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الهدهد

بريشة الفنان "مازن جحاف"

 المولد النبوي عادة حسنة بين التشييع والتبديع

 

مجلة

مستقلة تعىن  بقضايا  الفكر  والسياسة  واجملتمع   العدد )2( 1437ه

 

       خطاب السيد عبدالملك الحوثي في ذكرى المولد النبوي

 

                  الصورة الواقعيةللتعامل مع المرأة في ظل المفهوم اإل سالمي

تحليل

ملف العدد
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فصل اخلطاب
ــس  ــك بالقرآن,لي ــن املتمس ــو املؤم ــي ه ــن احلقيق املؤم
هنــاك مؤمنــني مبعــىن الكلمــة إال مــن كانوا متمســكني 
بالقــرآن , املؤمنــني باهلويــة هــم اكثــر مــن مليــار ]لكــن 

جمــر[.

ــل  ــاك عم ــون هن ــاه أن يك ــبيل اهلل معن ــن س ــد ع الص
يواجهــه مــن يعملــوا يف ســبيل اهلل, ســبيل اهلل يصبــح 
 منــه فمحاربتهــم هلــم هــو صــد عــن ســبيل اهلل .

ً
جــزءا

فعندمــا تســمع مئــات املاليــني مــن الــدوالرات ينفقونها 
 أن النتيجــة أنهــم 

ً
ــا يف مواجهــة املؤمنــني كــن مطمئن

ســيغلبون وســتكون عليهــم حســرة  وحيصــل عكــس ماكانــوا يريــدون والتبــايل مبــا حيصل يف الوســط 
مــن تقلبــات وحــاالت متقلبــة .

 ولــو كان أهــل 
ً
مــن ينطلقــون يف ســبيل اهلل يؤيدهــم اهلل وينصرهــم ويكــون معهــم ولــو كانــوا قليــال

 يف مواجهتهم.
ً
ــا األرض مجيع

 

األمــة التــي كان قــد صنــع منهــا اإلســالم مبنظومتــه 
املتكاملــة أمــة واحــدة اليــوم متفرقــة، وتســتمر عمليــة 
التفريــق والتجزئــة والبعثــرة، وتلقــى ســاحة قابلــة 

ــأة. ومهي

ــرز مشــاكل األمــة تتلخــص يف ثــالث إشــكاالت، كلهــا  أب
ــن نتيجــة احنــراف عــن أساســيات يف هــذا الدي

ــل  ــت بدائ ــة حل ــي لألم ــروع احلقيق ــاب املش ــا غ حينم
عنــه هــي مشــاريع األعــداء التــي تســتهدفها بالدرجــة 

ــى هــذه األمــة ــدي حمســوبني عل ــى أي األوىل وعل

ــة  ــا العربي ــدة يف منطقتن ــش والقاع ــم دور لداع إن أه
ــكا ــة ألمري ــة قابل ــئ أرضي ــو أن تهي ه

                                                                  وإسرائيل الحتالهلم املباشر
   

النتيجــة احلتميــة التــي وعــد اهلل بهــا عبــاده الصابريــن والثابتــني واملتقــني هــي النصــر وأن العاقبــة 
للمتقني

 الينبغي أبدا الوهن مهما طالت احلرب، ومهما كان حجم املأساة، وال االكرتاث باإلرجاف.
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ن عبد  ن حممد �ب ع�ي لق أ�ب ن والصالة والسالم عىل سيد الن المد هلل رب العامل�ي

، ن هللا وعىل آهل الطاهر�ي

وبعد،

ــ�ة اهلدهــد نقدمــه إليــم أعــزاء�ن القــراء بــل الــود  ي مــن حمب
ــا هــو العــدد الثــا�ن

ن
�

يــة  ولــد ســيد الب�ش ف �ب صــدار الــذي يتــ�ش ي هــذا الإ
ن

عنــا بــم � والــب الــذي �ب

ــا  لتن ــو حمب ل ن ن –صــىل هللا عليــه وآهل وســم-، وقــد ل �ة نبيــاء واملرســل�ي
أ
وخــا�ة ال

يــق  مــن القصــور لكننــا نطمــح أن يكــون هلــا أ�ش طيــب يدفــع إىل مواصــ�ة الطر

ي هــذا العــدد مــع أبــواب جديــدة نســى 
ن

ي �
هــود ...وســنلت�ة ومضاعفــة الب

ة عــن الرؤيــة  ــ�ة وتصبــح معــرب ي لك عــدد، حــىة تتاكمــل املب
ن

ــا تباعــا � ضاف�ة لإ

ثــل  ي والصــ�ي الــذي �ي
ن

عي والثقــا�
ــال الســياسي والجــامة ي املب

ن
الشــام�ة لملجــ�ة �

ي ذلــك أن لك 
ن

عالميــة ومــدى استشــعارها لملســئولية و� ــة املــرأة الإ مــرآة ملاكن

ــ�ة ممكــل هلــا وأســاسي ول غــىن عنــه. ب مــن أبــواب املب �ب

ت  ي آ�ي
ن

ــر�ي � ــرآن الك ي الق
ن

ــور � ــمي ومذك ــا العظ ن ن ــط بتار�ي ــد مرتب ــامس اهلده ف

ــا  ي �له
ــىة ــة ال عالمي ــاهلة الإ ــة الرس ــد عظم ــ�ي وتؤك

ة
ــة � ــوم القيام ــىل إىل ي تت

فــه لنــا مــن رســائل 
ّ
كــه وخل ن وعظمــة مــا �ة ول إعــالمي عرفــه التــار�ي

أ
اهلدهــد ك

فنستشــف منــه الــدروس والعــرب والفائــدة ســائالت املــوىل -عــز وجــل- أن ينفــع 

 ، ــ�ة صصــات املب ن تلــف �ة ن حمن ــا مــن مواضيــع متعــددة وتقــار�ي متنوعــة بــ�ي ــا ف�ي �ب

ي 
ن

ديــد واملفيــد، ونشــكر لك مــن أهســم � وأن نكــون قــد اســتطعنا أن نقــدم الب

ــا مــن  يع ــم �ب ــة، فله لملكــة الطيب ــو �ب ــدمع ول خــراج والتصمــمي وال عــداد والإ الإ

هــا فائــق التقــد�ي وعظــمي المتنــان. ر�ي
ة

ــ�ة وهيئــة � املب

ي القول والعمل.
ن

ونسأل هللا تعاىل التوفيق والإخالص �

هيئة التحر�ي

     إشراف عام 

       ردينة جحاف
 

   هيئة التحرير 

     أمة امللك اخلاشب
     أحالم شرف الدين 

     أمريةإمساعيل أبو طالب 
     رقية حممد الكبسي 

جملة مستقلة  تعىن بقضايا الفكر والسياسة واجملتمع

االفتتاحية
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االفتتاحية   
ملف العدد    

الصورة الواقعية للتعامل مع املرأة يف ظل املفهوم اإلسالمي.     
اجلانب الرتبوي يف سرية الرسول الكريم )ص( .   

لقاء العدد..   
العالمة وليد اخلاشب .   

حتليل ..   
خطاب السيد عبدامللك احلوثي مبناسبة ذكرى املولد النبوي .   

تقارير ..   
بالك ووتر حتت أقدام اليمنيني .   

   تعز انتصارت للجيش واللجان واندحار لقوى العدوان .
مقاالت..   

املولد النبوي بني التشييع والتبديع .   
الوعي الذي ما كان ينبغي ان نفقده .   

اللغة العربية , هوية مقننة باحتفائية.   
الفرق بني املقاومة واالرتزاق .   
جنيف وفضيحة أتباع هادي .   

رجل و امرأة.   
رسائل ..   

إىل اجلاهلني من هو سيد الكهف ..   
متابعات ..   

السيد حسن نصر اهلل, الرد على اغتيال القنطار .   
اإلعالم احلربي يف جيزان .   

إعدام الشيخ النمر .   
ثقافة ..   

الثقافة والثورة يف اليمن .   
بوصلة عشق    
.
ً
صدر حديثا   

   صحة ..
          احلجامة .

          حافظ على اسنانك.
          لكِ سيدتي

مناقيش بالزعرت واجلبنة .   
 

المحتويات ..

فصل اخلطاب
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ــدر  ــن ب ــك ب ــيد عبداملل ــاب الس ــي خلط ــل سياس حتلي
الديــن احلوثــي قائــد الثــورة الشــبابية يف اليمــن 
ــر  ــي عش ــق الثان ــاء املواف ــوم األربع ــا يف ي ــي ألقاه والت

ــع األول 1437هـــ ــن ربي م

حتليل ورؤية/  أ . يوسف احلاضري

عنــد احلديــث عــن حمتــوى 
ــور   ــن منظ ــيد م ــة الس كلم
سياســي وفكــري معاصــر 
فإننــا رمبــا خنــص الكلمــة 
ــها  ــة نفس ــن الكلم ــر م بأكث
يف  وضعهــا  مجلــة  كل  ألن 
هــذا الشــأن حتتــاج صفحــات 
عديــدة لتوضيحهــا وتبيــان 
ــا ال  ــا وأهدافه ــرز توجهاته أب
ألنها حتتوي متاهــات ورموزا 
فالســيد  وخفايــا،  وأســرارا 
وخفايــا  برمــوز  يتكلــم  ال 
ــه  ــكل مــا يقول ــات ف وتلميح
واضــح وضــوح الشــمس حىت 
ــة  ــكرية احلربي ــه العس خطط

أعلنها منــذ أول يوم للعدوان 
ــل مت  ــه وبالفع يف أوىل كلمات
تطبيقهــا حبذافريهــا ، والعدو 
يراقــب ويشــاهد ويعجــز عــن 
التعامــل معهــا ذلــك ألن 
وضوحهــا مــا يعطيهــا زمخــا 
أكــر وتوســعا أمشــل؛ لــذا 
ــتطاع أن  ــدر املس ــنحاول ق س
نبحــر يف شــواطئ معينــة 
مــن شــواطئ كلمتــه ويف 
جانبها السياســي بالتحديد، 

ــه: ــى ب ــا انته ــنبدأ مم وس
الســعودي   النظــام  -ال 
إســالمي وال ا حلكم األمريكي  

دميقراطــي:

ــني العميقتني  بهذه اجلملت
ــري  ــا جي ــيد كلم ــص الس خل
ــن  ــة ويف اليم ــامل عام يف الع
خاصــة مــن أحــداث مأســاوية 

ــي  اإلســالم  حتــت ذريعت
الســعودي و  الدميقراطيــة 

األمريكيــة،
 لكــن قبــل أن يصــل بنــا إىل 
هــذه النتيجــة أوصلنــا فكريا  
ــرح كل  ــالل ش ــن خ ــا م إليه
الدالئــل واألحــداث والبينــات 
أن  متامــا  تنفــي  التــي 
النظــام الســعودي هــو نظام 
إســالمي أوال ثــم أن العمليــة 
ــي  ــة ه ــية األمريكي السياس

حتلي��ل
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مــن  دميقراطيــة  عمليــة 
خــالل عــدة حمــاور أبرزهــا أن 
مــن أهــم أساســيات قيــام أي 
حكــم دينــي حقيقي إســالمي 
وكذلــك بنــاء رؤى دميقراطيــة 
ســليمة  العــدل ، والــكل يدرك 
ويعلــم متامــا أن هــذا العامــل 
غائــب متامــا عمــن يدعــي 
ــم  ــالمي أ و حك ــام إس ــه نظ أن
اســتندت  بــل  دميقراطــي 
مــع  تعامالتهــم  مســرية 
احمليــط بهــم او حــىت البشــرية 
أمجــع علــى عامــل التغطــرس 
وآخرهــا  والقهــر  والطغيــان 
ــذ 9  مــا حيصــل يف اليمــن من
أشــهر، وكذلــك ينتفي عنهما 
أهــم مقومــات مــا يدعيــان 
بــه مــن أمــور عديــدة أهمهــا 
)األخــالق والتعاليــم الســمحة 
وانتفــاء  الرفيعــة(  والقيــم 
أي شــيء مــن هــذه األمــور 
الشــعوب  إذالل  إىل  يــؤدي 
وتطويعهــم  واســتعبادهم 
ملصاحلهــا وهــذا ينســف أي 
ــا ذو نظــام  دعــوى تدعــي أنه

إســالمي أو دميقراطــي.

ــل الســيد يف كلمتــه 
ّ
-مل حيم

النظــام الســعودي وحــده 
ــة  ــي األم مآس

رغــم أنــه أساســها بــل شــارك 
ســواء  املســؤولية  اجلميــع 
ــن  ــون يف ميادي ــن يتحرك الذي
احليــاة ســاعني للتغيــري لكــن 
دون مشــروع حقيقــي وســليم 
ــني  ــني الراض ــك اخلانع أو أولئ
مبــا امتألت عقوهلــم وأفكارهم 
مــن  اهلــدف  ثقافــات  مــن 
احليــاة والصــر الســلبي رغــم 
وجــود عــدة حــركات حقيقيــة 
ــكان  ــرفاء يف كل م ــود الش ووج
أن  عليهــم  جيــب  والذيــن 
ويوحــدوا  الصفــوف  يرصــوا 
الكلمة ويتحركوا حتــركا إجيابيا 
مشــروع  علــى  مســتندين 
حقيقــي ســليم لتكــون بديلــة 
عــن مشــاريع األعــداء فينــا 
ــي  ــا فه ــا ويف أرضن ويف ثرواتن
ضــرورة لنشــر الوعــي القويــم 
وحنقــق  لنثبــت  العــامل  يف 
دورنا األساســي     )االســتخالف 

األرض(. يف 
-خلــص الســيد أهــم اســباب 

ــمى  ــا تس ــركات م ــوء ح نش
كداعــش  »التكفرييــني« 
والقاعدة وغريهما يف منهجية 
سياســية رائعة فكرية ســليمة 
اســتند فيهــا علــى الواقــع 
املعيــش واخللفيــة السياســية 
هلــذه  والدينيــة  واملاليــة 

اجلماعــات؛ وهــذه ســببها 
) االختــالل يف القيــم واألخالق 
الفطــرة  حولــت  التــي   )
اإلنســانية الســليمة إىل فطــرة 
قاتلــة  دمويــة  توحشــية 
ختريبيــة تدمرييــة فامتزجت 
للدولــة  األعمــال  ذلــك  يف 
ــعودية واألعمال  اإلسالمية الس
للدولــة اليهودية اإلســرائيلية 
واألعمــال للدولــة األمريكيــة 
ــج  ــدت لتنت ــة فاحت النصراني
لنــا جماميــع إرهابية ولألســف 
إســالمية  بصبغــة  الشــديد 
ــم  ــع حج ــس للجمي ــا يعك مم
الكــرى  املؤامــرة  وخطــورة 

علــى اإلســالم.
-االختــالل يف الوعــي هــو 
علــى  املآســي  كل  بدايــة 
)البشــري  املســتويني 
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والدينــي( حيث يكــون املختل 
فكريــا ويف وعيــه لقمــة ســائغة 
ــداء  ــل األع ــن قب ــل م للتضلي
ثــم للتوجيــه اخلاطــئ الــذي 
خيــدم أهدافهــم، ولعل ســقوط 
الفكــر يف النهــج التكفــريي ثم 
التفجــري بنفســه قاتــال نفســه 
وأطفــال ونســاء ورجــال وطنــه 
أعلــى مراحــل هــذا االختــالل، 
ومــن مراحــل هــذا االختــالل 
دولــة  مــع  نتعامــل  أن 
كأمريــكا بــكل جترهــا وغرورها 
وعنجهيتهــا لتتحــدث عــن 
الدميقراطيــة واحلريــة، أو تأتي 
إســرائيل الصهيونيــة بــكل 
فكرها ومنهجيتها وسياستها 

ــالم!!!  ــن الس ــدث ع لتتح
ــة  ــف لكلم ــا أن املستش -كم

ــر ــة الفك ــيد يف زاوي الس
 على مســتوى األرض واإلنسان 
جيــد منها أنه يضــع الوحدة يف 
األرض واإلنســان مــن أهم ركائز 
النظــام السياســي اإلســالمي 
ألن هــذه الوحــدة هــي احلصن 
ــة  احلصــني ألي شــتات أو تفرق
والتــي تقــود إىل النزاعــات 

ثــم احلــروب ثــم الدمــار وفــق 
أســس مذهبيــة أو طائفيــة.

-نســف الســيد يف كلمته كل 
فكــر ورؤيــة ونظريــة وتنظــري 
ــط ســليم  ــي أي رب ــو لنف يدع
وقويــم بــني الديــن والسياســة 
مــن خــالل نســف أن يكــون 
هنــاك أي عالقــة بــني أن تكــون 
ــالمي  ــوية اإلس ــة التش سياس
ــعودي   ــام الس ــماة  النظ املس
إســالمية  سياســة  هــي 
حقيقية، فالسياســة اإلسالمية 
ــز  ــي ترتك ــة هــي الت احلقيقي
على الســعي لتحرير البشرية 
مــن العبوديــة حــىت للمالئكة 
ولألنبيــاء أنفســهم، السياســة 
اإلســالمية ترتكــز علــى حريــة 
وكرامــة  والشــعوب  الفــرد 
الفــرد والشــعوب وعــزة الفــرد 
والشــعوب، والكل يــدرك متاما 
أن أي سياســة تقــوم علــى 
هــذه النتائــج فهــي أرقــى 
طلبــا  وأكثرهــا  السياســات 
ورغبــة من الشــعوب املعنيني 

بنتائــج السياســة.
ــة  -ألول مــرة يتــم وضــع رؤي

 
ً
ــن أن هنــاك حتــركا ــى العل عل

 ألمريــكا لضــرب القوتني 
ً
قادمــا

ــني يف األرض )الصني  العظيمت
املــرة  لكــن هــذه  وروســيا( 
ســتقاتلهما عــر املســتعبدين 
مــن الدول العربيــة وبأمواهلم 
يف رســالة واضحــة ونورانيــة 
وسياســية إىل هــذه الدولتني، 
فهل همــا واعيتان أم ســيكون 
وضعهمــا مثــل جورباتشــوف 
لالحتــاد  رئيــس  )آخــر 
الســوفيتي( الــذي تغافــل عــن 
رســالة اإلمــام اخلمينــي له يف 
الشــأن اإلحلــادي وبقــاء الدولة؟؟
-أوضــح الســيد يف كلمتــه 
اخلاصــة  احلركــة  نهــج  أن 

القرآنيــة  باملســرية 
ألن  تســعى  ال  أنهــا  هــي 
تســتعبد أحدا وال ليســتعبدنا 
أحــد يف إشــارة إىل الشــراكة 
األطيــاف  البشــرية جلميــع 
ــات  ــاس واللغ ــان واألجن واألدي
للتعايــش بســالم مــع اجلميع 
دون عــدوان كدعــوة إىل العــدل 
يؤســس  الــذي  اإلنســاني 
الــذي  اإلنســانية،  الروابــط 
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م للمجتمــع البشــري مــا 
ِّ
قــو

ُ
ي

يكفــل لــه العيــش األســري 
املتعــاون  املتعاضــد  القــوي 
)رؤيــة احلــب والســلم للحركة(.
ــون  ــي يك ــام سياس - أي نظ
جمــردا مــن العــدل هــو نظام 

ظــامل
ــذي يســتخدم  ال
ممتلــكات  كل 
ــرب  ــة يف ض األم
األمــة وإخضاعهــا 

عزتهــا  ونــزع  واســتعبادها 
ــا إىل  ــذا يقودن ــا، وه وكرامته
جاهليــة جديــدة أعنــف وأشــد 
مــن اجلاهليــة األوىل والتــي 
كانــت مقصــورة علــى منطقة 
وســالح  صغــرية  جغرافيــة 
بطــش بســيط وفــرتة زمنيــة 
بســيطة )كالســيف والرمــح( 
ــي  ــذه الت ــة ه ــس اجلاهلي عك
مناطــق  بطشــها  يطغــى 
جغرافيــة واســعة وســالح دمار 
شــامل رمبــا يقتــل الســالح 
الواحــد مخســني أو مئــة ألــف 
إنســان عكــس أســلحة اجلاهلية 

األوىل!!!!

-رســالة النبــي حممــد هــي 
رســالة اإلســالم هــي رســالة 

ية  للبشر
أمجــع يف جاهليــة ذلــك الزمان 
وجاهليــة هــذا الزمــان وأي 
ــذا  ــد ه ــتأتي بع ــة س جاهلي
الزمــان وذلــك مــن خــالل 

)التغيــري(  و )احلركــة( ، وهــذان 
العامــالن همــا األســاس فيهــا 
حيــث كان متحــركا وأســس 
رســالة متحركــة باســتمرار 
ــة  ــا للحرك ــو كل متبعيه تدع
الدائمــة املســتمرة املغلفــة 
بالصر واملصابــرة واملثابرة، ألن 
أي تهــاون أو توقــف ولو بســيط 
يعطــي أعــداء البشــرية فرصــة 
املشــروع  علــى  لالنقضــاض 
اإلنســاني الســليم )االستخالف 

األرض(. يف 
-مل يكن طرح السيد عبارة

   عــن طــرح تقليــدي مبتــذل 
ــا  ــرح مل ــالل ش ــن خ ــرر م متك

كان ومــا أصبح كســرد قصصي 
جمــرد مــن احملــاكاة الســليمة 
والواقعيــة ومل يكــن حديثــه 
ودغدغــة  تلميعــا  أو  افــرتاء 
عواطــف لكنــه طــرح منبثــق 
مــن روح الطــرح الربانــي يف 
القــرآن الكريــم كربط منهجي 
وفكــري  وعقلــي 
للمؤثرات  ونفسي 
جيــة  ر خلا ا
ــرية  واألطماع البش
والتوجهــات العاملية يف عصرما 
قبل الرســالة اإلسالمية وكيف 
تغــريت خالل الرســالة وأســباب 
ــت  ــا كان ــوأ مم ــا إىل أس عودته
عليــه قبــل الرســالة ومشولية 
األســباب لــكل هــذا، وأهــم 
اخلطــوات التــي جيــب علينــا 
أن نتحــرك بهــا وعليهــا وفيها 
وهلــا أن نعــود إىل الصــراط 
الســوي القويــم واملســتقيم 
السياســة  بهــذه  لنخــرج 
ــة  اإلســالمية واحلركــة احملمدي
مــن ظلمــات الواقــع البشــري 
احلــايل إىل نور البشــرية املطلق 
و  احلركــة  وهــذه  واملرغــوب 

رســالة النبــي حممــد هــي رســالة اإلســام هــي رســالة 

للبشــرية أمجــع يف جاهلية ذلك الزمــان وجاهلية هــذا الزمان



1ه
43

7 
ي

ثان
 ال

يع
رب

ق 
واف

 امل
  )

2(
د 

عد
 ال

د 
ده

هل
ة ا

جمل

9 

التحــرك ال ميكــن أن تنبثــق إال 
بوجــود قيــادة حقيقيــة قويــة 
قرآنــي  فكــر  ذات  ســليمة 
ملســرية حقيقية تقود البشرية 
ــالح  ــق الص ــع إىل طري واجملتم
مســريته  يف  يكــون  أن  دون 
جمــاال للمقايضــة أو للتنــازالت 
واجــب  هــو  مــا  إطــار  يف 
يتخللــه  أن  دون  وموجــب 
الظلــم أو الطغيان أو الفجــور أو 
القتــل أو التدمري أو االســتعالء 
أو االســتكبار، واضعــا لــكل فرد 
يف اجملتمــع مســؤولية احلركــة 
بعقله وفكره للتغيــري يف الفكر 
الضــال الباطل اخلــرايف إىل فكر 
قرآنــي صانعــا منــه عدســات 
تثبــت يف العيــون وأغشــية 
وتالفيــف  للقلــوب  مغلفــة 
مشــكلة للعقول لتتعامل مع 
ــرآن  ــالل الق ــن خ ــداث م األح
وليس ســواه، حممســا وحمفزا 
للجميــع للحركــة واالســتمرار 
ــة الدائمــة ســواء يف  يف احلرك
مســؤولياتهم أو واجباتهم أو 
حقوقهــم لنعطــي للواجبات 
الدينيــة كالصــالة والــزكاة 

فاعليــة  واحلــج  والصيــام 
مســتوى  علــى  حركيــة 
واألرض  واجملتمــع  الفــرد 
والبشــرية بعــد أن أصبحــت 
)طقــوس  هــذا  يومنــا  يف 
جامــدة اعتياديــة( ممــا مجــد 
بذلــك الرســالة اإلســالمية 
والقــرآن  العاملــي  والنبــي 
الكريــم ممــا ينتــج مشــروعا 
ــة  ــك قضي ــا ميتل قوميــا وقوي
واضحــة للحيــاة ويف احليــاة 
الربانيــة  القضيــة  وهــي 
األوىل واألهــم  )االســتخالف 
اهلل  يريــده  مبــا  األرض(  يف 
عــز وجــل للمســتخلف يف 
املســتخلفة  واألرض  األرض 
فيهــا مســتندة علــى القيــم 
الســليمة واألخــالق الرفيعــة 

ــانية. ــة اإلنس والعدال
-نــرة صــوت الســيد كانــت 
تتغــري مــا بــني ارتفاع بشــدة 
وقــوة وعــزة وما بــني اخنفاض 
خبضــوع وتذلــل وهــدوء، ففي 
ــد  ــت تتواج ــة األوىل كان احلال
عندمــا يذكــر املعتديــن على 
النظــام  ســيما  ال  اليمــن 

ــل  ــي وأق ــعودي واإلمارات الس
ــني  ــر النظام ــد ذك ــدة عن ح
األمريكي واإلســرائيلي وذلك 
العربيــني  النظامــني  ألن 
األمــة  علــى  تأثريهمــا 
أشــد  واإلســالم  اإلســالمية 
ــري  ــن تأث ــر م ــف وأخط وأعن
اخلطر األمريكي اإلســرائيلي؛ 
لــذا فواجــب الوقــوف يف وجــه 
األخطــر أهــم وأقــوى مــن 
ــي  ــا يأت ــا ألن دورهم غريهم
بعــد أن يتــم قطــع عبيدهما 
وتنظيــف مــا ميكــن أن يلوث 
الديــن اإلســالمي احلقيقــي، 
أمــا النــرة اهلادئــة الرحيمة 
املتذللــة فكانــت حتضــر عنــد 
ذكــر النبــي حممــد ذلــك 
الرحيــم  املربــي  اإلنســان 
الــرؤوف الســراج املنــري وأيضا 
عنــد ذكــر الشــعب اليمنــي 
ــوم،  ــب املظل ــر احملتس الصاب
وترتفــع نرتــه عنــد الوصول 
إىل ذكــر املرتزقــة يف الداخــل 
دعــاة التفرقــة والطائفيــة، 
النــرة  ترتفــع  وكانــت 
باحلمــاس والتحفيــز عنــد 
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ــن  ــن واملثابري ــر اجملاهدي ذك
ــوة لضرورة  والصابرين والدع
ــداء  ــال األع ــتمرار يف قت االس
كعامــل  املعتديــن  ورد 
نفســي جيــب أن يأتــي مــن 
قائــد اجلميــع إىل كل مــن 
ينطــوي حتت قيادتــه، فقوته 
وعزتــه  عليهــم  تنعكــس 
ــرر  ــذا ك ــم ل ــس عليه تنعك
كلمــة )عزيــز وعــزة والعــزة( 
يف كلمتــه أكثــر مــن مخــس 

ــه ــدأ بقول ــرة فب ــرة م عش
ــز(   )شــعبنا اليمنــي العزي
ثــم وصــف الذكــرى النبوية 
بالعزيــزة، وتنخفــض نرتــه 
بــكل حســرة وحــزن عنــد 
املأســاوي  الوضــع  ذكــره 
احلــايل الناتــج عــن االبتعــاد 
اإلســالمي  النهــج  عــن 

احلقيقــي والســليم.
-لغــة وجــه الســيد أيضــا 
مــا  مبصداقيــة  ارتبطــت 
يقولــه فلــم تكــن كلمتــه 
كالســيكية تــدرب عليهــا 
حــىت  مــرة  مــن  أكثــر 
أصبحــت كلمــات يكتفــي 
اللســان بنطقهــا إلرســاهلا إىل 
املســتمعني كوضع اعتيادي 

ــت  ــل كان ــبة، ب يف أي مناس
كلمــة نابعــة مــن العقــل 
ــة  ــس ممتزج ــب والنف والقل
ــي  ــايل الت ــع احل ــع الوض م
خاصــة  اليمــن  بــه  ميــر 
والوضــع اإلســالمي عامــة 
ــة  ــة القرآني ــك املنهجي وكذل
أن  دون  منتلكهــا  التــي 
ــه  ــذا يدرك ــتخدمها، وه نس

العــدو   قبــل  احملــب.

