من  وبالقرب  �هلل  طاعة 
كتاب �هلل حظه، ور�سول �هلل قدوته، و�حرت�م 

�لعلماء مبدوؤه.
بعد �أن �أكمل در��سته �ملدر�سية �لتحق بجامعة 
فيها  وبرز  و�لقانون  �ل�سريعة  كلية  �سنعاء 
يف  �ملُجد..  و�ملثابر  �ملجتهد  �لطالب  كمثال 
نف�س �لوقت حتمل م�سئولية �أ�سرة، فقد �نتقل 

لل�سكن مع و�لدته منذ حد�ثة �سّنه.
�أيف بحق �أن  �أ�ستطيع  �إين ل   يف حقيقة �لأمر 
يف بالغت  مهما  �لو�سف  من  عي�سى   �أخي 
خلوقًا �إن�سانًا  كان  باأنه  يعرف  فالكل   ذلك، 
للآخرين، حمبًا  �لوفاء،  و�سيمته   ودودً�، 
 ويعي�س معهم همومهم و�أفر�حهم و�أحز�نهم،
حتى و�ملرّب�ت،  �خلري  فعل  �إىل  �سباقًا   وكان 
بلقائه ويفرحون  يحبونه  كانو�   �لأطفال 

.ومد�عبته لهم
�لآخرين  يقابل  ول  �لبت�سامة،  كثري  كان 

قلبه  يحمل يف  كان  ولو  ب�سا�سة حتى  بكل  �إل 
همومًا و�أحز�نًا.. لقد كانت م�ساعره فيا�سة، 
و�إميانه باهلل عميقًا، �أحب لقاء �هلل فاختاره 
و�ل�سديقني  �لنبيني  مع  جو�ره  �إىل  �هلل 

و�ل�سهد�ء و�ل�ساحلني وح�ُسن �أولئك رفيقا.
ميكنني  ل  كثرية  مو�قف  معي  له  كان  لقد 
روحي  تو�أم  كان  فقد  ذكرها،  �أو  ح�سرها 
ورفيقي يف حياتي، �أ�سكو له همي، وي�ساركني 
�أفر�حي يف عر�سي ويف ولدي، فكان �أول من 
يح�سن �أطفايل بعد �لولدة.. وكان يهتم بي 
يف  ي�ساعدين  وكان  لبيته،  وياأخذنا  ويزورنا 
تربيتهم وي�سرتي يل �لكتب �لتي تهتم برتبية 
�لف�سل يف  له  �لأطفال وتعليمهم.. كما كان 

ت�سجيلي يف �جلامعة.
- �ل�سهيد عي�سى �أحمد حممد علي �ل�سامي، 
يوم  2011م   /3  /18 تاريخ  يف  ��ست�سهد 

�جلمعة فيما ُعِرفت ب�)جمعة �لكر�مة(.
- �سبب ��ست�سهاده: تعر�س لطلق ناري عقب 
بجامعة  �لتغيري  �ساحة  يف  �جلمعة  �سلة 

�سنعاء من ِقبل �أيادي �لغدر.
�أجل حروب �سعدة  �ل�ساحة من  �إىل  - خرج 
و�لفقر�ء،  �مل�ست�سعفني  على  وِغرية  �لظاملة 
فقد كان يحمل َهم �لوطن و�ل�سعب و�ملجتمع 
يعي�س  �أن  ي�ستطيع  كان  �أنه  رغم  حوله،  من 
يهتم  كان  مثلما  �لعي�س  من  بحبوحة  يف 
بنف�سه فقط، لكنه مل يع�س لذ�ته �أبدً�، فلقد 
�سكلت �لثورة يف ذهنية �ل�سهيد �أروع �لطرق 
و�لت�سلط  و�ل�سقاء  �لبوؤ�س  من  للخل�س 
�لذي كان يرزح حتت كاهله �ل�سعب �ليمني، 
�مل�سري�ت  يف  و�سارك  �لثورة  يف  فانخرط 
و�جب  �لثورة  وباأن  �ل�سلمي،  بالن�سال  موؤمنًا 

�أكرث من كونها جمرد طريقة تغيري.
خروجه؛  لأمر  متقبلة  �لأ�سرة  كانت  نعم   -
�إميانه  و�سدق  عقله،  لرجاحة  به،  ملعرفتهم 
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�أو  عبثي  �سيء  بفعل  يقوم  ل  فهو  وعقيدته، 
تبعية لأحد، ل يقوم بفعل �سيء �إل عن قناعة.
�ل�ساحة؛  �إىل  خروجه  و�لدته  تعار�س  مل   -
يف  �سرورة  �أ�سبحت  �لثورة  �أن  لقتناعها 
و�سياع  و�ل�ستبد�د  �لظلم  فيه  تف�سى  و�سع 
من  �سعدة  به  مرت  ما  كذلك  �حلقوق.. 

حروب ظاملة.
ع�سر�ت  من  و�حدة  عي�سى  �ل�سهيد  و�لدة   -
�لود�ع  منها  �بنها  طلب  �للو�تي  �لأمهات 
�آبه  و�مل�ساحمة.. رحل ولدها عن �لدنيا غري 

باإحلاحها هي و�أخو�ته عليه بالزو�ج..
تكن  مل  �بنها  �أن  �ل�سهيد  و�لدة  تعتقد  كما 
كانت  لذ�  �لدنيا؛  فتيات  من  فتاة  له  ت�سلح 
لل�سهد�ء  عر�س  يوم  هي  �لكر�مة  جمعة 
�لذين �سقطو� فيها.. وكان عي�سى �أحد �أولئك 
�مليامني، و�أكرثهم ��ستعد�دً� وتاألقًاَ، ففي يوم 
�خلمي�س ليلة �جلمعة عاد �إىل �لبيت وجل�س 

يا�مه  ))بتلحظي  لها:  وقال  و�لدته  مع 
�زد�د  قد  له:  قالت  فيني؟  متغرية  حاجة 

�لبيا�س، قال لها: �ب�سري �حللقة((،
 فلقد ��ستعد ليوم عر�سه، وقد لحظت و�لدته 
نور �ل�سهادة �لتي مل تكن تعلم بها، ويف يوم 
�جلمعة قام و�غت�سل وتو�ساأ م�ستعدً� ل�سلة 
�جلمعة، ولب�س �لثوب �لأبي�س وذهب لو�لدته 
عي�سى  عي�سى،  �أم  يا  ))ود�عًا  لها:  قائًل 
�إىل  متوجهًا  وخرج  لي�ست�سهد((،  ذ�هب 

�ل�ساحة.
لقد كان هاج�س �ل�سهادة ير�وده د�ئمًا، فكان 
ومن  فل�سطني،  يف  ليجاهد  يذهب  �أن  يتمنى 

كتاباته:
عزة �سموخ و�إباء

يف بلد �لقد�س مهد �لأنبياء
و�سمود ون�سال وفد�ء

ل�سباب و�سيوخ ون�ساء

وجهاد لي�س فيه عناء
يف �سبيل �لقد�س �أحلى �لفناء

كذلك يف لبنان، يف �لعر�ق، يف �أي مكان 
يجد فيه �لظلم، كتابته على �حلروب يف 

لبنان.
حتى بد�أ �لظلم و�حلرب على �سعدة، بد�أ 

كتاباته على �سعدة وعلى ما يدور، حتى جاء 
�ليوم للخروج على �لظلم، فكان من �أو�ئل 
�ملنظمني لثورة �ل�سباب يف �ساحة �لتغيري 

بجامعة �سنعاء.. كان همه وقلقه و�أكرث 
ما يخ�ساه �أن يلتف �أحٌد على ثورة �ل�سباب 

وي�سادرها.
كان يحث �ل�سباب على �خلروج و�مل�ساركة 

يف �مل�سري�ت، فكفى �سمتًا و�سكوتًا، فقد 
حان �لوقت للخروج �سد �لظلم ومن �أجل 

م�ستقبل �أف�سل يكفل للجميع �لعي�س بكر�مة 
يف جمتمع ي�سوده �لعدل.
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ل �أعلم من �أين �أتت يل تلك �ل�سكينة و�ل�ستقر�ر، 
مل �أعد �أكرتث ملا يدور من حويل..

�حل�سني  جميعًا،  ��ست�سهدو�  ب��اأن��ه��م  �أب��ل��غ��ون��ا 
وحممد وعلي، وتقي م�ساب �إ�سابة بالغة.

لكن  علينا،  و���س��دي��دة  قا�سية  حل��ظ��ات  ك��ان��ت 
�سبحان �هلل كيف ربي هّون علينا �مل�ساب.

ح�سني  ك���ان  قائلة:  لنا  تتحدث  اجل���دة 
�سخ�سًا خُملقًا، ويوؤثر على نف�سه.. يف نف�س يوم 
�مل�سجد  �أمنيات  �سمن  �سديقه  ك��ان  �لنفجار 
فقال  �لأول،  �لن��ف��ج��ار  م��ن  رج��ل��ه  يف  و�أ���س��ي��ب 
�ساأقوم  و�أن���ا  نف�سك  ��سعف  �ذه��ب  ح�سني:  ل��ه 
مبهامك، وهناك ��ست�سهد ح�سني مكان �سديقه.
ُت��ق��ام م�سرية  �أق���ول ع��ن ح�����س��ني؟!، مل تكن  م��ا 
�أول  من  و�أخ��وه  هو  منطلقًا  كان  �لأول،  وهو  �إل 
و�أدعهم  �أ�سجعهم  وكنت  �سعدة،  على  �لعدو�ن 

يخرجون.

الأم: ل تفجعيني ياعمة....
�لنفجار  �سوت  على  �ل�سطح  و�سلت  اجل��دة: 
�لثاين و�لنا�س تخرج من �جلامع، �سرخت وقلت: 
يا �هلل ود�عتك �أولدي، وخرجت م�سرعة باجتاه 
�أتفقد �أولدي، كلما ذهبت �أعادوين من  �جلامع 

جديد.
لها:  �أق���ول  ب��اأم��ي  �ت�سلت  �سعور  ب��دون  الأم: 

�أولدي ��ست�سهدو� و�أنا �أبكي، قالت �أمي: قومي يا 
�بنتي �سلي و�ذكري �هلل، نحن �لآن �سناأتي. كنت 

�أقول يف نف�سي حتى و�حد يرجع، ولي�س �لثلثة.
�أتني لروؤيتنا، و�لتي تقول  عادت عمتي، و�لن�ساء 
جرحو�،  تقول  و�لتي  جميعًا،  ��ست�سهدو�  �لأولد 

تركتهم وذهبت لأ�سلي.
رميت حمولتي على �هلل ومل �أتوقف عن مناجاته، 

حلظات قبل اأن يغادر حممد وعلي مع والدهما وعمهم ح�شني الذي 
كان ي�شع من وجهه نور على غري العادة, وقتها كنت اأخاطب نف�شي قبل 
مغادرتهم املنزل: حممد ابني قد اأ�شبح رجاًل, �شبحان اهلل.
اجلدة ت�شمع �شوت انفجار, وت�شعد اإىل ال�شطح وهي تقول اجلامع.. 
اجلامع...

هاجر حممود

لقاء

األم: بعد أن علمت باستشهاد أوالدي رميت 
حمولتي على الله وذهبت للصالة

الجدة: كنت أذهب بهم إلى المسجد
وأرجعهم بنفسي
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�جلامع  �إىل  بهم  �أذه��ب  و�أن��ا  �سغارً�  كانو�  منذ 
على  و�أربيهم  �لعلم  �أدر�سهم  بنف�سي،  و�أرجعهم 
دين �هلل وعلى �لقر�آن وهدي �هلل يف جامع بدر، 

وبعدهم �أحفادي حممد وعلي.
ي�����س��اه��د�ن  وع��ل��ي  ك��ان��ا حم��م��د  ع��ن��دم��ا  الأم: 
يكونا  �أن  يريد�ن  كانا  �لثقفي،  خمتار  م�سل�سل 
يقاتل  �أن  يريد�ن  كانا  �لأ�سر�ر،  يقاتلن  مثلهم 
يف  �ل��رغ��ب��ة  كلها  حياتهما  ك��ان��ت  �لأم��ري��ك��ان، 

�لنتقام من �لأمريكان.
بلدنا،  يف  يح�سل  لهماما  �أ���س��رح  �أجل�س  كنت 
�لقر�آن عند �ملحطوري  و�آخذهما �مل�سجد يقر�آن 
م��ث��ل �أب��ي��ه��م��ا وع��م��ه��م��ا، وك��ن��ت �أج��ل�����س �أزوم���ل 
معهما)�سحكات ُتخرجها، و�لدموع تعت�سر تلك 

�ل�سحكات(..
وهما عن �جلنة،  �أنا  �أتكلم  كنت  �لأي��ام  �أحد  يف 
�أن �جلنة ح�ساد فعل �خلري يف  �أقول لهما  كنت 
�لدنيا، وح�ساد �ل�سلة، كنت �أقول لهما �أن فيها 
علي:  قال  �إليهما،  و�ملحببة  �جلميلة  �لأ�سياء  كل 
بدون مال يا �أمي؟، قلت: نعم، بدون مال.. �خرت 
�أي �سيء حتبه، كل �سيء  �أي �سيء تريده، �عمل 

موجود عند �هلل �سُيعطيه لك..
ذ�ك �ليوم كان علي يبكي �أنه هو �لذي �سيموت، 
وبعد قليل �لتفت �إيل حممد وهو يبكي، حزن �أنه 
بكيا  مو��ساته..  �أ�ستطع  مل  و�أن��ا  �سيموت،  �ل��ذي 
نف�سيهما..  وم�سدقان  �سيموتان،  �أنهما  �لثنان 
�أُر��سي  �ساعة  جل�ست  بعدها  �لق�سة...  ع�سنا 

�أن���ِت بالك  ي��ق��ول: ل،  حممد وع��ل��ي وك��ل و�ح���د 
فوؤ�دي  �أُنتزع  عليهما-..  �هلل  -�سلم  �أخي  عند 
على  �هلل  لعنة  كابو�سًا..  حلمًا  كاأنه  بفر�قهما، 
�سرهم،  من  �أِمنت  بلدنا  كيف  �نظرو�  �ليهود. 
وكيف نحن �لآن �آمنني يف بيوتنا، لنا �سنتان ومل 
نعد ن�سمع تفجري�ت.. �أمنا يف بيوتنا، �هلل ياأمن 

�للجان �ل�سعبية ويحفظهم بحفظه.
زدُت  هكذ�  �لو�سع  �أ�سبح  كيف  ر�أي���ت  عندما 
وحرقهم،  �لأر���س  من  �نتز�عهم  على  �إ���س��ر�رً� 
�أُحِرمت من �أولدها ب�سبب �إرهابهم،  �أمٍّ  كم من 
لن..  ُرمِّ زوجات  من  وكم  ُيِتمو�،  �أطفاٍل  من  وكم 
�لقاعدة �سيء بغي�س، ل بد �أن ُيز�لو�...  و�هلل لو 
مل يبَق رجٌل و�حٌد خلرجنا نحن �لن�ساء ننّكل بهم 
ول يبقى و�حد منهم.. مازلت �أنا وزوجي –تقي- 
ولن  و�لقوة،  �لإر�دة  بنف�س  و�جل��ر�ح  �لأمل  رغم 
�هلل  عو�سني  �لذي  و�حلمد هلل  �هلل،  دين  نرتك 
يكون على درب  وباإذن �هلل  مبحمٍد بدل حممد، 
وقد  �إل  يكرب  وما  نهجهم،  وينتهج  وعمه  �أخويه 

�نت�سرنا عليهم، و�أخرجناهم من بلدنا.
به  عملو�  كيف  �لبليلي  جامع  ر�أي��ِت  لو  اجلدة: 
بارك  ل  �هلل  �لعيد؟!!...  يوم  يف  �لكلب  ه��وؤلء 

لهم ول �أحلقهم خري كيف عملو� بالبلد!!
مرة و�أنا خارجة من بيتي يوم ما ح�سل �لتفجري 
من  دجاجة  لأ�سرتي  ذهبت  �ل�سلطان  ب�ستان  يف 
ُينظف  �لنظافة  عامل  وم���از�ل  �ل�����س��ارع  نهاية 
�ل�سارع، ومل يكن هناك �سيء يف �ل�سارع، وعندما 

تقول:  �لإذ�ع��ة  �أ�سمع يف  و�أنا  كي�سًا،  ر�أيت  عدُت 
م�سجلة  �أو  �أ���س��لك  �أو  غريب  �سيء  هناك  �إذ� 
وبعدها  �لأم��ن��ي��ة،  �جل��ه��ات  بلغو�  كي�س  د�خ���ل 
لهم:  وقلت  �لدكاكني،  يف  �لذين  وكلمت  ذهبت 
تعالو� �نظرو�، وكل و�حد يقول ل دخل له، ذهبت 
وطرقت لأحد جري�ين وقلت له: �أخرج يا ولدي، 
تعال و�نظر؛ كي ل تنفجر بنا يف �حلارة، فخرج 
وذهبنا �سويًا وقلت له: �نظر �لأ�سلك فيها وكل 
�سيء، قال: ماذ� نعمل؟، قلت: �ذهب و��ستدعي 
ل��ه..  قلت  م��ا  فنفذ  �مل��رك��ز،  يف  �ل��ذي��ن  �للجان 
وعندما �أتو� ور�أو� �لكي�س و�لأ�سلك �لتي بد�خله 
وكانو�  بتفكيكها،  وبد�أ  �للجان  �أفر�د  �أحد  ناولو� 

ي�ساهدوه من بعيد.
جامع بدر كم ح�سل جنبه ود�خله من تفجري�ت، 

و�سبحان �هلل �حلافظ.
الأم: ل �أعلم ملاذ� مل �أمنعهم وقد ح�سلت عدة 
تفجري�ت للم�سجد، كنت �أقول د�ئمًا: �أنا وعمتي 

يف يد �هلل.
اجلدة: يف ليلة �جلمعة كنت �أقول لهم: �خرجو� 
�جلامع مبكرً�، يوم �جلمعة عندما يدخل �لو�حد 
له  تكون  �لقر�آن  ويقر�أ  �مل�سحف  وياأخذ  مبكرً� 
ح�سنات ُكرُث، ومن يدخل متاأخرً� لن يكون له �إل 

ري�سًا.
بيا�سني،  �ساء �هلل حممّية  �إن  �سنعاء  �حلمد هلل 
حممية برجالها.. ربي يقويهم وين�سرهم ويثبت 

�أقد�مهم وين�سرهم على �لقوم �لكافرين.

�لعدد )3( مار�س 2017م
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حوار

بعد اأن جتمدت الكلمات يف حناجر 
املنظمات الدولية, وجفت اأقالم 
حقوق الإن�شان, وتنّكر زعماء 
العرب لعروبة اليمن, وبعد اأن 
اأ�شدلت حلى علماء ال�شلطة فختمت 
على اأفواههم, عاث العدوان يف 
اأر�س الإميان, غري اآبه بالقوانني 
والأعراف الدولية التي تكفل 
لالإن�شان حقوقه, وحني �شمت 
املحايدون بقولهم.. ا�شتباح قرن 
ال�شيطان واأذنابه البلدة الطيبة, 
وح�شد الآلف من الأبرياء ن�شاًء 
ورجاًل واأطفال, م�شتخدمًا كل 
اأدوات الرتكيع والإخ�شاع, اإىل 
جانب و�شائل الدمار, مبا فيها 
الأ�شلحة املحرمة دوليًا, لكنها 
اأُبيحت واأُجيزت يف اليمن, فال 
اأ�شوات الثكاىل �شمعوها, ول 
اأنات اجلرحى واآهات املكلومني 
ترجموها.. اأي جوار هذا الذي مل 
يراَع يف م�شلم اإّلً ول ذمة..

فمن باب امل�شوؤولية والوفاء لهذا 
الوطن احلبيب اأجرينا هذا اللقاء 
مع الأ�شتاذ/ عبداهلل عالو -رئي�س 
منظمة ال�شرق الأو�شط للتنمية 
وحقوق الإن�شان- الذي اأو�شح لنا 
ما يحدث من جرائم العدوان, حتت 
غطاء و�شمت اأممي ودويل..  

اإح�شائية  لديكم  هل  الكرمي,  اأخي   
متكاملة عن عدد ال�شحايا يف اليمن منذ 

بداية العدوان وحتى يومنا هذا؟
 بذلنا جمهودً� كبريً� يف حماولة لر�سد عدد 
�أولية  لكن هذه ح�سيلة  دقيق،  وب�سكل  �ل�سحايا 

مِلا ��ستطعنا توثيقه، حيث بلغ 
عدد �سحايا �لقتلى �إىل )15388( توزعت 

كالتايل: 
�أم��ا   ،)10367( �ل��رج��ال  م��ن  �ل�سحايا 
�سحايا �لن�ساء تعدى )2248(، مل َي�ْسلم �أطفال 
يف   )2773( عددهم  لي�سل  �حللم  يبلغو�  مل 
�سابقة مل تتحرك فيها �أي م�ساعر متد للإن�سانية 
�جلرحى  �أم��ا  �لقتلى،  يخ�س  ما  ه��ذ�  ب�سلة.. 
فقد متكنا من ح�سر هذه �لن�سبة من �جلرحى 
ح�سيلة كلية مِلا وثقناه، فاجلرحى ب�سكل عام بلغ 
عددهم 30213((، من �لرجال )23150( 
ومن  جريحة،   )3713( �لن�ساء  ومن  جريحًا، 

�لأطفال )3350( 

 مازال هناك ت�شارب يف عدد ال�شحايا 
حقوقية  منظمات  وه��ن��اك  ال��ي��م��ن,  يف 

ت�شكك يف الن�شبة املكتوبة لل�شحايا؟ 
وبينهم  مدنيني  �سحايا  يوجد  �حلقيقة  يف   
�لتى  �حلرب  جر�ئم  نتيجة  قتلو�  و�أطفال  ن�ساء 
خلل  من  �ل�سعودية  بقيادة  �لتحالف  يرتكبها 
�أم��ا  �مل��دن��ي��ة،  �لأه����د�ف  على  �جل���وى  �لق�سف 
ب�سيطة  فو�رق  هناك  �لأرق��ام  لت�سارب  بالن�سبة 
بني منظمة و�أخرى، ولكن �لرقم �ملعلن من �لأمم 
�ملتحدة هو 50 �ألف قتيل وجريح نتيجة �لغار�ت 
�ملنظمات  ول��دى  لدينا  �لتي  و�لأرق���ام  �جل��وي��ة، 
�لأرق��ام  �أو �لأمم �ملتحدة هي تعرب عن  �لأخ��رى 
ور�سدتها  �جل��ه��ات  ه���ذه  منها  حتققت  �ل��ت��ي 
وو�سلت �إليها، مع �أن هناك �لكثري من �ل�سحايا 
�ملنظمات  ت�سل  ومل  تر�سد  مل  �لق�سف  نتيجة 

عالو لـ"الزهراء:

هناك كارثة أنسانية 
وجرائم حرب نتيجة 

القصف الجوي
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�ملناطق،  م��ن  وغ��ريه��ا  وحجة  �سعدة  يف  �إليها 
كل  ع��ن  تعرب  ل  �ملعلنة  �لأرق����ام  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 
حرب  وجر�ئم  �إن�سانية  كارثة  فهناك  �ل�سحايا، 
ُترتكب يف �ليمن نتيجة �لق�سف �جلوي للمناطق 

�ل�سكنية يف �ملدن و�لقرى �ليمنية.

حظ  نالها  اليمن  حمافظات  معظم   
فهل مت ح�شر  العدوان,  اأكرب من �شربات 

�شحايا كل حمافظة مبا يخ�شها؟
غ��ار�ت  ينفذ  ل��ل��ط��ري�ن  �جل���وي  �لق�سف   
يومية، هذه �لغار�ت ت�سمل مناطق مينية متعددة 
���س��م��اًل وج��ن��وب��ًا وع��ل��ى م��دى ع��ام��ني، �لق�سف 
م�����س��ت��م��رً�، و�ل���دم���ار ط���ال 500 �أل���ف م��ن��زل، 
�ليمنية، ويف  للدولة  �لتحتية  �لبنية  و90% من 
حجم  لذلك  وج��رح��ى،  قتلى  ي�سقط  ق�سف  كل 
وو����س��ع،  كبري  �حل��رب  وج��ر�ئ��م  و�لقتل  �ل��دم��ار 
�جلر�ئم..  ه��ذه  كل  لتوثيق  كبري  جهد  ويتطلب 
�إليه  �لو�سول  ��ستطعنا  ما  توثيق  هو  به  نقوم  ما 
يف بع�س �ملناطق �لقريبة من �سنعاء، �أو �جلر�ئم 
�لكبرية كجرمية �ملخا، �أو �سوق �لهنود باحلديدة 
بح�سب  جرمية   4383 �أم��ام  نحن  وغ��ريه��ا.. 
�لأو�سط حلقوق  �ل�سرق  لدينا  يف  �لر�سد  وحدة 
�لإن�سان، رمبا حجم �جلر�ئم �أكرب ويتطلب جهد 
�مللف، وهي عملية متتابعة  بهذ�  و�لإملام  لتوثيقه 
وم�ستمرة، ونتائج �جلر�ئم تتفاقم، ورقم �أعد�د 
�ل�سحي،  �لنظام  تعطل  ب�سبب  يت�سع  �لقتلى 
�إليها  �لو�سول  يتم  مل  �ملحافظات  بع�س  ولذلك 
ب�سبب �لق�سف لكل ما مير على �لأر�س و�إعلنها 
وه��ذه  وح��ج��ة،  ���س��ع��ده  م��ث��ل  ع�سكرية  م��ن��اط��ق 
هذه  يف  لل�سكان  جماعي  وعقاب  ح��رب  جر�ئم 
قا�سية  ملعاناة  ويخ�سعون  يعانون  حيث  �ملناطق، 
�ل�سعودية  بقيادة  �لتحالف  ت�سع  �إن�سانية،  ول 
�لعقاب، وهذه  �لإفلت من  �ملُ�سائلة وعدم  �أمام 
ميثاق  بتطبيق  و�آلياتها  �ملتحدة  �لأمم  م�سئولية 
�لأمم �ملتحدة و�لقانون �لإن�ساين �لدويل، وقانون 

حقوق �لإن�سان �لعاملي.

تواجهكم  ال��ت��ي  ال�شعوبات  ه��ي  م��ا   
لأداء مهامكم على اأكمل وجه؟

يف  �حل��ق��وق��ي  عملنا  لأد�ء  �ل�����س��ع��وب��ات   
كثرية  عو�مل  �لإن�سان  حقوق  ومنا�سرة  �لتوثيق 

�سنو�سحها من خلل �لنقاط �لآتية وهي: 
عمليات  م�سرح  و�ت�ساع  �جلر�ئم  حجم   .1
يف  �ل�سعودية  بقيادة  �لتحالف  ط��ري�ن  غ���ار�ت 
غ��ار�ت  ت�سن  �ل��ي��وم  نف�س  وف��ى  ك��ث��رية،  مناطق 
ومناطق  م��دن  على  وت�سقط  �ل��ب��لد  معظم  يف 
�لتو��سل  �إم��ك��ان��ي��ات  حتكمنا  ول��ذل��ك  �سكنية، 
ي�سعب  حيث  �ملناطق،  ه��ذه  كل  �إىل  و�لو�سول 
علينا �لو�سول و�لنتقال �أو ت�سغيل فريق ر�سد يف 

كل قرية ومدينة، لذلك نعمل من خلل �لتو��سل 
�لهاتفي مع ن�سطاء ومتطوعون لتوفري �ملعلومات 
�ل��ن��زول  �أم��ك��ن��ه��م  و�إذ�  �ل��ط��ب��ي��ة،  م��ن �جل��ه��ات 

يقومون بذلك وفق �مل�ستطاع.
2. �ملناطق يف �سعدة وحجة تتعر�س لق�سف 
منطقة،  م���ن  �أك����رث  يف  ي����وم  ك���ل  ويف  ي���وم���ي، 
و�ل��ق�����س��ف ي�����س��ت��ه��دف ك���ل ����س���يء، در�ج�����ات، 
���س��ي��ار�ت، جت��م��ع��ات، ح��ت��ى قطيع �حل��ي��و�ن��ات 
ول  �ملتحدة  �لأمم  ل  ولذلك  ُي�ستهدف،  مر  �إن 
�ملنظمات �ملحلية ��ستطاعت �لو�سول �إىل �سعدة 
لتوثيق هذه �جلر�ئم؛ نظرً� للمخاطر يف  وحجة 
�لتعامل  نف�سها  �ملتحدة  �لأمم  ت�ستطع  مل  و�سع 
بقيادة  �لتحالف  يجعل  ب��اإج��ر�ء  تقم  ومل  معه، 
�ل�سعودية يلتزم بقو�نني حقوق �لإن�سان و�حرت�م 

�أخلقيات �حلروب على �لأقل.
�ل�سعودية  ِقبل  من  متاَر�س  �لتي  �لهيمنة   .3
�لتمويل  بوقف  و�لتهديد  �ملتحدة،  �لأمم  على 
�حلقوقي  �ل��ق��ر�ر  يجعل  وبر�جمها،  لأجهزتها 
ولكننا  بطيء،  به  نقوم  ملا  و�ل�ستجابة  �ل��دويل 
ومو��سلة  ق��دم��ًا،  �مل�سي  على  �إ���س��ر�رن��ا  �أم���ام 
�لعمل يف هذ� �مللف لو�سع جمرمي �حلرب وقتلة 
�إفلتهم  وعدم  �مل�سائلة  �أمام  و�لن�ساء  �لأطفال 
تنطبق عليها  ولدينا جر�ئم موثقة  �لعقاب،  من 
�ملدنيني  على  و�لإب���ادة  �حل��رب  جر�ئم  معايري 
�ل�سعودية، ونحن  بقيادة  �لتحالف  �رتكبتها دول 

ما�سون لعدم �إفلتهم من �لعقاب بعون �هلل.

 ما هو اأكرث �شيء لفت انتباهكم اأثناء 
تاأديتكم للعمل وتوثيق اجلرائم؟

توثيق  �أث��ن��اء  �نتباهنا  ل��ف��ت  ���س��يء  �أك���رث   
جر�ئم �حلرب وما متار�سه �ل�سعودية من خلل 

�لهجمات و�لق�سف �جلوي على مدى عامني �أن 
كل هذه �جلر�ئم هي �سد �ملدنيني، وي�سقط فيها 
�آلف �لقتلى من �لأطفال و�لن�ساء يف م�ساكنهم، 
�أو �لأ�سو�ق و�لتجمعات، �أو �مل�ست�سفيات و�ملد�ر�س 
�إ�سر�ر  و�سط  تتكرر  �جل��ر�ئ��م  وه��ذه  وغ��ريه��ا، 
ب�سبب  وه��ذ�  تكر�رها،  على  �ل�سعودي  �لنظام 
عن  عينها  و�إغما�س  �ملتحدة  �لأمم  دور  غياب 
طري�ن  �أن  �نتباهنا  لفت  كما  �جل��ر�ئ��م..  ه��ذه 
�لتحالف �ل�سعودي يق�سف �ل�سكان تبعًا لبلغات 
�غتيالت  وينفذ  �سابه،  م��ا  �أو  ب��وك  �لفي�س  يف 
لأ�سخا�س بق�سف منازلهم و�أطفالهم وعو�ئلهم 
�أو  و�ل�سيا�سي  �حل��زب��ي  ه���وؤلء  لن��ت��م��اء  نتيجة 
�ل��ع��ق��ائ��دي وغ����ريه، مم��ا يجعل ه���ذه �جل��ر�ئ��م 

جر�ئم �إبادة..
�لقتلى  بحجم  �للمبالة  �نتباهنا  لفت  وكما 
�ملدنيني وق�سف �لتجمعات، مثل قاعات �لأفر�ح 
�أو �لعز�ء �أو �لأ�سو�ق و�ملدن �ل�سكنية، وت�سقط يف 
�إبادة  �لب�سر يف  �أع��د�د كبرية من  هذه �جلر�ئم 
بعد �حلرب  ما  منذ  مثيل  لها  ي�سبق  جماعية مل 
موؤ�سرً�  ي�سكل  وهذ�  �لأق��ل،  على  �لثانية  �لعاملية 
ملمار�سات  ومقدر�تها  �ل���دول  لت�سخري  خ��ط��ريً� 
بكل  دوًل  ومُتّوله  تقوده  و�إره��اب  �لدولة،  �إره��اب 
و�لأمن  �ل�سلم  يهدد  وهذ�  وقدر�تها،  �إمكاناتها 
وهنا  ودوره��ا،  �ملتحدة  �لأمم  ويعطل  �لدوليَّني، 
خطر كبري على �ل�سلم و�لأمن �لدوليني متار�سه 

�ل�سعودية..
�ملبا�سر  �ل��دع��م  كذلك  �نتباهنا  لفت  وكما 
جل��م��اع��ات �لإره����اب -�ل��ق��اع��دة ود�ع�����س- من 
هذه  مل�ساندة  تاأتي  غار�تها  و�إن  �ل�سعودية،  ِقبل 
لهذه  لي�سهل  �لدولة؛  بنية  وتدمري  �جلماعات، 

�جلماعات �لتو�سع و�ل�سيطرة و�لنت�سار.

�لعدد )3( مار�س 2017م
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- متى تاأ�ش�شت اجلمعية؟
- تاأ�س�ست �جلمعية يف يوم �خلمي�س بتاريخ 5/ 

2016م.  /5

- من املوؤ�ش�س؟
- هيئة �إد�رية منتخبة من �جلمعية �لعمومية.

- مل���اذا اأن�����ش��اأت��ه��ا؟ وم��ا ه��و ال��غ��ر���س من 
اإن�شائها؟

�مل���ر�أة  لتنمية  ت�سعى  تنموية  جمعية  ن��ح��ن   -
خلل  من  �ملجتمع  يف  دوره��ا  لأهمية  و�لأ���س��رة؛ 
ومتكينها  و�قت�ساديًا،  �إد�ري��ًا  وتاأهيلها  توعيتها 

من �سوق �لعمل �ملحلية.

- ما هي اأهداف اجلمعية؟
- توجد لدينا �أهد�ف عامة و�أهد�ف خا�سة..

�لأهد�ف �لعامة:
و�مل��ر�أة  �لأ�سرة  لدى  �لوعي  م�ستوى  رفع     .1

باأهمية و�سرورة �لتنمية.
وتنمويًا. �إد�ريًا  �ملر�أة  قدر�ت  رفع     .2

�لفاعلة  و�لأ�سرة، وم�ساركتها  �ملر�أة  3.   متكني 
يف �لتنمية �ملحلية.
�لأهد�ف �خلا�سة:

�لتنمية  ب�����س��رورة  �م����ر�أة   300 ت��وع��ي��ة   .1
�لقت�سادية )2016 – 2017(.

�ملجتمع  يف  �م���ر�أة   300 وتاأهيل  تدريب   .2
م��وروث  )خياطة،  و�قت�ساديًا  وتنمويًا  �إد�ري���ًا 

�سعبي، �سناعات غذ�ئية خفيفة(.
معار�س  م�ستفيدة يف  �مر�أة   300 ��سرت�ك   .3

د�خلية لت�سويق منتجها �ملحلي.
وت�سويقية  توعوية  معار�س  وتنظيم  �إع��د�د   .4

للمنتجات �ملحلية.
5. �مل�ساركة يف معار�س تر�ثية حملية وخارجية.
ال��ت��ي ق��ام��ت بها  - م���ا ه���ي الأن�����ش��ط��ة 

اجلمعية؟
- �لأن�سطة �لتي قامت بها �جلمعية:

باإقامة  للجمعية،  �لإد�ري���ة  �لهيئة  تاأهيل   .1
و�إع���د�د  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي،  �لتخطيط  يف  دور�ت 

�مل�ساريع، وكتابة �لتقارير، و�ملحا�سبة �ملالية.
م�سح  م�سروع  �لإد�ري���ة  �لهيئة  فريق  نفذ   .2
��ستبيان  طريق  عن  �مل�ستهدفة،  للفئة  ميد�ين 

ملعرفة رغبات ومهار�ت �لفئة �مل�ستهدفة.
3. توعية �لفئة �مل�ستهدفة بو�قع �ست ور�س عمل 

لعدد �سبعني �مر�أة تناولت �ملو��سيع �لآتية:
-  �إعد�د قادة �لنهو�س �حل�ساري.
-  �لتخطيط �لذ�تي و�إد�رة �لوقت.

�مر�أة   87 وتدريب  بتاأهيل  �جلمعية  قامت   .4
يف �لت�سنيع �لغذ�ئي بو�قع ع�سر دور�ت تاأهيلية.

�سغريً�  تدريبيًا  معمًل  �جلمعية  �أن�ساأت   .5
لت�سنيع �ملنتجات �لغذ�ئية �خلفيفة.

6. بالتعاون مع �إد�رة �لت�سويق �لزر�عي �ساركت 
�سم  ت�سويقي  معر�س  باإقامة  معهم  �جلمعية 

منتجات غذ�ئية و�أ�سغال يدوية وخياطة.
�لتوعوي  �لأول  �ملعر�س  �جلمعية  �أق��ام��ت   .7
حتت  �مل��ح��ل��ي  و�لت�سنيع  ل��لإن��ت��اج  �لت�سويقي 
للكتفاء(،  خطوة  �ل�سدة  جنعل  )معًا  �سعار: 
���س��م �مل��ع��ر���س �مل��ن��ت��ج��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، �لأ���س��غ��ال 
�ل�سابون �لطبيعي،  �لعطور،  �ليدوية، �خلياطة، 
لوح فنية.. كما �أُقيمت �لندو�ت �لتوعوية �لتالية:

�ل��ت��ي يف  �لعاملية  �ل�����س��رك��ات  ب��ع��ن��و�ن:  ن���دوة    -
منتجاتها مو�د معاجلة وحافظة ومعدلة ور�ثيًا.

-  ندوة بعنو�ن: �سندوق �لنقد �لدويل، ودوره يف 
�سرقة ثرو�ت �ل�سعوب.

-  ندوة بعنو�ن: �لزر�عة �أ�سا�س �لكتفاء.
-  ندوة بعنو�ن: �حل�سار �لقت�سادي و�أثره على 

�ملجتمع.. �لبد�ئل �حللول.

كثريون هم الراف�شون للعدوان 
واملنددون به, غري اأن قلة 
منهم فقط مل تكتِف بالرف�س 
والتنديد, بل �شعت للت�شدي له 
واإف�شال اأهدافه وخمططاته..

وهوؤلء ل يقت�شر وجودهم يف 
ميادين ال�شرف والكرامة على 
خطوط النار, بل منهم من فعل 
ذلك داخل امليدان وبني النا�س, 
فكان دوره دورًا وطنيًا ل يقل 
اأهمية عن الدور الذي يلعبه 
الرجال الوطنيون يف جبهات 
القتال, فكٌل دافع عن وطنه من 
موقعه, وكٌل م�شتمٌر يف الدفاع 
عنه.. من هوؤلء »جمعية 
ارتقاء« التي اأخذت على عاتقها 
اإف�شال خمططات العدوان عن 
طريق اإف�شال اأهدافه, واإفراغها 
من اآثارها التي كان ُيعلق عليها 
اآماله.. اإنها طريقة للت�شدي, 
نبعت من حب �شادق للوطن, 
ووعي كامل بو�شائل الدفاع عنه 
وحمايته.

يف هذا احلوار ُن�شّلط ال�شوء 
على نهج ون�شاطات اجلمعية, 
واأثر ذلك يف الت�شدي للعدوان, 
وبناء مين امل�شتقبل, مين احلرية 
والكرامة وال�شمود..

ل���ق���اء

جمعية االرتقاء
بكادرها النسائي
نموذج للعمل الوطني

عرب ع�شو اجلمعية:
عبري احلمزي

عبري احلمزي يف لقاء خا�س:
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- هل هناك فئة �أو فئات م�ستهدفة 
من ن�ساط �جلمعية؟

- نعم هناك فئات م�ستهدفة، وهم:
�سحايا العدوان من:

-  اأ�سر ال�سهداء.
-  النازحات.

-  الأ�سر املعدمة.

- من هم �لقائمون على �جلمعية؟
ب��روح  يعمل  ت��ط��وع��ي،  ن�سائي  ك���ادر   -

الفريق الواحد.

- ه��ل ه��ن��اك �إق��ب��ال وت��ق��ّب��ل من 
�ملجتمع؟

ِقبل  م��ن  وتقبل  اإق��ب��ال  ه��ن��اك  ن��ع��م،   -
امل��ج��ت��م��ع، لح��ظ��ن��ا ه���ذا الإق���ب���ال على 
منتجات اجلمعية من )ع�سائر مركزة، 
م��رب��ي��ات، ال��ك��ات�����س��اب، ال�����س��ط��ة( يف 
الطلب  وازدي��اد  اأقمناها  التي  املعار�ض 
املعر�ض  ي���زور  ك���ان  م��ن  ح��ي��ث  عليها، 
ل�سراء  الثاين  اليوم  ياأتي  الأوىل  للمرة 
املنتجات؛ لأنها طبيعية وحملية ال�سنع، 

ومتتاز بجودة عالية.

تدعم  ر�سمية  جهة  هناك  هل   -
�مل�سروع؟

ت��دع��م  ر���س��م��ي��ة  ج��ه��ة  اأي  ي��وج��د  ل   -
فاعلي  ومن  ذات��ي  دعم  واإمن��ا  امل�سروع، 

اخلري من الرجال والن�ساء.

�سغرية  م�����س��اري��ع  ت��وج��د  ه���ل   -
�لفرد،  دخل  م�ستوى  من  للتح�سني 
�ل�سهد�ء  لأ���س��ر  ذ�ت���ي  و�ك��ت��ف��اء 

و�لنازحني و�لأ�سر �لفقرية؟
املعمل  تطوير  اإىل  ن�سعى  الآن  نحن   -
منه  لي�ستفيد  اآيل؛  معمل  اإىل  ال��ي��دوي 

اأكرب عدد ممكن من الفئة امل�ستهدفة.
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اليمن��ي  املرك��زي  البن��ك  ميث��ل  م��اذا 
بالن�شبة للبلد؟

يعت����رب �لبنك �ملرك����زي يف �أي بلد يف �لعامل ومن 
�سمنه �ليمن بن����ك �لبنوك، وتوؤول �إليه م�سئولية 
تنظي����م �ل�س����وق �مل����ايل م����ن خ����لل �لإيد�ع����ات 
و�لقرو�����س، ومر�قبة وتنظي����م �لعمل �مل�سريف، 
وعمل �لبنوك �لتجارية و�ل�ستثمارية و�لإ�سلمية 
و�س����ركات �ل�سر�ف����ة، وتنظي����م �أد�ء �لقت�س����اد 
�لوطن����ي، و�لتحكم مبع����دلت �لفائدة و�لت�سخم 
�ملايل بالب����لد، وت�سب فيه �إي����ر�د�ت �لدولة، و 

ينظم عملية �لإنفاق للميز�نية �ل�سنوية.

ماذا يعني قرار نقله؟
عند نقل مهام����ه �إىل منطقة ما فاإن من ي�سيطر 
عليها يتحكم باأد�ء �لبنك و�سيا�ساته ويوؤثر عليه 
وعل����ى �لو�سع �لع����ام �سلبًا �أو �إيجاب����ًا، ومن �أجل 
قي����ام �لبن����ك �ملركزي بامله����ام �ملناط����ة به على 
�أكمل وجه يعطى �أكرب قدر من �ل�ستقللية و�أقل 
ق����در من �لتدخل �حلكوم����ي، وهذ� ما مل يحدث 
يف م�ساأل����ة نقل مهام����ه �إىل عدن بتو�ط����وؤ وتاآمر 
دويل و�إقليم����ي باملخالف����ة للقو�ن����ني و�لقو�ع����د 
�لدولي����ة، وخا�س����ة م����ن ِقب����ل �ملوؤ�س�س����ات �ملالية 
و�لنقدي����ة �لدولية �لتي �أعط����ت �ل�سوء �لأخ�سر 
لنقله، كذ� باملخالف����ة للقو�نني و�للو�ئح �لوطنية 

�لنافذة.

والتداعي��ات  النق��ل  ه��ذا  اأه��داف  م��ا 
املرتتبة على ذلك؟

نظ����رً� لأهمية �ملهام و�لدور �لذي يقوم به �لبنك 
�ملركزي يف تنظيم �حلياة �لقت�سادية، فقد �سعى 
حتالف �لعدو�ن بكل جهد لنقل مهام �لبنك �إىل 
منطقة نفوذه بعدن؛ لك����ي يكون با�ستطاعة قوى 
�لعدو�ن �ل�سيطرة و�لتحك����م و�ل�سغط و�لبتز�ز 
و�لتاأثري على �أد�ئه مبا ي�سمن حتقيق �أهد�فهم، 

ويف هذه �حلال����ة فالق�سد هو ع����دم ��سطلعه 
مب�سوؤولياته ومهامه، و�حلد من �لأد�ء �لإيجابي 
للبن����ك عل����ى �مل�ست����وى �لوطني لل�سغ����ط وتركيع 
�ل�سعب �ليمن����ي �قت�ساديًا ومعي�سي����ًا لنيل بع�س 
�لتن����ازلت �ل�سيا�سي����ة، فمن ي�ستطي����ع �ل�سيطرة 

على �لبنك فهو يتحكم باأد�ئه ومهامه.
�أما �لتد�عيات ففي �لوقت �لر�هن ت�ستطيع قوى 
�لعدو�ن �إىل حد ما �لتحكم بالأو�ساع من خلل 

�لبنك �ملركزي �لآتي:
- �لبنك �ملركزي يتحكم وي�سع �أغلب �ملوؤ�سر�ت 
�لقت�سادية �لرئي�سية مث����ل: �لنمو �لقت�سادي، 
�لت�سخ����م، �سع����ر �لفائ����دة، وبالت����ايل ف����اإن هذه 
�ملوؤ�س����ر�ت مرهون����ة بال�سيا�س����ات �لت����ي �س����وف 
يتخذه����ا تتحكم �لق����وة �ملهيمن����ة بالحتياطيات 
�خلارجية من �لنق����د �لأجنبية للبنك، فت�ستطيع 

�ل�سحب منها و�لت�سرف بها.
- �لقرو�����س و�مل�ساعد�ت و�ملنح �خلارجية تنتقل 

�إد�رتها مع نقل مهام �لبنك �ملركزي.
- �لتحك����م بتنفي����ذ �ملو�زن����ة �لعام����ة للدولة من 
�إي����ر�د�ت ونفق����ات، وخا�س����ة ما يتعل����ق بجو�نب 

�لإنفاق.
- ��ست�س����د�ر �أذون����ات �خلز�نة و�إ�س����د�ر �لعملة 
�ملحلية، �سو�ء �ملو�كب لعملية �لنمو �لقت�سادي، 

�أو �لت�سخمي.
- �لتحكم بحركة �لعتماد�ت �مل�ستندية للبنوك 

�ملحلية و�خلا�سة بالتحويلت وبال�ستري�د 
و�لتجارة �خلارجية وميز�ن �ملدفوعات.

- ي�سيطر عل����ى �لعو�ئد �ل�ستثمارية �لر�أ�سمالية 
وحت�سيل �لديون لليمن من �خلارج.

و�سع����ر  �ل�س����رف  ب�سع����ر  �لتحك����م  ي�ستطي����ع   -
�لفائدة، ومعدلت �لت�سخم، وم�ستويات �لعر�س 
�ملحل����ي  �لع����ام  و�لدي����ن  )�ل�سيول����ة(،  �لنق����دي 

و�خلارجي.
- ��ستيع����اب �لود�ئ����ع و�ل�ستثم����ار�ت �لأجنبي����ة 

�ملوظفة يف �لبلد.
- �تب����اع �سيا�س����ة نقدي����ة مت�س����ددة �أو مت�ساهلة، 
و�لتدخ����ل يف عم����ل �لبن����وك ق����د ت�سم����ح للبنوك 
بالحتفاظ باحتياطي �إلز�مي نقدي �أقل �أو �أكرث، 
بحيث ي�سمح للبنوك باإقر��س �ملال للم�ستثمرين 

و�لأفر�د، وحتريك عجلة �لقت�ساد.
- م����ن جه����ة �أخرى ف����اإن م�ست����وى ثق����ة �لبنوك 
و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�ل�سركات و�لتجار يف �لبنك 
�مل�سحوبة منه �ملهام تنخف�س، وغالبًا ما يقومون 
ب�سح����ب ود�ئعهم مما ي�سبب يف �أزمة �قت�سادية 

مركبة �سمن نطاق عمل �لبنك.
- �إن �أزم����ة �ل�سيول����ة وع����دم �س����رف �ملرتب����ات 
و�رتفاع �سعر �ل�س����رف و�لت�سخم �ملايل �ملتمثل 
بارتفاع �أ�سعار �ل�سل����ع و�خلدمات، و�رتفاع كلفة 
�ل�ستري�د وتز�يد معدلت �لفقر و�لبطالة، كلها 
�أمثل����ة حية لتد�عيات نقل مه����ام �لبنك �ملركزي 

�ليمني من �لعا�سمة �سنعاء �إىل مدينة عدن.

ارتفاع سعر الصرف وأزمة السيوله وعدم صرف المرتبات

سببه نقل البنك المركزي
مل ميثل قرار نقل البنك املركزي من العا�شمة �شنعاء اإىل عدن خمالفة �شريحة لقوانني اليمن وح�شب,

بل مّثل اأي�شًا حتركًا عدوانيًا ا�شتهدف الوطن اأر�شًا واإن�شانا, حا�شرًا وم�شتقباًل على حٍد �شواء, كا�شفًا مدى حقد 
قوى العدوان ومدى رغبتها يف تدمري حا�شر اليمن وارتهان م�شتقبله.. ولإي�شاح ال�شورة احلقيقية لهذا القرار 

والأهداف العدوانية التدمريية الكامنة وراءه التقت جملة “عاملنا« الدكتور/عادل حممد احلو�شبي, امل�شت�شار 
القت�شادي بوزارة التخطيط والتعاون الدويل, الذي تكرم م�شكورًا بالرد على ت�شاوؤلتنا كما يلي:

الدكتور احلو�شبي:



من  الحبيبة  بالدي  بها  مرت  التي  األحداث  أتأمل  بخيايل  رسحت 

حادثة  منها  ماثلة،  زالت  ال  والتي  اآلن،  وحتى  العدوان  بدء  قبل 

التفجري اإلرهايب الذي حدث يف جامعي بدر والحشحوش، إذ كان 

كان شعورنا؟! وصعوبة  كيف  الحشحوش،  جامع  يومها يف  والدي 

معافا، حتى ظهر  إلينا ساملاً  انتظار قدومه  اللحظات والدقائق يف 

وحزن  سالمته،  فرحة  بالحزن،  الفرحة  امتزجت  عينيه  ويف  أمامنا 

املآيس واألمور املهولة التي رآها هناك بعد التفجري.. ومن ضمن ما 

كباراً  العمر، وشيوخاً  حىك وقص علينا أن هناك أطفاالً يف مقتبل 

ينتظرون حسن الختام، وفعالً جاءهم الختام بالشهادة، نالوها يف 

بيت من بيوت الله، فهنيئاً لهم ذلك.