أعطــى الســيد أساســيات 
اخلــالص مــن الوضــع احلــايل 
أساســيات  مــن  منطلقــا 
اخلــالص من اجلاهليــة األوىل 
وخلصهــا يف مجلة )اســتحضار 
ــول(، وبداية االستحضار  الرس
بذكــرى  االحتفــال  هــو 
ميــالده الشــريف و الفــرح 
بهــا فرحــا متعــدد اجلوانب؛ 
فرحــا علــى املالمح اجلســدية 
وفرحــا على النفــس و القلب 
وفرحــا علــى الفكــر و العقــل 
وفرحــا ينعكــس علــى الفعل 

و التفاعــل وفرحا علــى احلارة 
و اجملتمــع و أماكــن العمــل 
اخلــاص و العــام واملنشــآت 
العامــة واخلاصــة وكل شــيء 
رابطــا النفســية اليمنيــة 
بتلك النفســية التي نصرت 
النبي ورســالة النبي، وهذه 
عــر  انتقلــت  الوضعيــة 
ــة  ــة واضح ــال يف ثباتي األجي
ــي  ــق الت ــنة اهلل يف اخلل كس
لــن جنــد هلــا تبديــال، لذلــك 
االســتكبار  دول  اســتبقت 
العامليــة )أمريــكا وإســرائيل( 
ية  د لســعو ا ( قليمية إل ا و
العمــل  هــذا  واإلمــارات( 
النورانــي بعــدوان غاشــم 
ــتثن  ــي مل يس ــامل إجرام ظ
شــيئا يف األرض و اإلنســان 
يف اليمــن علــى اإلطــالق  يف 
للشــعب  عظيمــة  رســالة 
يتمســكوا  أن  اليمنــي 
ــي  ــي النوران ــم الربان حبقه
هــذه  محــل  يف  اإلجيابــي 
الرســالة والعمليــة و البداية 

ــيطان. ــرن الش ــر ق كس

التفرقــة  الداخــل دعــاة  ي 
ن

قــة � ن املر�ة

والطائفيــة
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 يف يــوم الســبت بتاريــخ 2-1-2016م أعلنــت 
الســلطات الســعودية تنفيــذ حكــم اإلعــدام 
حبق الشــيخ منــر باقر النمــر وجمموعة من 
ـ  اإلرهابيني  املعارضــني معــه، ووصفتهم بــ

والفئــة الضالــة .
 وذلــك بعــد اعتقال للشــيخ منــر باقر النمر 
ملــا يزيــد عــن ثــالث ســنوات، علــى خلفيــة 
االحتجاجــات التــي عمت املنطقة الشــرقية 

يف العــام 2012 .

الشــيعة  املواطنــني  بإعطــاء  واملطالبــة 
حقوقهــم ورفــع الظلــم الواقــع عليهــم من 
قبــل الســلطات وكانت الســلطات يف اململكة 

الســعودية اعتقلــت الشــيخ النمــر يف
 متوز/يوليــو 2012، بعــد مالحقته و إصابته 
بطلــق نــاري يف رجلــه، و أعلنــت الداخليــة 
الســعودية حينهــا أنهــا اعتقلــت أحــد 
مثــريي الفتنــة وادعــت أن الشــيخ النمــر 
ومــن معــه حاولــوا مقاومــة رجــال األمــن، 
وقــد بــادر بإطــالق النــار واالصطــدام بإحدى 
الدوريــات األمنيــة أثنــاء حماولتــه اهلــرب. 

ــع  ــعودي، رف ــارض س ــر مع ــيخ النم والش
الصوت حملاربة الفساد يف اململكة، والكهنوت 
ــى  ــم السياســي الواقــع عل الدينــي والظل
املواطنــني الشــيعة يف الســعودية، كمــا 
ــة  ــدات الديني ــن املعتق ــري م ــارب الكث ح
املنتشــرة يف الســعودية التــي تكفــر أتبــاع 
ــودة يف  ــيما املوج ــيعية، ال س ــة الش الطائف

الكتــب الدراســية. 
ــري  ــة غ ــر عريض ــيخ النم ــدم الش ــا ق كم
مســبوقة  لنائــب أمــري املنطقــة الشــرقية 
يف اململكــة جتســد املطالــب الشــيعية، لكــن 
 املالحقة واالســتدعاء 

ً
رد الســلطات كان دائما

.
ً
ــا ــال أحيان واالعتق

وبرغــم ضغــوط الســلطة ومعارضتهــا أقــام 
 
ً
الشــيخ النمر علــى مــدى أعــوام  مهرجانا
أطلــق عليــه اســم  البقيــع حــدث مغيب ، 
ــة  ــور األئم ــاء قب ــادة بن ــدف إع ــك به وذل
يف منطقــة البقيــع يف مكــة، حيــث متنــع 
العقيــدة الوهابيــة بنــاء القبــور، وتعتــره 

ــدع . ــن  الب م

ت بعــا متا

إعدام الشيخ النمر
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وحــاول الشــيخ النمــر توعية النــاس يف 
بلدة العوامية الواقعة يف املنطقة الشــرقية يف 
اململكــة، كمــا عمل علــى رفــع مســتوى املرأة 
ومشاركتها يف احلياة السياسية واالجتماعية،

وعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي الدينــي 
مــن خــالل افتتــاح حــوزة  القائم  التــي خترج 

منهــا العديــد مــن رجــال الديــن.
والشــيخ النمــر مــن مواليــد بلــدة العوامية 
يف حمافظــة القطيــف باملنطقــة الشــرقية  مــن 
ــال  ــن رج ــد م ــا العدي ــي إليه ــرة ينتم أس
الديــن وخطبــاء املنابــر، فبعــد إكمال دراســته 
الثانويــة غــادر الشــيخ النمــر الســعودية إىل 
طهــران ملتابعة العلوم الشــرعية، حيث درس 
األصــول والفقه،ثــم انتقــل إىل دمشــق ليكمل 
دروســه عنــد عدد مــن أهم العلمــاءيف حينها 
وبعــد إكمــال دراســته احلوزوية انتقل الشــيخ 

النمــر إىل التدريــس ال ســيما يف دمشــق .

كمــا تــوىل إدارة حــوزة  القائــم  يف طهــران و 
ــا إىل  ــود بعده ــنوات، ليع ــدة س ــق لع دمش
ــة  ــة واعي ــاك حرك ــس هن ــعودية و يؤس الس
تســعى لرفــع الظلــم عــن املواطنــني الشــيعة 
ــات  ــة للمضايق ــه عرض ــا جعل ــة، م يف اململك

ــاالت. ــة واالعتق األمني
بعــد اعتقالــه خرجــت املظاهــرات يف منطقــة 
القطيــف للمطالبــة باإلفــراج عنه، كمــا حذرت 
ــت  ــه وطالب ــن إعدام ــة م ــة اإليراني اخلارجي
ــرار احملكمــة  ــه، ال ســيما بعــد إق ــراج عن باإلف
ــث  ــر، حي ــدام النم ــعودية إع ــا يف الس العلي
 
ً
ــا ــة  مثن اعتــرت أن إعدامــه ســيكلف اململك

. 
ً
باهضــا
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الــرد علــى اغتيــال القنطار قــادم ال 

حمالة وليقلق الصهاينــة يف الداخل 

واخلارج

اعتــر مساحــة األمني العــام حلزب 

اهلل الســيد حســن نصر اهلل

أن الــرد علــى اغتيال القنطــار قادم 

ال حمالــة فانظــروا عنــد احلــدود من 

الناقــورة إىل آخــر موقع إســرائيلي 

ــم  ــن ه ــل، أي ــوالن احملت ــد اجل عن

ــرذان  ــوا كاجل ــدو؟ أليس ــود الع جن

املختبئــة يف جحورهــا؟

وتابــع مساحتــه يف كلمــة لــه علــى 

أســبوع  ذكــرى  خــالل  الشاشــة 

عميــد األســرى الشــهيد مســري 

القنطــار يف جممــع شــاهد الرتبــوي

 

التبعــات  تكــون  مهمــا  أنــه 

والتهديــدات التي ال خنافهــا حنن ال 

نســتطيع وال ميكن أن نتسامح مع 

ســفك دمــاء جماهدينــا وإخواننا يف 

ــا  ــامل الفت ــذا الع ــن ه ــكان م أي م

إىل أنــه جيــب علــى اإلســرائيليني 

واخلــارج  الداخــل  يف  يقلقــوا  أن 

والتهويــل علينــا لــن جيــدي نفعــا، 

وهــم مــن أخطــأ بالتقديــر وليــس 

ــن. حن

ويف بدايــة كلمتــه جــدد مساحتــه 

باســم احلــزب وعائلــة الشــهيد 

لــكل  الشــكر  القنطــار  مســري 

املعزيــن واملباركــني واملتعاطفــني 

مــع املقاومــة، وتوجــه أيضــا إىل 

ــدس  ــب املق ــهداء الواج ــل ش عوائ

بالتريــكات والتعزيــة ، كمــا توجــه 

بالتعزيــة إىل إخواننــا وأحبائنــا 

يف احلــزب العربــي الدميقراطــي 

برحيــل النائــب الســابق علي عيد 

وإىل مجيــع حمبيــه، وبــارك الســيد 

نصــراهلل تزامن العيديــن املباركني 

الكرميني للمســلمني واملســيحيني 

عيــد ميــالد الســيد املســيح وعيــد 

ــريا  ــريف، مش ــوي الش ــد النب املول

إىل أنــه كنــا نتطلــع إىل اليــوم 

الــذي يســتطيع فيــه املســيحيون 

واملســلمون أن يعيشــوا حبــق أفــراح 

ــاد. األعي

 

                           قادم ال حمالة وليقلق الصهاينة يف الداخل واخلارج                       الرد على اغتيال القنطار

السيد نصر اهلل

ت بعــا متا
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ولفت السيد نصراهلل  إىل

 أننــا منــذ ســنوات وحنــن يف 

املنطقــة ال نعــرف طعــم عيــد وال 

فــرح عيــد ال ســيما يف الســنوات 

فيهــا  ابتلــت  التــي  األخــرية 

منطقتنــا حبــروب مدمــرة ختــدم 

يف  الصهيوني،وحنــاول  الكيــان 

كل األحــوال أن نأخــذ مــن العيــد 

ــاه  ــه ومعن ــد بركات ــن كل عي وم

وحنــاول رغــم األحــزان أن نــزرع 

ــرح. الف

الســيد  وشــدد 

هــذه  يف  نصــراهلل 

ــاء   ــى إعط ــة، عل ــبة اجلليل املناس

ــهيد  ــن الش ــث ع ــت للحدي الوق

القنطــار لنعطيــه بعضا مــن حقه 

ولندخــل مــن بعــض الصفــات إىل 

ــذي أضحــى  املســؤوليات وهــو ال

 إىل أن 
ً
مدرســة ورمــزا، مشــريا

مــن صفــات مســري التضحيــة بــال 

حــدود فالعمليــة التــي قــام بهــا 

يف بداياتــه هــي مــن النــوع الــذي 

ينتهــي بالشــهادة أو باألســر، 

متامــا كمــا حيصــل يف هــذه األيــام 

ــات الطعــن يف فلســطني  يف عملي

، املاضــون يف هــذا النــوع مــن 

العمليــات هــم أشــبه بالذاهبني 

االستشــهادية،  العمليــات  إىل 

وهــذه الــروح هــي التــي متثــل 

جوهــر املقاومــة، وال مقاومــة بــال 

ــدود،  ــال ح ــاء ب ــال عط ــة وب تضحي

 أننــا حنتــاج إىل هــذه 
ً
موضحــا

ــي  ــادة الت ــؤولة واجل ــروح املس ال

عــر عنهــا مســري القنطــار منــذ 

التحاقــه يف املقاومــة الفلســطينية 

حىت شــهادته علــى أرض ســورية.

واعتــر الســيد نصــراهلل أن هــذا 

يرتب مســؤولية، ألنــه منذ عقود 

هنــاك برنامــج ثقــايف وتربــوي يف 

إطــار احلــرب الناعمــة مــن أجــل 

إبعــاد شــباب أمتنــا عــن القضايــا 

الكــرى وعــن التصرفــات اجلــادة 

وإغراقهــم يف شــجون وهمــوم 

وقضايــا وزجهــم يف مســاحات ال 

تصنــع مصــريا وال مســتقبال.

ــه  ــراهلل إىل أن ــيد نص ــت الس ولف

منــذ بدايــات الشــهيد مســري 

ــا  ــابا يافع ــا كان ش ــار عندم القنط

و  اجلــاد  الشــاب  صفــة  محــل 

املســؤول و املؤمــن بقضيــة والذي 

حيمــل هــم قضيــة و يقاتــل مــن 

ــة األوىل  ــي الصف ــذه ه ــا، ه أجله

وهــي البدايــة التي عــرف الناس 

مــن خالهلــا القنطــار، مســري كان 

ــه  ــني أهل ــى ب ــتطيع أن يبق يس

طريــق  اختــار  لكنــه  وقريتــه 

املقاومــة منــذ صبــاه، وهــو يعــر 

عــن الكثري من الشــباب اللبناني 

والعربــي الــذي التحــق بالفصائل 

واملنظمــات الفلســطينية، وحنــن 

نذكــر الكثري مــن الشــبان العرب 

إىل  جــاءوا  الذيــن 

التحقــوا  و  لبنــان 

بهــذه املنظمــات، 

ــل  ــك اجلي ــن ذل ــر ع ــري يع مس

ــن  ــذي آم ــي ال ــؤول و الواع املس

أجــل  مــن  وقاتــل  بفلســطني 

الكثــري  واستشــهد  فلســطني 

ــطني،  ــق فلس ــى طري ــم عل منه

 أن مســري كان مدرســة 
ً
موضحــا

يف طلــب العلــم والدراســة، يف 

بــذل اجلهــد داخــل الســجون، 

ــن  ــا ميك ــى م ــاهمة أقص ويف املس

ــو  ــجن ه ــري يف الس ــه أس أن يفعل

ــم  ــني ويدعوه ــب املقاوم أن خياط

ــة  ــود ومواصل ــر والصم إىل الص

الطريــق وعــدم املســاومة وهــذا ما 

فعلــه طــوال ســنوات ال ســيما يف 

وأوضح السيد نصراهلل

 أن مدرسة مسري القنطار واملقاومة تقول إنه ال مكان لليأس،
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الســنوات األخــرية.

هــذا  أن  نصــراهلل  الســيد  ورأى 

اجلبــل ابــن اجلبــل جبــل العزميــة 

و الصمــود، رغــم قضائــه ثالثــني 

ــه  ــرى يف وجه ــجن الت ــنة يف الس س

إال الصمــود والتحمــل والتحــدي 

ال يرتاجــع و  ال خيضــع و ال يضعــف 

 أن عــددا 
ً
أمــام ســجانيه، معتــرا

مــن النــاس قد يقبــل فكــرة املقاومة 

ــتعدا  ــون مس ــن ال يك ــا لك وقضيته

مــن أجــل التضحيــة، بــل قــد يصــل 

إىل التنكــر للمقاومــة وهــو يعــرف 

حقهــا، يف ذكــرى القنطــار حنن حباجة 

ألن  التضحيــة  روح  اســتعادة  إىل 

هــذا شــرط أساســي لقيــام شــعب 

واســتمرار املقاومة وصنع املستقبل 

ــة .  األم
ّ
ــز وع

و أشار السيد  نصر اهلل  يف خطابه

 إىل أنــه مــن أهــم صفــات اجملاهدين 

التــي متتــع بهــا القنطار هــي صفة 

اإليثــار فعندمــا تدخــل األنانيــة 

ــر  ــة يف نظ ــخص أولوي ــح الش ويصب

نفســه ويف ترتيبــه ونهجــه، وعندما 

تصبــح مصاحلــه وســالمته وعنوانه 

ــة هــذا يعنــي  وامســه هــي األولوي

أن هــو يف خطــر و أن املقاومــة التــي 

ــوي  ــر معن ــا يف خط ــي اليه ينتم

 أن مســريا كان 
ً
ووجــودي، معتــرا

ينبــض باحليويــة والعمل والنشــاط 

ــن  ــوم م ــدأ يف ي ــل أو يه ومل يتكاس

ــام. األي

 إن 
ً
وقــال الســيد نصــراهلل مؤكــدا

الســنوات  كل  يف  األهــم  املوقــف 

 و يف إخوانــي 
ّ
املاضيــة الــذي تــرك يف

أثــرا عظيمــا هــو عندما كنــا نفاوض 

علــى املعتقلــني  حيــث قامــت 

ــن  ــود م ــة جن ــر ثالث ــة بأس املقاوم

مــزارع شــبعا، وبعدهــا مبــدة ضابط 

ودخلنــا يف مفاوضــات طويلــة، ومنذ 

اليــوم األول حــىت آخر يوم، املشــكلة 

ــار،  ــري القنط ــت مس ــية كان األساس

اإلســرائيلي  يرفــض  كان  حيــث 

ــراحه، ــالق س إط

 ،
ً
ــال ــا طوي ــات و قت ــدت املفاوض  امت

وكان واضحــا أنــه إمــا أن يطلق ســراح 

هــذا العــدد مــن األســرى ومــن 

ــم  ــي و ه ــد و الديران ــم عبي بينه

ــة  ــنوات طويل ــوا س ــد مض ــوا ق كان

يف املعتقــالت، توقفــت العمليــة 

ــزام  جتــاه كل  ــا الت ــا و كان لدين هن

املعتقلــني، هنا أصبحنا أمام إشــكال 

أخالقــي مــن جهــة وواقعــي وعملي 

مــن جهــة أخــرى، توقفــت العملية 

ــجن أو  ــري يف الس ــرتك مس ــا أن ن إم

نرفــض العمليــة ويبقــى اجلميــع، 

الواقــع كان صعبــا جدا بالنســبة لنا 

لكــن الــذي أخــرج املوقــف هــو مسري 

القنطــار من خالل حتمله املســؤولية 

وأحلنــا مــن هــذا االلتــزام األخالقي، 

وهــو أرســل لنــا يؤكــد أن ال مشــكلة 

لديــه إذا كانــت املســألة متوقفــة 

عنــده، بالوقــت الــذي مــن املمكــن 

فيــه أي شــخص أن يطلــب الضغــط 

أكثــر والتفــاوض .

و أشار مساحته  إىل

 أنــه بعــد خروجــه مــن الســجن كان 

ــت  ــي حتمل ــول إن ــتطيع أن يق يس

كان  أحــد  وال  قســطي  وقضيــت 

ســيعتب عليــه و كان مــن املمكــن 

أن يبقــى يف هــذا اخلطــر لكــن ال 

ــذي  ــكري ال ــال العس ــل يف اجمل يدخ

وأنــا  اخلطــر،  دائــرة  يف  يضعــه 

طرحــت عليــه أن لديــه رمزيــة 

ــة جــاءت بعــد ثالثــني ســنة  معين

مــن الســجن، وتســتطيع أن متــارس 

،  وقــال 
ً
دور اســتنهاضي كبــري جــدا

إنــه ال مانــع لديــه لكــن قــال أريــد أن 

 وجئــت مــن فلســطني 
ً
أكــون مقاتــال
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كــي أعــود إىل فلســطني، و هــو مــن 

طلــب االلتحــاق بــدورات عســكرية .

و أشار  السيد   نصراهلل
يريــد  كان  اإلســرائيلي  أن  إىل   

القضــاء علــى أي مشــروع للمقاومة 

اجلــوالن  يف  الســورية  الشــعبية 

ولذلك كان يالحــق كل األفراد الذين 

ينتمــون إىل هــذه املقاومــة وجمرد 

االنتمــاء كان يعــرض الشــخص إىل 

 أن 
ً
االعتقــال أو القتــل، موضحــا

مســريا هــو مــن كان يريــد أن يكون 

يف اخلطــوط األماميــة وحصلــت 

تطــورات ســورية وفتــح األفــق مــن 

أجــل أن تكــون هنــاك مقاومــة 

ــه  ــد أن ــو وج ــورية، وه ــعبية س ش

يســتطيع أن يســاعد ويقــدم شــيئا 

مميــزا هنــاك، وطلــب الســماح 

لــه االلتحــاق باإلخــوة املقاومــني يف 

ــورية . س

وأوضــح الســيد نصــراهلل يف 

ــه خطاب

مــع  يتعاطــون  الصهاينــة  أن 

اجلــوالن بهــذه احلساســية ألنهــم 

ــاب  ــح عليهــم ب ــدون أن يفت ال يري

مــن هــذا النــوع ليس فقط بســبب 

ــل  ــوالن ب ــر اجل ــن حتري ــوف م اخل

ــة  ــوالن إىل اخلارط ــادة اجل ــرد إع جمل

ــية، السياس

 ولذلــك مســري و إخــوة مســري كان 

هلــم دور املســاعدة ونقــل التجربــة 

إىل املقاومــة الســورية الفتيــة التي 

تعلــق عليهــا اآلمــال وخيشــاها 

ولذلــك جنــد مســتوى  العــدو، 

التهديــد اإلســرائيلي عاليــا جــدا، 

ــذا  ــية ه ــى حساس ــدل عل ــذا ي وه

املوضــوع بالنســبة إىل اإلســرائيلي 

وهــو كان حيــاول أن يلبــس املوضوع 

ال  إســرائيل  ألن  إيرانيــا،  لباســا 

تعــرتف باهلوية الوطنيــة، و تعتر 

ــا . ــال إيراني ــا عمي ــن يقاتله أن م

لفت السيد نصراهلل

 إىل أن عــددا مــن النــاس اعتــر أن 

اإلســرائيلي أخطــأ يف التقديــر، لكن 

ــرف  ــو يتص ــوال ه ــع األح يف مجي

علــى قاعــدة أن هــذا امللف حســاس 

جــدا وال ميكــن التســامح فيــه، 

كان  اإلســرائيلي  أن  إىل   
ً
مشــريا

يريــد أن يئــد املقاومــة الســورية 

يف  اجلديــد  املقاومــة  ومشــروع 

أن  يريــد  فاإلســرائيلي  مهــده، 

وأن  األمــل  انقطــاع  إىل  يوصلنــا 

ــوي  ــدي وق ــي أب ــان الصهيون الكي

وميتلــك رؤوس نوويــة و ميتلــك 

أقــوى جيــش يف املنطقــة وأقــوى 

ســالح جــو  يف املنطقــة وتقــف خلفه 

الواليــات املتحــدة التــي ترفــض 

حــىت أن يــدان علــى جرائمــه و 

إرهابــه وهــو يعمــل علــى وعينــا و 

عقلنــا وإرادتنــا وعزمنــا، وهذه هي 

احلــرب الثقافيــة و الفكريــة، ألن من 

يفقــد األمــل خيســر كل شــيء، و يف 

ــرر  ــق الض ــد أن تلح ــة تري أي جبه

بالعــدو يكفــي أن تصيــب إرادة 

ــي  ــش وتنه ــذا اجلي ــال يف ه القت

ــك . ــار أمام ــار لينه ــل االنتص أم

أوضح السيد نصراهلل

 أن مدرســة مسري القنطار واملقاومة 

تقــول إنــه ال مــكان لليــأس، الدولــة 

التــي ال تســتند إىل قواهــا الذاتيــة 

كإســرائيل ال بــد أنهــا ســتزول، 

 إىل أننــا ال نريــد أمــوال 
ً
مشــريا

ــن  ــط م ــهم، فق ــرب وال جيوش الع

ــة  ــون إلزال ــورية يكف ــون يف س يقاتل

 
ً
ــرا ــود، معت ــن الوج ــرائيل م إس

أن املقاومــة يف لبنــان وفلســطني 

وبإمكانــات متواضعــة اســتطاعت 

أن تصنــع االنتصــارات والصمود يف 

مواجهــة العــدو اإلســرائيلي وهي 

إمكانــات متواضعة فكيــف إذا متت 

االســتفادة مــن إمكانــات األمــة؟!!!
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بــالك ووتــر أخطــر منظمــة ســرية يف العــامل مرتزقــة 

يقــررون مصائــر دول وشــعوب ...أيــاد نافــذة يف غرف 

ــركة  ــك الش ــل تل ــور عم ــنطن، ويتمح ــم بواش احلك

حــول تقديــم خدمــات عســكرية وأمنيــة، وهــي 

شــركة تأسســت عــام 1997 وفقــا للقوانــني األمريكيــة 

التــي تســمح بإنشــاء شــركات عســكرية خاصــة مــن 

ــرار  هــذا النــوع وعالقــة بــالك ووتــر مــع مراكــز الق

يف الواليــات املتحــدة ال ختفــى علــى أحــد يف ظــل 

ــركة  ــك الش ــا تل ــع به ــي تتمت ــة الت ــة األمني احلري

واســتعانة اجليــش األمريكــي بهــا لعملياتــه اخلاصــة 

ــراق. . ــتان والع يف أفغانس

بــالك ووتــر جيــش خــاص يســيطر عليــه شــخص 

ميينــي  مســيحي  وهــو  برانــس(  )أريــك  واحــد 

راديــكايل ..ومليونــري كبــري.. ويبلــغ متوســط الدخل 

ــني 300 إىل  ــركة ب ــذه الش ــني يف ه ــي للعامل اليوم

الشــركة  ورئيــس  الواحــد،  اليــوم  يف  دوالر   600

هــو جــاري جاكســون Gary Jackson   أحــد أفــراد 

ــة  ــة األمريكي ــة للبحري ــة التابع ــوة اخلاص الق

ــي ــرا إىل أكادمي ــا مؤخ ــري امسه ــد تغ ..وق

 ) Academy (، والتــي كانــت تعــرف ســابقا بــالك 

ــر ي ر تقا

أسطورة بالك ووتر....
                        حتت أقدام اليمنيني

 تقرير/ أمة امللك اخلاشب

تطــرق الســيد عبــد امللــك يف خطابــه التارخيــي يف ذكــرى املولــد 

ــكا وإدارة  ــه أمري ــا وج ــا بأنه ــر، ووصفه ــالك ووت ــن ب ــوي ع النب

أمريــكا. ..مافيــا ..خمــدرات متوحشــون تكفرييــون ..وقــال الســيد 

عبدامللــك إن مــا تقولــه أمريــكا عــن احلريــة والدميقراطيــة وحقوق 

اإلنســان وأن مــا يفعلــه هــؤالء اجملرمــني هــو الدميقراطيــة واحلرية 

لكــن علــى الطريقــة االمريكيــة، فمــن امللحــوظ تــردد اســم بــالك 

ــددت(  ــن .. )وتع ــى اليم ــدوان عل ــدء الع ــذ ب ــريا من ــر  كث ووت

املســميات ملرتزقــة بــالك ووتــر، واختلــف تصنيــف أهــداف 

ــم؟  ــذي جلبه ــن ال ــن .. وم ــى اليم ــدوان عل ــاركتهم يف الع مش

فحاولنــا مجــع بعــض املعلومــات عــن هــذه الشــركة املشــبوهة.  