معلمة،  وكل  بيت،  ربة  وكل  أم،  كل  إىل  رسالتي  ذلك  من  العربة 

وكل دكتورة، وكل عاملة، جميعهن.. ملن ال يزال يف قلبه ذرة شك 

األعداء من جميع  لنا  يحيكه  ذرة شك مام  أو  العدوان،  من هذا 

النواحي..

ودعت  التي  املكلومة  األم  تلك  حال  هو  كيف  فقط  معي  تخيل 

ولدها ليذهب لصالة الجمعة، مشجعة له عىل أداء هذه الفريضة 

وهي تنتظر عودته بفارغ الصرب والشوق... لكنه عندما عاد... عاد 

شهيداً مرضجاً بالدماء!!! كانت تنتظره لتسأله كيف كانت الصالة 

والخطبة!!

ماذا  وموقفها،  وإحساسها  وشعورها  حالها  هو  كيف  فقط  تخيل 

ستقول وماذا ستفعل؟! ذلك الطفل الربيء الذي كان ميأل منزلهم 

بصوته ولعبه مل يعد موجوداً!!

أين ذهب، ومن أخذه، وما ذنبه؟! فـ بالله عليك أما يكفيك هذا 

أما  الحدث؟!..  هذا  من  وموقفها  األم  وإحساس  البسيط  املوقف 

يكفي هذا حتى نكون أنا وأنِت وهي جميعاً يداً واحدة ضد هذا 

العدوان الغاشم، وضد من يريدون تدمري وطننا الحبيب، وضد أي 

مرتزق ومنافق؟!!

أرجو املعذرة، فام هو إال خيايل الذي جعلني أكتب كل هذا طمعاً 

يف إقناع كل أم وأخت وكل شخص ليتذكروا هذا املوقف من ضمن 

آالف املواقف املؤملة التي عشناها ورأيناها بأم أعيننا..

أميل وكيل ثقة بالله بأن النرص قريب، والفرج آٍت ال محالة، وحسبنا 

الله ونعم الوكيل.

خيالي.. 
وأنِت يا 
أخــتــاه 
حـــــــرة

اإقبال جمال �شوفان
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كتابات

عليِك السالم يا وردة
قدر �لوردة �أن تبذل رحيقها ع�سًل ُي�سفي �لبدن، وقدر 

وردة �أن تبذل ولدها �سهيدً� يف عزة �لوطن..
بل  بذلت  �سادق..  لعطاء  �سادق  ��سم  وردة  كانت 
�ل�سهيد  ولدها  روح  زفت  مقابل..  بل  و�أعطت  ح�ساب، 
»عمر« بالزغاريد، ف�سعدت �إىل خالقها مليئة بالفرح...
وردة  ي�ساهي  من  ت�سحياتها..  يف  وردة  ي�ساهي  من 
بني  �لعابق  �سذ�ها  يف  وردة  ي�ساهي  من  عطائها..  يف 
وكل  بر�عم،  �أمامها  �لزهور  فكل  و�لأر�س،  �ل�سماء 

�لن�ساء بعدها خيال..
�أور�قها  ندى  و�أن  �حلزن،  تعرف  �لوردة  �أن  قال  من 
تاأبى  فرح،  �إىل  �حلزن  ُيحّول  قلب  �لوردة  دموع.. 

�لبكاء. حروفها �لنك�سار، وترف�س كلماتها 

»�ل�سهيد«  ُعْمر�ن: عمر  ولوردة  �لورود عْمر و�حد،  لكل 
ت�سربل باخللود، وعمر يو��سل �لعطاء.

ر �لرمال لوقع قدميها، وتخجل �ل�سم�س من �سياء  تخ�سّ
جبينها..

ُت�سّطر  �لوطن..  و�أنني  �لأر�س  �أحز�ن  قلبها  �إىل  ت�سم 
�سماء  يف  ُم�سطر  وجمدها  بحروفها،  غريها  جمد 

�لوطن، وتر�ب �لأر�س.
مو�كب  �حلزن  من  ن�سجت  من  يا  �ل�سلم  عليِك 

�لأفر�ح..
�أمل،  عليِك �ل�سلم يا من �أعطت بل ندم، و�سحت بل 

ووهبت بل حدود..
عليِك �ل�سلم يا وردة.

قطر الندى 
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هويتنا 
الثقافية

رفاه عباد

نا  ُبعد
�سبحانه  �هلل  ع���ن 

وتعاىل، وعدم معرفتنا به حق معرفته، وعدم 
�لثقة باهلل  �إىل قلوبنا، وعدم  و�سول �لإميان 
عليه  نحن  ما  �سبب  هو  �ملطلقة  �لثقة  تعاىل 

�لآن –�لأمة �مل�سلمة- من ذل وهو�ن.
�لتي  هي  �لثقة  و�ن��ع��د�م  ب��اهلل  معرفتنا  قلة 
تعاليم  عن  بعيدً�  يت�سرفون  �مل�سلمني  جعلت 
-�سلو�ت  حممد  نبينا  تعاليم  ع��ن  �ل��دي��ن، 
�هلل عليه وعلى �آله-، فلو كنا تتبعنا �لتد�بري 

 ، لهية لإ �
كما  و�سدقنا  به،  �لكامل  �لإمي��ان  �أقرينا  ولو 
ملا  ل��ه،  �أن�����س��ارً�  يكونو�  ملن  �هلل  وع��د  ينبغي 
وملا  �أح���د،  م��ن  رهبنا  ومل��ا  �أح���د،  م��ن  رعبنا 
خ�سينا �أحد، ل جمادً� ول �إن�سانًا ول دولة ول 

كيانًا!.
بالأمانة  »تفريط«  ه��و  �ل��ي��وم  عليه  نحن  م��ا 
�هلل،  وبحق  بالعبودية  تفريط  و�مل�سئولية، 
�لهد�ية، كما كان  �أولياء �هلل يف  �تباع  وعدم 

تفريط يف دم �حل�سني يف كربلء، وبدم 
�حل�سني يف مر�ن..

ورمز  قوتنا  رم��ز  هم  �ليوم  فال�سهد�ء 
قلوبهم  �ت�����س��ف��ت  م��ن  ه��م  �إمي��ان��ن��ا، 
من  �أن��زل  وما  هلل،  �لذ�كرة  باخلا�سعة 

حق.
وتفاعلو�  �تعظو�  من  هم  و�ملجاهدون 
قلوبهم  �سلحت  م��ن  ه��م  و�ع��ت��ربو�، 
و���س��ل��ح��ت �إن�����س��ان��ي��ت��ه��م و�أ���س��ل��ح��و� 
باإميان،  و�نطلقو�  بكلها،  �حلياة 
حكيم  بتو�سية  باإخل�س،  بثقة، 
يف كل ما يريد �هلل �سبحانه وتعاىل منهم.

فيجب علينا �أن نحتفي باأ�سر �ل�سهد�ء، ونقدم 
�لدعم  �ل����لزم،  و�ل��دع��م  �مل�����س��اع��د�ت  لهم 
�لنف�سي و�ملعنوي، ون�سر ثقافة �ل�سهادة، وما 
�أروعها، وت�سجيع �ملجتمع على ثقافة �ل�سهادة 

و�ل�ست�سهاد، وما �أعظمها..
ِ �أَْمَو�ًتا  ِذيَن ُقِتُلو� يِف �َسِبيِل �هللَّ �َسنَبَّ �لَّ {َوَل حَتْ

ِهْم ُيْرَزُقوَن}..  ] َبْل �أَْحَياٌء ِعنَد َربِّ
ف�سلم عليهم �سلم.. ونعم عقبى �لد�ر.
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كتابات

مفهوم الجهاد

الر�شالة الأوىل:
كان يقول يل قبل �أن ي�ست�سهد: �حتنني و�نتق�سني، 
�ساركوين  و�فرحو�،  و�حجرين  �جلديد  �لب�سني 
قال  �هلل  �ل��ف��ارح��ني،  م��ن  بكون  �أن��ا  فرحتي،  يف 

فرحني... ف�ساركوين �لفرح، ول تكونو� حزينني.

الر�شالة الثانية:
ي�ستاق  ما  �لذي  من  ولدي،  يا  عليك  ير�سى  �هلل 
لولده!! لكن بني �دعي له �هلل يجعلك يف �جلنة يا 
�أنف�سهم حني يطلبوهم،  ولدي، و�لباقيني باذلني 
هم حتت �خلدمة، �للهم لك �حلمد ولك �ل�سكر، 
وقلت  كلهم  �جلبهة  يف  هم  بنتي  عيال  �إن  و�هلل 
على  ي��غ��ريو�  �ل�سباب  �هلل،  ��ستودعيهم  لبنتي 

بلدهم ودينهم ويتوكلو�.

الر�شالة الثالثة:
���س��ح �إن���ه���ا ق��ط��ع��ة م���ن �ل��ك��ب��د ل��ك��ن ���س��اب��ر�ت 
و�سامد�ت ور�بطات، و�إن �ساء �هلل ين�سرنا �أرحم 
�لر�حمني.. �هلل يعني �ملجاهدين ويثبت �أقد�مهم 

بني �دعي لهم ليل ونهار، وبني �كعك و�خبز لهم، 
و�إن �هلل يرجعهم منت�سرين باإذن �هلل. 

الر�شالة الرابعة:
ولو  �لر�حمني  �أرح��م  مع  مق�سرة  �إين  �أح�س  بني 
�أقدم  �هلل  �ساء  �إن  �أولدي،  من  �أربعة  قدمت  قد 
عرفناها  �لتي  �لقر�آنية  �مل�سرية  لأج��ل  �مل��زي��د 
و�للي  �حتب�سو�  �للي  جهايل  �لثالثة،  �حلرب  من 
�تعذبو�.. �حلمد هلل �أنا ر��سية بكل ما ح�سل لنا، 
كنت �أزورهم لل�سجن و�أقول لهم ل تخ�سعو� لهم، 
و��سدهم وقدهم يف �جلبهات، قلت له قبل خم�سة 
�لأيام �وقع قوي مع �هلل، ووجه نف�سك هلل، و�وقع 

رجال وو�جه �ليهود بقوة �إميان.. 
لو ياخذو� مني كل عرق يف ج�سدي وج�سد  و�هلل 
يهلكهم  �هلل  �هلل..  ب��اأذن  لهم  نخ�سع  ما  �أولدي 

ويبيدهم من �لأر�س و�ل�سماء بحوله وقوته.

الر�شالة اخلام�شة:
بُقّرة عيني ومهجة  �أهًل  يا ولدي،  )) هنيئًا لك 

قلبي، لقد �أ�سبحت �لآن من �ل�سابقني �ل�سابقني، 
�أولئك �ملقربون، �أنت �لآن يف �سيافة �هلل و�لأنبياء 
�لعظماء،  �ل�سهد�ء  من  �سبقك  ومن  و�ل�ساحلني 
�لذي  ولدي  �أنت حقًا  �لغايل،  ولدي  يا  هنيئًا لك 
لنف�سك،  �نت�سرت  بطل  يا  �أن��ت  وعلمته،  ربيته 
فزت ورب �لكعبة.. �للهم تقبل مّنا هذ� �لقربان، 
�للهم خذ حتى تر�سى.. �حلمد هلل �لذي ��سطفى 
من �أولدي �سهيدً�.. �للهم تقبل �سفاعة ولدي يل 
نهجك  على  �أ�سري  �سوف  �لعظيم،  �ليوم  ذلك  يف 
كما علمتني، و�أعمل بو�سيتك حني قلت: كونو� مع 
�هلل، و�عملو� هلل.. �سوف �أكون مع �هلل و�أعمل كل 
�أعمال خال�سة لوجه �هلل عز وجل؛ لأنال ما نلت 

من �لعزة و�لكر�مة و�لإباء و�لفوز �لعظيم..
َة َفَقْد َفاَز}.. نَّ اِر َو�أُْدِخَل �جْلَ {َفَمن ُزْحِزَح َعِن �لنَّ

ود�عًا يا ولدي، ود�عًا �إىل لقاء قريب يجمعنا يف 
م�ستقر رحمته.. بلغ �سلمي لر�سول �هلل وفاطمة 
هنيئًا  �ل�سلم(..  )عليهم  علي  و�لإمام  �لزهر�ء 
لك �سيافة �هلل، فقد �أ�سبحُت �آمنة عليك �لآن.. 

ود�عًا  ود�عًا((.

رسائل أمهات الشهداء 
رسائل

ِذيَن �آَمُنو� َوَهاَجُرو� َوَجاَهُدو�  قال تعاىل: {�لَّ
ِ ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَنُف�ِسِهْم �أَْعَظُم َدَرَجًة  يِف �َسِبيِل �هللَّ

ِ - َو�أُوَلِئَك ُهُم �ْلَفاِئُزوَن}.. ِعنَد �هللَّ
ُقِتُلو�  ��ِذي��َن  �لَّ �َسنَبَّ  حَتْ {َوَل  �سبحانه:  وق��ال 
ِهْم  َربِّ ِعنَد  �أَْحَياٌء  َبْل   - �أَْمَو�ًتا   ِ �هللَّ �َسِبيِل  يِف 

ُيْرَزُقوَن}..
عظيم..  �سرف  هو  �هلل  �سبيل  يف  �لعمل  �إن 
�لعمل  عظيم..  �سرف  �هلل  �سبيل  يف  �جلهاد 
لنكون  علينا  �هلل  �أنعم  كبرية  نعمة  �جلهادي 
{َيا  تعاىل:  قال  �أن�ساره..  من  �أو  جنوده  من 
ونعمة   ،{ ِ �هللَّ اَر  �أَن�سَ ُكوُنو�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها 

�أن حتظى بالقرب من �هلل �سبحانه وتعاىل..
وع��زة  حياة  فيه  ولنا  �هلل،  �سرعه  �جل��ه��اد 

وكر�مة.. باجلهاد يتم غر�س �ملبادئ و�لقيم، 
وت�سحيح �مل�سار �لذي �رت�ساه �هلل لنا.

�إن �جلهاد مفهومه عظيم جدً� وو��سع، فكل 
ما يبذل فيه جهد يعترب جهاد..

بالكلمة  ب��ل  ف��ق��ط،  بال�سلح  �جل��ه��اد  لي�س 
و�لعمل �جلاد، وبذل �ملال و�لنف�س، وكل عطاء 

يف �سبيل �هلل هو جهاد.
�لإيثار..  لغة  وت�سود  �لعدل،  ي�سود  باجلهاد 
و�جل��ه��اد ه��و ب���ذل �جل��ه��د يف ك��ل �مل��ج��الت 
عمل  �جل��ه��ادي  �لعمل  �هلل..  دي��ن  لن�سرة 
و��سع، وكل �لأعمال تكمل بع�سها بع�سًا، وبها 

ُيقا�س �إميان �ملرء.
�مل�سلم عليه �أن يحر�س على معرفة �لعمل يف 

�سبيل �هلل، ويعمل فيه بكل �إخل�س.. يف هذه 
من  �ل�سادق  ملعرفة  مرحلة  �أهم  هي  �ملرحلة 
عن  يتخاذل  �أو  يتخلى  �لبع�س  لأن  �لكاذب؛ 
طريق  يف  وي�سري  وينحرف  ويرت�جع  �جلهاد، 
�لذي  �ملال  �أجل  يبيع كل �سيء من  �ل�سيطان، 
حالة  يف  فيكون  �ل��دي��ن،  عن  �رت��د  �أو  تر�جع 
�ل�سادق  �ملجاهد  لأن  و�إه��ان��ة؛  وذل  خ��زي 
نعمة  يعلم  لأنه  �لدنيا؛  هذه  يف  �سيء  يغره  ل 
�هلل عليه، ولكن �لإن�سان �لذي ل يقدر ويهمل 
يخذله  �هلل  فاإن  �لتز�مه  كبري يف  وعنده خلل 
�هلل  ي�سكر  �لذي  و�لإن�سان  غ��ريه..  وي�ستبدله 
وين�سره  وه��دى،  تقوى  �هلل  يزيده  نعمه  على 

ويهديه.
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ب�سهولة ت غزو �ملر�أة �لعاملية، �سو�ء �لعربية 
�مل�سلمة �أو �لأجنبية، من خلل �إبعادها عن 
�سرية �ل�سيدة �لزهر�ء –عليها �ل�سلم-، 
بقيمها، باأخلقها، بحريتها، بجهادها، بثقافتها 
�لقر�آنية، يف عزتها وعزة �أبنائها.
مل يجد �ليهود و�لن�سارى �سعوبة يف �سنهم 
�حلرب �لثقافية على �ملر�أة، وخ�سو�سًا �مل�سلمة، 
حني �أبعدوها عن قدوتها يف م�سريتها �لإميانية، 
فهم يعلمون �أن �ملر�أة نو�ة �ملجتمع، �إن �سلحت 
كان يف �لأجيال خري ل�سعوبهم، و�رتقاء يف 
�إميانهم، و�سرب لأعد�ئهم.
وحينما قال ر�سول �هلل –�سلو�ت �هلل عليه و�آله-
: )فاطمة �سيدة ن�ساء �لعاملني(، مل يكن كلمًا 
عبثًا، فهو يعلم �أنها قدوة ن�ساء ع�سرها وما بعد 
ع�سرها، فقد حملت من �ل�سفات ما جعلها 
تتاأهل لدخول �سفحات �لتاريخ، �سّطرت �أروع 
و�أ�سمى �لأمثلة يف �إح�سانها يف �سورة كاملة.
كانت هي �لبنت �حلنونة و�لر�قية يف تعاملها 
�لإمياين مع �أبيها منذ طفولتها، حتى �سّماها 
ر�سول �هلل –�سلى �هلل عليه وعلى �آله- )�أم 
�أبيها(..
و�أي�سًا كانت هي �لزوجة �لفريدة من نوعها يف 
تعاملها مع زوجها، وم�ساندتها له يف م�سرية 
جهاده، وعلى �لرغم من �سغر �سنها �إل �أن 
�رتباطها �لإمياين باهلل جعلها تتميز عن غريها 
من �لأمهات، كانت حتت�سن �أولدها وتربيهم 
باإخل�س هلل �سبحانه وتعاىل، حتى روي �أنها 
كانت توقظ �أبناءها يف وقت �ل�سحر وهم ل 
يز�لون يف �ل�سنتني من �أعمارهم؛ ليتعودو� على 
�لقيام يف تلك �ل�ساعة �ملباركة، وجتعلهم يرونها 
وهي ت�سلي وت�ستغفر وتدعو �هلل �سبحانه وتعاىل، 
حتى �رتقت �إىل �أم �ملجاهدين، وتعلو �إىل �أم 
�ل�سهد�ء.
تقبلت نباأ ��ست�سهاد �أبنائها وهم ل يز�لون 
�سغارً�، فاق �سربها كل �سرب.. و�ليوم هناك 
من �لن�ساء �ليمنيات من حلقت بركب �ل�سيدة 
�لزهر�ء –عليها �ل�سلم- باإميانها وما حملت 
من �ل�سفات �حلميدة، �إنها �ملر�أة �ليمنية، �لتي 
�أر�د�ت �أن تكون عاملية ع�سرها، وحقًا ��ستطاعت 
ذلك، و�أذهلت �لعامل بوعيها و�رتباطها �لإمياين 
باهلل؛ لأنها تتوجت بتاج �لزهر�ء –عليها 
�ل�سلم- حتى �أ�سبحت �ملر�أة �لعاملية �لتي 
تبني نف�سها و�أ�سرتها وجمتمعها �لبناء �لقر�آين 
�ل�سحيح، مقارنة باملر�أة �لعادية �لتي تنظر �إىل 
حتت �أقد�مها ول جتد �إل �لبيت �لأبي�س.

والمرأة
العالمية

اأم عقيل الثمايل
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ظنو�، بل وجزمو� �أن من �لبديهي �أمام كل هذه 
�لوح�سي���ة و�لهمجي���ة و�سر�ء �ل���ذمم �أن �سمود 
ه���ذ� �ل�سع���ب ل���ن يتج���اوز �ل�سه���ر، �إن مل تكن 

�أيام..
ح�س���دو� وجمع���و� �ملرتزقة وجمرم���ي �لأر�س، 
و��سرتو� وباأغلى �لأثمان كل �أنو�ع �لأ�سلحة �لتي 
�عتقدو� �أنها كقبلة لإبادة و�سقوط هذ� �ل�سعب.

عامان من �لقتل و�لتدمري �ل�سامل لكل مقدر�ت 
ومقوم���ات �حلياة يف �ليمن.. قتل مل يفرق �أبدً� 

بني كبرٍي و�سغري.. رجل و�مر�أة.
لكن ما يجب علينا قوله �أننا �أويل �لقوة و�لباأ�س 
�ل�سديد، �أهل �لإميان و�حلكمة، �سعب �ل�سمود 
و�لإب���اء و�سكان �لأر����س �لطيبة، كن���ا وما زلنا 
بتوكلنا وثقتنا باهلل �أقوى، وباعتمادنا عليه �أعز 

من كل تلك �لدول �ملجتمعة حلربنا..
موؤي���د  �إميانن���ا،  عل���ى  �ساه���د  معن���ا  كان �هلل 
حلركتنا، معني لنا.. �سنعنا �لطائر�ت وطورنا 
�ل�سو�ريخ ودخلنا عم���ق �أر��سي �لعدو.. �ليوم 
ب���ات �لكيان �ل�سهي���وين ي�ست�سي���ط غ�سبًا من 
غب���اء حلفائ���ه وف�سله���م �لذري���ع يف مو�جه���ة 

�إميان ووعي من كانو� �أب���رز دعائم ن�سر �لدين 
�ملحم���دي بف�س���ل �هلل وتوفيق���ه له���م، وظل���ت 
�أر�سه���م �ملبارك���ة �لطاه���رة كم���ا كانت مقربة 

للغز�ة.

املراأة اليمنية معجزة الع�شر:
كن���ا ن�سمع د�ئمًا عن �أكرث �لفئات �ملت�سررة من 
�حل���روب، وكان���ت �ملر�أة ه���ي �لأب���رز د�ئمًا يف 
هذه �لقائمة، فخ�سارتها للزوج و�لولد وحتّملها 
لأعب���اء �حلياة وزي���ادة م�سئولياتها، ف�سًل عن 
�لنته���اكات �لت���ي تتعر����س لها �أثن���اء �حلروب 
و�لنز�ع���ات لي�ست �إل �لقليل من معاناة �لن�ساء 

د�ئمًا من هكذ� حروب.
كان ه���ذ� قدمي���ًا قب���ل �أن يعرف �لع���امل ويرى 
وي�ساهد معجزة ه���ذ� �لع�سر و�أ�سطورته �لذي 
�سيحت���اج مئات �ل�سنني لدر��سته���ا وفهمها قبل 

�أن ي�ساهد ن�ساء �ليمن زينبيات �لع�سر.
من ذ� �لذي كان يتخيل �أن تخرج �لأم لت�ستقبل 
نع����س فلذة كبدها بالأعرية �لنارية و�لزغاريد، 
وحت���ث بقية �أبنائها للذهاب لنف�س تلك �جلبهة 

عّلها تكون و�سيلة ملعر�جهم �إىل جو�ر �هلل -كما 
فعل �أخوهم-..

م���ن ذ� �ل���ذي كان يتخي���ل �أن ُتق���دم �لأم �أربعة 
من �أبنائها وت�ستغ���رب �أن ياأتي �لنا�س لعز�ئها، 
ب���ل وتاأ�سى هي حلامل من ياأ�س���ى عليها وتقول: 
)م�سكينة، �ملفرت�س تهنين���ي(، بل وت�سعر �أنها 

لز�لت مق�سرة مع �هلل..
م���ن ذ� �ل���ذي يتخي���ل �أن تتح���ّول كل �أزمة �أر�د 
�مل�ستك���ربون فر�سه���ا علين���ا �إىل منح���ة �إلهية 
نخ���رج منه���ا �أق���وى و�أع���ز، و�أن ت�ستم���ر �ملر�أة 
�ليمنية يف �سمودها ورفدها للجبهات بكل غاٍل 
ونفي����س، و�أن تكون �أمني���ة �لكثييييري من ن�ساء 
�ليم���ن �أن ُتتاح لها فر�سة حمل �ل�سلح يف وجه 

هذه �ملعتدي �لظامل.
م���ا كان ليح���دث هذ� �أب���دً� مع �سع���ٍب �آخر ويف 
دول���ة �أخ���رى ما مل يك���ن ��سمها �ليم���ن، ولو مل 
تكن هذه �لأر�س �لطاه���رة قد ت�سربت �لثقافة 
�لقر�آنية وغر�ستها يف �لقلوب و�لعقول و�تخذت 
�لقر�آن �لكرمي فعًل د�ستورً� حلياتها يف �لكبرية 

و�ل�سغرية.

اأب�شع  خو�س  واأحذيتها  العاملي  ال�شتكبار  دول  قررت  منذ  عامان 
اأنهم  التو�شيف  هذا  �شبب  املنطقة,  عرفتها  اإبادة  حرب  واأكرب 
وجتويع  وح�شار  حلرب  العامل  دول  واأقوى  واأغنى  اأكرب  ح�شدوا 

�شعب ُيعد من اأفقر دول املنطقة..
�شنوا عدوانهم بعد اأن تاأكدوا من �شراء تاأييد العامل لهذه احلرب.. 
ف�شمت كل من ميكن اأن يقول كفى ملثل هذه الوح�شية حتى واإن كان 
هذا ال�شمت �شيكون �شببًا يف اأن جتري عليهم جميعًا �شنة اهلل يف 

ال�شتبدال.

عامان
وزينبيات العصر

اأخالق عبد الرحمن ال�شامي
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صامدون
ولن نلين

يف  الثال��ث  والع��ام  م�ش��ت  عام��ان 
املعنوي��ات  مع��ه  البداي��ة  يحم��ل 
الأم��ل  مع��ه  يحم��ل  املرتفع��ة 
والع��زة  وب�شائ��ر  الن�ش��ر  امل�ش��رق   
ل�شع��ب  خ��رج  من ب��ني اأنقا���س الدمار 
واحل�شار  ناف�شاآ تراب اخلنوع والذلة 
راف�شا الو�شاية المريكية اخلليجية 
مت�شلحا بالمي��ان وال�شرب واثقا باهلل 
ومعتمدا عليه ليهاب املنون بل يع�شق 
ال�شه��ادة ويبح��ث عنه��ا �شع��اره دائما 
واهلل ماكره قوم حر ال�شيوف الذلوا.

اجلبه��ات  اإىل  رجال��ه  ه��ب  �شع��ب 
يتناف�ش��ون  الكا�ش��رة  كال�ش��ود 
ويتا�شبقون من يتقدم منهم اإىل العدو 
لينكل به ويرتكه طعاما للوحو�س ومن 
خل��ف رجال اجلبه��ات رج��ال الإمداد 
وجتهيز القوافل ومن الن�شاء الثائرات 
من تعم��ل وتتعب نف�شه��ا لتاأخذ اأجرة 
العم��ل وتنفقها لخوانه��ا املقاتلني يف 
اجلبهات وجتهز الكعك والكيك عطاء 

بالحدود  .
اإن��ه اليم��ن اأيه��ا الأغبي��اء م��ن قال 

اهلل  جل �شاأنه عنه) اأولوا قوة واأولوا 
رهانك��م  وخ�ش��ر  �شديد(خ��اب  باأ���س 

وتال�شت اأحالمكم وامنياتكم 

�شعب ع�شي علي الرتكيع   
توح��د اجلمي��ع  وترك��وا الطائفية 
واحلزبي��ة وكلم��ا ح��اول الع��دو  �ش��ق 
ال�ش��ف وزرع اخل��الف  كان��ت النتيجة 

هي التالحم والتوحد والخاء  
ف��وق  الوط��ن  ايل  اجلمي��ع  وتطل��ع 

احلزبية واملذهبية 
اإن��ه الإمي��ان واحلكم��ة فم��ن ي�شعى 
حل��رب الإميان واحلكم��ة  فاإن خ�شمه 
اهلل وم��ن كان اهلل خ�شم��ه فن�شيب��ه 

الهزمية واخل�شران والذل والهوان .
ر�شال��ة  يو�ش��ل  اأن  ق��رر  �شع��ب 
ال�شم��ود  وال�شتب�ش��ال ي��وم ال�شاد�س 
والع�شري��ن ي��وم الأح��د الق��ادم وم��ن 
هن��اك م��ن مي��دان ال�شبع��ني �شتك��ون 
ر�شال��ة ه��ذا ال�شع��ب العظي��م للع��امل 
ال�شم��ود  يا�شع��ب  فبورك��ت  اأجم��ع 

والباء وتبا لأعدائك الفجار .

في�شل الهطفي

اإرادة �شعب ل تنك�شر 
و لن تلني رغم 

اجلراح والأمل يبقى 
اليمن  �شاخما �شموخ 

جباله ال�شاهقة 
جذوره يف اأعماق 
اأر�شه الطاهرة 

ثابتة ورا�شخة لن 
تهتز ولن تزول 
وعزمية �شلبة 

فولذية ك�شالبة 
�شخوره ال�شماء التي 
ل توؤثر فيها عوامل 

الطبيعة .



هكذا هي اليمن, وهكذا هم اليمنيون, 
وعروبة  اأ�شيلة  �شهامة  حتركه  �شعب 
ويف  بالذل  يقبل  ل  �شعب  عريقة 
عظمة  ي�شت�شعر  ميني  لكل  عز  ذلك 
فال�شعب  ال�شعب..  هذا  ملثل  انتمائه 
جتعل  التي  الأنفة  تلك  ميلك  اليمني 
من  ف�شيلة  اأي  على  العتداء  من 
نحو  يحركه  مفتاحًا  جمتمعه  ف�شائل 
الوحدة  �شرورة  ونحو  اجلماعة,  روح 
هذا  من  والأجمل  وال�شف,  الكلمة  يف 
كله اأن هذا هو منطق القراآن, واأن هذا 
خمرج  لإيجاد  ال�شحيح  ال�شبيل  هو 

الذي  الن�شر  اإىل  والو�شول 
وعدنا به اهلل.

��ستهد�ف  �أن  من  بالرغم 
هي  �ليمني  �ملو�طن 

ميكن  ل  خ�سارة 
عنها  �لتغا�سي 
�أو  �إهمالها  �أو 
باأي  ��ستخد�مها 
�أ�سكال  من  �سكل 
�إمنا  �لل�إن�سانية، 
ذ�ته  �لوقت  يف 
نحن  خ�سارتنا 

خ�سارة  هي  �ليمنيني 
لأننا  �آخر؛  نوع  من 

لي�س  �سعب  بالفعل 
ففي  �ل�سعوب،  من  كغريه 

خ�سارتنا خ�سارة تدفعنا �إىل 
�لنطلق  على  وحتثنا  �لأمام، 

�لت�سحية  من  �ملزيد  وعلى  قدمًا، 
وخمرجاتها..  نتائجها  يقينا  نعلم  �لتي 

لنلملم  �لبع�س  بع�سنا  نحو  ت�سدنا  خ�سارة  وهي 
�أن هناك  ندرك  وهي خ�سارة جتعلنا  جر�حنا.. 
�لذي  �جلهاد  �سبيل  وهو  للتحرك،  و�حد  �سبيل 
�لقوى  هذه  تفر�سه  �أن  قبل  علينا  �هلل  فر�سه 

�ملتجربة و�لظاملة و�لباحثة عن �لهلك.

�أمام  نكون  فاإننا  �ل�سهد�ء  مئات  نفارق  فحني 
�لأمم،  من  �أمة  �أي  فيه  تقع  قد  خطري  مفرتق 
�أن  فاإما  لهما،  ثالث  ل  خيارين  يحوي  مفرتق 
�إىل  ويو�سلنا  وي�سعفنا  �ملوقف  ذلك  مثل  يهزنا 
�خل�سوع و�لذل ملعتٍد لن ير�سيه حتى ركوعنا له 

�لل�إن�سانية  وجر�ئمه  بانتهاكاته  و�سي�ستمر 
�سدنا ك�سعب، �أو �أن ن�سلك �لطريق �لأخرى �لتي 
لنا فيها كل معاين �لعزة و�لكر�مة و�لن�سر مهما 
ومهما  لها،  �سنتعر�س  �لتي  �ل�سعوبات  كانت 
و�جهنا ومهما كانت �لنتائج، لأن �أكرب و�أعظم ما 
قد نتعر�س له يف ذلك �لطريق هو �لقتل، و�لقتل 
يف �سبيل كهذه ل يعني �ملوت و�لفناء، و�إمنا يعني 
�حلياة �لأبدية، و�لن�سر �ل�سخ�سي �لذي ي�سبق 

ذلك �لن�سر �لعظيم للأمة.

كوننا  من  ذكره  �سبق  ما  يوؤكد  �ليوم  يحدث  ما 
جميعًا  و�أننا  و�ملهانة،  �لذل  يرت�سي  ل  �سعب 
تدفعنا  �لتي  �ل�سليمة  �لفطرة  تلك  نحمل 
�سلوكه،  يف  �ل�سعب  �لطريق  ذلك  نحو 
�أعد�ء  فيا  نتائجه..  يف  و�مل�سمون 
�أنكم قد  �لأمة، يا من تعتقدون 
ما  وحزت  رميكم  �سددت 
خدعتكم  من  ويا  متنيتم، 
باهلل  وغركم  �لأماين 
�أن  عليكم  �لغرور، 
كل  �أن  جيدً�  تدركو� 
من  �سيكون  �سهيد 
منتقم  �ألف  بعده 
�ملئة  يف  له،  وثائر 
من �سهد�ئنا حترك 
ممن  �لآلف  مئات 
ينتظرون،  لز�لو� 
تدركو�  �أن  وعليكم 
فرد  كل  يف  لكم  �أن 
جهاديًا  م�سروعًا  ميني 
من  متكنو�  ولن  تبلغوه  لن 
ومهما  حاولتم  مهما  �إف�ساله 
هباًء  �إل  جهدكم  فما  بذلتم، 

منثورً�.

يمانيون..!
كتابات

بقلم/ �شفاء عبداهلل
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رجل من رجال �هلل، عا�س خمل�سًا للوطن، ترى 
يف هيئته ملمح �سموخ �لإن�سان �ليمني �لأ�سيل، 
ق�سمات  وجهه ت�سج بالعزة و�ل�سموخ و�لكربياء..

�لأطر  كل  جتاوز  و�لوطن،  باهلل  موؤمنًا  عا�س 
فكان  قومية،  �أو  طائفية  �أو  حزبية  من  �ل�سيقة 

همه �لأول و�لأكرب �هلل و�لوطن.
�لأعد�ء  مو�جهة  يف  �ندفاعه  كان  �إميانه  وبقدر 
دماء  و�سفك  �لأبرياء،  قتل  يف  �أمعنو�  �لذين 
من  مكان  كل  يف  و�مل�ست�سعفني  و�لأطفال  �لن�ساء 

�أر�س �ليمن.
�أبى كربياوؤه و�سهامته �أن يبقى متخاذًل �ساكتًا –
�ساحات  �إىل  كال�سهم  فاندفع  �لبع�س-،  فعل  كما 
�هلل  رجال  هناك  يربز  حيث  و�ل�سرف،  �لعزة 
�ملو�جهة  يف  �مل�سرفة  مو�قفهم  وتظهر  �لأ�سد�ء، 

و�لتنكيل بالأعد�ء..
كان رجًل ع�سكريًا يعرف ويعي جيدً� �أن �لوطن هو 
�ل�سموخ، فعقيدته �لوطنية ل تعرف �إل �ل�سمود، 

ول تعرف يف قامو�سها �مل�ساومة �أو �لنحناء..

�ملعتدي  جتاه  و�إباء  وعزة  حرية  �أورثته  وطنيته 
�أنوفهم،  تك�سري  يف  يتو�َن  فلم  �حلاقد،  �لغا�سم 

و�إحر�ق قلوبهم، ون�سف جربوتهم.
كان �أمنوذجًا ر�قيًا يف �لعطاء و�ل�سجاعة، �قتدى 
�لذين  �ل�سباب  بحما�سه  وحتم�س  �لكثريون،  به 
�لفار�س  �سورة  »�ملل�سي«  �ل�سهيد  يف  وجدو� 
و�لذي  ��ست�سلمًا،  �أو  ذًل  يقبل  ل  �لذي  �لبطل 
�لأر�س  حمى  عن  و�لدفاع  �جلهاد  من  جعل 
عليها  يعلو  ل  �أولوية  للوطن  و�لنتماء  و�لعر�س 
�هلل،  ومع  نف�سه  مع  ب�سدقه  فارتقى  �سيء، 
�لعظماء..  مر�تب  �إىل  ومبادئه  بوطنه  وباإميانه 
ب�سهادة  �هلل  عطاء  فكانو�  ودمه،  بنف�سه  جاد 

متنح �خللود �لأبدي يف عامل �ل�سمو �لإلهي...
ى ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �أَنُف�َسُهْم َو�أَْمَو�َلُهم  َ ��ْسرَتَ {�إِنَّ �هللَّ
 ِ �هللَّ �َسِبيِل  يِف  ُيَقاِتُلوَن   - َة  نَّ �جْلَ َلُهُم  ِباأَنَّ 
ْوَر�ِة  �لتَّ يِف  ا  َحقًّ َعَلْيِه  َوْعًد�   - َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن 
 - ِ َو�ْلإِجِنيِل َو�ْلُقْر�آِن - َوَمْن �أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن �هللَّ
ُهَو  َوَذِلَك  ِبِه -  َباَيْعُتم  �لَِّذي  ِبَبْيِعُكُم  َفا�ْسَتْب�ِسُرو� 

�ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم}.
كان حري�سًا على �أن يو�سل ر�سالته للجميع، وله 
مو�قف عظيمة وم�سرفة ل يليق بها �إل �أن ُتدر�س 
يف م�سانع �لرجال، �لذين عرفو� �حلق فاأبو� �إل 
زمن  يف  طريقهم  ف�سقو�  فر�سانه..  يكونو�  �أن 
�حلق  بقوة  �أقوياء  فكانو�  و�جلربوت،  �لطغيان 
ويف  �أكتافهم،  على  �أمانة  وحملوه  �عتنقوه  �لذي 
وعد  ملا  م�ستاقة  �سّباقة  �نطلقت  �لتي  �أرو�حهم 
باجلنة  ووعد  ومتكني،  وعزة  ن�سر  من  به  �هلل 

و�لفلح.
�جلهاد  روح  ينقل  �أن  على  د�ئمًا  حري�سًا  كان 
�إىل كل زملئه من منت�سبي رجال �جلي�س، نافثًا 

فيهم روح �سموده ويقينه.
يقول يف �إحدى ر�سائله �مل�سجلة م�ست�سهدً� بقوله 

ُه ِمْنُهْم...}.. نُكْم َفاإِنَّ تعاىل: {َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ
من يتوىل �أعد�ء �هلل فهو منهم، ل يختلف عنهم 

�إل يف �ل�سور، و�إل فهو متبع لهم..
�هلل هو من يعطي �لعزة و�ل�سمود و�لقوة.

الشهيد الملصي 
بقلم/ اأم مَلك

 نموذجا في العطاء والشجاعة
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كتاباتكتابات

ال�شهيد  عن  نتحدث  اأن  لنا  ميكن  • كيف 
اللواء/ طه ح�شني اإ�شماعيل املداين؟.. 

وهل ميكن لل�شطور اأن تخت�شر رجاًل 
عجزت جملدات كاملة عن اإيفائه حقه 

يف الو�شف والت�شخي�س؟..
 

اأحق  ونحن  نرثيه  اأن  لنا  ميكن  • كيف 
بالرثاء منه؟, فا�شت�شهاده كان خ�شارة 

لنا ومك�شبًا له, فبه ربحت جتارته, 
واأورثنا غيابه اأملًا وحزنًا وُيتمًا, ل 

ي�شعنا معه �شوى الحت�شاب والرتجيع.

حدثًا  املداين  ا�شت�شهاد  يكن  • مل 
ا�شتثنائيًا, بل كان م�شريه الذي لطاملا 

�شعى اإليه داعيًا اهلل اأن يختاره اإىل 
جواره.. وا�شتجاب اهلل لدعواته. كيف 

ل وهو العامل التقي, املخل�س الويف, 
ال�شادق يف اإميانه, الواثق من ن�شر اهلل 

له... لكننا ُفجعنا با�شت�شهاده قدر 
فرحته هو بال�شهادة.

ا�شمه  من  له  يكون  اأن  طه  اختار  • لقد 
ن�شيب, فاقتدى باأخالق �شيد الب�شر, 

ونهل من باب مدينة علمه.. اأح�شن 
القتداء فكوفئ باأعظم الأجر, اأجر 

ال�شهداء وال�شديقني, وكان له اأكرب تاأثري 
على كل من عرفه واقتدى بنهجه واتبع 

ن�شائحه.

به  اأفرح  موته,  يف  طه  ك�  • من 
اجلميع؟!.. ولكن �شتان بني من فرحوا 
مبوته وقد كّبدهم يف حياته اأرتال من 
اخل�شائر والنهزامات, وبني من فرحوا 

مبوته �شهيدًا يطوف باأجنحته ربوع 
اجلنان, وياأويه عر�س الرحمن.. فرحة 
لأعدائه واأعداء اأمته لن تدوم, وفرحة 

لأحبابه واأ�شدقائه واأهله لن تزول.

اأن  طه  وقدر  اخللود,  العمالقة  • قدر 
يكون خالدًا يف ذاكرة وطنه, رمزًا 
للعطاء وال�شمود والذكاء والقوة, 
رمزًا لكل ما هو عليه رجال اليمن 

املعت�شمني باحلق, وامل�شارعني 
لن�شرته, والدفاع عن اأر�شهم, 

وت�شطري 
جمدهم 

الباقي 
بقاء 

ترابه 
و�شماته.

 •

انطفاأت �شمعة طه, ولكنها اأ�شاءت يف 
م�شريته الدروب لالألوف من اأبناء اليمن 

الذين تعلموا على يديه, ونهلوا من 
نبعه ال�شايف الرقراق.. فغدوا يف وفاته 

�شورة من حياته, وورثوه علمًا وُتقى 
ووطنية ودهاًء وجلدًا و�شمودًا.. قتلوا 

اأ�شدًا فخرجت ع�شائر من الأ�شود, فما 
اأعظمها من حياة, وما اأعظمه ا�شت�شهاد.

ل  فنحن  طه",  "وداعًا  نقول  • لن 
نودع �شهداءنا, بل نزفهم حلياة اخللود 

مبواكب الزغاريد.

طــه المداني..
خالداً يف ذاكرة وطنه
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�حلياة،  هذه  �إىل  �أتو�  �أ�سخا�س  هناك 
�أنهم  �سبيل، غري  كعابري  فيها  وم�سو� 
تركو� ور�ءهم �آثار حياتهم �لتي ملأوها 
و�ل�سدق..  و�لإميان  و�لكر�مة  بالعزة 
كيف  ليتعلمو�  �حلياة  مدر�سة  �إىل  �أتو� 
مغادرتهم  عند  ولكن  فيها،  يعي�سون 
�حلياة  منهم  تعلمت  مدر�سة  كانو�  لها 

معناها �حلقيقي..
ت�سيء  قناديًل  �حلياة  هذه  يف  كانو� 
جنومًا  �أ�سبحو�  و�لآن  �حلق،  طريق 
لرت�سد  �ل�سماء؛  يف  وتلمع  ت�سيء 

�لأحر�ر �لثائرين على خطاهم..
جو�رنا،  �إىل  �سكنو�  �أ�سخا�س  هم 
جمعتنا  �سويًا،  �سحكنا  معنا،  عا�سو� 
ولكن  �أيامها،  �أجمل  يف  معهم  �حلياة 
حتمله  وما  �حلياة  �إىل  ينظرو�  مل 
�إىل  نظرو�  بل  ومغريات،  �سهو�ت  من 
�حلياة  �إىل  نظرو�  ونعيمها،  �لآخرة 
يف  �ملجاهدين  من  فكانو�  �لأبدية 
رغم  �حلق  طريق  و�ل�سالكني  �حلياة، 

قلة �سالكيه.
بها  لأخط  �أقلمي  �ألو�ن  �ساأمزج 
بدمائكم  ر�سمتموها  �لتي  حياتكم 
�سوف  �حلرة...  و�أرو�حكم  �لطاهرة، 
زهور  لأقطف  ب�ساتينكم  على  �أمرُّ 
�ل�سدق،  وورد  و�حلرية،  �لكر�مة 

و�لإخل�س؛  �ل�سجاعة  وريحانة  وثبات 
لأجمعها و�أزرعها يف ب�ساتني �أ�سبالكم، 
و�لأجيال �لقادمة بعدكم؛ لتظل �لأر�س 

على مر �لزمان تنبت رجاًل �أمثالكم.
َتغنى �ل�سعر عن ن�سالكم، و�أبدع �لُكّتاب 
�لر�سم  وبفر�سات  جهادكم،  و�سف  يف 

ج�سدو� كل حياتكم.
حملو�  رجال  و�سف  عن  �لكلم  يعجز 
د�خلهم بركانًا ثار عند �سماعهم �سوتًا 
حتركو�  �هلل،  �سبيل  يف  للجهاد  ينادي 
هم  ليكونو�  خطاهم؛  يف  و�سارعو� 
�حلق..  عن  �لدفاع  �سفوف  يف  �لأولني 
�ل�سعاب،  رغم  وثبتو�  وجاهدو�  م�سو� 
و�جلر�ح،  و�لأمل  �مل�سقة  وحتملو� 
خري  به  وثقو�  �هلل،  بحبل  و�عت�سمو� 

ثقة على فوزهم باإحدى �حل�سنيني..
فلم  كاأرو�حهم،  �ساميًا  هدفهم  كان 
يرت�جعو� ولو �سربً� و�حدً� عن خطاهم 

�أو يذلُّو�، بل كانو� �ساخمني كاجلبال.
عن  �لكر�مات  من  �لكثري  �سمعنا 
فاآمنا  ��ست�سهادهم،  وق�س�س  حياتهم 
�أنهم �أولياء ع�سر زمانهم، ول يوجد �إل 

�لقليل �أمثالهم.
قال  �لذين  �أولئك  هم  من  عرفتم  لقد 
{ِرَجاٌل  كتابه:  حمكم  يف  عنهم  �هلل 

َ َعَلْيِه}.. َدُقو� َما َعاَهُدو� �هللَّ �سَ

ٌ
ِرَجال

ْيِه
َ
َه َعل

َّ
ُدوا الل

َ
وا َما َعاه

ُ
َصَدق

هناء اخليواين
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اليمن  على  الآث��م  ال��ع��دوان  ك�شف 
عن  ال�شنتني  م��ن  اأك���رث  وامل�شتمر 
م��ق��دار احل��ق��د ال���ذي ت��ك��ّن��ه دول 
واإن�شانا,  اأر�شًا  اليمن  على  العدوان 
ارتكاب  ع��ن  ي��وم��ًا  يتوقف  مل  فهو 
اجلرائم الب�شعة يف حق اليمن, التي 
اأنها مل ولن تكون  اأثبتت ب�شمودها 
احلاقدين  اأف���واه  يف  �شائغة  لقمة 

والطامعني.

ورغ��م �أن ج��ر�ئ��م �ل��ع��دو�ن 
مكان  كل  �إىل  �متدت 

�أن  �إل  �لوطن،  يف 
����س���ع���دة ك���ان 

ن�سيب  ل��ه��ا 
�لأ��������س�������د 
م���ن ه��ذه 
�جل��ر�ئ��م 
بات  �لتي 
�ل���ع���دو�ن 

�جل�����ب�����ان 
بها  ي��خ�����س 

�مل����ح����اف����ظ����ة 
ب�����س��ك��ل ي���وم���ي، 

�سيء  ك��ل  م�ستهدفًا 
و�أي �سيء فيها.

���س��ع��دة �ل���ت���ي مل حت����َظ ي��وم��ًا 

وحتى  �لثورة  قيام  منذ  و�لزدهار  للنمو  بفر�سة 
�ملديدة  �لعقود  ه��ذه  طيلة  ظلت  و�ل��ت��ي  �ل��ي��وم، 
ورمبا  لهم،  وقبلة  للعلماء،  ومنبعًا  للعلم،  منارة 
يخ�سها  �لعدو�ن  جعل  ما  هي  �مليزة  هذه  كانت 
مدى  ي��درك  فهو  جر�ئمه،  من  �لأ�سد  بن�سيب 
باطلة  ل��ه  و���س��ّور  عليه،  ه��ذه  ميزتها  خ��ط��ورة 
�لعلم  حم��و  ع��ل��ى  ق����ادرة  وج��ر�ئ��م��ه  قنابله  �أن 
يف  تكمن  �حل��ق  ق��وة  �أن  متنا�سيًا  �سعدة،  م��ن 
�لباطل  �أ�سلحة  كل  ت�سع  ل  قوة  وهي  حقًا،  كونه 

�أثبتتها  �لتي  �حلقيقة  هي  وه��ذه  �إ�سعافها... 
وحتى  �لعدو�ن  بدء  منذ  يوم  كل  �سعدة  وتثبتها 

�لآن..
رفد  عن  �ل�ساخمة  �ملحافظة  هذه  تتوقف  مل  �إذ 
�جلبهات باملجاهدين من �أبنائها �لذين �سّطرو� 
�أروع  وحققو�  �ل�سمود،  ملحم  �أعظم  بدورهم 
تتوقف  مل  بل  وح�سب،  هذ�  لي�س  �لنت�سار�ت.. 
�أر�سها –رغم تعمد �إحر�قها وتدمريها من ِقبل 
�لعدو�ن-  عن �إخر�ج خري�ت ثمارها من فو�كه 
وحما�سيل زر�عية، ماز�لت �لأف�سل على م�ستوى 

�لزر�عات �مل�سابهة يف ربوع �لوطن..
ل��ق��د �أث��ب��ت��ت ���س��ع��دة ب�����س��م��وده��ا 
و�لفريد  �ملتميز  وعطائها 
�أن��ه��ا عنقاء  ن��وع��ه  م��ن 
�ل�����ي�����م�����ن، ذل����ك 
�ل��������ط��������ائ��������ر 
�لأ����س���ط���وري 
�ل������������������ذي 
ي����ت����ج����دد 
م��ن رم��اده 
وفتيًا  قويًا 
جديد،  من 
ذل�������������������ك 
�لذي  �لطائر 
�إبادته  ي�ستحيل 

�أو �لق�ساء عليه..
�ليمن  �أ���س��ط��ورة  �إن��ه��ا 
�سمودها،  ورمز  �ملتجددة، 
ودليل بقائها... ولو كره �لظاملون.