  
بالك ووتر ...النشأة واألهداف
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ــذه  ــت ه ــد تعرض ــر وق ووت

الشــركة ســابقا النتقــادات 

واســعة بعــد نشــر كتــاب 

ووتــر  بــالك  )مرتزقــة 

جيــش بــوش اخلفــي( الــذي 

ــش  ــم اجلي ــا تدع ــل إنه قي

األمريكــي يف العــراق فيمــا 

خيضــع جنودهــا للحصانــة 

مــن املالحقــات القضائيــة. 

الدكتــور األردنــي أســامة 

الفاعــور يف مقــال )حقيقــة 

أن  كشــف  ووتــر(  البــالك 

متتلــك  املنظمــة  هــذه 

مت  خــاص  جنــدي   2300

دول  تســع  إىل  ترحيلهــم 

مبــا فيهــا الواليــات املتحــدة 

قاعــدة  ومتتلــك  نفســها 

بيانــات مــا يقــارب 2100 

جنــدي مــن القــوى اخلاصــة 

ــن  ــم م ــا فيه ــابقة ومب الس

عمــالء قانونيــني ســابقني 

املنظمــة  هــذه  ومتتلــك 

ــا  ــرة مب ــارب 20 طائ ــا يق م

ــرت  ــرات اهلليكوب ــا طائ فيه

علــى  وتقــوم  القنــص، 

األرض  مــن  مســاحة 

ــط  ــية فق ــاحتها الرئيس مس

مويــوك  يف  هكتــار   7000

يف واليــة نــورث كارولينــا 

مؤسســة  أكــر  وتعتــر 

خاصــة. عســكرية 

واألكثــر  األخطــر  املنظمــة 

البلــدان  بــني  ســرية 

حروبــا  ختــوض  العربيــة 

ولــن  العــراق  يف  بــدأت 

تنتهــي يف ســوريا واليمــن، 

بــزي  مأجــورون  قتلــة 

 . يكــي مر أ

عالقــة بــالك ووتــر باحلكومــة 

األمريكيــة

ــة  ــر حبماي ــالك ووت ــوم ب تق

ــكان  ــار املســؤولني األمري كب

العمليــات  مــن  والكثــري 

العســكرية، ومــع ذلــك ال 

توجــد تفاصيــل كثــرية عــن 

ــة يف  ــذه املنظم ــات ه عملي

العــراق وأفغانســتان وحــىت 

داخــل الواليــات املتحــدة، 

وبــرز نشــاط بــالك ووتــر 

مراحلــه  يف  اليمــن  يف 

ــرة  ــري املدم ــد تفج األوىل بع

كــول حيــث قامــت أمريــكا 

ــر  ــن عناص ــدد م ــال ع بإرس

الشــركة  تلــك  مرتزقــة 

يف  املتســببني  ملالحقــة 

ومؤخــرا  العمليــة.  تلــك 

ظهــر نشــاط هــذه الشــركة 

تعاقــد  بعــد  اليمــن  يف 

ــة املتحــدة  اإلمــارات العربي

إيريــن  رئيســها  مــع 

هلــذه  معســكر  وإنشــاء 

مــن  وغريهــا  العناصــر 

املشــاركة  الــدول  مرتزقــة 

يف التحالــف بدولــة أريرتيــا، 

منهــم  املئــات  وأرســلت 

يف  للمشــاركة  اليمــن  إىل 

ــالل  ــزو واالحت ــات الغ عملي

التــي تقودهــا الســعودية 

ــي  ــث لق ــن، حي ــد اليم ض

ــد مــن عناصــر هــذه  العدي

يف  مصرعهــم  الشــركة 

اليمــن وهــم مــن جنســيات 

، خمتلفــة

ــرية  ــر األخ ــت التقاري وأثبت

هــذه  عناصــر  معظــم  أن 

الشــركة مطلوبــون للعدالــة 

جنائيــة  بتهــم  الدوليــة 

قامــوا  إبــادة  وجرائــم 

العــراق  يف  مؤخــرا  بهــا 

وأفغانســتان.

ــر  ــد بعــض التقاري كمــا تفي
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أن مــا يســمى داعــش يضــم عناصــر أجنبيــة 

تابعــة هلــذه الشــركة أرســلتهم بعــض الدول 

ــة  ــل دول خليجي ــراق بتموي ــوريا والع إىل س

الرتــكاب جرائــم حــرب واملشــاركة يف املعــارك الدائــرة 

يف تلــك البلــدان مــع عناصــر مــا يســمى داعــش.

 بالك ووتر يف اليمن بطلب إماراتي 
ــة  ــي اليمني ــهدت األراض ــن ش ــى اليم ــدوان عل ــدء الع ــذ ب من

تواجــدا ملســلحني مــن خمتلــف اجلنســيات حيــث عمــدت قــوات 

التحالــف إىل خــوض معاركهــا يف امليــدان إمــا عــر قــوات مينيــة 

مواليــة هلــا أو عــر جيــوش عربيــة مســتأجرة كمــا حصــل 

ــن  ــرا م ــوايل 450 عنص ــب ح ــوداني، مت جل ــش الس ــع اجلي م

جنســيات خمتلفــة مت تدريبيهــم يف اإلمــارات قبــل أشــهر، وقــد 

أوضــح املوقــع اإللكرتونــي أن الواليــات املتحــدة قــد دربــت أكثــر 

مــن 30 ألــف عســكري أمريكــي مــن عــدة جنســيات للمشــاركة 

ــكل  ــي بش ــزق كوملب ــا 800مرت ــن فيم ــى اليم ــدوان عل يف الع

ــا  ــيكية أيض ــوات املكس ــا أن الق ــر، كم ــالك ووت ــن ب ــل ع منفص

ــارات. ــب اإلم ــن إىل جان ــل يف اليم تقات

صحيفــة الغارديــان الريطانيــة أكــدت أن اإلمــارات أرســلت 

ــك  ــن؛ وذل ــرتاليني إىل اليم ــني واألس ــة والكوملي ــات املرتزق مئ

للقتــال نيابــة عــن اإلمــارات بعــد أن فشــلت كل رهاناتهــم 

وخابــت كل آماهلــم يف مشــروع غــزو اليمــن واحتاللــه بعــد 

فشــل تلــك القــوات اجملهــزة بأحــدث األســلحة األمريكيــة املدرعــة 

والفتاكــة وحتــت غطــاء جــوي مكثــف يف حتقيــق أي تقــدم علــى 

األرض أمــام بســالة اجليــش واللجــان الشــعبية وضرباتهــم 

املوجعــة وتلقيهــم هزائــم مذلــة يف خمتلــف اجلبهــات. ومنهــا 

ضربــة صافــر املوجعــة بالتوشــكا التــي أدت ملقتــل أكثــر مــن 80 

بينهــم أمــراء ..وبعــد أن خــاب ظــن أمريــكا وإســرائيل مل يبــق 

هلــم مــن خيــار ســوى االســتعانة بالشــركات األمريكيــة املختصــة 

ــر. ــالك ووت ــا ب ــة ومنه بتأجــري املرتزق

املرتزقــة  اولئــك  باســتئجارها  أنهــا  اإلمــارات  واعتقــدت 

املشــهورين بارتــكاب أفظــع اجلرائــم أنهــا قــادرة علــى تعويــض 

هزميتهــا أمــام اجليــش اليمنــي واللجــان الشــعبية لكــن 

ــكادون  ــاد إىل ســراب ال ي ســرعان مــا حتــول ذلــك الظــن واالعتق

يرونــه بعــد صــاروخ توشــكا بــاب املنــدب ..فكانــت مقابرهــم يف 

ــن. اليم

 اليمن مقرة البالك ووتر 
ال يــكاد ميــر يــوم إال ونســمع ونشــاهد أخبــار عــن مصــرع 

العشــرات مــن مرتزقــة البــالك ووتــر يف جبهــات تعــز و 

ذو بــاب وكــرش، وقــد تصــدرت أخبــار مصــرع العشــرات منهــم 

يف صحــف ومواقــع دوليــة منهــا نييــورك تاميــز وكاونــرت 

باونتــش وســكاي نيــوز والغارديــان، واعتــرت تلــك املواقــع 

ــة  ــكل انتكاس ــر يش ــالك ووت ــة الب ــدوان مبرتزق ــتعانة الع أن اس

جديــدة هلــم وتطــورا خطــريا يدلــل علــى نفــاذ مجيــع خياراتهــم 

ــي.  ــعب اليمن ــود الش ــل صم يف ظ

أخريا
اليمن كانت وال زالت وستظل مقرة للغزاة سواء كانوا من 

درع اجلزيرة أو كانوا مرتزقة على اختالف مستوى إجرامهم 

وسواء كانوا سودانيني ثبتت عليهم جرائم حرب أو مرتزقة مت 

استئجارهم من شركات أمريكية ذائعة الصيت باإلجرام.

فقــد حفــروا قبورهــم بأيديهــم ..وإن كل جروتهــم وتدريباتهــم 

العاليــة وجــدت نفســها حتــت أقــدام ونعــال اجلنــدي اليمنــي 

حــايف القدمــني وهــذا ليــس كالمــا إنشــائيا أو صحفيــا؛ هــذا مــا 

أثبتــه الواقــع ومل يدركــه ويعيــه األغبيــاء، ولــن يدركــوه ويعــوه 

إال وهــم يف صناديقهــم أو يف العــامل اآلخــر.
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ــية إىل  ــات السياس ــع املكون ــن مجي ــا م ــوة إخوانن مت دع

مؤمتــر جنيــف إلجيــاد حلول سياســية أوهلــا وقــف العدوان 

علــى بالدنــا احلبيبةعلــى شــعبنا الصابــر احملتســب، وقــد 

ــة  ــي متعلق ــون مين ــرين ملي ــة وعش ــال مخس ــوا آم جعل

بهــذا املؤمتــر لوضــع حــل إليقــاف نزيــف الــدم اليمنــي 

وانتهاءمرحلــة األمل التــي مــر بهــا الشــعب اليمنــي.

وكان اهلــدف األول مــن انعقــاد مؤمتــر جنيــف هــو وقــف 

العــدوان الغاشــم لكــن تبــني أن القــرار ليــس بأيــدي أتبــاع 

هــادي كمــا تدعــي الســعودية و أن احلــوار السياســي 

مينــي، وهنــا الفضيحــة الكبــرية التــي تعــرض هلــا أتبــاع 

هــادي، فقــد تبــني أن هنــاك أيــادي خفيــة خارجيــة تلعــب 

بالقــرار السياســي اليمنــي وأنــه ليــس بأيديهــم أي قــرار 

ــة  ــرت األكذوب ــا ظه ــوار، كم ــح أي ح ــم فت ــمح هل وال يس

السياســية التــي طاملــا اعتدناهامــن العــدو املخــادع، وكان 

مــن املفــرتض وحبســب االتفــاق بــني األمــم املتحــدة ووفــد 

القــوى الوطنيــة املكــون مــن أنصــار اهلل واملؤمتــر الشــعبي 

أن يتــم وقــف إطــالق النــار )وقــف العدوان(كشــرط للدخول 

يف حمادثــات جــادة بــني املكونــات اليمنيــة وهــو مــا أكــده 

ــات  ــاد احملادث ــل انعق ــه قبي ــي يف تصرحيات ــوث األمم املبع

بــني األطــراف اليمنيــة؛ لكــن الــذي حــدث أن األمــم 

املتحــدة أذعنــت لضغــوط النظــام الســعودي واســتبعدت 

هــذا األمــر يف آخــر حلظــة ليتضــح بذلك مــدى تــورط هذه 

املؤسســة الدوليــة يف هذه اللعبــة القــذرة واملؤامرةالكبرية 

التــي تنفــذ علــى بالدنــا،

ــن  ــة م ــذه اللعب ــبق هل ــم املس ــن الفه ــم م ــى الرغ  وعل

ــوار  ــوا إىل احل ــم ذهب ــة إال أنه ــوى الوطني ــد الق ــل وف قب

ــات إلدراكهــم باملخطــط املرســوم إلفشــال احلــوار  أو احملادث

وحتميــل القــوى املناهضــة للعــدوان مســؤولية ذلــك؛ مــن 

ــدوان  ــة للع ــة املناهض ــوى الوطني ــام الق ــن أم ــم مل يك ث

ــوى  ــة ق ــح وتعري ــط وفض ــذا املخط ــال ه ــاب وإفش إال الذه

ــد اتضــح  العــدوان وحلفائهــم وهــو ماحــدث بالفعــل، فق

مــن خــالل مــا دار مــن حمادثــات شــكلية أن وفــد املرتزقــة 

ــه  ــن اعرتاف ــا م ــاوض عليه ــة يف ــل أي قضي ــن حيم مل يك

ــوع  ــاش أي موض ــوال بنق ــس خم ــه لي ــن أن ــح واملعل الصري

يتعلــق باحلــل السياســي أو وقــف العــدوان واحلــرب علــى 

البــالد إمنــا جــاءوا لنقــاش قضيتــني همــا اإلفــراج عــن عدد 

حمــدد مــن األســرى وإيصــال املســاعدات لبعــض األحيــاء يف 

تعــز ليــس إال.ومــن هنــا يتضــح أن هــؤالء املنضمــني إىل 

عبــاءة حلــف العــدوان ليــس هلــم قضيةأومشــروع وطنــي 

ســوى تنفيــذ مايرســم هلــم مــن دور تآمــري يف ســبيل 

جنيف وفضيحة أتباع هادي

ــاالت مقـ

                                                                                                                 
بقـلم/ أمل المهدي
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حتقيــق مشــروع اهليمنة االســتعمارية البغيضــة لقوى 

ــا  ــن هن ــة، وم ــم يف املنطق ــي وأذنابه ــتكبار العامل االس

علينــا أن نفهــم الــدور املشــبوه الــذي تقــوم بــه هــذه 

املؤسســة الدوليــة يف خدمــة مشــاريع دول االســتكبار 

وهــو دور واضــح منــذ تدخلهــا يف شــؤون الــدول 

الداخليــة ملصلحــة دول النفــوذ االســتعماري مــن ثــم 

نــرى أن الوفــد الوطنــي قــد أســهم يف تعريــة وفضــح 

ــي  ــة الت ــداف احلقيقي ــة األه ــة وتعري ــرة األممي املؤام

تســعى القــوى االســتعمارية يف بالدنــا إىل حتقيقهــا  

مــن خــالل عمالئهــا املوســومني بالشــرعية.

وبعــد كل هــذه املعطيــات التــي أفرزهــا انعقــاد حــوار 

جنيــف تكــون القــوى الوطنيــة املناهضــة للعــدوان قــد 

ــي ال  ــة القادمــة الت ــة املناســبة للجول وضعــت األرضي

بــد منهــا كنهايــة هلــذه املشــكلة،فقد أصبح باســتطاعة 

ــي  ــن ه ــدد م ــدوان أن حت ــة للع ــوى املناهض ــذه الق ه

القــوى التــي ســنحاورها وبالتأكيــد هــي التــي متلــك 

الالزمــة  الشــروط  ثــم  العدوان(مــن  )دول  القــرار 

ــوار؟ ــذا احل إلجراءه

وكيفيــة التعامــل مــع هــذه القــوى مبــا يلزم لتحســني 

ــا  ــن هن ــوة، وم ــدر الق ــن مص ــة م ــا التفاوضي مواقفن

نوضــح أمــرا مهمــا فالقــوى السياســية الوطنيــة تعلم 

أن هــؤالء املرتزقــة يف الســعودية ال ميثلــون أي فئــة إمنا 

ميثلــون أنفســهم وميثلــون أســيادهم اجملرمــني الذين 

يطرقــون الطبــول فــوق رؤوســهم فذهبــوا إىل جنيــف 

كأغنــام يســاقون ال يعلمــون مــاذا يريــدون وملــاذا 

تخــذ و املصيبــة الكــرى أنهم 
ُ
ذهبــوا وأي قــرار ســوف ي

ــعودية  ــا الس ــب به ــرد أوراق تلع ــم جم ــون أنه يعلم

أن مؤمتــر جنيــف خدعــة  واحلقيقــة  أرادت،  مــىت 

كــرى لتعطيــل احلــل السياســي وإطالــة العــدوان ألن 

االنتصــارات التــي حيققهــا اجليــش واللجــان الشــعبية 

ــد  ــم فق ــم وأربكته ــري لديه ــادت التفك ــم وأع أرعبته

ــف ال  ــر جني ــي أن مؤمت ــعب اليمن ــم الش ــت هل أثب

ولــن يلهينــا عــن قضيتنــا األصليــة ولــن يســمح هــذا 

الشــعب أن متــر اخلــدع و األكاذيــب أمــام عينيــه فكلمــا 

اجتمعــوا يف مؤمتــر كلمــا أفــاق الشــعب اليمنــي 

وازداد وعيــا وتــوكال علــى اهلل،وقــد أثبــت هــذا مســبقا، 

ولــو عدنــا لتاريــخ جنيــف ومؤمتراتــه لوجدنــاه الحيقق 

أي خــري أبــدا ال ســيما للشــعوب اإلســالمية ألنــه خيــدم 

ــن  ــارة ع ــو عب ــا فه ــق أهدافه ــتكرة وحيق ــدول املس ال

ــس إال .. ــعارات وكالم لي ش

ــط  ال  ــالن فق ــة واإلع ــف للدعاي ــول إال جني ــريا ال أق .وأخ

ــرا  ــل مق ــرف وميث ــي مش ــف سياس ــق أي موق لتحقي

ــامل. ــة يف الع ــة واملرتزق للخون
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بقلم/ رجاء إبراهيم الوزير

يف هــذا الزمــن العجيــب يتــم العبــث مبفاهيــم ذات أهميــة كبــرية، كمــا يتــم العبــث بأمــن 
واســتقرار شــعوبنا وبلداننــا، والعبــث باملفاهيــم وحرفهــا عــن معناهــا احلقيقــي خطــري، ألنــه 
مــن خــالل ذلــك يتــم خــداع النــاس وتشــويه وضــوح الصــورة وهــز القيــم واملعانــي اإلنســانية 

واألخالقيــة يف األذهــان.

الفرق بين المقاومة و االرتزاق

مقاالت
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 مــن تلــك املفاهيــم التــي أســاء عــدد مــن اجلهلــة اســتخدامها 
العمــالء  مــن  جمموعــة  يســتخدمه  الــذي  املقاومــة  مفهــوم 
ــن  ــة م ــيادتها حبفن ــتقالهلا وس ــم واس ــوا أوطانه ــن باع ــة مم واملرتزق
ــة  ــم التخريبي ــى أعماهل ــح عل ــذا املصطل ــوا به ــس، ليدلل ــال املدن امل
ويف مقابــل مفهــوم املقاومةاملمانعــة والرفــض التــي يطلــق علــى 
عــدو  ألي  وبيعهــا  األوطــان  تســليم  يرفضــون  الذيــن  األحــرار 
ــع  ــوة متجــرة تهــدف لرتكي ــاع عــن االستســالم لق خارجــي، واالمتن
تكــون  فكيــف  وخرياتهــا،  ثرواتهــا  ونهــب  وتعذيبهــا  الشــعوب 
ــدو  ــن ع ــال م ــالح وامل ــى الس ــن يتلق ــى م ــق عل ــا يطل ــة لفظ املقاوم

خارجــي؟؟

ــبب  ــه بس ــاء وطن ــع أبن ــح م ــض الصل ــن يرف ــا م ــون مقاوم ــف يك كي
ــه للخــارج وارتباطــه مبشــروعهم؟؟ كيــف يكــون مقاومــا مــن  تعهدات

ــف احلــدود؟؟؟ ــه واستســالمه لغــزاة جــاءوا مــن خل يبــدي تعاون

ــة  ــا مبقاوم ــت يف أذهانن ــي ارتبط ــة الت ــذه الكلم ــخ ه ــد مت تلطي لق
إســرائيل ورفــض املشــروع الصهيونــي، وقــام اإلعــالم الســعودي 
ــاد  ــاس أو اجله ــى مح ــق عل ــمعها تطل ــد نس ــا، ومل نع ــب به بالتالع
غــري حملهــا عندمــا  إال يف  وال نســمعها  اإلعالميــة  عــر وســائلهم 

يصفــون بهــا عمالءهــم وأذنابهــم يف بالدنــا.
ــا ميــارس النخاســة السياســية كتــب بعــد  ــا معروف العجيــب أن كاتب
2011 وتســلم يف اإلصــالح قيــادة الدولــة، كتــب  أحــداث فرايــر 
يــروج لالستســالم مــع إســرائيل يف خطــوة جريئــة ونشــرت لــه 
ــه  ــرح إجيابيات ــه ويش ــالم ويلمع ــر للس ــاال ينظ ــة مق ــع اإلصالحي املواق
ــتقرار  ــدم واالس ــذا للتق ــحريا ومنف ــال س ــالم كان ح ــال إن االستس وق

املقاومــة  عمليــات  أن  واعتــر  اليابانــي  الشــعب  مثــل  لشــعب 
علــى  التضييــق  عــن  مســؤولة  إســرائيل  قلــب  يف  االستشــهادية 

املعابــر. يف  الفلســطينيني 

ــوم  ــول مفه ــه ح ــري موقف ــبتمر 2014 تغ ــورة 21 س ــد ث ــأة بع وفج
يف  حيــدث  مــا  واعترنــا  تفكــريه  طريقــة  ســايرنا  إذا  املقاومــة، 
وداعمــا  ــرا 

ّ
ومنظ للمقاومــة  مشــجعا  صــار  مقاومــة  فهــي  تعــز 

أعماهلــا، ألنهــا ليســت مقاومــة حقيقيــة وإمنــا هــي عبــارة عــن 
ــب  ــذا الكات ــس ه ــة، ولي ــة مقيت ــة مذهبي ــة، مناطقي ــة وعصبي نزع
وحــده مــن اختــذ هــذا املوقــف املتناقــض الــذي يعكــس تشــوها 
بالعقــول،  واســتهزاء  عبثــا  كفــى  توظيــف  علــى  يعمــل  نفســيا 
ــع  ــا للمجتم ــن ومتزيق ــق الوط ــا يف ح ــس إال إجرام ــه لي ــا تفعلون فم
بــني  واملذهبيــة  الطائفيــة  نــار  إذكاء  وحماولــة  املتنــوع،  اليمنــي 
شــرائحه ممــا لــن يعــود باخلــري علــى أحــد، وســيكتوي بنــار الفتنــة 

مــن يشــعلها.

يســمح  لــن  الــذي  اليمــن  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  فهــي  تعــز  أمــا 
مشــال  أو  أقاليــم  مســمى  حتــت  وتقطيعــه  بتمزيقــه  الشــرفاء 
أو زيديــة وشــافعية؛ وأخــريا املقاومــة مصطلــح وطنــي  وجنــوب، 
ــزي أن  ــن املخ ــه؛ وم ــب خريات ــه ونه ــل أرض ــاح احملت ــن اجت ــق مل وح
ــه  ــب أن يتج ــتقراره وجي ــه واس ــن وأمن ــة الوط ــد مصلح ــتخدم ض س

ُ
ي

جلنــوب  اجلنســيات  املتعــدد  الغــزو  مقاومــة  عــن  التعبــري  إىل 
ــق الوطــن يف ظــل هــذا العــدوان  الوطــن، وكل مــن يشــارك يف متزي

آجــال.                                                                                 أو  عاجــال  وســتتم حماســبته  ومرتــزق  عميــل  اخلارجــي 
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  ]27/ديسمر/2015[
صنعاءـ  سبأ نت:

ــا األخ  ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن ــرأس رئي ت
جملــس  اجتمــاع  احلوثــي  علــي  حممــد 
القائمــني بأعمــال الــوزراء الــذي عقــد اليــوم 

ــاء، بصنع
كل  مبنــح  االجتمــاع  خــالل  ووجــه 
العــدوان يف كل  املشــاركني يف مقاومــة 
الشــجاعة  وســام  واملواقــع  اجلبهــات 
تقديــرا لشــجاعتهم وأدوارهــم البطوليــة 
يف الدفــاع والصمــود والــذود عــن الوطــن 
وحياضــه واستبســاهلم يف صــون وحدتــه 

أراضيــه. وســالمة 
ــكريني  ــني العس ــح املقاتل ــه مبن ــا وج كم
الرتبــة األعلــى يف كل املســتويات مع منح 
املعســكرات التــي تواجــه العــدوان وســام 
ــاع  ــوىل وزارة الدف ــى أن تت ــرف، وعل الش
ــني واملعســكرات إىل  ــع بأمســاء املقاتل الرف
ــدار  ــا إلص ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن رئي

القــرار.
وناقــش االجتمــاع مشــروع القــرار املقــدم 

مــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
للريــد  العامــة  اهليئــة  بشــأن خطــة 
الريــدي لتطويــر وتوســيع  والتوفــري 
نطــاق خدماتهــا الريدية واملاليــة يف أمانة 
العاصمــة وعمــوم احملافظــات مبــا ييســر 
ــة للمواطنــني،  ــم اخلدمــات الريدي تقدي
ــق  ــك باالســتفادة مــن اجلــزر واحلدائ وذل
لتقديــم اخلدمــات الريديــة يف املديريــات 
ــة  ــكانية فيأمان ــات الس ــن التجمع وأماك

ــات. ــة واحملافظ العاصم
ومت بهــذا اخلصوص تشــكيل جلنــة وزارية 
برئاســة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
ــة  ــة وأمان ــة واإلدارة احمللي ــة املالي وعضوي
كافــة  العاصمــة ملراجعــة اخلطــة مــن 
اجلوانــب والرفــع بنتائــج مــا ســتتوصل 

ــادم. ــاع الق ــه إىل االجتم إلي
القــرار  واســتعرض االجتمــاع مشــروع 
املقــدم مــع وزارة املاليــة بشــأن إنشــاء 

املعهــد املــايل وهيكلــه التنظيمــي. 
وأوضحــت املذكــرة التفســريية ملشــروع 
ــاءة  ــر كف ــد يف تطوي ــة املعه ــرار أهمي الق
العاملــني يف اجملــاالت املاليــة واالقتصاديــة 

ــا    لعلي ا ــة  ي لثور ا ــة  للجن ا ــس  رئي
 

ء ا ر لــوز ا بأعمــال  لقائميــن  ا اجتمــاع  يــرأس   

 

متابع��ات
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ــا    لعلي ا ــة  ي لثور ا ــة  للجن ا ــس  رئي
 

ء ا ر لــوز ا بأعمــال  لقائميــن  ا اجتمــاع  يــرأس   

بالوحــدات اإلداريــة واالقتصاديــة، فضــال  
اجلوانــب  يف  االستشــارات  تقديــم  عــن 
املاليــة  لــوزارة  واالقتصاديــة  املاليــة 
واملصــاحل التابعــة هلــا واألجهــزة واجملالــس 
واهليئــات الوطنيــة احلكومية واملؤسســات 
وكــذا  واملختلطــة،  العامــة  والشــركات 
ــاالت  ــة يف اجمل ــورات العلمي ــة التط مواكب
املاليــة واالقتصاديــة مبــا خيــدم أنشــطة 

املعهــد وغريهــا مــن األهــداف.
مهــام  التفســريية  املذكــرة  وتناولــت 
رســم  ومنهــا  املعهــد  واختصاصــات 
ــطة  ــة لألنش ــات العام ــات والسياس االجتاه
التفصيليــة  املرحليــة  اخلطــط  وإعــداد 
والتأهيــل  التدريبيــة  للسياســات 
وحتديــد مســاراتها إضافــة إىل تصميــم 
الرامــج التنفيذيــة مبــا يكفــل تغطيــة 
االحتياجــات للجهــات املعنية،إضافــة إىل 
ــات  ــاث والدراس ــوحات واألحب ــراء املمس إج
املتعلقــة باجلوانــب املاليــة واالقتصاديــة 
ــة إىل  ــب داخــل اجلمهوري وأنظمــة التدري
ــة  ــد املماثل ــع املعاه ــيق م ــب التنس جان
علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدويل 
لتبــادل اخلــرات والتجــارب واكتســاب 
املهــارات ومواكبــة التطــور يف عمليــات 

وأنظمــة التدريــب والتأهيــل فيمــا يتعلق 
باجلوانــب املاليــة واالقتصاديــة واإلدارية إىل 

ــام. ــن امله ــك م ــري ذل غ
وزاريــة  تشــكيل جلنــة  االجتمــاع  وأقــر 
ــم  ــة التعلي ــة وعضوي ــة وزارة املالي برئاس
العــايل والبحــث العلمــي والتعليــم الفني 
واملهنــي واخلدمة املدنية لدراســة مشــروع 
القــرار بشــكل مســتفيض، علــى أن تقــدم 
ــروع إىل  ــأن املش ــا بش ــوزارات مالحظاته ال

ــوع. ــراء املوض ــتفادة وإث ــة لالس اللجن

القائــم  تقريــر  علــى  االجتمــاع  واطلــع 
ــن  ــوزراء ع ــس ال ــام جمل ــني ع ــال أم بأعم
االجتمــاع  خمرجــات  تنفيــذ  مســتوى 

الــوزراء. بأعمــال  للقائمــني  الثامــن 

ــال  ــم بأعم ــر القائ ــى تقري ــع عل ــا اطل كم
وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل عــن   
وفــد اليمــن يف اجتماعــات البنــك الــدويل 
حــول املراجعــة النصــف مرحليــة للــدورة 
التمويليــة الســابعة عشــر هليئــة التنمية 
خــالل  الســنغال  يف  املنعقــدة  الدوليــة 

الفــرتة 18- 20 نوفمــر املاضــي.
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إلى الجاهلين من هو
                                                 سيد الكهف

بقلم/ أشواق دومان

هــذا وصــف علــى لســان إحــدى خرجيــات 
جامعــة تكفرييــة، تقصــد بــه الســيد عبــد 
امللــك بــدر الديــن احلوثــي، تهكمــا ونيــال مــن 
قائــد أنصــاراهلل، قائــد املســرية القرآنيــة، يف 
حــني أنهــا ألبســت الســيد عبــد امللــك وســام 
ــم  ــاء اهلل وأعظ ــى إال ألولي ــز ال يعط ــان ع ونيش
ــى ســت  ــا بشــفقة عل البشــر، فشــعرت جتاهه
ــم  ــيوخا وتقدمه ــدس ش ــا أن تق ــت فيه ــا، تعلم ــن عمره ــت م ــنوات ذهب س
وكتبهــم املقدســة علــى دراســة النــص القرآنــي، ستســألون ملــاذا؟؟ ألقــول لكــم 
: ب إنهــا تســخر مــن الكهــف يف نكتــة واهيــة، مســتهينة بالكهــف غــري آبهــة 

1-أن الكهــف هــو اســم ســورة عظيمــة 

يف القــرآن الكريــم أعدهــا قمــر املصحــف 

كالقمــر  منتصفــه  يف  واقعــة  ألنهــا  الشــريف، 

وجــالال،  وهيبــة،  وبهــاء،  هالــة،  املكتمــل  والبــدر 

ومجــاال، وال يســمى قمــرا إال يف منتصــف الشــهر، 

بعــد مــروره مبراحــل، يكتمــل فيهــا نــوره وبهــاؤه، 

فهــي قمــر تقــرأ كل مجعــة، لتضــيء بــني اجلمعتــني. 