صعدة.. عنقاء اليمن
جنالء اجلالل

كتابات
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�شهام القا�شي

ــة ــال رس
ـــر ـــك ش
وتقدير

 مبنا�شبة عامني من 
ال�شمود نزف اجمل التهاين 

والتربيكات  ور�شالة  �شكر وتقدير 
وتعظيم ر�شالة اإجالل واإكبار اإىل 

قائدنا الثوري اىل البطل املغوار اىل 
الرجل ال�شجاع الذي هز عر�س اململكة 

اإىل الأ�شد ال�شاري ال�شبور ال�شجاع 
القائد املحنك الذي وقف وكله رجولة 
اأمام اأعداء اهلل واأعداء الوطن واأعلن 

حتديه وبكل �شالبة و�شجاعة اأمام 
العدوان الإجرامي الغا�شم واأذنابه هو 

�شيدنا وقائدنا ال�شيد عبدامللك بدر 
الدين احلوثي الذي مل يدع جماًل 

لالأوغاد احلاقدين العمالء املرتهنني 
باأخذ راحتهم يف �شلب الوطن والعبث يف 

ممتلكاته.

ووق������ف وق�����ف�����ًة. ب��ط��ول��ي��ة 
اجمع  والعامل  التاريخ  �شيذكرها 
و�شل اإىل درب مل ي�شله اي ثوري 

من قبله ومازال �شامدا.
وق���اب���ل ل��ل��ت��ح��دي م��ت��م�����ش��ك��اأ 
ال�شيد  الرباين  العامل  بر�شالة 
امل��ج��اه��د ب���در ال��دي��ن ب��ن ام��ري 
ال��دي��ن احل��وث��ي -رح��م��ه اهلل- 
فمازال  الفرقة  م��ن  ح��ذر  ح��ني 
ي�شت�شلم  ومل  احل��ق  راي��ة  راف��ع��اأ 
جرائم  من  ماتواجهه  كل  رغ��م 
يرتكبها ذاك العدو احلاقد على 

ار�شنا احلبيبة.
ونحن وبكل فخر نقول لقائدنا 
وحتديك  خطاك  يف  ووا�شل  �شر 
ونحن  الدين  واأع��داء  للمجرمني 
معك العام تلو العام, بل والقرن 
ون�شاء  رج���ال  معك  ال��ق��رن  تلو 
�شباب و�شبان �شيوخ واأطفال معك 
و�شنظل  دمائنا  من  قطرة  لأخر 
الق�شف  نخ�شى  ول��ن  �شامدين 

ول  ال��ت��دم��ري  ول  ال�����ش��رب  ول 
و�شنحمل  الرتاب  و�شناأكل  اجلوع 
خوف  دون  روؤو�شنا  فوق  الأكفان 
ول تخاذل راغبني نيل ال�شهادة.

وح�شار  �شربات  فينا  توؤثر  لن 
و�شت�شل  ج��ب��ان  خ��ا���ش��ر  ع���دو 
املنا�شرة  الدول  كل  اإىل  ر�شالتنا 

للعدوان.
اليمنيني  ن��ح��ن  ل��ه��م:  ون��ق��ول 
نتحمل املحن ولن نهاب الفنت وقد 
�شيدنا  اهلل  خلق  خ��ري  عنا  ق��ال 
حم��م��د ���ش��ل��وات رب���ي و���ش��الم��ه 
الطيبني  بيته  اآل  وع��ل��ى  عليه 
الطاهرين اإذا ا�شتدت بكم املحن 
عليكم باهل اليمن هم اأرق قلوب 

والني افئدة ....الخ
وقال: )الإميان ميان واحلكمة 
الذلة  منا  فهيهات  مي��ان��ي��ة(.. 
منا  هيهات  ال��ذل��ة  منا  هيهات 

الذلة
حمافظة �حلديدة -مديرية �لزهرة

�لعدد )3( مار�س 2017م
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فاأوجدت ثغر�ت يف و�سط �لبلد ل بد من ذكرها، 
وهي �لب�سائع �لتي مل تكن تدخل �لبلد من قبل، 

و�ليوم تغرق �لأ�سو�ق بها وب�سكل خميف.
دول  �ملنتجات  تلك  م�سدر  �أن  �لأمر  يف  �ملقلق 
�ملو�طن  قتل  عن  يومًا  تنفك  مل  �لتي  �لعدو�ن 
على  �لدولة  تقدر  مل  �لتي  �لب�سائع  �ليمني، 
�لتجار،  به  قام  حل�سار  نتيجة  ��ستري�دها 
جلب  عن  يتحرزو�  مل  �أنهم  �ل�سديد  وللأ�سف 
�آيلة للنتهاء، ذ�ت جودة رديئة وغلف  ب�ساعة 

مهرتئ، وكاأن دهرً� قد مر عليه.
كانت  بعدما  �لأماكن  كل  يف  ُتباع  �أ�سبحت 
�لب�سطات  �أ�سحاب  على  تقت�سر  �ل�سابق  يف 
و�جلولت، �أما �ليوم فرت�ها يف �لدكان، �ل�سوبر 

ماركت، �ملحلت �لتجارية �لكبرية.
�سيقول �لبع�س: نحن يف ح�سار، من �أين ناأكل؟؟
لكن  ذلك،  يف  نخالفك  ل  نحن  نعم  �سنقول: 
�أتعلمون �أن هناك ب�سائع �أمريكية ويهودية حديثة 

�لت�سنيع تدخل �لبلد وخلل �أ�سهر �لعدو�ن؟!!
حديثة  �أخرى  لدول  منتجات  هناك  �أن  �أتعلمون 
�نتهائها  ومدة   ،2017  /2016 لعام  �ل�سنع 
دولة  منها   ،2019 و   2018 عام  �إىل  ت�سل 
�حلرة..  و�إير�ن  �لأبية،  و�سوريا  �ل�سقيقة،  عمان 
وللعلم كل ب�سائع تلك �لدول ممتازة، ذ�ت جودة 

عالية و�سنع جيد جدً�.

�ل�سعب  جلعل  وحماولة  تلعب،  فيه  �لأمر  �إذن 
�لآيلة  �لب�سائع  لتلك  م�ستهلك  بلد  �أكرب  �ليمني 

للف�ساد.
ب�سائعهم  ومر�قبة  �لتجار  مر�قبة  يتم  ل  ملاذ� 

ومعرفة ما ي�ستوردون؟!
�أمن �ملعقول �أن ن�سرتي منتجات من يقتلوننا ليل 

نهار!!
�ملجاهدين  جهود  جتعلون  �إنكم  ُيعقل!!!  ل  هذ� 
ت�سيع هباء.. هم يقومون بتفجري دبابات ع�سية 
�ملال  �لعدو�ن  نعطى  بب�ساطة  ونحن  �لتدمري، 
وكاأننا  �ملدمرة،  بدل  �أخرى  دبابات  لي�سرتي 
نعو�سه عن ما خ�سره من �أمو�ل يف هذ� �لعدو�ن!!

غالية  �لوطنية  �ملنتجات  بع�س  �أن  يخفاكم  ول 
من  م�ستوردة  بب�سائع  مقارنة  �ل�سيء  بع�س 
�أف�سل  �ليمني  �ملنتج  جودة  لأن  وهذ�  �خلارج؛ 
بكثري من �ملنتج �لآتي من �خلارج، ولكن يف هذ� 
�لرو�تب،  ت�سليم  تاأخر  �ل�سعب، ويف ظل  �لو�سع 
�جلودة،  عن  يبحث  ل  �ليمني  �ملو�طن  �أ�سبح 
و�إن  ل�سر�ئها،  يكفي  ماله  منتجات  عن  و�إمنا 
�أو م�سكوك  �أنها قد تكون غري �سحية،  كان يعلم 
�لقت�ساد  تردي  ظل  يف  خطري  �أمر  وهذ�  فيها، 
�لوطني، و�لذي هو بحاجة �إىل كل ريال لينه�س 
بد من  �أنها م�سكلة ل  على قدميه.. ول يخفاكم 

�للتفات لها.

�أي�سًا ل نن�سى �لكماليات �لأمريكية و�لإ�سر�ئيلية 
�ملو�د  بيع  �أماكن  بها  تغرق  �أ�سبحت  �لتي 
من  �لأفر�د  بع�س  يتورع  ل  و�لذي  �ل�ستهلكية، 
�سر�ئها –و�إن كانت باهظة �لثمن-، متنا�سني �أن 
حتلق  �لتي  و�لطائرة  ي�سربهم،  �لذي  �ل�ساروخ 
�لتي ز�دت من  �لعنقودية  و�لقنابل  بيوتهم،  فوق 

عدد �ل�سهد�ء، �سناعة يهودية..
�إنهم بذلك يجعلون �حلرب تطول ول تقرب من 

�لنهاية.. �إنهم ُيعطونها عمرً� �إىل عمرها..
فمتى �سنعقل نحن؟!

هل ننتظر �أن تقوم �لدولة بو�جبها، ونحن ُنق�سر 
بو�جبنا؟!!

�لإمار�تية،  و�ل�سل�سة  �ملكرونة  �ست�سرتي  هل 
و�جلبنة و�لطحينية �ل�سعودية، و�أنت ت�سرخ من 

ح�سارهم وخبثهم؟!!
من �ل�سروري �أن تقاطع كل ب�ساعة تاأتي من دولة 
�لب�سائع  تلك  �ستظل  ذلك  فعلنا  و�إن  حتاربنا، 
مكد�سة يف �ملحلت، وعندها لن ي�سرتي �لتجار 
مثلها يف �ملرة �لقادمة.. وبذلك نكون قد عاجلنا 
�مل�سكلة دون �أن تلجاأ �لدولة �إىل �أمور تخ�سر فيها 
�لوعي  قليلي  بع�س  جماح  لكبح  �ملال  من  �ملزيد 
باأم�س  نحن  و�لذي  �ل�سمري،  عدميي  وبع�س 

�حلاجة �إليه.
كلكم ر�ع، وكلكم م�سوؤول عن رعيته.

فاطمة املرنة

من
؟المسؤول

البلد  لزمت  التي  الطاحنة  اليمن, واحلرب  به  الذي متر  الع�شيب  الوقت  ُيطرح ويف هذا  اأن  بد  ل  �شوؤال 
وحا�شرته برًا وبحرًا وجوًا, و�شعت جاهدة لإبادة �شعب باأكمله؛ فقط لينحني لها!!.. وهذا ما مل يتم لها..
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كان نائمًا يف الليل, وفجاأة ا�شتيقظ 
مذعورًا من النوم على وقع انفجار 

قريب من منزلهم, وبالطبع تلك 
املدينة التي وقع فيها الق�شف لي�س 

فيها ثكنات ع�شكرية ول مناطق 
تدريبية!!

ويحاول  ب�سم �هلل،  ب�سم �هلل  ب�سرعة:  يتمتم 
�سرب �ملاء بارتباك لتهد�أ �أع�سابه ويبل ريقه 
من  �حفظ  رب  يا  نف�سه  ويخاطب  �جل��اف، 
نزل عليهم �ل�ساروخ، �أبقهم على قيد �حلياة 
ول ترهم مكروهًا.. �للهم دمر من يق�سفنا.. 
ثم يحاول �لرجوع �إىل �لنوم مرة �أخرى دون 
�لنوم  �ملتتالية  �لغار�ت  �أط��ارت  فقد  فائدة، 
باأ�س  ل  لوقت  فر��سه  يف  يتقلب  عينيه،  من 
به، وبعدها يغط يف نوم عميق دون �أن يح�س 

مبن حوله.
وما �إن ��ستيقظ �ل�سباح حتى قام �إىل �لتلفاز 
�لبارحة،  ليلة  يف  �لغار�ت  حدثت  �أين  لريى 
فبد�أ بفتح قناة �حلدث، يلمح )عاجل باخلط 

�لعري�س(:
وتدمري  �حلوثيني  خم��ازن  ت�سرب  غ���ار�ت 

�سو�ريخ بال�ستية..
مدنيني،  �أنا�س  �إل  ت�سرب  مل  �أنها  يعلم  وهو 
لتلك  متابعًا  يظل  ذل��ك  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 

�لقناة �ملا�سونية.
لكذبهم  �لأمل  يخاجله  ومل  وجهه،  يتمعر  مل 
وزيفهم على ح�ساب دماء �لأبرياء.. مل يغري 
�أنها قناة من ت�سن �لعدو�ن على  �لقناة رغم 
و�عتاد  �لتناق�سات،  �أَِل��َف  عقله  وك��اأن  بلده، 
تلك  م�ساهدة  على  وتربمج  �للمعقول،  على 
�لقناة و�إن كانت ُتدل�س وتلب�س �حلق بالباطل.

فيغلق  ت��اأخ��ر،  ب��اأن��ه  ويح�س  لل�ساعة  ينتبه 
للعدو�ن..  �لتابعة  �لقناة  تلك  على  �لتلفاز 
بعد  هناك  عمله،  �إىل  ويخرج  نف�سه  يجهز 
عن  �ملدير  ي�ساأل  قليًل  عمله  ملز�ولة  جلو�سه 
ُي�سلَّم  �سوف  ب��اأن��ه  �ملعنيون  فيخربه  ر�ت��ب��ه 
نف�سه  وُي���ح���ّدث  ذل���ك  ي�سمع  ق��ري��ب،  ع��ن 
غ�سبنا  �مت�سا�س  وحت��اول��و�  تكذبون  �إنكم 
�أمام  ي�سكت  �ملحرتمة..  �ملع�سولة  بالكلمات 
�ن  وم��ا  �سخرية،  �بت�سامة  ويبت�سم  �مل��دي��ر 
ويدخل  للبيت  ي��رج��ع  حتى  �ل����دو�م  ينتهي 
�لأخبار،  �آخر  ملطالعة  للتلفاز  ويتجه  غرفته 
على  يفتح  وبعدها  �لرميوت  وياأخذ  يجل�س 

قناة �جلزيرة ويقر�أ عاجل:
من  بتوجيهات  �ليمنية  �جلمهورية  قامت 
�لرئي�س هادي بطبع 2 مليار من فئة �لألف، 
باإر�سال  �ل�سرعية  �حلكومة  وجهت  وب�سرعة 
ت�سليم  وت  �ل�سمالية،  �ملناطق  �إىل  �ملبلغ 
���س��و�ء..  ح��د  على  �مل��وظ��ف��ني  لكل  �ل��رو�ت��ب 
هاتفه  �أخرج  حتى  �لعاجل  قر�ءة  ت  �إن  وما 
ب��د�أ  ف��م��ه،  م��ن ج��ي��ب��ه وه���و ي�سحك مب���لء 
باإر�ساله  وقام  توً�  قر�أه  �لذي  �لعاجل  بكتابة 

لأ�سدقائه ليكون �أول �ملب�سرين لهم..
-يف  �سابقًا  �ل��رو�ت��ب  �سلمو�  �أنهم  يركز  مل 
قنو�تهم ولي�س يف �لو�قع-، وعدم ت�سلمه هو 

�ساهد على زيف �دعائهم.
�أتى  �أن  �إىل  حياته  يف  بان�سغاله  يومه  ويتم 
يفتح  �ملئة  بعد  ور�بعة  ثالثة  �لليل ورجع مرة 

قناة �سهيل ويقر�أ عاجلها:
قامت �مللي�سيا �لإنقلبية باعتد�ء �سافر عرب 
�ل�سعودية  »�ملدينة«  بارجة  على  زو�رق  ثلث 

�لتي مل تكن يومًا �أد�ة للقتل..
ولأن لديه و�ت�س �آب و�إنرتنت يف �لبيت ت�سله 

ر�سالة من جمموعة عائلته... عاجل:
بارجة  ب�سرب  �ل�ساروخية  �ل��ق��وة  ق��ام��ت 
�ل�ساروخ  و��ساب  �ملدينة،  ��سمها  �سعودية 

هدفه بدقة عالية.
وبكل ب�ساطة يعود مل�ساهدة قناة �سهيل، رغم 

�لكذب �لذي تعر�سه.
على  ��ستلقى  حتى  �لنوم  وق��ت  �أت��ى  �إن  وم��ا 
�سريره، وبد�أت �أحد�ث يومه متر على ذ�كرته 
و�لأخبار،  �لأحد�ث  لتناق�س  بالتوتر  فيح�س 

فلم يعد يعرف من ي�سدق.. 
�أن��ه  رغ��م  و�سهيل  �حل���دث  ي�سدق  و�أ���س��ب��ح 
باأم  �لعدو�ن  ق�سف  ويرى  �حل��دث،  قلب  يف 

عينه..
ينام ويقول لنف�سه: �أمتنى �أن موؤ�س�سة عملي 
غدً� ت�سلم يل ر�تبي كامًل من فئة �لألف �لتي 
�ل�سابقة  مرتباتي  �أ�ستلم  �هلل  وباإذن  ُطِبعت، 

�لتي مل �أ�ستلمها..
وفجاأة قاطع تفكريه �سوت �نفجار قوي جدً� 
�سوت  و�سمع  �لبيت،  ن��و�ف��ذ  لقوته  �ه��ت��زت 
�نك�سار زجاج من بيت �جلري�ن، بعدها قام 
بفعل ما قام به يف �لليلة �ل�سابقة.. وهك��ذ�..

خلد �إىل �لنوم ومل يعلم �أنه �أ�سبح من �لذين 
وَن  ِذيَن َيُخو�سُ قال �هلل عنهم: {َو�إَِذ� َر�أَْيَت �لَّ
يِف  و�  َيُخو�سُ َحتَّى  َعْنُهْم  َفاأَْعِر�ْس  �آَياِتَنا  يِف 
َفَل  ْيَطاُن  �ل�سَّ َك  ُين�ِسَينَّ ��ا  َو�إِمَّ  - ِه  َغرْيِ َحِديٍث 

امِلِنَي}. ْكَرى َمَع �ْلَقْوِم �لظَّ َتْقُعْد َبْعَد �لذِّ
�أن��ه قد �سار من:  ي��در  م��لء جفنيه ومل  ن��ام 
�مْلَُناِفِقنَي  َجاِمُع   َ �إِنَّ �هللَّ ْثُلُهْم -  مِّ �إًِذ�  ُكْم  {�إِنَّ

َّمَ جَمِيعًا}.. وَ�لْكَافِرِينَ يفِ جَهَن
بالأم�س لعنهم ومل يعلم �أنه يلعن نف�سه؛ كونه 
ي�سمع دجلهم ويندمج معهم وي�سدق زيفهم.

ك���������ن و�ع���������������يًا.
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كتابات

�لوجيه يف  �ملالية �سخر  وزير  بذلك  حيث �سرح 
عدو�ن  وجود  عدم  من  بالرغم  2013م  �لعام 
فر�س  حد  �إىل  �لدعاء�ت  تلك  وتو�لت  حينها، 
جرعة على �ل�سعب ت�سببت يف قيام �ل�سعب بثورة 
21 �سبتمرب؛ فمن �أين �أ�سبح �ليوم للدولة �إير�د�ت 

يت�ساءل عنها �لعدو�ن وطابوره �خلام�س؟!!
وهنا �ساأذكر بع�س �لأ�سباب �لتي �أدت �إىل حدوث 

�لأزمة �لقت�سادية �لكربى �لتي تعي�سها بلدنا:
وم�سادرها  �لدولة  �إير�د�ت  يخ�س  فيما  �أوًل: 
�إىل  �لأول  �ليوم  منذ  �لعدو�ن  دول  عمدت  فقد 
�لتحتية  للبنية  �سامل  وتدمري  ممنهج  ��ستهد�ف 
ُتقدر  حيث  و�ل�ستثمارية؛  �لقت�سادية  وخا�سة 
بحو�يل  وحده  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �خل�سائر 
�إىل  �لعدو�ن  دول  �سعت  كما  دولر.  مليار   10
�لنفط  بت�سدير  �خلا�سة  �لإير�د�ت  و�سول  عدم 
�إىل  وحولتها  �لتجارية  �حلركة  �أوقفت  �أن  بعد 
مو�نئ �جلنوب مثل ميناء �ملكل، وبدل من و�سول 
�لبنك �ملركزي ت حتويلها  �إىل خزينة  �لإير�د�ت 
�ل�سعودي،  �لأهلي  �لبنك  �إىل ح�ساب ت فتحه يف 
ماأرب  حمافظة  بف�سل  �لعدو�ن  دول  قامت  كما 
كل  �إىل  �إ�سافة  �لدولة،  عن  متاما  ومو�ردها 
�مل�ساعد�ت  و�سول  �لعدو�ن  دول  منعت  ذلك 
و�ل�سعفاء،  �لفقر�ء  من  للم�ستحقني  �لإن�سانية 
لديها  �مل�ستحقات  دفع  �لعدو�ن  دول  رف�ست  كما 
ا  لوز�رة �لت�سالت وتقنية �ملعلومات، ومنعت �أي�سً
�أن  �إىل  �لإ�سارة  يجدر  وهنا  �ملغرتبني.  حتويلت 
على  تعتمد  كانت  �لعدو�ن  قبل  �لدولة  �إير�د�ت 
�لقليلة  �ل�سادر�ت  وبع�س  و�لغاز  �لنفط  ت�سدير 
وحتويلت  و�لقرو�س،  و�ل�سمكية،  �لزر�عية 
�ملغرتبني، وعلى �ملو�رد �ملحلية �لقليلة كال�سر�ئب 
و�جلمارك و�لزكاة، وقد توقفت معظم تلك �ملو�رد 

ب�سبب �لعدو�ن.
�لإ�سارة  تلقي  بعد  �أنه  ا  �أي�سً �لأ�سباب  من  ثانًيا: 
�لورقة  تفعيل  ببدء  �لأمريكية  �خلارجية  من 
هادي  �لدمية  قام  �سغط  كورقة  �لقت�سادية 
باإ�سد�ر قر�ر نقل �لبنك �ملركزي من �سنعاء �إىل 
عدن يف خطوة خطرية وغري مدرو�سة- حيث �أنه 
و�ملعلوماتية  �ملوؤ�س�ساتية  �خلرب�ت  تاأمني  يتم  مل 
لعملية  �للزمة  �ملالية  و�لحتياطات  �لر�سمية 
من  طلب  بعد  �خلطوة  هذه  وجاءت  �لنتقال- 
مبنع  �ملالية  �لدولية  للموؤ�س�سات  هادي  حكومة 
و�سول قيادة �لبنك �ملركزي ب�سنعاء �إىل �أي من 
�لحتياطات �لنقدية �ململوكة للبنك خارج �ليمن 
�لأمو�ل  تلك  بتبديد  �لبنك  قيادة  قيام  بتهمة 
متمثلة  �ملركزي  �لبنك  قيادة  �إىل طلب  �أدى  مما 
مبحافظ �لبنك تعيني  �سركة تدقيق مالية دولية 
ذلك  كذب  و�إثبات  ذلك،  من  للتحقق  م�ستقلة 
�لدعاء خا�سة باأن �لبنك كان قد تعامل بحيادية 
رو�تب  ب�سرف  قام  حيث  عالية  ومهنية  تامة 

�ملوظفني ملا يقارب �لعام و�لن�سف من خلل جمع 
بع�س �ل�سر�ئب و�لإير�د�ت �لقليلة �ملتبقية.

حماربة  ت  فقد  �ل�سيولة  لأزمة  بالن�سبة  ثالًثا: 
�سعرها،  �إ�سعاف  خلل  من  �ليمنية  �لعملة 
خارج  خا�سة  باأ�سكال  و�إيد�عها  �ل�سيولة  و�سحب 
�لبنوك و�إتلف ن�سبة كبرية منها، كما ُمنع �لبنك 
من  نقدية  �أور�ق  بطباعة  له  ُي�سمح  ومل  �ملركزي 
�لبنك  ��سطر  مما  �لرو�سية  �ل�سركات  خلل 
لإعادة �لتعامل بالعملة �لتالفة، و�أدى �إىل ن�سوب 
مع  �لنقدية  �لأور�ق  من  �ملركزي  �لبنك  خمزون 
حلول �سهر �أغ�سط�س 2016م مما �أدى �إىل عجز 
�لبنك عن تغطية �لنفقات �لت�سغيلية كدفع رو�تب 

موظف. مليون   1.2
وبعد كل ذلك �حل�سار و�لعقاب �جلماعي ل�سعب 
يديرون  من  يتهم  �خلام�س  �لطابور  جند  باأكمله 
على  مير  مل  ظروف  ويف  �لإمكانات،  باأٌقل  �لبلد 
�لبلد مثلها باأنهم �سبب يف تبديد �إير�د�ت �لدولة 

وقطع �لرو�تب عن �ملوظفني.