2-ســورة الكهــف، ذكــر فيهــا لفــظ الكهــف ســت 

ــرف  ــف، املع ــظ الكه ــرات بلف ــع م ــا أرب ــرات، منه م

املعــرف  كهفهــم  بلفــظ  ومرتــان  التعريــف،  بــأل 

باإلضافــة، وهنــاك فــرق بــني االســم املعرفــة، )الكهــف( 

و)كهفهــم(، واالســم النكــرة )كهــف(، فإخبــار القــرآن 

ــة  ــى وجــود عالق ــة  عل ــه دالل ــة في عــن الكهــف معرف

هــذه  مــن  وســالم  وحــب،  واحتضــان،  انســجام، 

الصخــرة التــي تبتســم بفتحــة ثغرهــا وهــي احلجــار 

الصمــاء، لكنهــا أحــن وأجــود وأجــدر باحتضــان بشــر 

البشــر،  فاعتزلــوا  وإميانهــم،  بأرواحهــم  مســوا 

للشــموخ  أهــال  فكانــوا  اجلبــال،  بقمــم  والتحقــوا 

الشــاخمون،  إال  يســكنه   ال  الكهــف  وكأن  والســمو، 

وزدناهــم  بربهــم  ›‹آمنــوا  الذيــن  الفتيــة  مثــل 

ــن  ــف م ــورة الكه ــم س ــروي قصته ــي ت ــدى‹‹ الت ه

ــدة  ــارا للعقي ــم انتص ــني معه ــة27، حامل ــة9إىل آي آي

ــر  ــاة البش ــع طغ ــاومة م ــل املس ــذي اليقب ــان ال واإلمي

ــوا  ــف و‹‹لبث ــم الكه ــم، فاحتضنه وظالمه

يف كهفهــم ثــالث مائــة ســنني وازدادوا 

تســعا‹‹ دون أن خيونهــم الكهــف أو يبوح 

بســرهم أو يتاجــر بهــم، فوجــدوا فيــه 

األمــن والثقــة والثبــات علــى املبــدأ.

والسؤال........

ــن  ــف م ــون بالكه ــؤالء املتهكم ــن ه أي

ــرآن؟؟ ــص الق قص

ــلبت 
ُ
أيــن هــم مــن التأمــالت، التي س

املناظــرات  مــن  فهربــوا  منهــم، 

الفكريــة، والعقلية واملنطقيــة، واللغوية، 

واإلنســانية، إىل عوامل تطفح حقدا وكرها 

ــرأي ــكل مــن خالفهــم ال ــريا ل وتكف

ئل سا ر
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 حــني حيكمــون عليــه بالكفــر  ويرمونــه 

باخلــروج  عــن ديــن  حممــد،  فيحكمــون 

ــل،  ــا بالقت ــتتابة،  وبعده ــه باالس علي

والذبــح، دليــل إفــالس حقيقــي!!

ــلبوا روحانيــة الثقــة بــاهلل، 
ُ
لقــد س

وحصــروا  القرآن يف فهم ســطحي، بعيد 

عــن اســتحضار املشــهد القرآنــي احلــي، 

املــرن، القابل لــكل زمان ومــكان، فنزعوا 

ــة،  ــة ضيق أفئدتهــم وحصروهــا يف زاوي

معتمــة، تنظر لآلخرين بنظارة ســوداء،

التــرى األلــوان، وال تستشــعر مجــال 

الكــون  باختــالف األلــوان، فهــي مؤمنة 

بلــون  الظــالم  األســود وحســب، ومل 

والشــتم  الســب  عــن حيــز  ختــرج 

والتكفــري واســتباحة الدمــاء وإزهــاق 

اهلل!! حرمــات  وتعــدي  األرواح، 

فيــا مــن تســخرون مــن الكهــوف، 

جتاهلتــم وجهلتــم أن الكهــف هــو 

مدرســة البشــرية العظمــى، نعــم فقــد 

ضــم الكهــف أســتاذ ومعلــم البشــرية، 

ضــم حبيــب اهلل، واحتضــن ســيد 

الثقلــني حممــد بــن عبــد اهلل يف قصــة 

عشــق الــروح خلالقها،وجنــوى العبــد 

لربــه، حــني اعتــزل ظالميــة اجلاهليــة، 

ومحيتهم، واســتكبارهم، وجاهليتهم، 

ومضــى إىل الغــار، ليناجــي ربــا عظيما 

ــدا... ــا واح وإهل

ــول اهلل؟؟  ــد رس ــن حمم ــم م ــن أنت فأي

وأيــن أنتــم مــن قصــص العشــق اخلالــد 

التــي التفقهونهــا، ومل تالمــس شــغاف 

قلوبكــم، ومل تهــب نســائم هواهــا 

العليلــة علــى عقولكــم، فتنفــض غبــار 

اجلاهليــة األوىل، غبــار التكفــري و احلقــد 

ــره. والك

واآلن.. هــل عرفتــم يــا دعاة التكفــري ملاذا 

ألبســتم الســيد عبــد امللــك بدرالديــن 

احلوثــي وســام الفخــر والعــزة واحلريــة، 

مطبقــني قــول الشــاعر العربي:

وإذا أراد اهلل نشر فضيلة
            طويت أتاح هلا لسان حسود

ــف  ــيد كه ــار اهلل س ــد أنص ــم إن قائ نع

ــم‹‹، ــا ظل ــاه فم ــابه أب ــن ش ــه ›‹وم زمان

ونعــم ورغــم أنوفكــم هــو ابــن رســول 

اهلل، ودم حممــد بــن عبــداهلل جيــري يف 

عروقــه، ونعــم هــو من خرجيي مدرســة 

ــه  ــم بأن ــل وأذكرك ــف العظمى،ب الكه

ــج الكهــف  ــه، خري يكمــل مشــوار أخي

األســبق، الســيد القائد الشــهيد حسني 

بدرالديــن احلوثــي الــذي احتضنــه 

جــرف ســلمان الــذي لــو ذهبتــم إليــه 

وســألتموه عــن الشــهيد القائــد لصــرخ 

يف وجوهكــم، وأخركــم أنه حيــن إىل روح 

الشــهيد، الــذي مل ميت،بــل هــو حــي، 

وقــد انطلقــت روحه مــن جرف ســلمان، 

لتشــع نــورا حيتــذي  نــور جــده رســول 

اهلل، وهــا هــو شــعب بأكملــه يســري 

علــى مســريته القرآنيــة الســمحة، وهــا 

هــو أخــوه مقــدام يقــود جيــل النصــر 

والتغيــري احلقيقــي.

فأيــن أنتــم ياخرجيي جامعــات ناطحات 

ســحاب البيــت األبيض التــي مل تنضح 

إال بالظالم واالســوداد انتهاكا لإلنســانية 

ســمى!!!
ُ
مــع أنها بيــوت بيضــاء، كما ت

ــاء  ــم البيض ــم وبيوتك ــم جامعاتك فلك

وأســيادها، ولنــا كهــوف يتخــرج منهــا 

والســالم،  والعــدل،  واحلــب  النــور، 

ــا  واحلرية،ولنــا الفخــر بــأن يكــون قائدن

ســيد الكهــف، ولســيد الكهف منــا ألف 

ــالم. ــة وس حتي
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   رســالة محبــة وعــدوان ســعودي

    بقلم/ انسجام الشريف

ــانية  ــد اإلنس ــاك ض ــم وانته ــري جبرائ ــدم الضم انع
فلمــاذا يعتقــد عدد من الناس  أن احلروب تســتهدف 
اجلنــود يف أرض املعركــة؟ أو أنهــا تســري وفــق أهــداف 
مرســومة وتســتهدف مناطــق أو أشــخاص حمدديــن،  
وأن باقــي األماكــن خــارج نطــاق القصــف والعــدوان؟ 
ــم، وال  ــدوان غاش ــة، وع ــن عبثي ــى اليم ــرب عل فاحل
ميكــن ألي إنســان غيــور علــى وطنــه ســوى أن يقــف 
ضــده بــأي شــكل كان, وأن االختــالف السياســي 
ليــس باملــرر لشــن عــدوان ضــد شــعب ووطــن 
العتقــاد  التحتيــة  والبنيــة  مكتســباته  وتدمــري 
أوهــام   وحقــد دفــني علــى بــالد اإلميــان واحلكمــة.

فاحلــرب تعنــي العواصــف التــي تأتــي رياحهــا 
ال  واليابــس،  واألخضــر  والقبيــح   اجلميــل  علــى 
ــد  ــه ال أح ــد أن ــواهد تؤك ، وكل الش

ً
ــدا ــتثني أح تس

ينجــو مــن احلــرب،  كمــا أنــه ال جنــاة مــن العواصــف 
ــة  ــى حركــة التنمي ــاء،  واحلــروب تقضــي عل واالنتق
اخللــف  إىل  عديــدة  ســنوات  وتعيــده  البلــد  يف 
وتتطلــب منهــا إعــادة اإلعمــار  وجــر األضــرار.

بهــا  نقصــد  ال  التنميــة  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
كل  تشــمل  بــل  فحســب   ، االقتصاديــة  التنميــة 
والســياحية،  الرياضيــة،  منهــا  التنميــة؛  أنــواع 
ــة،  واالقتصادية،والسياســية،والتعليمية، واالجتماعي
وإن كان نســب التأثــري عليهــا متفاوتــة مــن جمــال 
إىل أخــر ،وكذلــك الســنوات املطلوبــة إلعــادة الــدوران 
والتعــايف قبــل مواصلــة الســري للتقــدم إىل األمــام, 
مــا خالفــه العــدوان الســعودي مــن أضــرار باملنشــآت 
اليمنيــة اســتغرق  املــدن  الرياضيــة يف خمتلــف 
بناؤهــا عشــرات الســنني، وكلــف خزينــة الدولــة 
ــادي  ــر االقتص ــن األث ــك ع ــاالت، ناهي ــارات الري ملي
الــذي حلــق بالعاملــني يف املــدن الرياضيــة، يف صنعاء 
،وعــدن، وتعــز، وإب، وأبــني، واحلديــدة، وحجــة، وإن 
ــآت  ــد املنش ــى صعي  عل

ً
ــررا ــر تض ــدن األكث ــت ع كان

التــي كنــا نفخــر بهــا ذات يــوم وأصبحــت عبــارة عن 
صــورة كبــرية للحديــد واألحجار والكراســي املكســرة.

واجلانــب األخــر الــذي أصــاب احلركــة الرياضيــة هــو 
توقــف الدعــم مــن صنــدوق النــشء والشــباب الــذي 
يعتمــد علــى أربــاح شــركات التبــغ واالتصــاالت 

مصاحلهــا  تضــررت  بدورهــا  التــي  واإلمسنــت 
وأغلقــت أبوابهــا وحولــت عملهــا إىل أرقــام يف ســوق 
البطالــة،ومل تــفِ الكثــري مــن الشــركات بالتزامهــا 
بصنــدوق  واملتمثــل  اجملتمعــي  الدعــم  جتــاه 
ــة النــشء والشــباب ممــا جعــل وزارة الشــباب  رعاي
والرياضــة تقــف عاجــزة أمــام متطلبــات املشــاركات 
اخلارجيــة يف العديــد مــن البطــوالت األســيوية منهــا 
علــى وجــه اخلصــوص، وعــدم تأهــل منتخباتنــا إىل 
النهائيــات العاملية.جانــب أخــر مــن األمثار الســلبية 
للعــدوان الســعودي علــى احلركــة الرياضيــة متثــل 
يف هجــرة ونــزوح الرياضيــني مــن مناطــق عملهــم 
واملفــرتض تواجدهــم إىل أماكــن أخــرى حيــث رحــل 
العديــد مــن رؤســاء االحتــادات واألعضــاء منهــم إىل 
دول أخــرى يف حــني عــاد الشــباب إىل قراهــم تاركــني 
املــدن جلحيــم العــدوان الســعودي ولظــى االنفجارات 
املتتاليــة, وأعلنــت األنديــة إغــالق أبوابهــا  يف حــني 
ــة  ــرات رياضي ــن مق ــادات م ــرات االحت ــت مق حتول
ــن  ــة, كان م ــع الكارث ــا تق ــية وهن ــرات سياس إىل مق
املفــرتض أن تســتمر األنشــطة  الرياضيــة الشــبابية، 
بالدنــا  علــى  الســعودي  العــدوان  علــى  كــرد 
ــدي  ــم والتح ــود والتالح ــور الصم ــن ص ــورة م وص
ــدوان  ــه الع ــوم ب ــا يق ــك الن م ــدوان وذل ــام الع أم
ــة. ــالم وحمب ــالة س ــة رس ــل فالرياض ــاه عاق ال يرض

        رسائل



1ه
43

7 
ي

ثان
 ال

يع
رب

ق 
واف

 امل
  )

2(
د 

عد
 ال

د 
ده

هل
ة ا

جمل

29 

  اإلســاءة إلى رســول اهلل – صلى اهلل عليه وآله وسلم – والتعامل األصدق معها 

يــد    ملؤ ا ء  رجــا بقلــم/ 

مــاذا تعنــي كلمــة إســاءة؟ الســوء وإســاءة تعنــي القبيــح مــن القــول 

والفعــل وال تطلــق عــى الشــكل، وهــي مقابــل الحســن؛ ؛ فمــن قِبــل 

مــن تــأيت اإلســاءة اىل النبــي محمــد صلــوات اللــه عليــه وآلــه؟ دامئــا 

ــال  ــدة، مث ــن متعم ــن واملنافق ــار واملرشك ــن الكف ــاءة م ــأيت اإلس ت

ذلــك:

 )أ( -إيذاء املرشكن والكفار للنبي بعد بعثته:

1-بالقول كاتهامه بالجنون والسحر والشعوذة والكذب. 

ــاجدا  ــه س ــى رأس ــذور ع ــال الج ــع س ــك بوض ــل وكان ذل 2-بالفع

والشــوك يف طريقــه وأمــام بيتــه، وكذلــك رميــه بالحجــارة ومقاتلتــه 

ــه. ومحاربت

ــم،  ــوا كفره ــامهم وأبطن ــروا إس ــن أظه ــون الذي ــا املنافق )ب( -وأم

فقــد كانــوا يــؤذون النبــي -صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم -وال 

يطيعونــه كقــول أحدهــم عنــد عودتهــم مــن أحــد: »ليخرجــن األعــز 

ــه.  ــول الل ــاألذل رس ــد ب ــا األذل« ويقص منه

ــل  ــن قب ــي م ــاءة للنب ــاك إس ــل هن ــة؛ فه ــن األمثل ــك م ــر ذل إىل غ

ــن؟ املؤمن

ــك  ــن ذل ــي ع ــأيت النه ــن وكان ي ــل املؤمن ــن قب ــأيت م ــد ت ــم ق نع

ــت بعــض  ــل كان ــدة ب ــر متعم ــا غ ــات وأظــن أنه ــن اآلي ــر م يف كث

ــوا ال  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــاىل: »ي ــال تع ــراب، ق ــن األع ــلوكيات م س

ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت النبــي«، )ســورة الحجــرات: 2( هــذا 

بالنســبة لإلســاءة إىل رســول اللــه يف زمنــه ويف حياتــه -صلــوات 

اللــه عليــه وآلــه وســلم -، واســتمرت اإلســاءات لــه إىل يومنــا هــذا 

ســواء كانــت متعمــدة مــن الكفــار واملنافقــن، أو غــر متعمــدة مــن 

ــوات ريب  ــف ســرته -صل ــل وتحري املســلمن أنفســهم بســبب الجه

ــه بالقــول: ــه -فمــن صــور اإلســاءة ل ــه وعــى آل علي

 1-مــا صــدر مــن الكتــب ممــن يدعــي اإلســام )كتــاب آيــات 

شــيطانية( الــذي كتبــه ســلامن رشــدي.

 2-الرســوم الكاريكاتريــة مــن قبــل صحفــي دمنــريك، ثــم تــا ذلــك 

الفيلــم الســيناميئ الــذي أظهــروا فيــه النبــي محمــد يف أبشــع الصــور 

مســيئن كذلــك لوالديــه وأزواجــه وأهلــه.

3-قتــل املســلمني بأبشــع صــور القتــل تحــت رايــة )ال إله 

ــه( وهــي مــن صــور اإلســاءة  ــه محمــد رســول الل إال الل

وأشــدها عــى األمــة.

 4-كذلــك أســوأ اإلســاءات إىل النبــي تحريــف الروايــات 

ــه يف  ــه تعــاىل ل وســرته العطــرة مبــا يخالــف وصــف الل

القــرآن الكريــم، ومبــا ال ينبغــي أن تصــدر عنــه مــن 

الصفــات، وأضــف إىل ذلــك إســاءة املســلمني لرســول اللــه 

بصــورة غــر مبــارشة مبخالفــة املنهــج الســليم واألخــاق 

العظيمــة مــن خــال مامرســة ســلوكيات ســيئة تنعكــس 

ــل  ــل مــن ال ميث ــن قب ــا م ــن مع ــي والدي ســلبا عــى النب

ــح.  اإلســام الصحي

كيف نواجه االساءة لرسول الله؟

الســر  كتــب  غربلــة  عــى  األمــة  علــامء  )1(عمــل 

واألحاديــث ومحــو كل مــا يــيء للنبــي ومبــا يتفــق مــع 

ــاىل. ــه تع ــاب الل كت

)2(تحــري املســلمني األخــاق الحســنة واالقتــداء برســول 

اللــه يف أقوالنــا وأفعالنــا وكل أمــور حياتنــا وإحيــاء أمــره 

وســرته العطــرة.

)3(مباينــة ومقاطعــة مــن يــيء إىل النبــي محمــد مــن 

غــر املســلمني بــكل أشــكال املقاطعــة سياســيا واقتصاديــا 

وثقافيــا، بعــزل ســفراء الــدول املســيئة وقطــع العاقــات 

ــا،  الدبلوماســية معهــا، وإلغــاء أي تعــاون اقتصــادي بينن

ويف األخــر اســتخدام القــوة إن لــزم األمــر، وإصــدار 

األحــكام بحــق مــن يتجــرأ عــى فعــل االســاءة بحــق اللــه 

ــه. ورســوله وكتاب
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النبي األعظم
بقلم / نرص الرويشان

ــذي إذا شــاهد مســكينا   محمــد اإلنســان هــو ال

 »دنــا منــه، وإذا ملــس حزنــا خفــف عــن صاحبــه،

 وإذا لقــي صغــرا قبلــه وحنــا عليــه، محمــد نبــي

 دعــا للخــر  فكانــت محبتــه تلقــي بظالهــا عــى

 محيطــه ومجتمعــه، عــى كل بائس ومعــدوم وكل

ــه ومــن شــقي بوجــوده لقــر ــس مــن حيات  يائ

 نظــره وتــدين معرفتــه بالخالــق -عــز وجــل-، فــأىت

 النــور الــذي يزيــل الظــام، ويبــدد ســواد القلــوب،

ــا ــئ قلوبهــم حب  ليشــق لهــم دروب اإلميــان وميل

 وشــغفا للــه، ليكــون هــذا الحــب وهــذا الشــغف

 أســمى مقصــد وأعظــم غايــة . هــذا النبــي محمــد

 هــو الــذي أســس لقــرىب الديــن ، وصداقــة هــي

 أعمــق مــن كل صداقــة بينــه وبــني أتباعــه ، فــا

 قــرىب فــوق قــرىب اإلميــان وال مصلحــة إال مصلحــة

 اإلنســانية جمعــاء؛ يقــول الشــاعر عــن النبــي

  األعظــم

كل القلوب إىل الحبيب متيل

ومعي بهذا شاهد ودليل       

أما الدليل إذا ذكرت محمدا 

فرتى دموع العارفني تسيل 

 فكيــف للعيــون إذا ذكرنــا النبــي اإلنســان أن

 تســيل محبــة وشــوقا إليــه، فــكل املشــاعر مجندة

 لــك يــا نبــي اللــه، والشــوق ذاتــه يسرتســل شــوقا

ــه ــا بتضحيت ــر عرفان ــا يق ــا فين ــتاقه، وكل م  ليش

 وعظيــم صــره وســمو نفســه، فلكــم عــاىن يف

ســبيل نفســه يف  بــذل  ولكــم  الحــق،   ســبيل 

 الدعــوة لديــن اللــه، كل القلــوب إىل الحبيــب

 متيــل ومعــي بهــذا شــاهد ودليــل أمــا الدليــل إذا

ــيل ــني تس ــوع العارف ــرتى دم ــدا  ف ــرت محم  ذك

 وبــذل مالــه وأهلــه هينــا لديــن اللــه كــام جعــل

ــن ــذا الدي ــة ه ــه ولرفع ــه لل ،جــل وقت

 لخدمــة اإلنســانية، ليحيــي ضمــر األمــة؛ جــاء نبــي

 الرحمــة بثــورة املفاهيــم، لعــودة القيــم كســابق عهدهــا،

ــن ــن الزم ــا م ــل ردح ــاق والفضائ ــت األخ ــد أن  غيب  بع

ــامل   ــي للع ــة، نب ــي األم ــو نب ــد ه ــم محم ــي األعظ  النب

ــل ــب، ب ــش فحس ــرب وقري ــا للع ــن نبي ــم يك ــع فل  أجم

ــا أســعدين ــة والكــون أجمــع؛ م ــي لإلنســانية والبرشي  نب

 وقلمــي يخــط محبــة لــه وشــوقا إليــه وعشــقا ملحامــده

ــائم ــت النس ــا هب ــام م ــاة والس ــه الص ــه، فعلي  وخصال

 ومــا ناحــت عــى األيــك الحامئــم، مــا ردد املــرددون

ــون ــره العارف ــا ذك ــا وحــد املوحــدون، وم ــه أكــر، وم  الل

 العابــدون؛ صــى عليــك اللــه يــا علــم الهــدى، صــى اللــه

ــي ــا نب ــك ي ــلم علي ــن وس ــك الطاهري ــى آل ــك وع  علي

 اللــه، إن القلــوب مشــتاقة لــك فلنحــي مولــدك ونحتفــل

ــكل ــول ل ــيطة، لنق ــذه البس ــم له ــك العظي ــوم قدوم  بي

ــا محمــد، ــا محمــد، قدوتن  إنســان لــكل البرشيــة إن نبين

ــا هــو نبــي اإلنســانية وهــو الــذي  أســوتنا محمــد، فنبين

ــول ــم يف رس ــد كان لك ــه »لق ــال عن ــه فق ــه ل ــهد الل  ش

ــن ــم م ــل عرفت ــزاب: 21( فه ــنة« )األح ــوة حس ــه أس  الل

 هــو النبــي األعظــم؟ »محمــد رســول اللــه والذيــن معــه

 أشــداء عــى الكفــار رحــامء بينهــم تراهــم ركعــا ســجدا

 يبتغــون فضــا مــن اللــه ورضوانــا ســيامهم يف وجوههــم

ــاىل: ــه تع ــول الل ــح: 29(، ويق ــجود« )الفت ــر الس ــن أث  م

 »لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنتــم

 حريــص عليكــم باملؤمنــني رءوف رحيــم« )التوبــة: 128(،

ــم ــه بأفواهه ــور الل ــوا ن ــدون ليطفئ ــاىل: »يري ــال تع  وق

 واللــه متــم نــوره ولــو كــره الكافــرون هــو الــذي أرســل

 رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه

ــن ــه مل ــذا توجي ــف:8(  وه ــون.« )الص ــره املرشك ــو ك  ول

ــون ــه يصل ــه ومائكت ــه »إن الل ــه فيتبع ــمع كام الل  يس

ــه وســلموا ــوا علي ــوا صل ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــي ي  عــى النب

ــد ــد وآل محم ــى محم ــارك ع ــل وب ــم ص ــليام«، الله  تس

 كــام صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم

ــد ــد مجي ــك حمي   إن

أعظـــم من يف الوجـــود اإلنســـاين، هو مـــن تجرد من شـــوائب العـــر، وهو  هو 

الرحمـــة والضمر واملحبة، وهو الذي احتوى كل املشـــاعر والوجدان واإلحســـاس 

وحـــارب الكـــره والحقد والبغض والحســـد؛ هو رســـالة إنســـانية محضه خالية 

مـــن املصلحـــة الذاتية، فمحمـــد ليس مجرد إنســـان عادي، وليـــس نبيا كبقية األنبيـــاء الذين 

يحملون رســـالة ربانية فحســـب.

لقـــد حمل رســـالة ربانية لكن حملها بإنســـانية، هو من ســـعى لتوضيح إنســـانية اإلنســـان، 

ذلك اإلنســـان اإليجايب يف تعامله، الراقي يف مشـــاعره، املثايل يف ســـلوكه هو محمد من جســـد 

الخلـــق القـــرآين يف أقواله وأفعاله منـــذ الثاين عرش من ربيـــع الثاين من عام الفيـــل، منذ بزوغ 

الفجـــر املحمدي عـــى مكة أتت رســـالة الســـامء واضحة للبرشيـــة، وأىت من يعيد لإلنســـان 

إنســـانيته، ويجســـد عظيم القيم، لتعود املفاهيـــم لنصابها.
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ص

 30 من ديسمرب 2015م

واللجــان  للجيــش  الصاروخيــة  القــوة  عســر: 
الشــعبية تطلــق صاروخــا باليســتيا مــن نــوع 

قاهــر1 علــى مطــار أبهــا الــدويل

2015/12/28م

مأرب: 
  كمــن حمكــم للجيــش واللجــان الشــعبية يوقــع 
عشــرات القتلــى يف صفــوف مرتزقــة العــدوان 
و أســر عــدد كبــر مــن مرتزقــة العــدوان وســقوط 
عــدد مــن القتلــى يف الكمــن الــذي نفذتــه قــوات 

 اجليــش واللجــان الشــعبية

 27 - 12-2015م 

ــعودي  ــش الس ــوف اجلي ــى يف صف ــى وجرح   قتل
يف قصــف مدفعــي اســتهدف موقــع الرمضــة 

ــات   ــود واآللي ــروب للجن  وه

 * عسري:  
الســعودية  املواقــع  دكــت  املدفعيــة  القــوة    
قذيفــة  بـــ30  احلــدودي  علــب  ملنفــذ  احملاذيــة 

عســكريتن  آليتــن   وإعطــاب 

* تعز:  
ــة  ــزاة واملرتزق ــتهدف الغ ــة تس ــوة الصاروخي  الق
يف السلســلة اجلبليــة اجلنوبيــة الغربيــة  ملعســكر 
إىل  أدى  ممــا  الكاتيوشــا  بصواريــخ  العمــري 

ــزاة  ــات الغ ــود وآلي ــروب جن ه
 اجليــش واللجــان الشــعبية حيبطــن حماولــة تســلل 
ملرتزقــة العــدوان الســعودي األمريكــي  باجتــاه 

الــردف غــرب الوازعيــة

 * حلج:  
القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية 
إطــاق صواريــخ  بالصواريــخ مقــرات  قصفــت 
ــزاة  ــع للغ ــاطري التاب ــع الش ــا يف موق  الكاتيوش
ــع ــرة يف  املوق ــارات كب ــت انفج ــة وأحدث واملرتزق

 

*احلديدة: 
 طــران العــدوان الســعودي األمريكــي شــن غــارة 
ــا  ــة مم ــط املدين ــاري وس ــي التج ــتهدف احل واس
 أدى إىل ســقوط ضحايــا واحــراق وتدمــر منــازل 

  

متفرقات أخبارية

متفرقات أخبارية حملية
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*الناتــو ينشــر يف تركيــا طائــرات أواكــس لإلنذار 

ملبكر ا
تلبيــة  الثالثــاء  الســعودية  يــزور  *أردوغــان 

ســلمان  امللــك  لدعــوة 
*الرئيــس روحانــي ينتقــد الصمــت إزاء اجملــازر 

وإراقــة دمــاء املســلمني
*املؤمتــر الــدويل الـــ29 للوحــدة اإلســالمية بــدأ 
أعمالــه صبــاح يــوم األحــد 27-12-2015م يف 

ــران ــة طه ــة اإليراني العاصم
ــروا مســاجدنا 

ّ
*مفتــي ســوريا: مــن قتلونــا ودم

عقــدوا اجتماعهــم بالريــاض

*اإلمــام اخلامنئي:تعذيــب البحرينيــني وتدمري 
ملــدة  اليمنــي  الشــعب  وقصــف  مســاجدهم 

ــعودية  ــم الس ــن جرائ ــاذج م ــهر من ــرة أش عش
يف  اإلعدامــات  صانــداي:  أون  *األندبندنــت 
الســعودية مثــل تصرفــات داعــش فماذا ســيفعل 

ــرب؟ الغ
الدوليــة تتهــم الســعودية  العفــو  *منظمــة 
إعدامهــا  عــر  سياســية  حســابات  بتصفيــة 

النمــر  الشــيخ 
شــركة   19 ومتنــع  األتــراك  تعاقــب  *روســيا 

التعامــل معهــا ســياحية مــن 

متفرقات أخبارية خارجية

 
*عسري: 

 مبحــاذاة موقــع 
ً
  القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية تطلــق 80 صاروخــا

اخلورمــة

 
ً
  القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تدك موقع زبنة ب 20 صاروخا

ــعوديني  ــود الس  للجن
ً
ــا ــتهدف جتمع ــعبية تس ــان الش ــش واللج ــة للجي ــوة الصاروخي  الق

ــة ــي يف الربوع ــع احلكوم ــف اجملم خل

*جنران: 
ــى معســكر   باليســتيا مــن نــوع قاهــر1 عل

ً
اجليــش واللجــان الشــعبية يطلقــون صاروخــا

احلــرس الوطنــي الســعودي، وأكــد مصــدر عســكري أن القــوة الصاروخيــة للجيــش 

ــات العســكرية يف معســكر   لآللي
ً
ــا ــة القاهــر1 جتمع واللجــان الشــعبية اســتهدفت بضرب

ــت انفجــارات كبــرية  احلــرس الوطنــي الســعودي وأنــه أصــاب هدفــه بدقــة كمــا حصل

تهــز معســكر احلــرس الوطنــي الســعودي مبنطقــة العريســة يف جنــران بعــد اســتهدافه 

بصــاروخ قاهــر1 وحتليــق مكثــف للطــريان الســعودي يف مســاء جنران إثــر انفجــارات خمازن 

األســلحة يف معســكر احلــرس الوطنــي

*مأرب: 
  القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية دكــت مبــى القصــر اجلمهــوري بصليــات 

ــى  ــأرب، وقتل ــة م ــة يف مدين ــزاة واملرتزق ــادات الغ ــاع لقي ــال اجتم ــخ خ ــن الصواري م

وجرحــى يف صفــوف العــدوان بينهــم ســتة مــن مرافقــي هاشــم األمحــر خال اســتهداف 

ــة  ــري مدرع ــنة اللهبوتدم ــف أللس ــد كثي ــوري وتصاع ــر اجلمه ــة للقص ــوة الصاروخي الق

وإعطــاب اثنتــني يف قصــف طــال نقطــة جتمــع للمرتزقــة يف كوفــل ومصــرع عــدد منهــم.

*تعز:
 هلــم يف أطــراف السلســلة 

ً
مصــرع عــدد مــن الغــزاة واملرتزقــة يف قصــف اســتهدف جتمعــا

اجلبليــة جنوبــي غــرب العمــري، وأكــد مصــدر عســكري أن ســيارات اإلســعاف هرعــت إىل 

مــكان القصــف لنقــل القتلــى واملصابــني يف منطقــة العمــري

*إب:  
ــر يف  ــلحة والذخائ ــن األس ــرية م ــة كب ــط كمي ــعبية تضب ــان الش ــة واللج ــزة األمني األجه

منــزل أحــد مرتزقــة العــدوان الســعودي األمريكــي يف منطقــة الريــادي مبحافظــة 

ــر  ــات وذخائ ــرات ورشاش ــي ومتفج ــي ج ــف آر ب ــو وقذائ ــخ ل ــى صواري ــوي عل إب حتت

ديســمرب 2015م  متنوعةالســبت 26 

 

                       لحم كولومبي مشوي
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 3حبات صواريخ 	 

توشكا حرارتها عالية
حبتان من صاروخ 	 

سكود ساحر املفعول
5حبات صواريخ 	 

قاهر 1 وحبتان قاهر 
2 متخصصات  يف 

التفحيم والقهر
10 صواريخ زلزال 	 

حملية الصنع تزلزل 
القلوب وترعب األلباب 

صواريخ كاتيوشاحسب الرغبة	 

 
  عشرات اجلثث املتفحمة من مرتزقة بالك ووتر	 
  قطعة صغرية من املرحلة األوىل للخيارات االسرتاتيجية	 
20 جندياجاجنويد أحياء قبل التفحيم لصعوبة أن جتدهم بعد التفحيم	 
30 جنديا سعوديا يولون األدبار ويرتكوا خلفهم مواقع وآليات ومدرعات	 

 
)حتتاج لفن ومهارةوخفة وشجاعة وإقدام وبسالة(

ــى أن  ــزال، عل ــخ الزل ــن صواري ــة م ــف كمي ــع نص ــكا م ــخ التوش ــط صواري ختل
تبتعــد 1000كيلــو بعــد التقليــب وتوضــع علــى نــار هادئــة ذات نفــس طويــل 
وصــر اســرتاتيجي؛ بعدهــا يتــم أخــذ الكميــة وخلطهــا برويــة وحكمةمــع عــدد 
3مــن صواريــخ القاهــر 1 و2مــن القاهــر2، ويتــم أخــذ  الكميــة وتوزيعهــا يف بــاب 
املنــدب ويف صافــر ويف صحــن اجلــن، وتقــدم حــارة جــدا لــرودة اجلــو وحســب 

رغبــة املتذوقــني.
ــا  ــى حي ــن يتبق ــر م ــد قه ــل وجه،وبع ــى أكم ــة عل ــن الضياف ــم حس ــد تقدي بع
ــارة: ــا عب ــرام املدعوين؛وفيه ــوف الك ــة للضي ــم كتابةلوح ــوات يت ــم األم وتفحي

) مارضيوش يعقلوا إن اليمن مقرة الغزاة (
بــس لألســف عيفهمــوا إن اليمــن مفحمــة الغــزاة لكــن يف الوقــت الضائــع، ويتم 
أخــذ اخلليــط  وتقليبــه جيــدا علــى كميــة كبــرية مــن اســتغفال شــعوبهم،  وملن 
يرغــب يف مزيــد مــن األراجيــف واإلثــارة فليضيــف 2 طــن إعــالم كاذب مفضــوح 

قض.  متنا

املقادير:

 التزيني 

الطريقة:

 

                       لحم كولومبي مشوي

صفحة ساخرة

فكرة / أمة امللك اخلاشب
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أثنــاء  ي  فنــادق د�ب ي أحــد 
ن

يــق هائــل �  انــدلع حر

امليالديــة الســنة  رأس  عيــد  لحتفــال  ات  ن التجهــري

ي 
ــاء، وســتأ�ة ــن تذهــب هب ن ل ــ�ي ــاء اليمني ــات دم )لعن

ــا( ي وق�ة
ن

ن � ــ�ي ــة اليمني هدي

ي 
ن

ا �  دويــ�ة الكويــت العظــى تعلــن عــن مشــارك�ة
ــة ي ــوات �ب ــن بق غــزو اليم

ي حــاهلة قلــق وخوف شــديد، وســيطري 
ن

ن �
آ
 )اليمنيــون ال

الفاجــع الــذي كن وقعــه  رب ــم  هلــذا الن النــوم مــن عيو�ن

كلاكرثة(

نــع الدراســة 
ة
 القاعــدة تقتحــم قاعــات جامعــة عــدن و�

جــة منــع الختــالط امعــة �ب ي الب
ن

�

وا  كــون، خــالص يســري ن املثقفــون املولولــون واملتبا )أ�ي

ن  دقــ�ي لــوا جامعــة صنعــاء لملترب ن ي عــدن و�ي
ن

يدرســوا �

)!!! ن املتخلفــ�ي

  
ــون  نع ــز �ي ي تع

ن
ــ�ي � ي مر

أ
ــعودي ال ــدوان الس ــة الع ق ن مر�ة

يــة  صصــة ملد�ي غاثيــة املن وصــول قافــ�ة مــن املــواد الإ

ــر املظف

ــون الســالح  ــذاء ويدخل فضــون الغ ــدوان �ي ــة الع ق ن  )مر�ة
ــوت، تعــز 

ة
ه تعــز � غــار�ة وبعــد هــذا لكــه يصيحــون �ي

ــوت مــن العطــش، وقــوى العــدوان 
ة
حمــارصة، تعــز �

دة  ي قصــف تعــز ز�ي هلــا رسعــة الســتجابة ويقــرر عســري

ــار!!!( ــت الص
ة

ــدل � ــركم ب ــت ال
ة

ــز � ــون تع لتك

ــن بســبب  ي اليم
ن

ــا � ــ�ة هل ف بســقوط مقات ــرة ن تع  البحــر�ي

ي
ــىن ــل ف خل

ــل  ل ــبب الن ــم بس ق وتتفح ــرة
ة

ة وهي � ــا�أ ــو�ي الط )�ة تص

ــوط مــن  ل ول حمن ــرة ــري عبــت ب اعــة الن كــن �ي �ب ! �ي ي
الفــىن

) ي
ــىن ي عطــل ف

ن
ــأرب تســبب � شــارع م

ي سعر الطاقة امللية
ن

دة بنسبة %40 � ي العامل تعلن عن رفع الدمع عن املشتقات النفطية وعن ز�ي
ن

أغىن امملك النفط �

هبــوا 
أ ــد والجــاز و�ة ب

ن
ي دارك، وشــدوا حيلــم �ي شــعب �

ن
ي جــارك أصبــح �

ن
ــا، ومــا أمــى � خيــه وقــع ف�ي

أ
)مــن حفــر حفــرة ل

ــن، فالقــادم أعظــم( لتتأقملــوا مــع لك الظــروف مثــل أبــو �ي

   

 طرائف سياسية

صفحة ساخرة
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 هدى المطاع  
إذا يف املرحلة األوىل للخيارات االسرتاتيجية رفعتوا أسعار النفط والكهرباء واملاء، 

طيب ما خليتوا لبقية املراحل؟ ! عتغلقوا السعودية؟؟
   

تقى الهاشمية  
مملكة الشر استهانت باليمن وسخرت من قدرته العسكرية وإرادته اجلبارة 

يف الصمود  واعتقدت انها بغاراتها املكثفه وشراء الذمم واملرتزقة وشراء 
القنوات والصحف  والعلماء واجلنود من خمتلف اجلنسيات.....اخل لعشرة 

أشهر واحلصار الرى واجلوى  والبحري!!!  

 عبد العزيز القدمي  
والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إن أحذية املرد قني احلفاة العراة القادمني من 

الكهوف  الذين ال يفقهون شيئا كما تقولون أشرف وأعز وأنبل وأكرم من كل 
مثقف وأكادميي  مهما علت صفته ينظر للعدوان ويبحث عن تريرات إلقناع 

الناس به .. 

 رضية إبراهيم  
قد قلنا لكم يا آل سعود من زمااان من أول احلرب علينا. ما أمسى يف جارك 

أصبح يف داااارك .. وعاد انتم وعاد ..

    Ghad Eer       
جرعة يف السعودية

وحنن أهل إلسقاط اجلرعة وأصحاب اجلرعة
هيا ما ذحلني معانا سبب شرعي لندخل السعودية ونسقط اجلرعة وحنررها 

من اهليمنة  وندخل قصور آل سعود ونتصور وتصبح متاحف تزار.

سهى أحمد  
يعني السعوديني الياي عيطوبروا ويساربوا عند احملطات. وعيوقع معاهم سوق 
سوداء   . . واحتمال كلفوت يقطع عليهم الكابالت قد بسمه هناك، انتهى عصر 

الرتف وبدأ  عصر الطريفة. 

فيسبوكيات
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ليمــن  ا
ن ا و لعد ا علــى  د  لر ا يــخ  ر ا صو و

تقرير/ ثريا عبد اهلل

 
يــر ر تقا
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فجــر  2015م  م  عــا رس  مــا 26مــن  ليــوم  ا يف   
خلميــس ا

الف  آ قتــل  ىل  إ يــق  طر ن  ا لعــدو ا لذلــك  ن  كا  
ا  يكتفــو ومل  ء  يــا ألبر ا مــن  الف  آ ، لبشــر ا مــن 
وكل  جد  ملســا ا و لبيــوت  ا ا  هدمــو بــل  بذلــك 
كملــه،مل  بأ شــعبا  ا  و صــر حا ة، احليا ت  مقومــا
ر  ا ســتمر ا ومــع   ، ة أ مــر ا و طفــل  بــني  ا  قــو يفر
رض  أ ، بــة و لعر ا رض  أ علــى  ملتواصــل  ا لقصــف  ا
ر  خيــا ليمنــي  ا للشــعب  ن  كا  ، مــة ا لكر ا و ة  لعــز ا
قــف  فو ر  ا حلــو ا يــق  طر عــن  لســلم  ا ىل  إ لوصــول  ا
جيــري  ملــا  مل  لعــا ا شــد  لينا ليمنــي  ا لشــعب  ا
د  لــر ا ن  كا لكــن  م  ا جــر إ و قتــل  مــن  ليمــن  ا يف 
يف  لصمــت  ا و  أ ن  ا لعــدو ا ييــد  تأ و فقــة  ا ملو ا هــو 
لشــعب  ا ر  قــر لذلــك  نتيجــة  ل،  ا ألحــو ا فضــل  أ
تــه  ا وقدر نفســه  علــى  د  العتمــا ا ليمنــي  ا
ع  لدفــا ا و ن  ا لعــدو ا لصــد  اهلل  علــى  لتــوكل  با
ومجيــع  لفطــرة  ا تكفلــه  لتــي  ا لنفــس  ا عــن 
ر  ا ألحــر ا لنــا  رجا فتقــدم  نــني،  ا لقو ا و ئع  ا لشــر ا
ع  تنــو و رجيــة  خلا وا خليــة  لدا ا ت  اجلبهــا كل  إىل 
ــة  جه ملوا ا ــالل  خ ــن  م ن  ا ــدو لع ا ا  ــذ ه ــى  عل ــرد  ل ا
روخــي  لصا ا و ملدفعــي  ا لقصــف  ا م  ســتخدا ا و  أ
لشــعبية  ا ن  للجــا ا و اجليــش  ســتخدم  ا فقــد 
ر  لســتا ا يــح  ز أ لتــي  ا يــخ  ر ا لصو ا مــن  جمموعــة 
حمليــة  منهــا  ن  ا لعــدو ا ر  ا ســتمر ا غــم  ر عنهــا 
ل  ا لــز لز ا و  )1 ،2 ( قــب  لثا ا لنجــم  ا مثــل  لصنــع  ا
ا  عــدد بهــا  دك  لــذي  ا  )1 ،2 ،3 ( لصرخــة  ا و  )1 ،2 (
ع  ز قــو معســكر  مثــل  لســعودية  ا قــع  ا ملو ا مــن 

وجبــل  لــدود  ا وجبــل  ة  ر حلــا ا لعــني  ا ومعســكر 
مثــل  لــة  معد يــخ  ر ا وصو لرميــح  ا و ن  لدخــا ا
معســكر  ســتهداف  ا ومت   1 هــر قا و د  ا غــر يــخ  ر ا صو

د. ا غــر روخ  بصــا مــة  احلما ومعســكر  عميــش 

اجليــش  طلقــه  أ لســتي  با روخ  صــا ول  أ ن  كا و
نــوع  مــن  روخ  صــا هــو  لشــعبية  ا ن  للجــا ا و
عبــد  بــن  لــد  خا مللــك  ا عــدة  قا علــى  ســكود 
لســبت  ا فجــر  يف  مشــيط  مخيــس  يف  يــز  لعز ا

2 0 1 5 /6 /6 يــخ ر بتا

حمطــة  علــى  خــر  آ ســكود  روخ  صــا طلــق  أ كمــا   
يــة  حيو ة  منشــأ ول  أ وهــي  ن  ا جيــز ء  بــا كهر

 2015 /8 /26 يــخ  ر بتا فها  ا ســتهد ا يتــم 
ن  ــكا م ــى  عل ــكا  توش روخ  ــا ص ــالق  ط إ ــم مت  ث ــن  م
منطقــة  يف  رب  مــأ يف  لعمــالء  ا و قــة  تز ملر ا جتمــع 
مت  بعدهــا   ،2015 /9 /5 يــخ  ر بتا جلــن  ا صحــن 
لســليل  ا عــدة  قا علــى  ســكود  روخ  صــا طــالق  إ
ف  ســتهدا ا مت  يضــا  أ و  ، لــد خا مللــك  ا عــدة  قا و
. توشــكا روخ  بصــا ن  ا جنــر يف  يــة  اجلو عــدة  لقا ا
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ــالق  ط إ 2015 مت  /12 /13 ــخ  ي ر بتا ــد  ألح ا ــوم  ي ويف 
ــدة  ع قا ــى  عل  1 ــر  ه قا ع  ــو ن ــن  م ــدل  مع ــخ  ي ر ا صو
مشــيط  مخيــس  يف  يــز  لعز ا عبــد  بــن  لــد  خا
ــك  ذل ىل  إ ــة  ف ضا إ ــي  إلقليم ا ن  ا ــز جي ر  ــا مط ــى  وعل
ليــوم  ا يف  توشــكا  نــوع  مــن  روخ  صــا طــالق  إ مت 
ــدب  ملن ا ب  ــا ب يف  ــن  جل ا ــعب  ش ــة  منطق ــى  عل ــه  نفس
قــة  تز ومر نــة  للخو كبــري  جتمــع  فيهــا  ن  كا لــذي  ا
للعــدو  كبــرية  ئر  إىل خســا دى  أ تــر ممــا  و و بــالك 

. د لعتــا ا و لعــدة  ا يف 
جنيــف  مؤمتــر  م  يقــا ن  كا ء  ألثنــا ا هــذه  ويف 
ن  ا لعــدو ا قــف  و هــو  فيــه  ق  تفــا ا ول  أ ن  كا لــذي  ا
دة  لعــا كا لكنهــم   2015 /12 /14 يــخ ر بتا للقصــف 
فهــم  ق  تفــا ا ي  أ معهــم  نضــع  ن  أ الميكــن 
يــوم  مــن  لقصــف  ا أ  بــد فقــد   ، لعهــود ا قضــو  نا
ن  كا و  ، لعهــد ا نقــض  دليــل  ا  هــذ ن  وكا ق  التفــا ا
طــالق  إ مت  فقــد  ن  مليــدا ا يف  كلمــة  لنــا  لرجا
يــخ  ر بتا  1 هــر قا ع  نــو مــن  لســتي  با روخ  صــا
ويف  ن  ا جنــر يف  للعــدو  جتمــع  علــى   2015 /12 /17
لســتي  با روخ  صــا طــالق  إ مت   2015 /12 /18 يــوم 

يف  قــة  تز ملر ا و ة  ا لغــز ا علــى  توشــكا  نــوع  مــن 
مــن  لــرد  ا هــو  ا  وهــذ رب  مبــأ ول  تــدا معســكر 
طــالق  إ قــف  بو مهــم  ا لتز ا عــدم  علــى  لنــا  رجا
صفــوف  يف  كبــرية  ئر  خســا إىل  دى  أ ممــا  ر  لنــا ا
ــا  ق تز مر ــعني  تس ــن  م ــر  كث أ ــل  قت ــد  فق ــة  ق تز ملر ا
ب  ــا عط إ و ــي  تش با أ ــني  ت ئر طا ــري  تدم ومت  ــا  ي ز غا و
طلــق  أ إلثنــني  ا يــوم  ويف  يــوت،  تر با منظومــة 
ئة  ســبعما مــن  كثــر  أ لشــعبية  ا ن  للجــا ا و اجليــش 

. بــة اخلو حميــط  بهــا  دك  وقذيفــة  روخ  صــا

مت   2015 /12 /22 يــخ  ر بتا ء  لثالثــا ا يــوم  ويف   
ن  ا جيــز لســعودية يف  ا مكــو  ا ر أ شــركة  ســتهداف  ا
ب  ــا ص أ ــد  ق و  1 ــر ه قا ز  ا ــر ط ــن  م ــتي  لس با روخ  ــا بص

، ــة ق بد ــدف  هل ا
2015 /12 /23 يــخ  ر بتا ء  بعــا ألر ا يــوم   ويف 

روخ  صــا لشــعبية  ا ن  للجــا ا و اجليــش  طلــق  أ  
مشــيط  مخيــس  يف  العســكرية  الفيصــل  قاعــدة  1علــى  قاهر
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، بعســري
2015 /12 /24  ويف يــوم اخلميــس بتاريخ 

 مت اســتهداف مواقــع عســكرية للعــدو ومرتزقتــه 
وقــد  بالكاتيوشــا  الســفلى يف اجلــوف  يف اهلضبــة 
واللجــان  للجيــش  الصاروخيــة  القــوة  أكــدت 
مهامهــا  تنفيــذ  يف  ستســتمر  أنهــا  الشــعبية 
التصعيــد  عمليــة  يف  بكفاءةعاليــة  بهــا  املكلفــة 

االســرتاتيجية. اخليــارات  تنفيــذ  يف 
2015م /12 /26 تاريخ  ويف 

 

الصاروخيــة  القــوة  أن  عســكري  مصــدر  أكــد 
جتمعــا  اســتهدفت  الشــعبية  واللجــان  للجيــش 
ــي  ــرس الوطن ــكر احل ــكرية يف معس ــات العس لآللي
وأنــه   1 قاهــر  نــوع  بالســتي  بصــاروخ  بنجــران 
بدقــة، هدفــه  أصــاب 

2015م -12 -28 تاريخ  ويف 
واللجــان  للجيــش  الصاروخيــة  القــوة  أطلقــت   
 1 قاهــر  طــراز  مــن  بالســتي  الشــعبية صــاروخ 

جيــزان، يف  الســعودية  أرامكــو  شــركة  باجتــاه 

2015م -12 - 30  ويف تاريــخ 
الشــعبية  واللجــان  للجيــش  الصاروخيــة  القــوة   
ــى  1 عل ــر ــوع قاه ــن ن ــتيا م ــا باليس ــق صاروخ تطل

ــري ــدويل يف عس ال ــا  ر أبه ــا مط
2016م -1 -1 تاريخ  ،ويف 

 القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية 
 1 قاهــر  طــراز  مــن  بالســتيا  صاروخــا  تطلــق  
علــى إدارة اخلــزن االســرتاتيجي مبدينــة أبهــا 
ــت  ــد أثب ــض؛ فق ــن في ــظ م ــعودية.وهذا غي الس
إال  الميلكــه  امليــدان  أن  امليــدان  يف  اهلل  رجــال 
 ، وناصرنــا وكيلنــا  هــو  اهلل  احلق،فــاهلل  صاحــب 
واهلل اهلل يف أن نتــواله، وأن نتبــع هــداه وهــذه 
الواحــد  اهلل  مــن  فضــل  إال  ماهــي  االنتصــارات 

ر. القهــا
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اإلعالم الحربي في جيزان

متابعات

   

بتاريــخ 29-12-2015م قام   احلربــي  اإلعــالم 
بالتجــول يف قريــة ومركــز الرديــف العســكري 
الســعودي يف جيــزان بعــد شــهر مــن اقتحامــه ونســف 
مبــىن القيــادة فيــه، وقــام باالطــالع علــى عمليــة انتزاع 
ــعودي  ــش الس ــا اجلي ــام بزرعه ــي ق ــه الت ــام من األلغ
قبــل هروبــه .. حيــث بــدأت اللجــان الشــعبية اليمنيــة 
ــي  ــق الت ــرى واملناط ــن الق ــام م ــزع األلغ ــل يف ن بالعم
متــت الســيطرة عليهــا داخــل اخلوبــة واحلــرث يف 
جيــزان الســعودية التــي زرعهــا جيــش آل ســعود 
ومرتزقــة التحالــف متعــددو  اجلنســيات قبــل فرارهــم

وكل ذلــك مــن أجــل احلفاظ على ســالمة أبناء تلــك املناطق 

وحتســبا لعودتهــم إىل منازهلــم إذا قرروا ذلــك يف أي وقت.                                               

  وكل هــذا هــو دليــل علــى دحــض ادعــاءات إعــالم آل 
ســعود الــكاذب الــذي لطاملــا كان يــردد بأنهــم يتقدمون 
ــن  ــىت ع ــزون ح ــم عاج ــة أنه ــا احلقيق ــن بينم يف اليم
اســتعادة معســكراتهم التــي يســيطر عليهــا اجليــش 
واللجــان الشــعبية وعاجــزون عــن اســتعادة القــرى 
التــي ســيطر عليهــا اجليــش واللجــان الشــعبية يف أكثــر 
مــن جبهــة؛ ومــا كان الكــم اهلائــل مــن األلغــام التــي 
زرعهــا اجليــش الســعودي إال دليــال علــى الفشــل والعجز 
عــن مواجهــة اجليــش اليمنــي واللجــان الشــعبية.                                                                       
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اإلعالم الحربي في جيزان

2م أكــد مصــدر  0 1 5 /1 1 /1 7 يف تاريــخ 

عســكري أن أبطــال الجيــش واللجــان  نصبــوا  كمينــا  ملجموعــة 

ــوا التقــدم مــن إحــدى الشــعاب بمنطقــة  مــن املرتزقــة حاول

ــة الوازعيــة  املنصــورة التابعــة ملحافظــة لحــج باتجــاه مديري

حيــث  قــام املرتزقة بتمشــيط الطريق بالرشاشــات واملعدالت 

وبعــد وصولهــم إىل منتصــف الطريــق فوجئــوا بكمــن 

محكــم نصبــه لهــم أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية فقتــل 

تســعة مــن املرتزقــة بينهــم ســتة برتبــة عقيــد ثالثــة منهــم 

مــن قبيلــة البوكــرة بالصبيحة وتــم إحراق طقمن عســكرين 

ليلــوذ البقيــة بالفراركمــا تــم تدمــر ســبع آليــات يف معســكر 

العمــري وإحــراق دبابتــن ومدرعــة يف »الشــريجة« وأخــرى يف 

نجــد قســيم.