حـقـائـق
الأزمة القت�شادية

حنان عبدالرحمن ال�شامي

بعيدًا عن الت�شليل الذي ميار�شه اإعالم العدوان واأدواته يف الداخل واخلارج حول الأزمة القت�شادية, ورًدا 
على الت�شاوؤلت الكثرية حول اأين تذهب اإيرادات الدولة, ومن املت�شبب احلقيقي عن قطع رواتب املوظفني؟!

واأ�شباب تلك الأزمة,  العزيز,  التي يعي�شها �شعبنا  اإىل مو�شوع الأزمة القت�شادية  �شاأتطرق يف مقايل هذا 
الدمية هادي  باأن حكومات  ر  ن�شري ونذكِّ اأن  الأزمة القت�شادية  اأ�شباب  اإىل  التطرق  بنا هنا وقبل  ويجدر 

كانت قد اأعلنت يف فرتات �شابقة باأن هناك تراجع يف الإيرادات العامة للدولة..
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حفظ البقوليات واحلبوب:
زجاجي،  برطمان  يف  حفظها 
�لأ�سود  �لفلفل  من  ملعقة  و�إ�سافة 

�ملطحون. 

حفظ الدقيق:
�لفلفل  من  قرون  �إ�سافة  للدقيق 

�لأحمر. 

حفظ الأرز:
)�لزر(  �لقرنفل  من  حبات  توزع 
ب�سكل  �لأرز  �سو�لة  �أو  كي�س  د�خل 

كايف يف �لأ�سفل و�لو�سط و�لأعلى. 
يغ�سى كي�س �لأرز بقما�س من �لفرو.

حفظ اخل�شروات:
1- �حلفظ لوقت ق�سري )طازجة(. 

2- �حلفظ لوقت طويل. 
  �أ- �لتجفيف. 

  ب- �ملخللت. 

حفظ اخل�شروات:
�أور�ق  �أي  من  �خل�سرو�ت  تنظيف 

ذ�بلة.

ن�سرها على منديل ولفها به.
حفظها يف كي�س بل�ستيكي.

جتفيف اخل�شروات الورقية:
غ�سلها جيدً�.

توريق �لأور�ق فقط دون �ل�سيقان.
ورق  بو��سطة  متامًا  جتفيفها 

تن�سيف �أو فوطة قطنية.
تركها لتجف متامًا بعيدً� عن �أ�سعة 

�ل�سم�س.
فركها باليد وو�سعها يف برطمانات 
زجاجية حمكمة �لإغلق، وو�سعها 

يف مكان بارد �أو يف �لثلجة.
جتفيف �خل�سار غري �لورقية:

غ�سل �خل�سار جيدً�.
تق�سريها.

تقطيعها قطع مت�ساوية.
غليها )�إما بال�سلق �أو �لبخار( عد� 

�لب�سل و�لفلفل �لبارد.
طريقة �ل�سلق.

طريقة �لبخار )�لأف�سل(.
�إخر�جها �إىل ماء بارد مبا�سرة.

م�سنه،  �أو  تن�سيف  ورق  على  نزعها 
ثم جتفيفها متامًا.

و�إدخالها  �لفرن  �سينية  يف  ر�سها 
ت�سبح  حتى  �ملر�قبة  مع  �لفرن 
قبل  يقرم�س  فبع�سها  مقرم�سة، 

�لآخر.
لتربد  وتركها  �لفرن  من  �إخر�جها 
حمكمة  �أو�ين  يف  و�سعها  متامًا.. 

�لإغلق جيدً�.  

مالحظات مهمة: 
من  الأكرث  الفتح  كان  اإذا 
ُيف�صل و�صعها يف مكان  مرة 

مظلم وبارد. 
عند اال�صتخدام:

واإ�صافتها  باملاء  غليها   -
اإذا كانت �صربة  اأما  للطبخة، 
املاء  على  حتتوي  طبخة  اأو 

فت�صاف مبا�صرة.

حفظ الفواكه:
1- مربى

2- �لتجفيف
حت�سري �سائل �حلفظ:

�سكر  له  ي�ساف  �ملاء  من  كوب 
�لنار  على  ويو�سع  ليمون  وع�سري 

حتى يغلي ثم نرتكه يربد.
رقيقة  �سر�ئح  �إىل  �لفو�كه  تقطيع 
�للب  ينزع  �لتفاح  )مثل  مدورة 

وتق�سر(، ثم تقطع.
�ملح�سر  �ل�سائل  يف  �لفو�كه  ن�سع 

م�سبقًا )ترقيدها �أو بلها فيه(.
�ملغطى  �لفرن  �سحن  يف  تر�س  ثم 

بورق �لوبده وتر�س بالرتتيب.
من  �أقل  درجة  على  �لفرن  تدخل 
وتقليب  جيدً�  �ملر�قبة  مع  متو�سطة 

�لفاكهه على �جلهة �لأخرى.
حتفظ يف قنينة وحتط د�خل �لقنينة 

مبناديل مطبخ ملنع �لرطوبة.
من  مقرم�سه  غري  �سارت  حال  يف 

�ملمكن �إعادتها للفرن.

اإذا كان الأكل مطبوخًا: 
باليد  مل�صه  عدم  حماولة   -1

نهائياً.
وم�صاًء  �صباحاً  غليه   -2

ل�صمان تعقيمه.
وو�صعه  جيداً  تغطيته   -3
باك  كال�صُّ بارد،  مكان  يف 

والبلكونة وال�صطح.

طرق تخزين األطعمة 
ألطول فترة ممكنة
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�أو  �ل�سابقة  �لأ�سئلة  �لإجابة بنعم لأحد  �إن كانت 
بع�سها فقد يعاين طفلك من م�سكلة  �أو ��سطر�ب 
�سلوكي وع�سبي ي�سمى با�سطر�ب فرط �حلركة 
وت�ستت �لنتباه، �أو ما يتم �لرمز �إليه بالإجنليزية 
)ADHD(. و قد يوؤدي �سوء �لتعامل مع هذه 
�لطفل  من  لكل  �ملعاناة  من  �لكثري  �إىل  �مل�سكلة 
�مل�ستقبل  �لطفل يف  و�لقائمني عليه. كما ي�سبح 
يتم  م���امل  و�لن���ح���ر�ف،  للف�سل  ع��ر���س��ة  �أك���رث 

مر�عاته و�تباع �لطرق �ملنا�سبة للتعامل معه.  
هذه  على  �سنتعرف  جملتنا  من  �لز�وية  هذه  يف 
�مل�سكلة ب�سيء من �لتف�سيل لندرك حجم �مل�سكلة 
�آثارها  و  بها  �ملرتبطة  و�ل�سلوكيات  و�أ�سبابها 
كيفية  �إىل  �سنتطرق  كما  �لأ�سعدة.  جميع  على 
�لتعامل مع هذه �مل�سكلة، و طرق �لعلج �ملنا�سبة 
لل�سيطرة عليها، و�حلد من �لعو�قب �ل�سيئة �لتي 

ميكن �أن تنجم عنها.

نظرة عامة:
ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى �ل��ط��ف��ل �ل�����ذي ي���ع���اين م���ن ه��ذ� 
ي�سعب  �إر�دي��ة  ل  ع�سو�ئية  حركات  �ل�سطر�ب 
ي�ساحبها  �لطبيعي،  �حلد  تفوق  كونها  تقبلها، 
فتظهر  �ندفاعي،  �سلوك  مع  �لرتكيز  يف  �سعف 
�مل�سكلة على �سكل جمموعة ��سطر�بات �سلوكية 
نف�سية  تكون  قد  متعددة،  �أ�سباب  نتيجة  تن�ساأ 
�أوع�����س��وي��ة �أو ك��له��م��ا، ف��ت��ربز �أع���ر�����س ه��ذ� 
�أن  وميكن  حمدده،  عمرية  فرتة  يف  �ل�سطر�ب 

تتل�سى �أو ت�ستمر �أو تتفاقم يف بع�س �لأحيان.

التف�شريات العلمية للم�شكلة:
يحدث  �لنتباه  وت�ستت  �حلركة  فرط  ��سطر�ب 
�إىل  ت��وؤدي  �لدماغية  �لق�سرة  يف  �إ�سابة  نتيجة 
�أو  �لرتكيز،  يف  خلًل  م�سببًا  �مل��خ  يف  ��سطر�ب 
ج�سدية  بحركة  تعوي�سه  يتم  �لذهن  يف  خمول 

لتن�سيط �ملخ. 

حجم امل�شكلة وما يرتتب عليها:
من  يعانون  �لذين  �لأطفال  �أن  �لدر��سات  �أثبتت 
هذه �مل�سكلة تتفاوت ن�سبهم بح�سب �ملجتمعات ما 
بني 7 -  15 %. وقد وجد �أن ن�سبة ظهورها يف 
يف  ظهورها  ن�سبة  �أ�سعاف  ثلثة  ت�ساوي  �لذكور 
�ملر�هقة  ل�سن  �ل�سطر�ب  وي�ستمر هذ�  �لإناث، 
 %  60 �إىل   50 و  �لأط��ف��ال  % م��ن   70 يف 
ي�ستمر معهم ل�سن �لبلوغ. كما ت�سري �لإح�سائيات 
�لتي  % من �حلالت   50 –30 �أن  �أمريكا  يف 
فرط  ��سطر�ب  �سببها  �لنف�سية  للعياد�ت  حتول 

�حلركة وت�ستت �لنتباه. 

اأثار امل�شكلة:
با�سطر�ب  �مل�����س��اب  بالطفل  �ل��ع��ن��اي��ة  تعترب 
�ملهام  �أ�سعب  من  �لنتباه  وت�ستت  �حلركة  فرط 
�لرتبوية، �سو�ء يف �لبيت �أو يف �ملدر�سة، ملا ي�سببه 
من قلق و توتر ملن حوله. كما �أن له �آثار خطرية 
و�ملجتمعي،  و�لأ���س��ري  �ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على 
فغالبًا ما يت�سبب ��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت 
�لطفل  ل��دى  نف�سية  حاجات  نق�س  يف  �لنتباه 
ما  �أو  �سلوكية  مل�ساكل  توؤدي  �ملعاملة  �سوء  نتيجة 
ي�سمى با�سطر�بات �سلوكية  فو�سوية، كالكر�هية 
و�لتعليمات.  �لأو�م��ر  وخمالفة  و�لعناد  و�لعنف 
خطورة  �أك��رث  �سلوكية  م�ساكل  يف  يت�سبب  كما 
و�مل�ساجر�ت  و�ل�سرقة  ك��الإدم��ان  �مل�ستقبل،  يف 
وحتدي �ل�سلطات و�ملخالفات �لقانونية و�ملرورية. 
�لتعليمي،  �مل�ستوى  على  �آث��ار  �مل�سكلة  لهذه  كما 
�لأطفال مثًل غري قادر  �لطفل يف ريا�س  فنجد 
ويف  �نتهائه،  حتى  �لن�ساط  يف  �ل�ستمر�ر  على 
جند  للرتكيز  �حل��اج��ة  ت���زد�د  حيث  �لب��ت��د�ئ��ي 
�لطفل يتململ ويخرج كثريً� من مكانه، و يرثثر 
حمتويات  يف  ويحملق  زم��لءه،  وي�سايق  ويقاطع 
�ل�سف �لأخرى بعيدً� عن �ملعلم و�ل�سبورة �أو �ملهام 
�ملوكلة �إليه، كما جند �أد�ءه غري مكتمل يف غالب 

�لأحيان. �أما يف فرتة �ملر�هقة فتظهر �لأعر��س 
فد�ئمًا  �رتياح،  �ل�سف وعدم  قلق يف  �سكل  على 
ما يبحثون عن �سيء ما ويحبون �ل�سجيج، مما 
يحدث  �أن  ميكن  كما  تعليمية.  م�سكلت  ي�سبب 
لدى �لبع�س ف�سل يف �لعلقات �لجتماعية نتيجة 
عدم تطور �ملهار�ت �لجتماعية. �أما عند �لر�سد 
�لقدرة  كعدم  خمتلفة،  ب�سور  �مل�سكلة  فتظهر 
على متابعة حديث �لآخرين، �أو ن�سيان �لتكاليف 
تغيري  �أو  �لتعلم،  على  �لقدرة  عدم  �أو  �ملطلوبة، 
متكرر للوظيفة، �أو �كتئاب وقلق وعدم ر�سى عن 

�لذ�ت، �أو رمبا ف�سل يف �إقامة علقات ناجحة.

وال�شلوكيات  احل��رك��ة   ف��رط  متالزمات 
املرتبطة: 

يتم ت�سخي�س �لطفل بهذ� �لنوع من �ل�سطر�ب 
كًل من �سعف  مع فرط �حلركة  يرت�فق  عندما 
�حلركة  لفرط  فبالن�سبة  و�لندفاعية.  �لنتباه 
عدم  �سكل  على  �ملرتبطة  �ل�سلوكيات  تظهر 
�ل�ستقر�ر، حيث جند �أن �لطفل ل يطيق �لبقاء 
يف مكانه طويًل، وغالبًا ما يتوق للجري و�لت�سلق 
و�لقفز و للألعاب �حلركية �خلطرية، كما جنده 

كثري �لكلم و�لتململ و�مل�ساك�سة.
�لن��ت��ب��اه  ب�سعف  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�����س��ل��وك��ي��ات  �أم����ا 
يفقدون  يجعلهم  مما  �لن�سيان،  كرثة  يف  فتتمثل 
�ل�سخ�سية. كما جند هوؤلء �لأطفال  �أغر��سهم 
�أي  �أو  �ملدر�سية،  �لو�جبات  يف  �لأخطاء  يكررون 
ب�سهولة  ويت�ستتون  منهم،  مطلوبة  �أخ��رى  مهام 
لأي موؤثر خارجي، ويبدون يف كثري من �لأحيان 
وكاأنهم ل ي�ستمعون. وغالبًا ما يتجنبون �لأن�سطة 
فرتة  كون  م�ستمرً�،   �نتباهًا  منهم  تتطلب  �لتي 
�لنتباه  �سعوبة  ب�سبب  ق�سرية،  لديهم  �لنتباه 
�أنهم يجدون �سعوبة يف  للتفا�سيل �لدقيقة. كما 

تنظيم �لأمور �خلا�سة بهم. 
فتتمثل  بالندفاعية  �ملرتبطة  �ل�سلوكيات  �أم��ا 

كتابات

هل طفلك متململ عدمي ال�شرب كثري احلركة؟
هل يواجه طفلك �شعوبة يف التعليم ب�شبب �شعف تركيزه؟

هل يتعر�س للكثري من احلوادث ب�شبب اندفاعه وتهوره؟
هل كثريًا ما يتعر�س للعقاب اأو التعنيف يف البيت اأو يف املدر�شة؟

فرط الحركة وتشتت االنتباه
)ADHD( لدى األطفال
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يف  �لتفكري  دون  مندفعة  ت�سرفات  وج���ود  يف 
�لعو�قب، وكذ� �لإجابة على �لأ�سئلة قبل �لنتهاء 
�لنتظار  على  �لقدرة  وعدم  لل�سوؤ�ل  �ل�سماع  من 
لدورهم يف �أي ن�ساط، وعدم �للتز�م بالتعليمات 

و�لقو�نني و�ملقاطعة يف �لكلم ب�سكل و��سح.

اأ�شباب ا�شطراب فرط احلركة وت�شتت النتباه:
تو�سلت �لأبحاث �إىل �أن هناك عو�مل خمتلفة قد 
تكون �سببًا يف �لإ�سابة با�سطر�ب فرط �حلركة 

وت�ستت �لنتباه. فقد تكون: 
عوامل وراثية: وهذ� �لعامل ي�سكل ن�سبة %90 

من �حلالت.
خليا  بع�س  يف  تلف  كحدوث  �صحية:  ع��وام��ل 
حيث  �لر�أ�س،  يف  دكمات  �أو  �إ�سابات  نتيجة  �ملخ 
كما   ،%  4 بن�سبة  �مل��خ  حجم  يف  نق�س  لوحظ 
لوحظ �أي�سًا باأن �لنو�قل �لع�سبية �لكيميائية يف 
�لدماغ ل ت�ستخدم ب�سكل �سليم. وقد يحدث هذ� 
�لتلف �أو �لق�سور نتيجة نق�س و�سول �لأك�سجني 
قلة  ب�سبب  �أو  �ل��ولدة  �لأم يف  تع�سر  ب�سبب  للمخ 
�لنوم على �ملدى �لطويل، �أو حتى ب�سبب ت�سخم 

�للوزتني لدى �لطفل.
لبع�س  �لطفل  تعر�س  نتيجة  ب��ي��ئ��ي��ة:  ع���وام���ل 
�ل�سموم و�ملعادن، كالر�سا�س و�لأ�سباغ �لغذ�ئية 
�أو �ملو�د �ل�سناعية، �أو تعر�س مخ �جلنني ل�سموم 

د�خل رحم �لأم.
�لأ�سري،  �ل�ستقر�ر  كعدم  اجتماعية:  عوامل 
�لعاطفة  �سعف  �أو  �لنف�سي،  �لأم���ن  و�ن��ع��د�م 

و�لعلقة بني �لطفل و�أبويه.

ت�شخي�س امل�شكلة: 
�ل�سابعة  قبل  �ل�سطر�ب  ه��ذ�  �أع��ر����س  تظهر 
كل  يف  �حل��ال��ة  ��ستمر�ر  ويفرت�س  �لعمر،  م��ن 
تتجاوز  وملدة  �لبيت  وخارج  و�ملدر�سة  �لبيت  من 
�ل�ستة �أ�سهر؛ لأن هناك �أطفال يعانون من نف�س 

�لأعر��س يف فرتة حمدودة، نتيجة ظروف معينة 
�لأعر��س  تكون  �أن  يجب  كما  �لطفل.  بها  مير 
�لطفل،  ح��ول  ملن  �إرب��اك  وت�سبب  حمتملة،  غري 
�لأ�سرية  �حلياة  على  �سلبية  تاأثري�ت  حتدث  �أو 

و�ملدر�سية و�لجتماعية للطفل. 
قد تكون هناك ت�سخي�سات �أخرى لفرط �حلركة 
هذ�  يف  �إليه  �مل�سار  بال�سطر�ب  لها  علقة  ل 
�ملقال، نتيجة مر�س ج�سدي �أو قلق يتعلق باملربي 
معطيات  ب�سبب  �أو  �لنطق،  ت��اأخ��ر  م�ساكل  �أو 
مع  �لتعامل  فيفرت�س  �ل��غ��ذ�ء،  منط  �أو  �لع�سر 

هذ� �لت�سخي�س ب�سكل خمتلف. 

طرق العالج:
اأوًل: العالج الغذائي: يجب �أن يتم �لرتكيز 
على �ملو�د �لغذ�ئية �لغنية بالربوتني، كالبقوليات 
و�ل��ب��ي�����س و�جل���نب و�ل��ل��ح��م و�مل��ك�����س��ر�ت، ويتم 
�لرتكيب  �لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت  من  �لتخفيف 
�لأبي�س و�ملعكرونة  �ملتمثلة يف �حللويات و�خلبز 
و�لأرز و�لبطاط �ملق�سر. ويجب �لإكثار من تناول 
و�لفو�كه،  كاخل�سرو�ت  �ملعقدة،  �لكربوهيدر�ت 
تناول  وكذ�  �أي�سا.  �لنوم  على  ت�ساعد  �أنها  حيث 
�لغري  �ل��ده��ن��ي��ة  ب��الأح��م��ا���س  �لغنية  �لأط��ع��م��ة 
و�ملتو�جدة   ،)3 �أوميجا   Omega3( م�سبعة 
�لتونة،  �ل�سلمون،  مثل:  �لد�سمة،  �لأ�سماك  يف 
�لزيتون،  زي��ت  �حل��وت،  زي��ت  �لأبي�س،  �ل�سمك 
ميكن  �أو  �لكتان،  بذر  �ملك�سر�ت،  وبع�س  �جلوز 
�إعطاء  �أي�سًا  ميكن  غ��ذ�ئ��ي.  مكمل  ��ستخد�م 
ومعادن  فيتامينات  من  غذ�ئية  مكملت  �لطفل 
وغ��ري  �سعيف  �ل��ط��ف��ل  غ���ذ�ء  ب���اأن  �سعرنا  �إذ� 

متكامل. 
من  �لتاأكد  يجب  ال��دوائ��ي:  العالج  ثانيًا: 
�لطبيب �ملخت�س يف هذه �حلالة، �إن كانت حالة 
حينها  فيجب  دو�ء،  ��ستخد�م  ت�ستدعي  �لطفل 
وما  �سن،  �أي  ويف  �ل��دو�ء،  ي�ستخدم  متى  معرفة 

و�لبع�س  من�سط  بع�سها  �أن  �لأدوي��ة، حيث  �أنو�ع 
مهدئ و�لبع�س م�ساد للقلق. ويجب معرفة كيف 
ب�سكل  �لطفل  على  تاأثريه  ومر�قبة  �ل��دو�ء  يعمل 
�جلانبية،  �ل��ت��اأث��ري�ت  معرفة  يجب  كما  دوري. 
ومعرفة  للإدمان،  م�سببًا  كان  �إذ�  فيما  ومعرفة 

مدة �لعلج ومدى تاأثريه. 
ممار�سة  ع��ن��د  ال�شلوكي:  ال��ع��الج  ث��ال��ث��ًا: 
ثم  �أوًل،  �ل�سبب  معرفة  يجب  �ل�سلوكي  �لعلج 
�إهانات  من  �أ�سكالها  بكل  للطفل  �لإ�ساءة  �إلغاء 
�أو �سخرية �أو �سرب، وعند �لتاأديب ينبغي ف�سل 
�لت�سرف  هذ�  نقول  )كاأن  �لطفل،  عن  �ل�سلوك 
غبي بدًل من قولنا �أنت غبي(. كما يجب �إ�سباع 
�حلب  �إظهار  خلل  من  وعاطفيًا  نف�سيًا  �لطفل 
�لنف�سية،  و�لر�حة  �حلرية  ومنحه  و�لح���رت�م، 
من  �لد�خلية،  �ل�سيطرة  على  �لقدرة  و�إك�سابه 
خلل خلق �تفاقيات وتعاقد�ت. كما يجب تغيري 
�لبيت  يف  �حل��ال��ة  كانت  �إن  �لعائلية  �ل��ظ��روف 
يف  ك��ان  �إن  �ملعلم  �أ�سلوب  من  �لتاأكد  �أو  فقط، 

�ملدر�سة فقط. 
�لتدري�س،  �أ���س��ل��وب  يف  �لتنويع  �أي�����س��ًا  يفرت�س 
و�إبعاد مكان �لطفل عن �ملوؤثر�ت �خلارجية وقت 
�أن  ويجب  حمدد.  ملكان  �لطفل  وتوجيه  �لدر�س، 
يكون هناك تو��سل ب�سري عند �إلقاء �لتعليمات 
�لكتاب(،  )�ح�سر  مبا�سرة:  �أو�م���ر  و�إ���س��د�ر 
وكلم حمدد: )�سع قدمك على �لأر���س(، بدًل 

من: )ل ي�سح �أن ترفع قدمك على �لكر�سي(. 
�ملهام  تق�سيم  يتم  �لنتباه  ت�ستت  على  وللتغلب 
متعددة،  ��سرت�حات  يتخللها  �لطفل  بها  �ملكلف 
وذلك لإعطاء فر�س للرتويح بني �حلني و�لآخر، 
كما �أن ر�سم جدول �أعمال منظم و�لتز�م روتني 

منتظم يجعل �لطفل �أكرث �ن�سباطًا.
�لطفل وتوظيف فرط  ��ستغلل طاقة  كما ميكن 
يف  ي�ساعد  ك��اأن  �إي��ج��اب��ي،  ب�سكل  لديه  �حل��رك��ة 
�إجناز بع�س �ملهام �لتي حتتاج �إىل طاقة، �سو�ء 
يف �لبيت �أو يف �ملدر�سة، كاأن يقوم بتوزيع دفاتر 
�لطلب يف �ل�سف، �أو م�سح �ل�سبورة، �أو �إر�ساله 
ويفرت�س  للمعلمة.  خدمة  لأد�ء  �ل�سف  خ��ارج 
تاأهيل �لطفل مهنيًا يف �مل�ستقبل مبا يتنا�سب مع 

طاقاته. 
�إ�سر�ك �ملدر�سة يف تفهم حالة  �أي�سًا  ومن �ملهم 
�لوقت  يف  يو�جهها  م�ساكل  �أي  ومتابعة  �لطفل 
لتفادي  �ملنا�سبة؛  �لرتبوية  وبالطرق  �ملنا�سب، 
تفاقم �مل�سكلة، ومنع و�سول �لطفل حلالة �لتمرد، 

ورمبا �لنحر�ف.    
و�أخريً� ولي�س باآخر ينبغي �ملحافظة على �لعلقة 
حالته  تفهم  ويجب  ���س��يء،  ك��ل  ف��وق  �لطفل  م��ع 
وتقديرها مع كثري من �ل�سرب، حتى ل يوؤثر ذلك 

على ثقة �لطفل بنف�سه، ويفقده �حرت�مه لذ�ته.