ــرة  ــائر كب ــز خس ــدوان بتع ــالء الع ــد عم ــك تكب ــة إىل ذل إضاف

واللجــان  الجيــش  قــوات  أن  أوضــح مصــدر عســكري  حيــث 

صــدت هجومــن متتالــن للغــزاة واملرتزقــة باتجــاه معســكر 

العمــري وتــم إجبارهــم علــى الرتاجــع بعــد إعطــاب مدرعتــن، 

           تعــز

انتصار للجيش واللجان
                                  واندحار لقوى العدوان

تقرير/ سمية الطائفي

تقارير

ــة يف  ــات  املفتوح ــة اجلبه ف ــم يف كا ــعودي ومرتزقته ــزو الس ــوات الغ ــاب ق ــع  أص ــل ذري فش
ــه   ــي ومرتزقت ــعودي  الصهيوأمريك ــدوان الس ــا الع ــة  تكبده ــائر فادح ــز وخس ــة تع حمافظ
ــف اجلنســيات إىل  جانــب  ــة مــن خمتل ــاد واألرواح مــن القياديــني واملرتزق يف الســالح والعت
ــطرت   ــعبيةكما س ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــا اجلي ــات غنمه ــات واآللي ــن املدرع ــم م ئ غنا
ــز  ــات تع ــف جبه ــى خمتل ــعبية عل ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــة وأبط ــة الوطني ــوات اجلبه ق
ــوات  ــة إىل كل اخلســائر التــي تلحــق بق ف ــة بدحــر الغــزاة ومرتزقتهــم، إضا  معــارك بطولي
ــة اإلمــارات واألطــراف املواليــة هلــا  الغــزو واالحتــالل  حــرب إعالميــة اســتعرت بــني دول
ــل  ــا حيم ــرف منهم ــرى وكل ط ــة أخ ــن جه ــالح م ــزب اإلص ــني ح ــة وب ــن  جه ــن م يف اليم

ــز. ــارك تع الطــرف اآلخــر مســؤولية اخلســارة يف مع
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ــة  ــكري أن محاول ــدر العس ــاف املص وأض

التقــدم األوىل كانــت باتجــاه مــدارس 

الحــرس مــن جهــة الشــرق فيمــا حــاول 

الغــزاة واملرتزقــة االلتفــاف مــن شــرق 

العمــري، وتــم التصــدي لهــم وإحــراق 

ــيارة  ــرى وس ــة أخ ــاب مدرع ــة وإعط عرب

ــع. ــى الرتاج ــم عل ــا أجربه ــون مم صال

كمــا أكــد املصــدر العســكري أن قــوات 

الجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت كمينًا 

محكمــًا لقــوات الغــزو واملرتزقــة حيــث 

العمــري  معســكر  إىل  اســتدرجتهم 

ــة  ــر مدرع ــم وتدم ــت بتطويقه وقام

وطقــم.

2 0 1 5 /1 1 /1 8

صــدت قــوات الجيــش واللجــان هجومن 

معســكر  علــى  الغــزاة  مــن  متتالــن 

العمــري وأجربتهــم علــى الرتاجــع بعــد 

تدمــر مدرعتــن تابعتــن لقــوى الغــزو 

كمــا تــم إحــراق عربــة وإعطــاب مدرعــة 

وســيارة صالون شــرق املعسكر وتدمر 

مُحكــم  كمــن  يف  وطقــم  مدرعــة 

اســتهدف عمــالء التحالف قرب املعســكر 

 ومحاصــرة مدرعتــن غــرب املعســكر، 

رجــال  اســتهدف  قســيم  نجــد   ويف 

الجيــش واللجــان الشــعبية مدرعة تابعة 

للغــزاة حيــث تــم إحراقهــا ومصــرع مــن 

فيهــا، أمــا يف منطقــة الشــريجة فقــد 

تــم إحــراق دبابتــن ومدرعــة يف بوابــة 

الشــريجة وســقوط عــدد كبر مــن عمالء 

ــف الســعودي. التحال

اســتطاعت  الوازعيــة  منطقــة  ويف 

أن  الشــعبية  واللجــان  الجيــش  قــوات 

تصــد محاولــة زحــف ملرتزقــة العــدوان 

مــن عناصــر اإلصــالح والقاعــدة باتجــاه 

الوازعيــة مــن جهــة املنصــورة، وتــم 

إحــراق وتدمــر مدرعتــن باإلضافــةإىل 

خســائر كبــرة يف األرواح كمانصبــت 

ــا  ــا محكم ــان كمين ــش واللج ــوات الجي ق

ملجموعــة مــن املرتزقــة حاولــوا التقــدم 

مــن إحــدى الشــعاب بمنطقــة املنصــورة 

التابعــة ملحافظــة لحــج باتجــاه مديريــة 

بينهــم  تســعة  لقتــل  أدى  الوازعيــة 

ــن  ــم م ــة منه ــد ثالث ــة عقي ــتة برتب س

قبيلــة البوكــرة بالصبيحــة وتــم إحــراق 

طقمــن عســكرين والذ البقية بالفــرار.

2 0 1 5 /1 1 /2 0

 تقــدم الجيش واللجان الشــعبية باتجاه 

مفــرق يفــرس وأمنــوا مدرســتن كان 

املرتزقــة قــد حولتهمــا إىل معســكرات 

وثكنــات عســكرية يف منطقــة الكالئبــة 

القريبــة مــن املســراخ.
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واســتكمل أبناء مُديرية شــرعب السالم 

والرونــة تشــكيل فــرع )الجبهــة الوطنية 

يف  ومرتزقتــه  العــدوان  ملقاومــة 

مُديريتهــم، حماية لســالم مناطقهم 

مــن أي غــزو  وتحــرك ملرتزقــة العــدوان 

ومتابعــة أحــوال امُلديريــة، ويأتــي هــذا 

االجتمــاع بوجاهــات شــرعب مــن قبــل 

ــات  الجبهــة الوطنيــة يف إطــار اجتماع

مديريــات  كل  يف  تجــري  مُماثلــة 

املحافظــة تنفيــذا ملخرجــات مؤتمــر 

الثبــات الوطنــي ألبنــاء تعــز الــذي انعقد 

يف 28 أكتوبــر بالعاصمــة صنعــاء بعــد 

أربعــة لقــاءات جماهريــة ألبنــاء تعــز 

وكوادرها يف الســلك العسكري واملدني، 

الــذي أقــر قيــام جبهــة وطنيــة ملواجهة 

تعــز  أبنــاء  مــن  ومرتزقتــه  العــدوان 

ليكونــوا بجانــب إخوتهــم مــن قــوات 

ــة  ــعبية يف معرك ــان الش ــش واللج الجي

املقاومــة والتحــرر الوطنــي.

2 0 1 5 /1 1 /2 1

قــام رجــال الجبهــة الوطنيــة ملقاومــة 

العــدوان ومرتزقتــه مــع قــوات الجيــش 

الروضــة  باتجــاه  بالتقــدم  واللجــان 

بريــد  ووصلــواإىل  املرتزقــة،  معقــل 

بــن  عنيفــة  اشــتباكات  ودارت  كالبــة 

الطرفــن، كمــا تصــدى رجــال الجبهــة 

الوطنيــة ملقاومــة العــدوان ومرتزقتــه 

واللجــان  الجيــش  قــوات  بمســاندة 

ــريجة،  ــزاة يف الش ــف الغ ــعبية لزح الش

وأحرقــوا مدرعــة تابعــة للعــدوان.

2 0 1 5 /1 1 /2 2

تمكنــت وحــدات مــن الجيــش واللجــان 

الشــعبية مــن دحــر املرتزقــة مــن عــدة 

ــزون فيهــا  ــوا يتمرك ــاب كان مواقــع وتب

ــرش. ــاه ك ــريجة باتج ــل الش داخ

: 2م 0 1 5 /1 1 /2 3

اســتهدفت القــوة الصاروخيــة تجمعــا 

آلليــات الغــزاة واملرتزقــة كانــوا ينــوون 

التقــدم باتجــاه الوازعيــة وتــم إعطــاب 

مدرعتــن و أربعــة أطقــم ممــا جعــل 

املرتزقــة يرتاجعــون ويلــوذون بالفــرار 

وكانــت ضمــن خســائر املرتزقــة، كمــا 

تــم مقتل مراد ســيف املليكــي القيادي 

اإلخوانــي واملــدرب يف جامعــة اإليمــان 

وهــو مــن أكثــر القيــادات اســتقطابا 

للشــباب يف جبهــة ثعبــات كمــا قتــل 

ناصــر  شــقيق  الشــيباني  نبيــل 

أبــو  كتائــب  يف  القيــادي  الشــيباني 

العبــاس الداعشــية يف الحصــب ومقتل 

محمــد شــرف الشــرعبي نجــل القيــادي 

اإلصالحــي محمــد شــرف الشــرعبي يف 

ــات. ثعب

2 0 1 5 /1 1 /2 3

أكــد مصــدر عســكري أن اإلمــارات ســحبت 

بعــد  الشــريجة  مــن جبهــة  جنودهــا 

مــع  تزامنــآ  منهــم  ثمانيــة  مصــرع 

تقــدم كبــر للجيــش واللجــان الشــعبية 

وســط  اتهامــات لعناصــر حــزب اإلصالح 

بالتــورط يف قتلهــم مــن الخلــف حيــث 

أن املرتزقــة الســلفين مــن أبنــاء الجنوب 

املخطــط  حســب  املقدمــة  يف  كانــوا 

يليهــم جنــود اإلمــارات ويف الخلــف 

عناصــر حــزب اإلصــالح، مــن جانــب آخــر 

حــاول املرتزقــة الزحــف مجــددًا باتجــاه 

الوازعيــة وتــم التصــدي لهــم،  وبفضل 

اهلل تــم إحــراق عــدد مــن اآلليــات ممــا 
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ــار. ــع واالنكس ــى الرتاج ــم عل أجربه

2 0 1 5 /1 1 /2 4

ســقط عــدد كبــر مــن مرتزقــة العــدوان 

الســعودي األمريكي بــن قتلى وجرحى 

وأســرى بأيــدي الجيــش واللجــان أثنــاء 

محاولــة تقــدم فاشــلة باتجــاه معســكر 

العمــري كمــا تــم إحــراق وإعطــاب عــدد 

مــن آلياتهــم وتدمــر مدرعتــن إضافة 

إىل ذلــك مصــرع أكثــر مــن عشــرين مــن 

ســبعن  وإصابــة  العــدوان  مرتزقــة 

آخريــن أثنــاء محاولــة  تقــدم فاشــلة 

باتجــاه معســكر العمــري كما تــم تدمر 

ــرع  ــزاة ومص ــة للغ ــة تابع ــة ثالث مدرع

ــة تقــدم  ــاط محاول طاقمهــا خــالل إحب

 باتجاه معسكر العمري بمديرية ذوباب، 

إضافــة إىل ذلــك مصــرع أمجــد الشــدادي 

نجــل القائــد امليدانــي للمرتزقــة يف 

يف  الشــدادي  فــؤاد  الضبــاب  جبهــة 

ــاب، وأكــد مصــدر  ــة الحمــراء بالضب التب

خــاص أن مــن بــن املرتزقــة الذيــن لقــوا 

مصرعهم  يف محيط معســكر العمري 

بمديريــة ذو بــاب القيــادي الداعشــي 

أمــر  الصبيحــي  الديــن  عــز  املدعــو 

إمــارة دار ســعد بواليــة عــدن حســب 

التصنيــف الخــاص لتنظيــم داعــش. 

الوطنيــة  الجبهــة  رجــال  قــام  كمــا 

الشــعبية  واللجــان  الجيــش  وقــوات 

بتطهــر مناطــق جديــدة يف جبهــة 

املســراخ نجــد ُقســيم هــي: رأس النجــد 

عنيفــة  اشــتباكات  ودارت  والكســارة، 

حــاول بهــا امُلرتزقــة اســتعادة هــذه 

املناطــق دون جــدوى. وبعدانهيــارات 

كبــرة يف صفــوف املرتزقــة مــن حــزب 

اإلصالح، أعلن الجيش واللجان الشــعبية 

ســيطرتهم علــى معســكر املرتزقــة 

يف نجــد قســيم وعلــى موقــع الكســارة 

باإلضافــة إىل اســتهداف مخازن الســالح 

التابعــة للمرتزقــة خلف موقع الكســارة 

هائلــة  نــران  واشــتعال  باملدفعيــة 

فيهــا.

2 0 1 5 /1 1 /2 5

 نجــح أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية 

يف اســتدراج مجاميــع مــن مرتزقــة 

العــدوان إىل ســوق الشــريجة ونصبوا 

لهــم كمينــآ محكمــآ دمــروا فيــه ثالث 

مدرعــات وضلــت أكثــر مــن عشــرين 

جثــة ملقــاة يف الســوق، كمــا حاولــت 

التمركــز  املرتزقــة  مــن  مجموعــة 

ــكر  ــط معس ــزان يف محي ــة الخ يف تب

تــم  تعــاىل  اهلل  وبفضــل  العمــري 

اســتهدافها باملدفعية فاحرتقت آلية 

مدرعــة ووقــع فيهم قتلــى وجرحى.

2 0 1 5 /1 1 /2 7

تــم دحــر مرتزقــة العــدوان من منطقة 

أبطــال  وســيطر  بالوازعيــة  كهبــوب 

الجيــش واللجــان الشــعبية علــى املواقع 

أربــع  وغنمــوا  منهــا  اندحــروا  التــي 

ــلحة،  ــن األس ــرة م ــة كب ــيارات وكمي س

مــن جانــب آخــر ســقط قتلــى وجرحــى 

يف صفــوف مرتزقــة العــدوان بقصــف 

مدفعي للجيش واللجان الشــعبية على 

تجمعاتهــم يف تبــة الخــزان بمحيــط 
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معســكر العمــري، وكان ضمــن املرتزقة 

الذيــن قتلــوا أثنــاء محاولــة التقــدم 

بمديريــة  العمــري  معســكر  باتجــاه 

ذوبــاب ثالثــة مــن القيــادات امليدانيــة 

ــي ــده العطف ــم عب ــة وه للمرتزق

واإلريانــي  ومحمودالجبيحــي 

الفتاحــي.

ــان  ــش واللج ــال الجي ــل أبط ــا واص كم

ودحــر  التقــدم  إحــراز  الشــعبية 

عصابــات  مــن  العــدوان  مرتزقــة 

جبهــات  يف  والقاعــدة  اإلصــالح 

وأفــاد  قيادتهــم،  ومصــرع  عــدة، 

القيــادي  بمصــرع  ميدانــي  مصــدر 

ــة املدعــو الشــيخ  ــات املقاول يف عصاب

ســرور عبــد امللــك ســلطان شــيخ عزلــة 

بنــي محمــد الشــمايتن ورفيقــه عبــد 

اهلل ياســن قــرب الكســارة يف نجــد 

»أنهــم  املصــدر:  وأضــاف  قســيم، 

حاولــوا التقــدم بمســاندة الطــران 

ــف  ــة واملخغ ــارك يف حم ــوض املع لخ

غــزاول  واألحيــاد  والرامــة  والقحــف 

ــة األقــروض وقتلــت العديــد مــن  عزل

عناصرهــم اإلرهابيــة وجــرح آخــرون. 

وذكــر املصــدر أســماء بعــض القتلــى 

يف صفــوف املرتزقــة وهــم: ماجــد 

وعبــد  اهلل  عبــد  وحمــود  الفقيــه 

وعبــد  اهلل  عبــد  محمــد  املعطــي 

النــور الســيدوعصام عبــد اهلل وأحمــد 

عبــد اهلل وهنــاك آخــرون لــم نعلــم 

بأســمائهم، وأوضح املصدر أن معارك 

دامية شــهدتها الجبهات القتالية يف 

تعــز وكانــت تقدمــات ســريعة للجيش 

واللجــان وانهــزام للمرتزقــة ومقتــل 

والعناصــر  القيــادات  مــن  العديــد 

ــدوان  ــران الع ــًا أن ط ــة، مبين االرهابي

ــة  ــف بكثاف ــي قص ــعودي األمريك الس

ــه  ــاندة مرتزقت ــه ملس ــة من يف محاول

بأماكــن عــدة.

2 0 1 5 /1 2 /3

مصــرع خمســة وعشــرين مــن مرتزقة 

العــدوان وأســر عــدد آخــر وتدمــر عدد 

مــن آلياتهــم العســكرية يف أماكــن 

متفرقــة بالوازعيــة.

2 0 1 5 /1 2 /4

ــذي  نقــض جديــد لالتفــاق القبلــي ال

ماويــة  مديريــة  أبنــاء  عليــه  وقــع 

مرتزقــة  مــن  مجاميــع  وحاولــت 

العــدوان الســعودي األمريكــي التمركز 

يف عــدة جبــال باملديريــة إال أن أبنــاء 

الجيــش  مــع  بالتعــاون  املنطقــة 

لهــم  تصــدوا  الشــعبية  واللجــان 

التــي  املواقــع  كل  مــن  ودحروهــم 

اســتحدثوها.

الوطنيــة  الجبهــة  رجــال  قــام  كمــا 

الشــعبية  واللجــان  الجيــش  وقــوات 

يف  الصنمــة  منطقــة  بتطهــر 

تقدمــت  كمــا  وتأمينهــا،  األحيــوق 

القــوات يف الضبــاب وطهــرت فلتــن 

جنــوب فنــدق الحرمــن، هــذا وســقط 

عــدد كبــر مــن القتلــى والجرحــى يف 

صفــوف العــدو بهاتــن العمليتــن.

2 0 1 5 /1 2 /5

واللجــان  الجيــش  أبطــال  تقــدم 

منطقــة  يف  اهلل  بفضــل  الشــعبية 

الســحي بالشــريجة التــي كان يتمركــز 

فيهــا الغــزاة واملرتزقــة وطردهــم 

منهــا والســيطرة علــى أربعــة مــن 

مواقعهــم.

2015/12/6

واللجــان  الجيــش  أبطــال  تقــدم 

األحيــوق  جبهــة  يف  الشــعبية 

بالكامــل  الصنمــة  قريــة  وطهــروا 

املبــذل مــن  تبــاب يف جبــال  وعــدة 

كمــا  الســعودي،  العــدوان  مرتزقــة 

تقــدم الجيــش واللجان الشــعبية على 
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وكان  األحيــوق  باتجــاه  املرتزقــة  مواقــع 

التقــدم مــن اتجــاه شــعبوب وبحمــداهلل 

تمكنــوا مــن تطهــر عــدة مواقــع فيمــا 

تقدمــت وحــدات أخــرى مــن الجيــش واللجان 

الشــعبية مــن جهــة أخــرى يف الوازعيــة 

باتجــاه منطقــة الصنمــة وتــم تأمينهــا 

ــوا  ــى وصل ــدم حت ــوا التق ــل وواصل بالكام

علــى مشــارف قريــة املبــذل مــن اتجــاه جبــل 

شــعبوب وتــم دحــر الغــزاة واملرتزقــة من 

عــدة مواقــع.

2 0 1 5 /1 2 /7

مقتــل املدعــو حســن األهــدل، يف جبهــة 

ــام يف  ــزرع األلغ ــوم ب ــو يق ــراخ، وه املس

أحــد  املدعــو  ويُعــد  العامــة،  الطرقــات 

قيــادات املرتزقــة املقربــن مــن الشــراجي، 

برتبة عقيدكما قصفت القــوة الصاروخية 

بصواريــخ  الشــعبية  واللجــان  للجيــش 

الكاتيوشــا تجمعــا ملرتزقــة العــدوان يف 

ــذ  ــتعدون لتنفي ــوا يس ــري كان ــث العم مثل

زحــف جديــد علــى املعســكر فســقط منهــم 

ــى وجرحــى. ــن قتل ــر ب عــدد كب

2 0 1 5 /1 2 /8

مصــرع 6 كولومبيــن وقائدهــم فيليــب 

ســتيتمان األسرتالي الجنسية يف مواجهات 

القتلــى  أن  مصــادر  وأفــادت  العمــري 

الكولومبين وقائدهم األسرتالي قدموا إىل 

اليمــن ضمــن شــركة بــالك ووتــر األمريكيــة 

التابعــة لقــوات الغــزو واالحتــالل حيــث تــم 

مقتــل ســبعة أجانــب بينهــم بريطانــي 

ـ »بــالك ووتر«  يدعــى »ارثربوبنســرت« تابعن ل

يف منطقــة ذوبــاب كمــا تــم مقتــل املرتــزق 

الربيطانــي يف بــاب املنــدب بمحافظــة تعــز 

اســمه آرثــر كنجســتون برتبــة كولونيــل كان 

يعمــل مدربا يف معســكر الصباحــة والقوات 

الخاصــة بصنعــاء قبــل أربعــة أعــوام.

2 0 1 5 /1 2 /9

ــالك  ــركة ب ــات ش ــن عملي ــؤول ع ــرع املس مص

مكســيكي  اليمــن  يف  األمريكيــة  ووتــر 

»ماسياســباكنباه«. يدعــى  الجنســية 

ــة  ــال الجبه ــي أن رج ــدر محل ــاد مص ــا أف كم

الوطنية مع أبطال الجيش واللجان الشعبية 

تمكنــوا مــن الســيطرة على منطقة الشــقب 

بصــرب، وتعــد هــذه املنطقــة أهــم مدخــل 

إىل جبــل العــروس الواقــع تحــت ســيطرة 

مرتزقــة العــدوان.

2 0 1 5 /1 2 /1 0

مصــرع ثمانيــة مــن املرتزقــة وإصابــة ثالثــة 

خــالل  ســودانيون  بينهــم  آخريــن  عشــر 

اســتهداف الجيــش واللجان الشــعبية تجمعا 

و مصــرع  للمرتزقــة يف منطقــة حديــد 

مرتــزق أرجنتينــي تابــع لشــركة بــالك ووتــر 

معســكر  مواجهــات  يف  بجراحــه  متأثــرا 

العمــري، وأفــادت مصــادر أن األرجنتينــي 

الصريــع يدعــى فرنــارد المــوس وقــد جــرت 

محاولــة إســعافه على متن بارجــة أمريكية 

يف خليــج عــدن، وكان يعمــل قبــل دخولــه 

فرنســية  فرقــة  يف  عضــوا  اليمــن  إىل 

تدعــى الفيلــق األجنبــي تابعة لشــركة بالك 

ووتــر، ويف  حيفــان  تقــدم أبطــال الجيــش 

ــل  ــى جب ــيطروا عل ــعبية وس ــان الش واللج

الريامــي والتبــاب املجــاورة لــه التــي تطــل 

علــى مناطــق التبيعــة واملحربــي وبنــي 

علــي  وتشــرف أيضا على الطريــق الواصل 

بــن منطقتــي بنــي علــي والخزجــة، كمــا 

قصفــت القــوة الصاروخيــة واملدفعيــة 

للجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــات الغــزاة 

املتكــررة  التقــدم  ومحــاوالت  واملرتزقــة 

وأوقعــت فيهــم إصابــات محققــة واحرتقت 

عــدد مــن آلياتهــم وســقط منهــم أعــداد من 

ــى. ــى والجرح القتل

2 0 1 5 /1 2 /1 1

القــوة الصاروخية للجيش واللجان الشــعبية 

اســتهدفت البارجــة الحربية الســابعة للغزاة 
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وأغرقتهــا بالقــرب مــن ســواحل املخــا، 

الصاروخيــة  القــوة  اســتهدفت  كمــا 

للجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــات 

ــري  ــث العم ــة يف مثل ــزاة واملرتزق للغ

تالهــا  كاتيوشــا  صواريــخ  بثالثــة 

باألطقــم  للمرتزقــة  جماعــي  فــرار 

واملدرعــات.

اســتهدفت مدفعيــة  الوازعيــة  ويف 

تجمعــا  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 

الشــقرة،  منطقــة  يف  للمرتزقــة 

ــة  ــة مدرع ــراق آلي ــل اهلل إح ــم بفض وت

ووقــع يف صفوفهــم قتلــى وجرحــى، 

كمــا تمكــن أبطــال الجبهــة الوطنيــة 

وقــوات الجيــش واللجــان الشــعبية مــن 

الســيطرة علــى منطقــة الــوايف بجبــل 

ــإن  ــي ف ــدر ميدان ــب مص حبشي،وبحس

مدينــة تعــز شــهدت معــارك ضاريــة 

واشــتباكات  املناطــق،  مــن  عــدد  يف 

ســيطر  بينمــا  ثعبــات  يف  عنيفــة 

الجيــش واللجــان علــى منطقــة الــوايف 

ــن  ــرفاء م ــاندة الش ــي بمس ــل حبش بجب

أبنائــه، وأفــادت مصــادر مصــرع أربعــة 

ســودانين وإصابــة اثنــي عشــر آخريــن 

يف قصف اســتهدف تجمعــا للمرتزقة 

كــرش،  يف  الشــاطري  مصنــع  يف 

لجنــود  جثــة  عشــرة  اثنتــا  ووصلــت 

ســودانين إىل قاعــدة العنــد قتلــوا يف 

القصــف األخــر بمنطقــة كــرش.

2 0 1 5 /1 2 /1 4

أطلقــت صــاروخ  الصاروخيــة   القــوة 

باليســتي نوع توشــكا على مركــز قيادة 

عمليــات الغــزاة بـــشعاب الجــن يف   بــاب 

املنــدب والصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــة 

عاليــة وارتفــع قتلــى الغــزاة واملحتلــن 

صريعــًا  وخمســن  واثنــن  مئــة  إىل 

ــادة  ــز قي ــى مرك ــكا عل ــة توش يف ضرب

ــث  ــاب املندبحي ــدوان يف ب ــات الع  عملي

كانــت الخســائر املاديــة ثــالث طائــرات 

أباتشــي وأكثر من أربعن آلية عســكرية 

مصفحــات  وخمــس  عربــات  وســبع 

 مدرعــة تتبــع شــركة بالك_ووتــر إضافــة 

باتريــوت  منظومتــن  إعطــاب  إىل 

وتدمــر مبانــي قيــادة الغــزاة مــن بــن 

ــة. ــائر املادي الخس

وكان القتلــى  اثنــن وأربعــن قتيــال مــن 

عناصــر بــالك ووتــر يف عمليــة بــاب 

املنــدب تــم التعــرف علــى جثــث ثالثــة 

وعشــرين ســعوديًا وتســعة إماراتيــن 

بينهــم  مغاربــة  ضبــاط  وســبعة 

قيــادات يف ضربــة بــاب املنــدب كمــا 

تــم مصــرع قائــد القــوات الســعودية 

الغازيــة العقيــد الركن عبداهلل الســهيان 

وقيــادات عســكرية إماراتيــة يف ضربــة 

 توشــكا بــاب املنــدب ومصــرع كآل مــن:

- قائــد معســكر الغــزاة يف بــاب املنــدب 

العقيــد اإلماراتــي ســلطان بــن هويــدان 

إثــر ضربــة توشــكا.

ووتــر  بــالك  مرتزقــة  كتيبــة   -قائــد 

األمريكية الكولومبــي »كارل« يف ضربة 

توشــكا.

- اثنــي عشــر ضابطًا مغربيًا مــن القوات 

البحريــة الخاصــة املغربيــة يف عمليــة 
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توتشــكا النوعيــة يف بــاب  املنــدب.

- األمريكــي املتــورط يف أعمــال إجرامية 

يف العــراق »جــورج إدغرماهونــي« أحــد 

عناصــر بــالك  ووتــر يف بــاب املنــدب .

العميــد صالــح محمــد الصبيحــي   -  

أحــد قيــادات املرتزقــة يف عمليــة بــاب 

املنــدب.

وتــم التعــرف علــى جثــة مرتــزق مــن 

بــالك ووتــر يدعــى »موشــي كابــروف« 

لقــي  روســي  أصــل  مــن  إســرائيلي 

 مصرعــه يف ضربــة بــاب املنــدب أيضــا، 

كمــا تــم تدمــر آليــة تابعــة للمرتزقــة 

يف قصــف صاروخــي اســتهدف تجمعا 

ــاب. ــبكة بذوب ــل الش ــم يف جب له

2م 0 1 5 /1 2 /1 5

حــاول مرتزقــة العــدوان التقــدم باتجاه 

الجحمليــة مُســتغلن الهدنــة فيمــا 

ــائر  ــقوط خس ــم، وس ــدي له ــم التص ت

يف األرواح والســالح، كمــا دمــر الجيــش 

ــزاة  ــات للغ ــالث آلي ــعبية ث ــان الش واللج

واملرتزقــة أثنــاء محاولتهــم التقــدم 

باتجــاه معســكر العمــري يف ذوبــاب.

2م 0 1 5 -1 2 -2 3

واللجــان  للجيــش  صاروخــي  قصــف 

الشــعبية اســتهدف تجمعــًا ملرتزقــة 

خلــف  األمريكــي  الســعودي  العــدوان 

شــبكة ذوبــاب ومصــرع أحــد مرتزقــة 

اليخانــدرو  ويدعــى  ووتــر  البــالك 

صاروخــي  قصــف  خــالل  تورينــوس 

استهدف تجمعًا للغزاة يف منطقة ذو 

بــاب كمــا تقدمت قــوات الجيــش واللجان 

الشــعبية يف جبهة املســراخ وســيطرت 

علــى عــدد مــن املواقــع والتبــاب بعــد 

فــرار املرتزقــة منهــا.

2م 0 1 5 -1 2 -2 4

شــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية 

هجومــا مباغتــا علــى مواقــع الغــزاة 

واملرتزقــة جنــوب غرب معســكر العمري 

وبفضــل اهلل تــم دحرهــم مــن أربــع 

وتدمــر  بالكامــل  وتأمينهــا  تبــاب 

منهــم،  العشــرات  وقتــل  مدرعتــن 

بعدهــا وصلــت تعزيــزات كبــرة للغــزاة 

الســتعادة  محاولــة  يف  واملرتزقــة 

مواقعهــم مســتعينن بغطــاء جــوي 

كثيــف بالقنابــل العنقوديــة لكــن القــوة 

الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية 

اســتهدفت تجمعاتهم بثالثن صاروخ 

كاتيوشــا لتفشــل كل محاوالتهــم.

2م 0 1 5 -1 2 -2 6

 مصــرع عــدد مــن الغــزاة واملرتزقــة 

يف قصــف اســتهدف تجمعــا لهــم يف 

أطــراف السلســلة الجبليــة جنوبــي غرب 

العمــري.

2م 0 1 5 -1 2 -2 7

هــروب جنــود وآليــات الغــزاة واملرتزقــة 

من السلســلة الجبليــة الجنوبية الغربية 

اســتهدافها  بعــد  العمــري  ملعســكر 

اســتطاع  كمــا  الكاتيوشــا،  بصواريــخ 

إحبــاط  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 

العــدوان  ملرتزقــة  تســلل  محاولــة 

الســعودي األمريكــي باتجاه الــردف غرب 

ــن يف  ــى موقع ــيطروا عل الوازعيةوس

جبهــة الضبــاب باتجاه جبل حبشــي بعد 

دحــر املرتزقــة منهمــا تاركــن خلفهــم 

ــة مــن الســالح. عــددا مــن الجثــث وكمي

2م  0 1 5 -1 2 -2 8

طهــر الجيــش واللجــان الشــعبية حصــن 

ــل  ــرب معاق ــة أك ــة الكرب ــاوة ومنطق الع

املرتزقــة يف جبــل حبشــي كمــا تــم 

إســقاط طائــرة اســتطالع تابعة لتحالف 

العــدوان يف منطقة الجحملية، إضافة 
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الصاروخيــة  القــوة  قصفــت  ذلــك  إىل 

للجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــا للغزاة 

واملرتزقــة يف مثلــث العمــري بثمانيــة 

بدقــة  وإصابتهــم  كاتيوشــا  صواريــخ 

عاليــة ممــا أوقــع فيهــم العديــد مــن 

ــى. ــى والجرح القتل

2م  0 1 5 -1 2 -3 0

 القــوة الصاروخيــة اســتهدفت تجمعــات 

الغربيــة  الجهــة  للغــزاة واملرتزقــة يف 

ملــدارس العمــري ومصــرع عــدد مــن الغزاة 

مــن جنســيات مختلفــة.

2م 0 1 5 -1 2 -3 1

بصواريــخ  الصاروخيــة  القــوة  دكــت 

الكاتيوشــا تجمعــا لجنــود وآليــات الغــزاة 

ومرتزقتهــم يف مثلــث ومجمعذوبــاب 

ــخ  ــة بصواري ــوة الصاروخي ــت الق ــا دك كم

واملرتزقــة  للغــزاة  تجمعــا  الكاتيوشــا 

يف الجهــة الشــمالية ملفــرق األحيــوق 

بمديريــة الوازعيــة واســتهدفت تجمعات 

للغــزاة واملرتزقــة يف مديريــة حيفــان 

الكاتيوشــا. بصواريــخ 

ــرش  ــن ك ــة فماب ــح الرؤي ــا تتض ــن هن  م

والوازعيــة وذو بــاب واملســراخ  والشــريجة 

ونجــد وقســيم تتــواىل أخبــار  انتصــارات 

األبطــال،

 وتأتينــا بشــائر مصــرع مرتزقــة العــدوان 

يف عــدة مواجهــات يف الجبهــات أو  كمــن 

محكــم علــى أيــدي أبطال الجيــش و اللجان 

ــكرات  ــى يف املعس ــرات القتل ــع عش فيوق

مــن  مختلــف الجنســيات وتدمــر عشــرات 

اآلليــات واملدرعــات، وأوســع مقــربة للغــزاة 

يف تاريــخ  الغــزو تعــز مــن كان يراهــن 

عليهــا الغــزاة والعمــالء

 وحشــدوا وجمعوا لها كل الجنســيات كانت 

هــي  ســبب الفشــل الذريــع لقــوى العــدوان 

فجبهــة ومعركــة تعــز ال تقــل أهميــة عــن 

ــك  املعــارك والجبهــات التــي يخوضهــا  تل

أبطــال اليمــن فيمــا وراء الحــدود، فكمــا أن 

األخــرة تمثــل ردا علــى قصــف العــدوان 

 فــإن تعــز تمثــل درعــًا حاميــًا لليمــن ككل 

االحتــالل  قــوات  وحاجــزًا منيعــًا يصــد 

تعــز  علــى  ســيطرته  دون  ويحــول 

ــة الدخــول إىل محافظــات  باعتبارهــا بواب

علــى  عصيــة  تعــز  وســتظل  الشــمال، 

مرتزقــة العــدوان وســتظل الحاملــة مهمــا 

مــرت األزمــان  وســتظل  صخــرة صمــاء يف 

وجــه كل غــاز ومحتــل ومرتــزق.
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حقائق وأدلة
ي
بقم/ آمنة البخيىة

الفت 
ة

ــا؟ و� يــة ولي�ة عيــة املن�ة مس إعــادة ال�ش بــدأت الســعودية الــرب عــىل اليمــن �ب

ــررة  ــة حم ــا حمافظ ــدن وأعلنوه ــوا ع ــه ودخل ــبب نفس ــا للس ــات مهع ــب الكوم أغل

؟ وملــاذا مثــال  ي حــرر أجنــىب ن و�ب نيــ�ي ــررت مــن �ي
ة

م؛ والســؤال كيــف � ــت ســيطر�ة
ة

و�

ي املافظــات؟
ة

� ــر�ي �ب
ة

عيــة � عيــة إىل عــدن بعدهــا تتــوىل ال�ش ل يــمة إعــادة ال�ش

ا، وأي احتالل  ــر�ي
ة

ــواب أن هــذا احتــالل وليــس � والب

ي 
ن

ــ� � ــدث مث ــن عــدة جنســيات مل �ي ــذا املشــل م ه

ــر�ي الوطــن مــن الغــزاة 
ة

ــر�ي هي �
ة

العــامل، ومعــىن ملكــة �

، والدليــل عــىل الحتــالل عــدم عــودة  ن ل املواطنــ�ي

ي �ة 
رهابيــة الــىة ماعــات الإ ــا خوفــا مــن الب عيــة إل�ي ال�ش

، والدليــل عــىل وجــود  هــا مــن قبــل املتــل الــرمسي ن�ش

ا مــا  ــذ�ب والســحل، وأخــري رهــاب أمعــال القتــل وال الإ

ا عــن  عــالن القاعــدة مســؤولي�ة إ جــرى ملافظــة عــدن و�ب

ــة عــىل  ــه القيقي هداف
أ
ــوذج ل

ن
ــذا � ــات وه ــك العملي تل

ــراب  ــل خ ــون ب زن ــة ول مه �ي عي ــادة رسش ــال إع ــن ف اليم

ــة. عي مس إعــادة ال�ش ودمــار وقتــل �ب

العــدوان  ذرائــع  مــن  يعــة  ذر إل  عيــة  ال�ش تكــن  ومل 

يعــة الثانيــة للعــدوان عــىل اليمــن هي الوثيــون،  والذر

ن حصيح فملاذا  ضنــا أن مــا يقولونــه عــن الوثيــ�ي وإذا افرة

يقصفــون املنــازل الســكنية واملــدارس واملستشــفيات 

ســواق وحمطــات 
أ
كت وال والطرقــات واملصانــع والــ�ش

ــن  ــة مل تســم م ي �ش
أ
ــن واملتاحــف ال ك ما

أ
ــط حــىة ال النف

. التدمــري ...الن

ت ال مقا
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هــداف العــدوان 
أ
ي ل

 النمــوذج الثــا�ن
ّ

 وهــذا يعــد

غــري  ن  الوثيــ�ي عــن  يقولونــه  مــا  أن  ويثبــت 

ــة  يع ــم ذر اء عل�ي ــرة ــح، وأن الكــذب والف حصي

يــد  للعــدوان ليــس إل؛ فــإذا كن العــدوان �ي

ــدة  ــارب القاع ــاذا ل �ي ــال فمل ــن فع ــري لليم الن

ي 
ن

وداعــش، وإن كن حصيحــا أنــه مل يكــن هل يــد �

نــوب؟  ي الب
ن

انتشــارها �

 !! ن والوثيــ�ي عفــاش  قاعــدة  ــا  إ�ن ســيقولون 

ن  ــا قاعــدة عفــاش والوثيــ�ي ضنــا أ�ن وإذا افرة

اتــم؟ ملــاذا لتذهبــون  ا بطا�أ دفو�ن فملــاذا تســ�ة

نــوب  ي الب
ن

ــا � ي تســيطر عل�ي
إىل املناطــق الــىة

وهــا وأعلنــمة 
ة
ي حرر�

لتحرروهــا كملناطــق الــىة

ا  دفو�ن قــل ملــاذا ل تســ�ة
أ
ــا؟ عــىل ال الســيطرة عل�ي

دفون  ــ�ة ؟ تس ن ــ�ي ن والوثي ــي�ي دافم للعفاش ــ�ة كس

ــر  م
أ
ــص ال ن ــا �ي ــم وعندم ــا قاعد�ة �ن

أ
ن �ب ــ�ي م امل�ة

م!!  ــا قاعد�ة داف القاعــدة نفهسا تقولون إ�ن اســ�ة

وهــذا يــدل عــىل أنــم انتشــار للقاعــدة وداعــش 

ــذا  ا، و�ب
ن

دا� يــدون اســ�ة نــم ل �ة
أ
نــوب ل ي الب

ن
�

كــن  نــه ل�ي
أ
ــري لليمــن أبــدا ل يــدون الن ل �ة

ــم؛  ي ظــل وجــود إرهاب
ن

ــاك خــري � أن يكــون هن

ي اليمــن 
ن

ــس � رهــاب لي ــم أســاس الإ ــد أن ويؤك

رهاب،  ي لك مــاكن يتواجــد فيــه الإ
ن

ســب بــل �
ن

�

رهــاب بشــىة أنواعــه  بــون الإ ار
ة

وإل فــم ل �

ومســمياته وبنفــس قــوة العــدوان عــىل اليمــن؟

ن  غاثــة مــن أراد الســوء بفلســط�ي ــم لإ ملــاذا ذهب�ة

ــرؤوا  ب
ة

ــن � ــد مل ول كي ؟ أ ن ــن�ي ات الس ــ�ش ــل ع قب

ــن أراد  ــل لك م ي قت
ن

ــم معــالؤمه � ن
أ
ــذا ل عــىل ه

لفعــل لســمة أســاس  ن وإذا كنــمة �ب إغاثــة فلســط�ي

ى مــاذا ســيفعل هــذا التحالــف  رهــاب فســرة الإ

ــة 
ن

عايتــم ملاك� ديــد الــذي �ة إنشــاؤه مؤخــرا �ب الب

رهــاب!!! الإ

رهــاب كتحالف  ة الإ
ن

الــف ماك�
ة

هــل ســيكون �

العــدوان عــىل اليمــن وبنفــس القــوة؟ ســنعرف 

ــق  ــذه القائ ن ه ــ�ي ــن ب ــب وم ي ــواب معــا قر الب

ــا  كــن التشــكيك ف�ي هنــاك حقيقــة واحــدة ل �ي

هــذه  خــالل  ومــن  هللا  أنصــار  حقيقــة  وهي 

التســاؤلت ســتعرفون مــن أول مــن أســقط 

ي اليمــن، وأعلــن الــرب 
ن

رمــوز الفســاد والظــم �

ول 
أ
ي الصــف ال

ن
ــدم نفســه � ــاب، وق ره عــىل الإ

ــه  ــذل نفس ــام بب ــدوان فق ــض الع ــه ورف ت ملوا�ب

ــدوان  ــة الع ــك ملوا�ب ل ــا �ي ــاهل ولك م ــده وم وول

ف؛  ــ�ش ــدان ال ي مي
ن

ــه � ــدوان وواج ــاوم الع إذ ق

ــم  ــذه حقيق�ة ــار هللا!!! وه ــؤلء مه أنص ــس ه ألي

ــا.  ــدوان التشــكيك ف�ي ــد الع ي ي �ي
ــىة ال

ومــن خــالل مــا تقــدم نعــرف حقيقــة الســعودية 

ي لك مــاكن، 
ن

رهــاب ودمعــه � ا الإ أول مــن إنشــا�أ

ــه إرهــا�ب  ي ماكن
ــىن ســالم لتب ــا مــن تشــويه الإ ني و�ش

ا ومصالهــا  ن سياســ�ة وتطرفــا تســتخدمه لتمكــ�ي

ي 
ن

ــذا تكــون ســببا رئيســا � ــا �ب لث ــة، و�ش ي املنطق
ن

�

ــدف  �ب بيــة  والعر ســالمية  الإ البلــدان  تدمــري 

ــا مــن قبــل قــوى الــ�ش  رهــاب ف�ي بــة الإ حمار

ي اليــد الرئيســة هلــم 
ن

يــاك وإرسائيــل � مر
أ
ممثــ�ة �ب

 . ر التدمــري يعــة ومــرب ــم الذر ــا مــن تعط�ي �ن
أ
ل

ن  ــري
ة
ــك � عل ب

ة
ــق � ــذه القائ خــري أليســت ه

أ
ي ال

ن
�

ــل تعــرف الــق مــن الباطــل. ب
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البدايــة خلــق اهلل آدم وخلــق حــواء مــن يف 
ضلعــه كمــا يقــال؛ واملتأمــل بعمــق يــرى أن 
 
ً
 واحــدا

ً
اهلل أراد بذلــك أن يكــون آدم وحــواء شــيئا

ــا مســتقلني وأن يكمــال بعضهمــا بعضــا  ال أن يكون
ــاألم واألخــت  ــزوج أمــا هــي ف ــو األب واألخ و ال فه
ــاة و  ــا دوره يف احلي ــم كل منهم ــة وأن يعل والزوج
يؤديــه ليصــال بذلــك إىل مقــام االســتخالف الــذي 
أراده اهلل هلمــا رغــم أن هنــاك مــن يعطــي بدايــة 
خلــق اهلل حلــواء مفهومــا آخــر بأنهــا خلقــت مــن 
ضلــع أعــوج لتعزيــز مفهــوم النقــص فيهــا؛ وهــذا 
جــزء ممــا حيصــل يف حياتنــا بــني الرجــل و املــرأة 
فنحــن أمــام صراعــات إمــا منافســة أو حماولــة 

إخضــاع أحدهمــا لآلخــر.                             

 يف كل أشــكال الصــراع بينهمــا تأتــي عندمــا 
يربــى أي منهمــا يف أســرة رمبــا كان يعامــل فيهــا 
ــل  ــل األق ــر فجع ــن اآلخ ــل م ــني أفض ــد اجلنس أح
ــه األفضــل  اهتمامــا ينــزع ألن يثبــت كل يــوم بأن
أو قــد يكــون نتيجــة للصــورة التــي رمسهــا األب أو 
األم يف أعــني أبنائهــم وبناتهــم وينتقــل كل ذلــك 

ــل. ــة وإىل العم ــت الزوجي ــزل إىل بي ــن املن م
مــا جيــري يف احلقيقــة هــو معركــة حاميــة الوطيس 
ال نعلــم مــىت ســتنتهي مــع العلــم أنــه ال يوجــد 
منتصــر فيهــا ألن املــرأة والرجــل يف مركــب واحــد 
وانتصــار أحدهمــا كمــن يكــدس كل حمتويــات 
ــذه  ــرق ه ــي غ ــا يعن ــدة م ــة واح ــب يف جه املرك

.
ً
املركــب وانتهــاء املــرأة والرجــل معــا

مــا نتمنــاه هــو أن تبــث ثقافــة الشــراكة واحلــب 
مــن البدايــة بــني األخ واألخــت يف األســرة الواحــدة 
فهمــا مكمــالن لبعضيهمــا وال يطيــب العيــش 
ــوق  ــة اإلخضــاع والتف إال بهــذا التكامــل ونبــذ ثقاف
التــي تنهــش جمتمعاتنــا وتنــذر بتدمريهــا، وهذا 
ــة ســيحل الكثــري مــن  ــاء اهلــادف مــن البداي البن
املشــاكل واألوجــاع التــي يشــكو منهــا كال اجلنســني 
وخيفــف مــن حــدة الصــراع املقيــت الــذي نعيشــه 

كل يــوم.
 كل ذلــك قــد يصــل بنــا إىل االســتقرار والســكينة 

التــي هــي حلــم كل اجملتمعــات.
ودمتم خبري

رجل وامرأة!!!

بقلم/ رقية أحمد شرف الدين

ت ال مقا
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مــن خــالل قــراءة التاريــخ العملــي، ودراســة اجملتمــع 
مــع  للتعامــل  الواقعيــة  الصــورة  جنــد  اإلســالمي، 
املــرأة يف ظــل املفهــوم اإلســالمي يف عهــد الرســالة 
ــلم-  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول - صل ــل الرس ويف تعام
ــن  ــرأة م ــر امل ــة لتحري ــورة الناصع ــا الص ه

ّ
ــا، فإن معه

ــة، والتعامــل االســتعالئي، ومفهــوم  النظــرة االحتقاري
االســرتقاق، ومنحهــا احلقــوق املدنيــة والسياســية.

فــال خيفــى علــى املتأمــل يف ســرية النبــي - صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم- وســنته تلــك النقلــة النوعيــة التــي 
حدثــت للمــرأة يف ظــل تعاليمــه وهديــه، حــىت ليمكــن 
ــاه  ــا جت ــا كان مألوف ــى م ــورة عل ــدث ث ــه أح ــول بأن الق
املــرأة يف هــذا العصــر ومــا ســبقه مــن عصــور، فقــد أحيــا 
لــم واضطهــد، 

ُ
 املســتضعف الــذي ظ

َ
النبــي هــذا الكيــان

ــه، وكبــت وأقصــي  ــه، وســلبت إرادت هنــت كرامت
ُ
وامت

ــة وأزمــان متباعــدة، ال شــيء  علــى مــدى حقــبٍ طويل
ــأن كان  ــوة ب ــم والقس ــغ الظل ــىت بل ــى، ح ــه أنث إال لكون

أحدهــم يغــذو كلبــه ويئــد ابنتــه!!
محــل النبــي - صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم- لــواء الدفاع 
عــن حقــوق املــرأة يف زمــن مل يكــن للمــرأة فيــه أدنــى 
حــق، وانطلــق يف محلتــه لتكريــم املــرأة مــن قولــه 
 
َّ
تعــاىل: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم« و قولــه تعــاىل: »وهلــن

مثــل الــذي عليهــن باملعــروف«.
ولقــد انطلقــت املــرأة إىل جنب الرجــل يف عملية التغيري 
االجتماعــي والفكــري الــذي محلتــه الدعــوة اإلســالمية، 
فاســتجابت خطــاب الدعــوة، وآمنــت وجاهــدت وهاجرت 
إىل جنــب الرجــل مــن غــري تفريــق، أو نظــرة اســتعالء 
 ،

ً
ــا ــدة ونظام ــالم عقي ــوا باإلس ــن آمن ــال الذي ــن الرج م

 للحيــاة.
ً
 جديــدا

ً
وفهمــا

ــرة  ــة واهلج ــوة والبيع ــة يف الدع  الطليع
ّ
ــن ــكان منه ف

 املتعلمــات 
ّ
واجلهــاد والثقافــة واملعرفــة، كمــا كان منهــن

 الرجــال يف أخــذ علــوم الشــريعة 
ّ
اللواتــي يلجــأ إليهــن

ــا. وأحكامه
الكــرى خدجيــة بنــت   املؤمنــني 

ّ
م

ُ
أ  :

ّ
نذكــر منهــن

بــي 
ّ
ــن آمــن بالن

َ
ل م

ّ
خويلــد - رمحهــا اهلل-، فقــد كانــت أو

قــه، وكانــت خدجيــة 
ّ
- صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم- وصد

ــاء قريــش، فصرفــت أمواهلــا يف ســبيل  مــن أثــرى أثري

د/ هدى علي العماد   

الصورة الواقعية للتعامل مع المرأة 
        في ظل المفهوم اإلسالمي 

                عهد الرسالة أنموذجًا

ملف العدد
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ــة  ــن ثري ــت م ــىت حتول اهلل ح
موســرة إىل فقــرية ال متلــك 
مــن  هلــا  كان  شــيئا؛ًلذا 
والكرامــة  الرفيــع،  املقــام 
املوفــورة عنــد اهلل ســبحانه 
عليــه  اهلل  -صلــى  ورســوله 
وآلــه وســلم- .ونقــرأ يف تأريــخ 
الدعــوة والســري الشــخصية 
لذلــك اجليــل الرائــد نقــرأ 
ــع،  ــاء اجملتم ــرأة يف بن دور امل
الرجــل  مــع  ومســاهمتها 
ــالمية  ــارة اإلس ــاء احلض يف بن
ــرت وجــه التأريــخ، 

ّ
التــي غي

ســاهمت داعيــة ومهاجــرة 
وجماهــدة، حتملــت التعذيب 
والقتــل، وشــاركت يف ميــدان 
شــاعرة  وكانــت  القتــال، 
وعاملــة يف ظــل اإلميــان، وقيــم 
ــقيقها  ــب ش ــالم، إىل جن اإلس
الرجــل، ذات شــخصية وكيــان 
ونذكــر  م، 

َّ
ومكــر إنســاني 

ــم ــم والقي ــك املفاهي لتل
مناذج 

عمــار  م 
ُ
أ ــة 

ّ
مسي  

ّ
منهــن

بــن ياســر، مــن الســابقات 
هــي  ذبــت 

ُ
ع لإلســالم، 

بهــا 
َّ
وابنهــا وزوجهــا ياســر، عذ

حتــت  فماتــت  املشــركون 
عــن  ترتاجــع  مل  التعذيــب،و 
ل 

ّ
ــت أو ــا فكان ــا وموقفه عقيدته

شــهيدة يف اإلســالم، فيخاطبهم 
ــلم-  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي -صل

 آل ياســر، 
ً
ــد: صــرا ــه اخلال بقول

ــت  ــد كان ة«لق
ّ
ــم اجلن إن موعدك

عــن  الدفــاع  شــهيدة  مسيــة 
يف  املضطهــد  اإلنســان  يــة 

ِّ
حر

تلــك الفــرتة العصيــب، ومــن 
يــة 

ِّ
املعذبــات يف العقيــدة وحر

والنهديــة،  زنــرية  الفكــر 
وقــد  ولبيبــة  عبيــس  م 

ُ
أ

النســوة  هــؤالء  ذبــت 
ُ
ع

الباحثــات  املضطهــدات 
ية،وكرامةاإلنســان 

ِّ
احلر عــن 

فصــرن علــى األذى والتعذيــب، 
مملــوكات  إمــاء   

َّ
ــن

ُ
ك وقــد 

رق  مــن  اإلســالم   
ّ
رهــن

َّ
فحر

دوالعبوديــة. االضطها
ــن   املهاجري

ّ
ــون أن ــر املؤرخ وذك

اهلجــرة األوىل إىل احلبشــة كانــوا 
، وأربــع نســوة،

ً
أحــد عشــر رجــال

ــام أن  ــن هش ــرية اب ــاء يف س وج
وفــد أهــل املدينــة  الــذي لقــي 
رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم-يف العقبــة الثانيــة 
 مــن ثالثــة وســبعني 