�لعدد )3( مار�س 2017م
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�إنَّ �تخاذ يومًا عامليًا للمر�أة ليدل على حرمانها 
خلل �لعام .

رٌة كما  مٌة ُمَطهَّ لكنها عندنا يف كل يوم ُمَكرَّ
�أر�سد �لإ�سلم .

 اأبوحنيف �شادق املغل�س
 

تدفع ‘�ملر�أة �ليمنية ‘ باأبنائها �إىل ميادين 
�جلهاد، ك� ‘�أم مو�سى‘ حينما طغى فرعون، 
و�ألقت بابنها يف �ليّم؛ ��ستجابًة خلطاب �هللَّ 

و�إميانًا بوعده..!
 حممد ال�شفي ال�شامي

 
يف يوم �ملر�أة �لعاملي..

حتية عز و�إجلل لكل �أم و�أخت وزوجة وبنت 
�سهيد �أو جريح �أو مر�بط �أو �أ�سري �أو مفقود..
حتية للمر�أة �ليمنية �ل�سامدة �لتي �أ�سبحت 

رمز� لل�سمود و�لت�سحية ومثال لل�سرف و�لعزة 
بطال.. و�سناعة �لأ

 �شيف اهلل ال�شامي
 

�ملر�أة �لقوية هي ر�أ�س مال �لرجل يف �سدته ل 
ينك�سر �أبدً� بوجودها مهما تعاظمت به �ملحن.

�أما �ملر�أة �ل�سعيفة فهي ل تزيده �إل �سعفا 
وبوؤ�سًا، ول تعينه على نو�ئب �لدهر.

ربو� بناتكم على �لقوة و�لثقة لت�سنع 
�أجياًل"�أولو قوة و�أولو باأ�س �سديد" .

 فرح املوؤيد
 

حاولو� �أن تكونو� ف�سلء �أوًل قبل �أن تفت�سو� عن 
�ملر�أة �لفا�سلة.

 فالثمار ل ميكن �أن تظهر �إل �إذ� ظهرت �لزهور 
�أوًل.

 ها�شم عبدال�شالم
 

لقد �أوتيت �سيدة �لن�ساء فاطمة عليها �ل�سلم 
�بنة �لر�سول �لأعظم �لف�سل، و �أمها �أم �ملوؤمنني 

خديجة بنت خويلد خا�سة من دون �لن�ساء و 
مرمي و �آ�سية بنت عمر�ن.. �نظر �لتعليق بل�سان 

�لآخرين كدللة عليهم مبا يقولون هم.. �للهم 
�ر�سى عن �أمهات �ملوؤمنني ومن تبع �لنبي �سلى 

�هلل عليه وعلى �آله و�سلم �إىل يوم �لدين.

 حممد علي احلوثي
 

يف يوم �ملر�أة �لعاملي ...
�أنِت يا �أمي من ت�ستحقني �لتقدير و�لتبجيل لِك 
ولكل من م�سى على نهجك وقدمت �لرجال �إىل 

جبهات �لقتال..وذهبو�معربي.
هدى عبد�لرحمن

يف �ليوم �لعاملي للمر�أة �ملوؤمنة 20 جمادى 
�لثانية �لقادم �أقول لكل �لن�ساء �لعظيمات 
�أما و�أختا وبنتا وزوجة لل�سهيد�أو �ملجاهد 

�ليمني:�لتحية لكن �أيتها �ملاجد�ت �لعظيمات.

 حمود عبداهلل الأهنومي
 

ملاذ� مل يخ�س�س للرجل يوم عاملي؟ فهو �أي�سًا 
زعيم وقائد و�سيا�سي و�أب و�أخ وووو....�لخ. 

�أعتقد تخ�سي�س يوم للمر�أة هو تكرمي للدور 
�لإ�سايف �لذي تتميز به �ملر�أة، فهي �إ�سافة 

لدورها �لتكويني يف �أن ت�سبح �أم، وهو �لدور 
�لذي ل ميكن �أن يقوم به �أي رجل.. ميكنها 

�أي�سًا �أن ت�ساهم باأدو�ر �أخرى يف �ملجتمع طوعًا 
ولي�س كرهًا، وتبذل يف �لتوفيق بني م�سوؤولياتها 

�لتكوينية و�لعرفية و�ملجتمعية جمهودً� خر�فيًا، 
فهي بالفعل ت�ستحق �لتكرمي وت�ستحق تخ�سي�س 

يوم يحتفل به.
 اأم كرمي

 �أم �ل�سهيد ��ستقبلت جثمان فلذة كبدها 
بال�سعد و�لفرحة وبالزفة وباإطلق �لر�سا�س

من مثلها بنت �ليمن ل قبلها ل بعدها
عز �ليمانية وتاج �سموخها ح�سري وخا�س

من عر�س بلقي�س ��ستقلت للعو�يل جمدها
ومن �سباأ ت�ستلهم �لقوة على كل �خلو��س

قوة عزميتها جتر �مل�ستحيل بيدها
حتى �أ�سبحت رمز �لتحدي يف زمان �لنتقا�س 

بنت �ليمن تع�سق كر�متها و تخفي وجدها
تفقد �أعز �لنا�س وتقول �هلل �هلل يف �لق�سا�س

يا �أمهات �لفخر يا نور �حلياة ور�سدها
حر�م حرم �لدم ما للمعتدي منا منا�س

عفوً� وعذرً� �سيد�تي فالف�ساحة حدها
يف و�سفكن يعجز ويتعدى جمال �لخت�سا�س
 بقلم ال�شاعر حممد اأحمد مفلح

 
دمِت فخرً� لنا ولوطنكِ �إن �ساألوِك من �أنِت؟

�رفعي ر�أ�سك بكل فخر
وُردي:�أنا مينية

كل عام و �ملر�أة �ليمنية
بخري- وجناح –وتاألق

 MohammedAlhmazi

�أمي.. يف يوم �ملر�أة
يا�سيدة ن�ساء ع�سرها

يامن كنِت حافظة لكتاب �هلل
يامن كنِت عارفة حدود �هلل

وكنِت مرجعًا فقهيًا لن�ساء ع�سرك
عليك رحمة �هلل و�سلمه وبركاته

و�حلمد هلل �أن كنت بك بارً�ومازلت
�أ�سال �هلل �أن يجمعني بِك يف جنات �لنعيم

�سلٌم.. �سلٌم.. �سلم
 حممد اأح�شن عدلن

 
 

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للمر�أة 
كوين كفاطمة

 MohammedBinAlhussein

�إن كان ثمة يوم عاملي للمر�أة فهو لأمهات 
وزوجات �ل�سهد�ء ل �سوى .. نفاخر بهن 

وبكرمهن ول ي�ساهي ذلك �جلود جود!
 حممد الوجيه

 
)يوم �ملر�أة( 

ونحن يف �ل�ساعة �لأوىل من يوم �ملر�أة �لعاملي 
نقول: �ألف حتية للمر�أة �ليمنية �لتي �أثبتت 

�أنها قوية �سجاعة موؤمنة �سابرة.. �ألف حتية 

كلمات فيسبوكية

منشورات
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للمر�أة �ليمنية �ملجاهدة �ل�سادقة.. �ألف حتية 
للمر�أة �ليمنية �لكرمية �مل�سحية.. �ألف حتية 

للمر�أة �ليمنية �لتي �أكدت ومنذ �ليوم �لأول 
لهذ� �لعدو�ن �لأمريكي �لكوين على �ليمن �أنها 
�لرقم �ل�سعب و�ملهم �لذي مل ولن ي�ستطع هذ� 
�لعدو�ن جتاوزه، و�لتي �أكدت طو�ل عامني من 

�لعدو�ن �أنها ركيزة �أ�سا�سية من ركائز �ل�سمود، 
و�أنها �سخرة �سلبة حتطمت عليها �أحلم �لغز�ة 

ومرتزقتهم.. يف يوم �ملر�أة نقول لك �أيتها �ليمنية 
�لبا�سلة، يا �أم �ل�سهيد وزوجة �ل�سهيد و�أخت 

�ل�سهيد، ولكل �مر�أة مينية جماهدة نقول: �أننت 
و�أننت فقط من ت�ستحق �أن نحتفل بكن، ونقول: 

كل عام و�أننت بخري يا �أ�سطورة هذ� �لزمن.
 اإبراهيم بن حممد الوريث

عامان ودماوؤهن تنزف... يف �ليمن
��ست�سهدت �ملر�أة بثياب زفافها.. ��ست�سهدت 

�ملر�أة يف بيتها.. ��ست�سهدت وهي جتني �ملحا�سيل 
لتطعم �أولدها.. ��ست�سهدت وهي يف �لطريق 

متار�س حياتها.. ��ست�سهدت وهي تربي �لأجيال 
طفلة...  ��ست�سهدت  �ملد�ر�س..  "معلمة" يف 

و�أمًا... و�أختًا... وزوجة... معلمة.. ومتعلمة.. 
كما دفعن �أولدهم للجبهات

قدمن ُحليهن و�أغلى ما ميلكن دعمًا للمقاتلني
قدمن فلذ�ت �أكبادهن وكن لهم �ل�سند بعد �هلل

جهزن �لقو�فل لرفد �جلبهات.. �أعددن 
�أنف�سهن بالتاأهيل على �ل�سلح.. �أقمن �لوقفات 
و�لفعاليات و�مل�سري�ت.. �ساهمن يف كل �أعمال 

�جلبهة �لد�خلية... طبيبات... معلمات.. 
ثائر�ت... بل حتى غذ�ء �ملجاهدين يف �جلبهات 

جتود فيه �ملر�أة بكل ما ت�ستطيع... يف �ليمن 
بف�سل وعيهن.. �سمد �لرجال.. ��ست�سهد 

�لأبطال.. وتربى على حب �ل�سهادة �أجيال.
 ح�شني فايع

 
مبنا�سبة يوم �ملر�أة �لعاملي �أهنئ �ملر�أة �ليمنية 

�ملجاهدة �لتي وهبت فلذة كبدها وزوجها و�أبيها 
وكل ما لديها يف �سبيل �لدفاع عن �لوطن.. ولكل 

منا�سلة يف هذ� �لعامل كل عام ونحن �لن�ساء 
بخري.

 اآمنة عبد القادر
 

كل �مر�أة لديها رجل يف �ملو�جهة مع �أعد�ء �لأمة 
يكون �بنًا �أو زوجًا �أو �أخًا �أو قريبًا �أو ربيبًا �أو 

يتيمًا ربته على طاعة �هلل وحظته على �جلهاد 
ومو�جهة �مل�سروع �ل�سهيو�أمريكي، نحييها 

مبنا�سبة كل يوم يف �لعام هو لها ولأمثالها من 
ن�ساء �أمة حممد –�سلو�ت ربي عليه وعلى �آله 

و�سحبه و�سلم ت�سليمًا كثري�، وعليهن معهم.
 حممد العابد

 
يف �ليوم �لعاملي للمر�أة نقف �إجلًل و�إعز�زً� 

للمر�أة �ليمنية �ل�سامدة يف وجه �لعدو�ن على 
مدى عامني، �سكلت جبهة مو�زية جلبهات 

�لقتال، فكانت �أمًا د�عمة باملال و�لغذ�ء، �أو 
م�سحية بابنها وزوجها و�أخيها �سهد�ء يف �سبيل 

�هلل؛ دفاعًا عن �لأر�س و�لعر�س.
 عرفات احلا�شدي

 
�أم ت�ستقبل ولدها �ل�سهيد بالفل و�لزغاريد، 

و�أخرى تزور �سريح �بنها �ل�سهيد، و�أم تذرف 
�لدموع على بيتها و�أطفالها �لقتلى، وطفل يبحث 

عن �أمه حتت �لأنقا�س.
 حممد اأحمد الأمري

 
لتلك �لأم و�لزوجة و�لبنت و�لأخت �لتي عربت 

عن ماأ�ساة �ليمن، ور�سمت للبطولة �سورً� و�ألو�نًا 
طيلة عامني من �لعدو�ن على �ليمن.. حتية يف 

يومها �لعاملي.
 عبد الرحمن الأهنومي

 
يحتفل �ليهود و�لن�سارى باليوم �لعاملي 

للمر�أة، �أمل يعلمو� باأن �هلل قد جعل لنا وكرمنا 
يف �لقر�آن، حيث �أنه �سمى �سورة يف �لقر�آن 

بالن�ساء.
�ليوم �لعاملي للمر�أة �ملوؤمنة، هو يوم ميلد 

�ل�سيدة فاطمة �لزهر�ء، 20/ جماد �لثاين.
  EzdiharTaha
 

�سيدة ن�ساء �لدنياو�لآخرة عليها وعلى �أبيها 
وبعلها وبنيها �أزكى �ل�سلو�ت و�لت�سليم..

 اإبراهيم الأ�شق�س
 

�حتفالنا بعيد مولد �ل�سيدة فاطمة �لزهر�ء، 
�سيدة ن�ساء �لعاملني –عليها �ل�سلم- هو عيد 

�ملر�أة �لعاملي؛ لأنها هي من ج�سدت �ملر�أة 
�حلقيقية �لعاملية.

 فلك علي
 

)�أهًل يا ويل �هلل(.. عبارة �ستخلد للأجيال 
جيًل بعد جيل.

 حممد الأ�شول

 مبا �أننا منر مبنا�سبة تخ�س �ملر�أة فقد ر�أيت 
�أنه من و�جبي �أن �أكتب نبذة خمت�سرة �أو�سح 

فيها مكانة �ملر�أة يف �لإ�سلم، فقد كانت 
م�سطهدة قبل �لإ�سلم، ل قيمة لها ول �حرت�م، 

حقوقها م�سلوبة، تعامل كما تعامل �لبهائم، 
ُتقتل دومنا�أي ذنب �رتكبته �سوى �أنها ُخِلقت 

�أنثى، ولكنه جاء �لإ�سلم ورفع �ساأنها ومكانتها، 
بل و�ساو�ها بالرجل يف معظم �حلقوق، �سرع 

لها حقوق وفر�س عليها و�جبات جتعلها تعي�س 
معززة مكرمة، لكن ل بد لها �أن تعي�س يف ظل 

�لإ�سلم مبا يحفظ لها نف�سها وكر�متها كمخلوق 
كّرمه �هلل بالعقل، ت�سون نف�سها عن �أعني 

�للئام، فل تتربج ول تتباهى ول تخرج من تلك 
�حلدود �لتي �سرعها �هلل لها، فل قيمة لها �إل 

بالعقل و�حل�سمة و�لعفاف و�حلياء، فاإن �رت�ست 
على نف�سها �أن تكون �ألعوبة يف يد �ل�سيطان 

و�سلعة تتد�ول يف �أيدي بني �لإن�سان فهي بل 
�سك ل قيمة لها ول كر�مة؛ لأنها خرجت من 
نطاق �حلياء و�حل�سمة و�لعفاف، ول بد لنا 

كن�ساء موؤمنات �أن جنعل قدوتنا ن�سوة �سرب 
�هلل لنا بهن �لأمثال يف حمكم �لكتاب، فنزد�د 

بذلك رفعة ومكانة عند �خللق وعند �خلالق 
�سبحانه.

  Nawal Al Razhi  

كل يوم هو عيدك ويومك �أيتها �ملر�أة �ليمنية 
�ملجاهدة، فاأنِت معجزة �لأزمان ب�سربك 

و�سمودك وثباتك.. فيا فخر بنت �ليمن.

 حنان غم�شان

يقولون ور�ء كل رجل عظيم �مر�أة عظيمة، و�أنا 
�أقول ور�ء كل بطل عظيم، وور�ء كل ن�سر عظيم 
�أٌُم �أو زوجة �أو �أخت �أو �بنة عظيمة.. فعليكن من 

�هلل �ل�سلم.
    Nabil Alshathami

 
�ملر�أة كالقر�آن، كلهما �أُوِكل �إليه مهمة �سنع 

�لرجال.. �لإمام �خلميني "قد�س �سره"
 عبد العزيز عبد الغني

 
�أنا �مر�أة ل �أريد �أن تقد�سو� يوم �ملر�أة �لعاملي، 
�أريد �أن تقد�سو� يوم �ل�سهيد �لعظيم، فهذ� هو 

�ليوم �لعاملي يل.
 WedadYahya
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مبحافظة  �هلل  لأن�سار  �لن�سائية  �لهيئة 
ذمار نظمت وقفة م�سلحة؛ ردً� و��ستنكارً� 
�أرحب  جلرمية جمل�س �لعز�ء �لن�سائي يف 
�ل�سهيوين،  �ل�سعودي  �ل��ع��دو�ن  ِقبل  من 
�ل�سابقة  �إىل �سجل جر�ئمهم  �لتي ُت�ساف 

�سد �لإن�سانية.
يقوم  ما  كل  على  �لن�سائية  �جلموع  نددت 
به �لعدو�ن من قتل ودمار بهتافات مدوية 
ميلوؤها �لغ�سب و�لوعيد على ما يقوم به �آل 

�سعود.
وُتِلَي بيان �لوقفة �لذي ن�س على:

ملجل�س  كانت  �لتي  �جل��رمي��ة  �إد�ن���ة    .1
عز�ء للن�ساء يف �أرحب.

�لن�سائية  و�ملنظمات  �لهيئات  �إد�ن��ة    .2

�أب�سع  �رت��ك��اب  يف  �سمتها  على  �لعامل  يف 
�جلر�ئم بحق �لن�ساء و�لأطفال.

�لن�سائية  �ل��ه��ي��ئ��ات  ج��م��ي��ع  دع����وة    .3
�لتحرك  ب�سرعة  �حلقوقية  و�لنا�سطات 

لإيقاف �جلر�ئم �لرببرية.
�إىل جانب  �ملر�أة  �لتاأكيد على وقوف    .4

�لرجل يف دعم �جلبهات.
لقائد  �لر�سائل  بتوجيه  �لوقفة  �ختتمت 
وللمجاهدين  ق��دم��ًا،  بامل�سي  �مل�����س��رية 
جل��ه��وده��م �ل��ع��ظ��ي��م��ة، وخ�����س��ت �ل��ق��وة 
�ل�ساروخية، �آملت باملزيد من �ل�سربات 

�ملنكلة باآل �سعود �أتباع �ليهود.

الوحدة الإعالمية لأن�شار اهلل

بيان الوقفة االحتجاجية بذمار

متابعات
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كتابات

�س/ كيف تكون قوامة الرجل يف قول 
اُموَن َعَلى  َجاُل َقوَّ اهلل تعاىل: {الرِّ

�َشاء}؟ النِّ
�أهل  على  بالإنفاق  هو  �لرجل  قو�مة  تكون  ج/ 
�لعني  فر�س  �سبيل  على  �جلهاد  وبتكليفه  بيته، 

�أو �لكفاية.

َل  ا َف�شَّ �س/ و�شحوا لنا ماذا يعني {مِبَ
ُهْم َعَلى َبْع�ٍس}. اهلّلُ َبْع�شَ

ل �هلل تعاىل �لرجل على �ملر�أة مبا يجب  ج/ ف�سّ
�لرجل  فاإن  عليه دونها، وذلك كاجلهاد وغريه، 
بيته  م�سوؤولية  يتحمل  جتعله  �لتي  �لقوة  لديه 
�لنفقة.  م��ن  عليه  �ل�سرع  �أوج���ب  وم��ا  و�أ���س��رت��ه 
من  به  �ملناط  بالعمل  يتعلق  ما  معناه  و�لف�سل 

�لأجر و�لثو�ب و�لدرجة.

�س/ ما هي النفقة املق�شودة يف قوله 
ا اأَنَفُقوْا}؟ تعاىل: {َومِبَ

ج/ �لنفقة �لتي جتب على �لرجل هو توفري �ملاأكل 
على  ك��ًل  و�ل���دو�ء  و�مل�سكن  و�مل�سرب  و�مللب�س 

ح�سب ي�ساره و�إع�ساره.

�س/ ما هي النفقة الواجبة على 
الرجل جتاه الأقارب؟

ينفق  �أن  �لأق��ارب  على  �لو�جب  ج/ 
قريبه  على  �ملُي�سر 

�ملُ���ع�������س���ر، ���س��و�ء 
�مر�أة،  �أو  رجًل 

�أن يعمل لعجٍز  �إذ� كان قريبه فقري ول ي�ستطيع 
ويكون  عليه،  ينفق  �أن  فيجب  غريه  �أو  مر�ٍس  �أو 

مقد�رها على ح�سب �لإرث �سرعًا.

�س/ ما حكم �شفر املراأة اإىل بع�س 
املحافظات بدون حمرم بغر�س ن�شر دين 

اهلل, ومع جماعة من الن�شاء؟
�ملحرم  ��سرتط  وتعاىل عندما  �سبحانه  ج/ �هلل 
متعبدة  وه��ي  لها،  وح��ف��اظ��ًا  عليها  حر�سًا  ه��و 
ثلث  يف  في�سبح  ل�سرورة  كان  �إذ�  �أما  بذلك، 

حالت:
ونحوه. �حلرب  د�ر  من  �لهجرة   .1

�لفتنة. خوف   .2
ن�ساء. برفقة  �لقو�عد  من  �سارت  �إذ�   .3

امل�شلمة  للمراأة  امل��راأة  ع��ورة  هي  ما  �س/ 
والكافرة؟

ج/ عورة �ملر�أة للمر�أة من فوق �ل�سرة �إىل حتت 
تلب�س  �أو  عورتها  تك�سف  �أن  يجوز  فل  �لركبة، 
ملب�س �سيقة حتكي حجم عورتها.. و�حلياء من 

�لإميان.

�س/ ما حكم خروج املراأة للعمل املختلط 
مع الرجال يف حال ال�شرورة؟

على  حري�سة  كانت  �إذ�  ذل��ك  من  مانع  ل  ج/ 
نف�سها يف ح�سمتها وحديثها، و�أن ل تكون هناك 

خلوة، ويف حدود �ل�سرورة.

�س/ما هي زينة املراأة التي ي�شمح ال�شرع 
باإظهارها على الرجال الأجانب؟ وكذلك 

على حمارمها؟
ج/ جميع بدن �ملر�أة عورة، فيجب تغطيتها �أمام 
�لعينني  من  منها  ظهر  ما  �إل  �لأجنبي  �لرجل 
�ل���روؤي���ة، و�ل��ك��ف��ني. و�أم����ا م��ع حمارمها  لأج���ل 
حتت  �إىل  �ل�سدر  حتت  من  فعورتها  �ملحرمني 
�لركبة وما يقابله من �لظهر. و�أما مع حمارمها 

غري �ملحرمني فكالأجانب جميع بدنها.

�س/ ما هو حكم من راأت منكرًا �شريحًا 
وكتمته؛ خوفًا على نف�شها؟

و�سلم:  و�آل��ه  عليه  ر�سول �هلل �سلى �هلل  قال  ج/ 
ُيع�سى فتطرف حتى  ترى �هلل  لعنٍي  ))ل يجوز 
نهيه  كان  ف��اإذ�  قيل..  كما  �أو  تنتقل((،  �أو  تغري 
فيجب  بالنف�س  �سرر  �إىل  به  �سيوؤدي  �ملنكر  عن 
�أن يخرج من ذلك �ملجل�س كما �أخربنا ر�سول �هلل 
–�سلو�ت �هلل عليه و�آله و�سلم- لأن 
و�سعها،  �إل  نف�سًا  يكلف  ل  �هلل 
وح�����������س�����ب 
�مل�����س��ت��ط��اع 

�سرعًا.
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باتت ت�سكل وحدة �لقنا�سة �لتابعة للجي�س و�للجان �ل�سعبية، 
رعبًا وقلقًا متز�يدً� يف �أو�ساط جنود جي�س �لعدو�ن �ل�سعودي، 

�لذي يت�ساقط ب�سكل �سبه يومي بر�سا�س �لقنا�س �ليمني.
ح�سدت  �ل�سعبية  و�للجان  للجي�س  �لتابعة  �لقنا�سة  وحدة 
خلل �لربع �لأول من �لعام �جلاري، 119 جنديا �سعوديًا 

يف جبهات جيز�ن وجنر�ن وع�سري.
فرب�ير   - )يناير  �لأ�سهر  خلل  �لقن�س  عمليات  وتوزعت 
- مار�س( على 39 موقعًا يف مناطق متفرقة د�خل جيز�ن 

وجنر�ن وع�سري.
وت�سدرت جبهة جيز�ن �لعدد �لأكرب من عمليات �لقن�س، 
و�للجان  للجي�س  �لتابعة  �لقنا�سة  وح��دة  ح�سدت  حيث 

�ل�سعبية 74 جنديًا �سعوديا يف 22 موقع د�خل جيز�ن.
بت�سعة  �سعوديا  جنديا   35 �لقنا�سة  وح��دة  ح�سدت  كما 
مو�قع يف جنر�ن، فيما ح�سدت 10 جنود �سعوديني بثمانية 

مو�قع يف ع�سري.
�إعلم  و��سح يف  تخبط  �إىل  �أدت  �لقنا�سة  وحدة  �جناز�ت 
من  �لقتلى  عدد  عن  �لف�ساح  يخ�سى  بات  �لذي  �لعدو�ن، 
جنوده و�سبب م�سرعهم، فيعلن بني �حلني و�لآخر عن مقتل 
جنوده ب� »حادث تدهور �آلياتهم«، وب� »�سربة �سم�س«، ومثل 

ذلك من �لأخبار �ملثرية لل�سخرية.

�لعدد )3( مار�س 2017م

يف الربع الأول من العام اجلاري

وحدة القناصة اليمنية تحصد 
119 جنديا

سعوديًا
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كتاباتكتابات

يف  �ساهمت  �لتي  �لتد�عيات  معرفة  �إن 
مرتبط  فرب�ير   11 ثورة  وجناح  ��ستمر�ر 
�إىل  �سعت  وما  �لثورة،  هذه  بفحوى  متامًا 
حتقيقه.. فما حملته �لثورة و�سعت �إىل حتقيقه 
مل يكن وليد �لثورة �أو منبثقًا عنها، بل كان يف 
�لتي  �لتد�عيات  من  جمموعة  ح�سيلة  �لو�قع 
�سبق بع�سها قيام �لثورة ب�سنو�ت عديدة، وهو 
وعلى  عليه،  �ل�سوء  ت�سليط  هنا  �سنحاول  ما 
�لطريقة �لتي �ساهمت بها يف �ندلع ثورة 11 

فرب�ير 2011م و��ستمر�رها.

التمديد:
مل يكن للن�س �لد�ستوري �ملحدد لفرتة رئي�س 
�لتلعب،  �أو  �لتعديل  عن  ع�سيًا  �جلمهورية 
منذ  بالفعل  �لن�س  هذ�  له  تعر�س  ما  وهو 
2010م،  وحتى  1994م  �سيف  حرب 
�ل�سابق  �لرئي�س  تخلِّي  �أن  �لو��سح  من  وكان 
علي عبد �هلل �سالح عن �ل�سلطة طو�عية �أمر 
�سبه  حترك  عليه  �خلروج  وكان  و�رد،  غري 
م�ستحيل، خا�سة بعد حرب �سيف 1994م، 
�فرت�سه  ما  �أن  غري  �سنو�ت.  من  تلتها  وما 
�لنا�س ك�سرب من �مل�ستحيل �سرعان ما تهاوى 
منذ بدء حروب �سعدة �ل�ست، و�لتي كان لها 
من  �حلد  ب�سرورة  �لنا�س  �إقناع  يف  كبري  دور 
�لكثري  وك�سفت  �لرئا�سة،  فرت�ت  يف  �لتمديد 

من �لآثار �ل�سلبية لهذ� �لتمديد.
باإلغاء  11 فرب�ير  ثورة  عندما طالبت  لهذ� 
�لتمديد كان مطلبها هذ� منبثقًا من تد�عيات 
�حلروب �ل�ست، وما متخ�ست منها من حقائق 

قلبت بد�هيات �لنا�س �لب�سطاء وقادتهم نحو 
�لثورة.

التوريث:
رغم �أن �لنظام �ل�سابق لثورة 11 فرب�ير مل 
�حلكم،  توريث  يف  رغبته  على  �سر�حة  ين�س 
هذ�  يف  تن�سب  كانت  �سيا�ساته  كل  �أن  �إل 
�ملنا�سب  توريث  يف  �لنظام  �أخذ  �إذ  �لجتاه، 
�للتفات  دون  و�مل�سيخات،  �لع�سكرية  و�لرتب 
حثيثًا  �أخذ  كما  و�ل�ستحقاقات،  �لكفاءة  �إىل 
يف تلميع �لوريث ب�ستي �لطرق ويف كل �ملجالت 
�ل�سيا�سية، و�لع�سكرية، و�لجتماعية.. وكانت 
�لتي  �لتوريث  لفكرة  �لوحيدة  �ملعار�سة 
�لنخب  بع�س  من  نابعة  ب�ساأنها  �لقلق  ميكن 
�سنيعة  كانت  �لتي  و�ل�سيا�سية  �لع�سكرية 

ثورة 11 فرباير

وحركة أنصار الله
ثمة من يعتقد اأن ثورة 11 فرباير 
2011م والتي اأجربت النظام 
ال�شابق على اخلروج من ال�شلطة, 
كانت اإحدى اإفرازات ما اأطلق عليه 
"الربيع العربي" دون اأن تكون 
هناك اإرها�شات وتداعيات يف 
الواقع املحلي غزت ا�شتعال الثورة 
و�شاهمت يف ا�شتمرارها.. ولقد 
�شاهم توقيت الثورة –ا�شتنادًا اإىل 
ثورات تون�س وم�شر وليبيا- يف 
تعزيز هذا العتقاد. غري اأن 
اقت�شار ثورات الربيع العربي على 
دول عربية بعينها وعدم �شمولها 
لكل الدول اجلمهورية يف الوطن 
العربي يوحي بقوة اإىل وجود 
اإرها�شات حملية, خا�شة يف الدول 
التي حدثت بها تلك الثورات.. 
الأمر الذي يجعل تناول ثورة 11 
فرباير 2011م مبعزل عما �شبقها 
من اإرها�شات وتداعيات على م�شتوى 
الواقع الداخلي لليمن تناوًل ي�شوبه 
الق�شور ويحكمه �شيق الأفق, 
وجمزوء بطريقة حتور احلقائق 
–اإن مل تكن تخفيها-..

اأم كرمي املخاليف
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خفية  معار�سة  وكانت  نف�سه،  �ل�سابق  �لنظام 
و�لآخر..  بني �حلني  جو�نبها  من  بع�سًا  تتك�سف 
ومل تكن هذه �ملعار�سة نابعة من م�سالح وطنية، 
�ل�سخ�سية  �مل�سالح  �لأ�سا�سي  حمركها  كان  بل 
و�ملطامع �لذ�تية.. �أما على �مل�ستوى �لوطني فقد 
�أ�سبه  حالة  يف  نخب  من  فيهم  مبا  �لنا�س  كان 

"باملغلوب على �أمره".
م�سروع  علنية  عار�ست  �لتي  �لوحيدة  و�لفئة 
كانت  �لوطنية،  �مل�سالح  �إىل  ��ستنادً�  �لتوريث، 
�خلروج  توجب  كانت  �لتي  �هلل  �أن�سار  قياد�ت 
على ويل �لأمر �لفا�سد، وهي يف ذلك على عك�س 
وكانت  "�لإ�سلح"،  �مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعة 
�أحد  يعوز  ل  بحيث  م�ست�سرية  �لف�ساد  مظاهر 
خمططاتها،  وف�ساد  �ل�سلطة  ف�ساد  على  دليل 
دفع  �لذي  �لأمر  �لتوريث،  م�ساريع  ذلك  يف  مبا 
على  �لق�ساء  حماولة  �إىل  �ل�سابق  بالنظام 
حركة �أن�سار �هلل؛ باعتبارها �لفئة �جلماهريية 
بذلك  وكاأمنا  ذ�تية،  بدو�فع  للتوريث  �لر�ف�سة 
�لتوريثي  مل�سروعه  �ملعار�سني  من  �لتخل�س  �أر�د 
من �أ�سحاب �لنفوذ د�خل �سلطته، ومن �أ�سحاب 
�لقاعدة �ل�سعبية و�لوطنية يف �لبلد، ف�سن حربًا 
�أن�سار �هلل، دفعت �لبلد فاتورتها  غا�سمة على 
على  �أدركت  �لبلد-  –�أي  �أي�سًا  ولكنها  غالبًا، 
مل�ساريع  �لت�سدي  �سرورة  �لوطني  �مل�ستوى 

مطالب  يف  جليًا  ظهر  �لإدر�ك  وهذ�  �لتوريث، 
ثورة 11 فرب�ير 2011م.

الف�شاد:
لقد قامت ثورة 11 فرب�ير 2011م �سد ف�ساد 
�لدولة لكل �سوره )�ملايل و�لإد�ري و�ل�سيا�سي(، 
فا�سدة  �سيا�سات  �لف�ساد من  وما جنم عن هذ� 
�حلزبية  وتغليب  و�ملحا�س�سة،  �لدولة،  كع�سكرة 
حركة  دعت  ف�ساد  وهو  �لوطنية،  �لكفاءة  على 
من  وحذرت  لها  �لت�سدي  �إىل  �هلل  �أن�سار 
ثورة  قبيل  و�إىل  �حلركة  ن�سوء  منذ  خطورتها 
تخو�س  وهي  �حلركة  �أن  بل  فرب�ير،   11
ما  �حلروب  هذه  �أن  توؤكد  كانت  �ل�ست  �حلروب 
�لدولة..  �مل�ست�سري يف  �لف�ساد  نتاج هذ�  �إل  هي 
�أدبيات  وكل  موؤ�س�ساتها  يف  عميقًا  و�ل�سارب 
لكل  �لكامل  رف�سها  توؤكد  و�سلوكياتها  �حلركة 
مظاهر ف�ساد �لدولة، وحتث على �لت�سدي لهذه 

�ملظاهر، وك�سفها وحماربتها و�لق�ساء عليها..
بل �أن ثورة 21 �سبتمرب 2014م قامت بالفعل 
للق�ساء على هذ� �لف�ساد �لذي ��ستمر رغم رحيل 
ما  عمليًا  �لثورة  هذه  فحققت  �ل�سابق،  نظامه 
كانت قد طالبت به ثورة 11 فرب�ير 2011م، 

وعجز �لنظام �ملتمخ�س عنها عن حتقيقه.
من هنا يت�سح جليًا �أن حركة �أن�سار �هلل كانت 
فرب�ير   11 ثورة  نحو  �لدفع  يف  �لأكرب  �ملوؤثر 
�لثورة  وم�ساركة �حلركة يف  �لوطنية،  2011م 
كان دليل على تاأكيد دورهم �لتوعوي يف �سرورة 
�إل  هي  ما  �سبتمرب   21 ثورة  �أن  بل  حدوثها، 
�لمتد�د �لفعلي �لو�عي و�لقوي لثورة 11 فرب�ير 
2011م بعد �أن ��ستحوذ "�لإ�سلح" على ثورة 
فرب�ير، وحاولت رموز �لنظام �ل�سابق �جها�سها 
و�إفر�غها من م�سمونها يف متو�لية لطاملا عانت 

منها �لثور�ت �لوطنية.
لقد ��ستطاعت حركة �أن�سار �هلل �أن تنفذ ثورة 
2011م وجتنبها م�سري كثري من  11 فرب�ير 
وهذ�  �لعامل،  �أنحاء  �ستى  يف  �لوطنية  �لثور�ت 
نابع من �إدر�ك �حلركة �لعميق للتاريخ، وقر�ءته 

ب�سورة و�عية و�سحيحة.

التداعيات:
�إن �ملبادرة �خلليجية �لتي يت�سدق بها �ملنافقون 
�أطاحت  �أن�سار �هلل قد  �أن حركة  �ليوم ويّدعون 
بها، مل تكن يف يوم من �لأيام هدفًا من �أهد�ف 
قبولها  �سّكل  بل  2011م،  فرب�ير   11 ثورة 
�نتكا�سة لهذه �لثورة، مبا حملته هذه �ملبادرة من 
تر�ع  مل  فهي  �ل�سعب،  ل�سيادة  و��ستلب  و�ساية 

مطالبه بقدر ما ر�عت م�سالح مقدميها.
فرب�ير  ثورة  �نتكا�سة  على  �لأكرب  و�لدليل 
�لوطنية  �لأو�ساع  �أن  هي  �خلليجية  باملبادرة 
�ملبادرة  �إقر�ر  منذ  ملحوظ  تدهور  يف  ظلت 
ف�سل  حيث  �سبتمرب.   21 ثورة  �نتفا�س  وحتى 
من  �أيًا  حتقيق  عن  �ملبادرة  من  �ملتولد  �لنظام 
�لآخر  هو  �سعى  ذلك  من  و�لأدهى  بل  �أهد�فها، 
خلف  �أ�سوء  فكان  و�لف�ساد،  و�لتوريث  للتمديد 
لثلثة  �لنتظار  ممكنًا  يكن  ومل  �سلف،  لأ�سوء 
عقود �أخرى لل�ستيعان ب�سرورة ثورة "فرب�يرية 
�سبيل  ول  غفلته،  من  فاق  قد  فال�سعب  �أخرى"، 
�إىل �إعادتها �إليه.. لهذ� كانت ثورة 21 �سبتمرب 
�نتفا�سة �سعبية وطنية توؤكد ملكية �ل�سعب لثورة 
11 فرب�ير 2011م، وعدم قبوله و�ساية حزب 

�أو فئة على هذه �لثورة.
�ملبادرة  �ساغت  �لتي  �لدول  �سارعت  لقد 
�للحظة  يف  �ليمن  على  �لعدو�ن  �إىل  �خلليجية 
�لتي تاأكد لها فيها �أن مبادرتها �لتي ت�سكل و�ساية 
مما  �ل�سعب،  ورف�سها  ُك�سفت  قد  �ليمن  على 
يعني تخل�س �ليوم من فخ �لع�سابة و��ستقللها 
وكر�مة �أبنائها، وهي �أمور ل تريدها هذه �لدول 
باأن  حريًا  لها  �متلكه  كون  �ليمني؛  لل�سعب 
يجعل منه قوة ل تقهر، ول تر�سى بغري �ل�سيادة 
لهذه  �لفعلية  �لنهاية  �أن  يوؤكد  ما  وهو  و�لتفوق.. 
�لدول �لكرتونية �ست�سبح و�سيكة �إذ� حدث ذلك.

11 فرب�ير  ثورة  على  �خلليج  دول  تاآمرت  لقد 
وماز�لت  لندلعها،  �لأول  �ليوم  منذ  2011م 
�لثورة  هذه  لتدمري  و�ساق  قدم  على  ت�سعى 
ثورة  تكفلت  �لتي  م�سامينها  من  وتفريغها 
ت�سمح  ولن  وحتقيقها،  بحمايتها  �سبتمرب   21
فرب�ير   11 ثورة  يف  وقعت  �لتي  للأخطاء  �أبدً� 

2011م باأن تتكرر مرتني.
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- هناك على تخوم �جلبهات يختلف �ملوقف متامًا، 
فاملد�فعون عن تر�ب هذ� �لوطن وعزته وكر�مته 

يت�سدون لآلية عدو�ن همجية ومتطورة، متُ
يف  �سامدون  وهم  �لدبابات  وقذ�ئف  بال�سو�ريخ 
�أكتافهم  وعلى  بنادقهم،  �أيديهم  يف  مكانهم.. 
قاذفات �ل� “�آر بي جي” ول �سيء �آخر.. ل تغطيهم 
�لطائر�ت، ول متهد لهم �ملد�فع و�لدبابات، ومهما 
�أ�سلحة  ب��ني  �لكبري  �ل��ف��ارق  حجم  تخيل  حاولنا 
�ملعتدين وبني �أ�سلحة �ملد�فعني عن تر�ب �ليمن، 
�لق��رت�ب  ه��ذ�-  –بخيالنا  و�سعنا  يف  يكون  لن 
من �حلقيقة �لتي يعي�سها رجال �جلي�س و�للجان 

�ل�سعبية يف كل �جلبهات..
- كيف لنا �أن ن�ستح�سر هوؤلء �لباذلني �أرو�حهم 
�أن  ودماءهم يف �سبيلنا و�سبيل بلدنا.. كيف لنا 
و�أنهم  ح��روب،  دع��اة  يومًا  كانو�  ما  �أنهم  نن�سى 
�أبدً� ما بد�أوها.. لقد تعر�س �لوطن للغدر ودمرت 
و�إ�سقاطه،  �إ�سعافه  بهدف  �لع�سكرية،  �آلياته 
وتفاخرو� �أنهم غدرو� بجري�نهم �لذين مل يرتددو� 
يومًا يف مد يد �لعون لهم، ثم طلبو� منا �أن نقبل 
نبارك خيانتهم وغدرهم  و�أن  و�خل��ذلن،  �لهو�ن 

ولنكون  “حديقتهم �خللفية”،  لنا؛ لتكون بلدنا 
هذه  يف  ُترعى  �لتي  و�أنعامهم  دجاجاتهم  نحن 
�حلديقة!!.. فكيف نلوم من هّبو� لإنقاذ كر�متنا 
عملء  �أي���دي  من  و�سموخنا  عزنا  و��ستخل�س 

�ليهود و�لأمريكان؟!..
- �ملر�بطون هناك يف �جلبهات لي�سو� رجاًل مغررً� 
بهم، ول ي�ستحقون �ملوت، بل هم �أ�سجع �أبناء �ليمن 
و�لأكرث وطنية وعطاء.. �إنهم �لعازمون على �سناعة 
م�سائرهم باأيديهم، ل باأيدي �خلونة و�لعملء.. 
�لوطن، وخرية �سبابها، فكيف  �إنهم خرية رجال 
من  وهم  و�سمائرنا  فكرنا  عن  يغيبو�  �أن  لهوؤلء 
�ل�سمري؟!.. وق��وة  �لفكر  حرية  على  لنا  حافظو� 

كيف نن�سى من قدمت لنا ت�سحياتهم و�سمودهم 
�أ�سباب �لعز و�لفخر، ومن قدمو� �أرو�حهم لتحمل 
لنا �أنباء �لن�سر؟!.. كيف نن�سى من لول مو�قفهم 

ا “دجاجات �حلديقة �خللفية”؟!.. لكنَّ
يوم  كل  �أرو�حهم  يقدمون  من  �ليوم  �ليمن  يف   -
بر�حتهم  ي�سحون  من  وفيها  وكر�متنا،  لعزتنا 
وممتلكاتنا،  و�أ�سرنا  �أرو�ح��ن��ا  وحماية  حلمايتنا 
�لعلم،  �سروح  �إىل  يغدون  وهم  �أطفالنا  حلماية 

حلماية �سبابنا وهم يلجون �إىل �جلامعات.. فتيان 
يف مقتبل �لعمر يقفون ليل نهار يف �سو�رع مدننا 

متيقظني؛ كي ننام نحن مطمئنني.
- كل هوؤلء مينيون، متتد جذورهم يف �أر�س �ليمن 
كما هي جذورنا، وتت�سع �أ�سرهم كما هي �أ�سرنا، 
�أغلى،  �ل��وط��ن  �أن  منهم  تعلمت  �أ���س��ره��م  ولكن 
و�ليمن �أوىل و�أحق، فتحولت هذه �لأ�سر �لعظيمة 
�إىل معلمني، وحتولنا نحن و�أ�سرنا �إىل تلميذ يف 

مد�ر�س �لوطنية و�لفد�ء.
- من مّنا مل يّدِع �لوطنية يف �سنو�ت �ل�سلم، من 
�حتاجت  �إذ�  �ليمن  فد�ء  ��ستعد�ده  يعلن  مل  مّنا 
وجه  يف  �أ�سدً�  نف�سه  ي�سور  مل  مّنا  من  �إل��ي��ه؟!.. 
يف  �لآن  ولكن،  غ���ز�ة-..  ثمة  ك��ان  –�إذ�  �ل��غ��ز�ة 
��ستباحة �لأر���س و�لعر�س،  ظل عدو�ن يطمع يف 
�إىل  �ل�سلم  زم��ن  يف  �أق��و�ل��ه��م  حتولت  فقط  قلة 
�أفعال يف زمن �حلرب و�سمت �لبقية، وبني �سمت 
�جلبان و�سمت �ملنتظر.. �سرُي�سم م�ستقبل �ليمن 
و�ملت�سربلني  �لر�سا�س،  لغة  �ملتحدثني  �أيدي  على 
باأو�سحة �لعزة و�لكر�مة يف ميادين �ل�سرف، حيث 

ل خوف ول �سمت �أبدً�.

اع المستقبل
ّ
صن

اإنها احلرب.. قد تبدو الكلمة �شهلة, ولكن �شهولتها تتوقف على لفظ الكلمة فقط, لتكون كلمة 
احليوات  لألوف  “احلرب” تفا�شيل  وتدمريا..  عنفًا  واأكرثها  واأب�شعها  الأ�شياء  لأ�شعب  �شهلة 
تختفي خلف اأرقام وعبارات �شغرية.. مئات امل�شاهد حتجبها �شحب الأدخنة وطلقات الر�شا�س, 
لتظل النتيجة وحدها هي من يتطلع اإليها النا�س, غري مدركني, اأو رمبا غري عابئني, باأن النتيجة 
التي تطلعوا اإليها, ورمبا تداولوها يف جمال�شاتهم ومهاتفاتهم.. كانت نتيجة �شنعتها ت�شحيات 

ومواقف بطولية, لرجال اختاروا اأن ي�شنعوا النتائج بدًل من انتظار �شماعها.

جيشنا ولجاننا الشعبية 

كتابات

احل�شن اجلالل



 روحي بذكرك من دون االأُىَل َثِمل

 وخافقي ل�ص�رى اأخباِركم ُنُزُل

 فعلَت ما قلَت اإْذ قالوا وما فعلوا
 و نلَت ما ُرْمَت اإْذ راموا وما بذلوا
 حملَت روحك قرباًنا وقد رزحوا

لِّ ما حملوا  اأ�ص�رى امللذاِت غرَي الذُّ
 اأطلعَت ِمْن “جرف �صلماٍن” �صمو�َض هدًى

 حنَي الربيَّة يف ثوب الدجى رفلوا
اِم ال نع�صْت وَّ  �ص�رخَت يف خَر�ِض النُّ

ِد تكتحُل  عنٌي ب�صْحِذ ر�صا اجلالَّ
اًرا �صدْحَت بها  اهلل اأكرُب ؛ كرَّ
 اإنَّ احلياَة جهاٌد والردى اأجُل

 هتفَت هيهات منا الذلُّ فارجتَفْت
"“ُعزَّى” وُزلزَل من رجع ال�صدى “ُهَبُل“

 فحا�ص�رْتك حراُب احلقِد واحت�صدْت
 عليك دنيا و�صبَّْت غلَّها ُدَوُل

 فما برحَت ُكمي�ًتا غوُر اأْخ�ُم��ص�ِه
 غوُر اجلبال وَمر�ص�ى راأ�ِصه زحُل

 هذي ذراري “يزيٍد” يف عرمرمها
 جحافٌل غ�ضَّ منها ال�صهُل واجلبُل

ِتِه  و”َجْو�َصُن الع�ص�ر” ُيزجي رحَل ِخ�صَّ
 يف قبح �ِصْدَقْيِه ُيْقِعي خنجٌر َجِذُل

اَن” يف ماأ�صاِتها التحمْت  يا َحْرَب “َمرَّ

واجَلَمُل“ عا�صوراُء  ؛  فُّ  والطَّ نُي  "“�صفِّ
َدُه  و يا “ح�صنُي بُن بدِر الديِن” َوحَّ
ُل اِر” ُمتَّ�صِ  َحْبٌل ِمَن الَبْذِل ِب�”الَكرَّ

ْعَيْيَت الِعَدا َطلَ�ًبا  �َصَمْوَت َقْدًرا َفاأَ

اَقْت َحْوَلَك املِلَُل ْدًرا َف�صَ  َرُحْبَت �صَ

َة َمْن ماَك” َفَظنَّ الطائفيَّ  ُطْفَت “ال�صِّ
ُبو وَمْن َجِهُلوا وا ُدوَن ما َت�صْ  َتَعرثَّ

اِمي َفَما َبلَُغوا لوا ِفْكَرَك ال�صَّ  َتاأوَّ
ُلوا وؤَْيا واَل َو�صَ ِهْم اأَْبَجَد الرُّ  ِبِكرْبِ

 واحَلقُّ ِمْعَراُج ِعزٍّ ُدوَن َطاِلِبِه
ْقَيا ِبَها َجلَُل ُ الرُّ  َمَكاِرٌه َهنيِّ

 َكْم ُمْثَقٍل ِبَنَيا�ِصنِي الُعُلوِم َوَقْد
 َغلَّ اخُلُنوُع َيَدْيِه َما َلُه ِثَقُل

اَع َفِمْن  َواأَْنَت ِبالَدِمّ اأَْجَرْيَت الرَيَ
 َوِريِد ُروِحَك َنزَّ الِفْكُر واجُلَمُل

ُلوِك َوَما  َفاَل َم�َصاَفَة َما َبنْيَ ال�صُّ

اَهى الَقْوُل والَعَمُل ُطوِر؛ َتَ  َبنْيَ ال�صُّ

 اَل َيْبَخ�ُض املَا�َض َجْهُل اجَلاِهِلنَي ِبِه
اِعُف َقْدَر الِفاِرِغ احُللَُل واَل ُت�صَ

 

 يا اأفقَر النا�ِض اإال حكمًة وندًى
ْنُء واحلَوُل  واأرفَع النا�ِض؛ لوال ال�صَّ

 اإنَّ املراثَي حظُّ امليِّتنَي فِطْب
مثوًى فمثلك َحيٌّ حا�ص�ر اأزُل

بين يـدي 
لحســين ا

الشاعر صالح الدكاك