ً
نــا

ّ
كان مكو

ــع  ــم م ــني للتفاه  وامرأت
ً
ــال رج

 مــن 
ّ
رســول اهلل ومبايعتــه فكــن

عناصــر الوفــد املمثــل ألهــل 
ــة. املدين

 وينقــل لنــا املؤرخــون مشــاركة 
الرجــال  مــع  املســلمة  املــرأة 
القتــال،  ومواقــع  املعــارك  يف 
اجليــش  إعانــة  يف  يســاهمن 
وتقديــم اخلدمــات، والتمريــض، 
حســب  احلربــي  اإلعــالم  ويف 
وآلياتــه  العصــر  ظــروف 
إنشــاد  طريــق  عــن  املناســبة 
املقاتلــني،  وتشــجيع  الشــعر، 
والــرد علــى الشــعر املعــادي، 
واملســاهمة الفعليــة يف ســاحات 

:
ّ
فمنهــن القتــال 

م عمــارة نســيبة بنت كعب 
ُ
 أ

 عامر األشــهلية، 
ّ
م

ُ
املازنيــة، وأ

م منيــع 
ُ
ومعــاذة الغفاريــة، وأ

بنــت عمــر بــن عــدي، وهنــد 
ة 

ّ
مي

ُ
بنــت عمــر بــن حــرام، وأ

الصلــت،  بــن  قيــس  بنــت 
ومحنــة بنــت جحــش، وبــرزة 
م 

ُ
ــة و أ ــعود الثقفي ــت مس بن

م ســليط، 
ُ
ــاد األشــجعية، وأ زي

ــلمية. ــنان األس م س
ُ
وأ

القتــال  أحــكام  إىل  وبالرجــوع 
اإلســالمية، جنــد  الشــريعة  يف 
الفقهــاء يفتــون بوجــوب اجلهــاد 
الدفاعــي علــى املــرأة، كمــا هــو 

ــل. ــى الرج ــب عل واج
ثنــا ابــن ســعد يف الطبقــات 

ِّ
وحيد

الكــرى عــن جيــل مــن النســاء 

الســابقات إىل اهلجــرة وبيعــة 
عليــه  اهلل  صلــى   - الرســول 
والثقافــة  وســلم-والعلم  وآلــه 
واملســاهمة يف مياديــن القتــال، 

ــن: منه
بنــت  وكعبــة  عامــر،  أم 
مطــاع  سعداألســلمية،وأم 
بنــت  وأميــة  األســلمية، 
ــة  ــت الغفاري ــن الصل ــس ب قي

وغريهــن.
نبينــا  تعامــل  متيــز  ولقــد 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــد - صل حمم
ــرأة يف  ــع امل ــي م ــلم- العمل وس

مواضيــع عــدة منهــا:-

 تقدير املرأة واحرتامها: 

ــى اهلل  ــه - صل ــز تعامل
َّ
ــد متي لق

عليــه وآلــه وســلم- مــع النســاء 
التقديــر  مــن  راقٍ  مبســتوى 
بقولــه:  بــدأه  واالحــرتام، 
ــا  ــه، وأن ــم ألهل ك

ُ
ــم خري ك

ُ
ر
ْ
ي
َ
»خ

خريكــم ألهلــي« ، فجعــل متايــز 
ــر  ــم وتقدي ته

َّ
رِي

ْ
ي
َ
ــال يف خ الرج

ــا بإحســان كل 
ً
مقامهــم منوط

ــه،  ــل بيت ــه وأه ــم لزوجت منه
املســابقة  علــى  عهم 

َّ
ثــم شــج

الزوجة،ثــم  إىل  اإلحســان  إىل 
بــدأ بنفســه تطبيــق ذلــك املبــدأ 
الــذي رفعــه فــإذا هــو يعلــن 
مــن  خــري  أنــه  النــاس  بــني 
ــل  ــه وأه ــة زوجت ــن معامل حس

ُ
ي

بيتــه، وأنهــم جيــب أن يقتــدوا 
ــم  ــد كان معظ ــك، لق ــه يف ذل ب
ون أن 

ّ
الرجــال يف عصــره يعــد

إال  تتحقــق  ال  الرجــل  رجولــة 
ــا  ــرأة، ورمب ــى امل ــيطرته عل بس
ورمبــا  وإهانتهــا،  بقهرهــا 
وا 

ّ
ــد ــك، وع ــض بذل ــر البع تفاخ

 مــن الضعــف 
ً
احرتامهــا نوعــا

ــا  ــاء نبين ــة، فج ــا واملهان أمامه
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــد - صل حمم
وســلم- فأعلــن أن احــرتام املــرأة 
ربانــي  أمــر  هــو  وتقديرهــا 
مبادئــه  مــن   

ّ
نبــوي ومبــدأ 

يتجــاوزه،  أن  ألحــد  حيــق  ال 
فيقــول:  اتقــوا اهلل يف النســاء 
فإنكــم أخذمتوهــن بأمــان اهلل 
ــم أمتــه أن املــرأة مثــل 

َّ
، وعل

ــا  ــواء، خلقه ــواء بس ــل، س الرج
ــا  ــخ فيه ــه، ونف ــا خلق اهلل مثلم
فــة 

َّ
مكل وهــي  روحــه،  مــن 

مبثــل تكاليفــه يف اإلســالم، وقــد 
يراعــى ضعفهــا فيخفــف عليهــا 
ا مــع قدرتهــا، 

ً
التكليــف، تناســب

ــبة 
َ
ثــم هــي يف اآلخــرة حماس

أمــام اهلل علــى ثوابهــا وذنبهــا، 
إن  واجلنــة  باخلــري  جزى 

ُ
وســت

أســاءت،  إن  وبالنــار  أحســنت 
الرجــل  يكلــف  هــو  وبينمــا 
زوجتــه  شــأن  علــى  القيــام 
عليهــا  واإلنفــاق  ورعايتهــا، 
تقديــر  النســاء  مــن  ويطلــب 
ــه،  ــده وإنفاق ــل جه ــل ألج الرج
إذا بــه يرفــع شــأن املــرأة علــى 
الرجــل يف مواضــع أخــرى، كمــا 
يوصــي بعــض أصحابــه بأمــه 
ــأله:  ــل فيس ــه الرج ــا، فيأتي

ً
ثالث

أحــق  مــن  اهلل!  رســول  يــا 
النــاس حبســن صحابتــي؟

فيســأل  أمــك،  لــه:  فيقــول   
فيقــول:  مــن؟  ثــم  الرجــل: 
ثــم  الرجــل:  فيســأل  أمــك، 
فيســأل  أمــك،  فيقــول  مــن؟ 
فيقــول  مــن؟  ثــم  الرجــل: 
ا 
ً
ــرر ــق األم مك ــل ح أبوك«،فيجع

ثــالث مــرات يف مقابــل مــرة 
لفــظ  إن  بــل  لــألب،  واحــدة 
القــرآن يؤكــد علــى ذلــك املعــىن 
بقولــه تعــاىل:  ووصينــا اإلنســان 
محلتــه   

ً
إحســانا بوالديــه 

 ووضعتــه كرهــا ؛ 
ً
أمــه كرهــا

ا 
ً
ــد ــق األم تأكي ــى ح ــد عل فيؤك

اكذلــك يرفــع - صلــى اهلل 
ً
بالغ

 
ً
ا
ّ
عليــه وآلــه وســلم- قدرهــا، راد

ــد  ــى الذيــن يكرهــون أن تول عل
ــول:  مــن عــال  هلــم أنثــى فيق
جاريتــني حــىت يبلغــا جــاء يــوم 

القيامــة
ب بــني 

َّ
 أنــا وهــو كهاتــني، وقــر

- صلــى اهلل  ،ويقــول  أصابعــه 
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عليــه وآلــه وســلم-:  مــن كان 
لــه ثــالث بنــات، فصــر عليهــن، 
وأطعمهــن وســقاهن وكســاهن 
ــوم  ــار ي ــن الن  م

ً
ــا ــه حجاب ــن ل ك

اهلل  صلــى   - وقــال  القيامــة«. 
عليــه وآلــه وســلم-:   مــن كان 
لــه ثــالث بنــات أو ثــالث أخــوات، 
فأحســن  أختــان  أو  ابنتــان  أو 
صحبتهــن واتقــى اهلل فيهــن فلــه 

اجلنــة .
الروايــات  لنــا  نقلــت  وقــد 
الصحــاح كيــف كان تعامــل نبينــا 
حممــد - صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ــر يف  ــه، ونذك ــع زوجات ــلم- م وس
هــذا املقــام زوجتــه الوفيــة 
ــي  ــد- رض ــت خويل ــة بن خدجي
زوجاتــه  أوىل  عنهــا-،  اهلل 

حياتــه ا يف 
ً
أثــر وأعظمهــن 

واحلــب  االحــرتام  كان  فقــد   ،
بينهمــا  واملــودة  والرمحــة 
ــني  ــون ب ــا يك ــر م  كأكث

ً
ــادال متب

متآلفــني،و  حمبــني  زوجــني 
ــا 

ً
منوذج الروايــات  لنــا  تنقــل 

ــزل  ــا ن ــا بعدم ــاء بينهم ــن لق م
أنزلــت  يــوم  غــار حــراء  مــن 
عليــه أول آيــات القــرآن، فذهــب 
يذهــب  ومل  مباشــرة،  إليهــا 
وخاطبهــا  آخــر،  مــكان  أي  إىل 
ال  واهلل  لــه:  وقالــت  فطمأنتــه، 
ا، إنــك لتصــل 

ً
خزِيــك اهلل أبــد

ُ
ي

، وتكســب 
ّ
ل

َ
ــك الرحــم، وحتمــل ال

املعدوم،وتقــري الضيــف، 
وتعينــه علــى نوائــب احلــق ،أي: 
إنــك حبســب أفعالــك الســابقة 
التــي عرفتهــا عنــك لــن خيزيــك 
ــن  ــه إىل اب ــم أخذت ا، ث

ً
ــد ــك أب رب

عمهــا ورقــة بــن نوفــل، وكان 
واإلجنيــل،  التــوراة  يقــرأ  ــا 

ً
عامل

ــذي  ــوس ال ــه النام ــه: إن ــال ل فق
وظلــت  موســى،  علــى  نــزِل 

ُ
أ

بــه  مؤمنــة  جبــواره  خدجيــة 
وتشــجعه  تدعمــه  وبرســالته، 
فحــزن  ماتــت،  حــىت  وتثبتــه 
علــى  حيزنــه  مل  ــا 

ً
حزن عليهــا 

لقــد  حــىت  قبلهــا  مــن  أحــد 
ــى العــام التــي ماتــت فيــه 

َّ
مس

عــام احلــزن.

مشاورتها واألخذ بآرائها
ــذي  ــر ال ــال العص ــن رج ــري م كث
عــاش فيــه نبينــا حممــد - صلــى 
وآلــه وســلم- كانــوا  اهلل عليــه 
يعــدون أنفســهم أصحــاب الــرأي 
األوحــد الســديد، الــذي ال يســمح 
ــيما  ــه، ال س ــته في ــد مبناقش ألح
ويــزداد  زوجتــه،  كانــت  لــو 
ــم إذا  ــد أحده ــعور عن ــك الش ذل
ــا 

ً
م

َّ
ــا أو مقد

ً
ا أو زعيم

ً
كان قائــد

يف قومــه، ومل يكــن مــن عــادة 
املــرأة  مشــاورة  جمتمعاتهــم 
ــا أن  ــل عليه ــا، ب ــار رأيه وال اعتب

تســمع وتطيــع فحســب،
ــى  ــا حممــد - صل ــا جــاء نبين  ومل
اهلل عليــه وآلــه وســلم- أعطــى 
ــدر  ــورتها الق ــرأة ومش ــرأي امل ل
ــد كان  ــا، فق ــني به ــة الالئق واملكان
-صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم-  

ــا، وكان  ــوره كله ــري يف أم يستش
يطلــب رأي املــرأة التــي مل يكــن 
أحــد يســمع رأيهــا، وال يقيــم هلــا 
زمانــه، وخيطــئ مــن  ــا يف 

ً
وزن

يظــن أنــه كان يطلــب رأيهــا يف 
القضايــا التــي متــس املــرأة أو 
ــط،  ــا فق ــي تهــم خصوصياته الت
ــور  ــا يف أم ــب رأيه ــل كان يطل ب
واخلاصــة،  العامــة  املســلمني 
ــوم  ــه ي ــا ل

ً
ــر موقف ــا نذك ودعون

يطــوف  أن  قريــش  منعتــه 
بعدمــا  ويعتمــر،  بالكعبــة 
جاءهــم هــو وألــف وأربعمائــة 
مــن أصحابــه - ومل يكــن حيــق 
جــاء  ا 

ً
أحــد متنــع  أن  لقريــش 

ــدِ أي 
ْ
ج

ُ
يطــوف بالبيــت -، ومل ت

ــى اهلل  ــد -صل ــن حمم ــة م حماول
وأصحابــه  وســلم-  وآلــه  عليــه 
يف إقنــاع قريــش للســماح هلــم 
 
َّ
وشــق واالعتمــار،  بالطــواف 

ــني  ــلمني أمجع ــى املس ــر عل األم
أمــره  تنفيــذ  يف  وتباطــؤوا 
-صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم-؛ ملا 

أمرهــم بالتحلــل مــن إحرامهــم 
 
ْ
والعــودة إىل املدينــة، إنــه إذن

ــر يهــم املســلمني كلهــم،
ْ
أم

 وإذا مبحمــد -صلــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم- يستشــري زوجتــه 
عنهــا-  اهلل  ســلمة-رضي  أم 
فيمــا يفعــل وتشــري عليــه بــأن 
ــق رأســه  خيــرج أمامهــم فيحل
يبــدأ  رأوه  فــإذا  ويتحلــل، 
ــذ  ــارعون بتنفي ــه فسيس بنفس

ــم،  ــه منه ــم وطلب ــره هل أم
وبالفعــل قــد عمــل مبشــورتها 
قــال  بها،ثــم  أشــارت  التــي 
ــه؛  ــه علي ــارت ب ــا أش ــه م ألصحاب
ــا أنــه استشــار 

ً
حيــث ال جيــد حرج

ــة  ــك األم ــد تل ــو قائ ــه، وه زوجت
منــه  تعلــم  وقــد  ونبيهــا، 
أصحابــه ذلــك املعــىن فقــد كان 
يستشــريون  األربعــة  خلفــاؤه 
مقدمتهــم  يف  وكان  النســاء ،  
اهلل  -رضــي  اخلطــاب  عمربــن 
عنــه-،  وكان أبــو بكــر وعثمــان 

عنهمــا-  اهلل  -رضــي  وعلــي 
جنــد  ومل  النســاء،  يستشــريون 
يف شــيء مــن بطــون الســرية 
ــاء  ــن اخللف ا م

ً
ــد ــخ أن أح والتاري

الراشــدين حجــب عــن املــرأة حــق 
استشــارتها والنظــر يف رأيهــا.

يف  األمــر  وأوليــاء  اآلبــاء  كان 
ــرأة  ــرون امل ــذاك جي ــع آن اجملتم
يريــدون  مبــن  الــزواج  علــى 
ــا،  ــن رأيه ــر ع  النظ

ّ
ــض

َ
ــم بِغ ه

فجــاء حممــد -صلــى اهلل عليــه 
ــك،  ــن ذل ــى ع ــلم- فنه ــه وس وآل
ــار 

َ
ستش

ُ
ــرأة يف أن ت ــد حــق امل

َّ
وأك

يف شــأن الــزواج، وأنــه ال حيــق 
إجبارهــا علــى مــن ال ترضــى 
ــا يف 

ً
بــه، وتتســاوى النســاء مجيع

ثبــوت هــذا احلــق،
عنــه  التعبــري  وســيلة  أن  إال   
ــرأة؛  ــة امل ــب طبيع ــف حبس ختتل
البكــر؛  بــني  اإلســالم  فيفــرق 
وهــي التــي مل تتــزوج قبــل؛ 
التــي  وهــي  الثيــب  وبــني 
لقــت 

ُ
وط الــزواج،  هلــا  ســبق 

يقــول  تــويف عنهــا زوجهــا،  أو 

حممــد -صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ــها  ــق بنفس ــب أح ــلم-: الثي وس
ســتأمر، 

ُ
مــن وليهــا، والبكــر ت

ــك  وإذنهــا ســكوتها ، وســبب ذل
يغلبهــا  قــد  البكــر  الفتــاة  أن 
فحــني  تتكلــم؛  فــال  احليــاء 
علــى  أمــارة  فهــو  تصمــت 
ــال  ــض ف ــني ترف ــا ح ــا، أم رضاه
ــل  ــا.وإذا حص ــد إجباره ــق ألح حي
ا 
ً
ــد ــإن حمم ــك؛ ف ــن ذل ــيء م ش

-صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم- 

كان يعيــد إىل املــرأة اعتبارهــا، 
أبــن  أمحــد  اإلمــام  فــريوي 
حنبــل يف مســنده أن فتــاة 
ــى اهلل  ــد -صل ــاءت إىل حمم ج
عليــه وآلــه وســلم- تشــتكي 
وجهــا مــن 

َّ
ز أباهــا  أن  إليــه 

ابــن أخيــه مراعــاة ملصلحــة 
ابــن أخيــه دون إذنهــا، فجعــل 
حممــد -صلــى اهلل عليــه وآلــه 
رها 

َّ
 خي

ْ
وســلم-األمر إليهــا - أي

ــزواج أو  ــى ال ــة عل ــني املوافق ب
:فإنــي قــد  الرفــض-، قالــت 
ــم  ــي ، ث ــع أب ــا صن ــزت م أج
أرادت  بأنهــا  موقفهــا  بــررت 
ال  األب  أن  للنــاس  تثبــت  أن 
ــى  ــه عل ــر ابنت ــه أن جي ــق ل حي
الــزواج مبــن ال تريــد. ويف موقــف 
حيتــاج فيــه حممــد -صلــى اهلل 
ــه  ــلم- إىل أصحاب ــه وس ــه وآل علي
ومواجهــة  احلــرب  ميــدان  يف 
األعــداء حيفــظ حــق املــرأة التــي 
قــد حتتــاج إىل ولدهــا، فيأتيــه 
شــاب يريــد املشــاركة يف اجلهــاد؛ 
فيســأله: لــك أبــوان؟ قــال: نعــم، 
قــال: ففيهمــا فجاهــد ، وهــذا 
ــزوم استشــارة األم  ــى ل ــدل عل ي

وموافقتهــا.
وتركــت هــذه النظــرة للمــرأة 
مــن  أصحابــه  علــى  أثرهــا 
ــه  ــد استشــار صاحب بعــده، فق
واخلليفــة عمــر بعــد موتــه 
اهلل  –رضــي  حفصــة  ابنتــه 
ــدد  ــي حت ــدة الت ــا-يف امل عنهم
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ــه،  ــن زوجت ــزوج ع ــاد ال البتع
وأصــدر  كالمهــا،  وأمضــى 
ــه  ــك، وكان أصحاب ا بذل

ً
ــوم مرس

ا مــا يرجعــون 
ً
مــن بعــده كثــري

إىل زوجتــه عائشــة -رضــي اهلل 
أمــور  عــن  يســألونها  عنهــا- 

العلــم والديــن، فقالــوا:
 مــا أشــكل علينــا أمــر فســألنا 
حممــد  زوج  عائشــة  عنــه 
-صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم- 

ــا.
ً
ــه علم ــا عندهــا في إال وجدن

رفق وإحسان:
-صلــى اهلل عليــه   حممــد 

ّ
ــد

َ
ع

وآلــه وســلم- الرفــق والرمحــة 
ــة  ــني يف معامل ــني مهمت قيمت
املــرأة، وراعــى هاتــني القيمتــني 
يف كل معاملــة لــه معهــا؛ ســواء 
األســرة  شــؤون  يف  ذلــك  كان 
القضــاء  أو  العامــة  احليــاة  أو 
إىل شــأن  أو غــريه.وإذا نظرنــا 
ا مــن 

ً
البيــت واألســرة فــإن كثــري

ــل  ــه أن يفع ــل علي ــال يثق الرج
بنفســه،أما  بيتــه  يف  ا 

ً
شــيئ

فيــه  بعــث  الــذي  العصــر  يف 
حممــد -صلــى اهلل عليــه وآلــه 
الرجــل  عمــل  فــكان  وســلم- 
قبيــل  مــن  ا 

ً
شــيئ بيتــه  يف 

مــن  وكثــري  ــا، 
ً
عرف املمنــوع 

تعــر  بكلمــة  يبخلــون  األزواج 
ــرأة  ــوم امل ــا تق ــم مل ــن تقديره ع
ــم  ــري منه ــاء، وكث ــن أعب ــه م ب
ونهــا فــوق طاقتهــا، 

ُ
ل
ِّ
م

َ
ح

ُ
مــن ي

ــون وجودهــم يف بيوتهــم  وجيعل
ا -صلى اهلل 

ً
ــا آخرلكــن حممــد

ً
عبئ

عليــه وآلــه وســلم-

فــوق  ا 
ً
أحــد ــف 

ِّ
كل

ُ
ي كان  مــا   

طاقتــه، فــكان يقضــي شــؤونه 
بنفســه؛ رغبــة منــه يف عــدم 
حتميــل أهلــه أي عنــاء، هــذا 
برغــم علمــه ويقينــه أنــه لــو 
ــدن  ا الجته

ً
ــيئ ــن ش ــب منه طل
إليــه، الوصــول  يف 

ــا 
ً
ــه دائم ــعر زوجات ــد كان يش  لق

وحبرصــه  بهــن  باهتمامــه 
لتعبهــن  ومراعاتــه  عليهــن، 
كثــرة  وبرغــم  وجمهودهــن، 
األعبــاء التــي كانــت منوطــة 
بــه مــن قيــادة الدولــة، والقضــاء 
بــني النــاس، وحتمــل مســؤولية 
ــه  ــراه يف بيت ــا ن ــالته، إال أنن رس
يف  ملحــوظ  جبهــد  ا 

ً
مشــارك

تقــول  وخدمتــه،  رعايتــه 
اهلل  -رضــي  عائشــة  زوجتــه 
الصــالة  عليــه  كان  عنهــا-:  
والســالم يف مهنــة أهلــه فــإذا 
يعنــي:  خــرج  األذان  مســع 
خــرج للصــالة، وتقــول:  كان 
يرقــع ثوبــه وخيصــف نعلــه 
ويعــني أهلــه يف شــؤونهم .
ــه  ــى اهلل علي ــد -صل ــم حمم

َّ
وعل

ــة  ــه أن الزوج ــلم- أمت ــه وس وآل
الطيبــة،  الكلمــة  إىل  حتتــاج 
والبســمة املشــرقة،  واملعاملــة 
بهــا  تطيــب  التــي  الــودودة 
 ،

ّ
النفــس، ويذهــب بهــا اهلــم

ــم  مه
َّ
ــاة، وعل ــا احلي ــعد به وتس

النفســية  احلالــة  مراعــاة  أن 
 
ّ
أهــم مــن  للمــرأة  والقلبيــة 

حقوقهــا التــي علــى أساســها 
ــا  ــرأة بدوره ــوم امل ــن أن تق ميك
 
ً
وأمــا ناجحــة  زوجــة  بوصفهــا 

حممــد  ــم 
َّ
عل كمــا  صاحلــة. 

وآهلوســلم- عليــه  اهلل  -صلــى 

اخللــق مــن  ســن 
ُ
أن ح أمتــه   

الرجــل مــع زوجتــه ليــس فقــط 
ــك  ــا كذل ــا، وإمن  األذى عنه

ّ
ــف ك

والصــر  منهــا،  األذى  ــل 
ُّ
حتم

عنــد طيشــها  واحللــم  عليهــا 
وغضبهــا.

ــاة  ــم احلي ــاركة يف مفاهي مش
والعبــادة:

اهلل  -صلــى  حممــد   
َ
ينــس مل 

أثنــاء  وســلم-  وآلــه  عليــه 
معاملتــه للمــرأة أنهــا شــريكته 
يف الطريــق إىل هدفــه وآمالــه، 

توجيهاتــه  يف  يهمــل  ومل 
بنــاء املــرأة القلبــي والفكــري 
والعبــادي، بــل خصهــا بعلــم 
وفهــم،  وتصــور  وتعليــم، 
فــريوي  ومســؤوليات،  وقضايــا 
صاحبــه أبــو ســعيد اخلدريــأن 
يــردن  لــه  أرســلن  النســاء 
ــا يلتقــني بــه فيمــا خيــص 

ً
يوم

ــا 
ً
قضاياهــن، فجعــل هلــن يوم

مهــن، ثــم 
ِّ
يعظهــن فيــه ويعل

هــو يف كثــري مــن األحيــان 
مبشــاركة  األزواج  يوصــي 
ــادة  ــال العب ــم يف أعم زوجاته
ا 
ًّ
نفســي بهــم  يرتقــي  مبــا 

نفوســهم  ويطهــر  ــا، 
ًّ
وروحي

حياتهــم  وجيعــل  ــا، 
ً
مجيع

ــى رضــوان ربانــي،  قائمــة عل
أبــو  صاحبــه  لنــا  فينقــل 
هريرةأنــه -صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم-قال يف حديثــه:  رحــم اهلل 
ــى،  ــل فصل ــن اللي ــام م  ق

ً
ــال رج

 . فصلــت  امرأتــه  أيقــظ  ثــم 
ذلــك  علــى  التعــاون  وجيعــل 
ــا:  ورحــم 

ً
ــول أيض ا، فيق

ً
مشــرتك

اهلل امــرأة قامــت مــن الليــل 
زوجهــا  أيقظــت  ثــم  فصلــت 
كثــر مــن 

ُ
ــى ، ثــم هــو ي

َّ
فصل

تــالوة آيــات حتــث علــى التقــوى 
وجتمــع بــني الذكــر واألنثــى يف 
ــى أنهمــا  ــدل عل ــا، وت األمــر به
مــن نفــس واحــدة، والالفــت هــا 
ــة  ــا يف بداي ــه كان يقرؤه ــا أن هن
كل خطبــة مــن خطبــه التــي 
يرفــع بهــا صوتــه أمــام النــاس

احلقــوق  ذلــك  جانــب  إىل 
ــرأة يف  ــا امل ــرت به ــي ظف الت
عهــد النبــي -صلــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم- فهــي كثــرية، 
ــل  ــني الرج ــاواة ب ــا املس منه
واملــرأة يف التكريــم والتكليــف 
ــال تعــاىل:  واجلــزاء األخــروي ق
ــر أو  ــن ذك  م

ً
ــا ــل صاحل ــن عم م

ــه  حيين
ُ
ــن فلن ــو مؤم ــى وه أنث

هــم 
َّ
ولنجزِين  

ً
طيبــة حيــاة 

كانــوا  مــا  بأحســن  أجرهــم 
. يعملــون 

ــم،  ــا يف التعلي ــك حقه ــن ذل وم
لقولــه -صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ــة  ــم فريض ــب العل ــلم-: »طل وس
علــى كل مســلم« )الطرانــي( 
ألنــه  النســاء  يشــمل  وهــذا 
ليــس هنــاك مــا يــدل علــى 
باخلطــاب،  الرجــال  اختصــاص 
ــت  ــد قال ــوم. وق ــل: العم فاألص
ــك  ــا علي ن

َ
ب
َ
ل
َ
ــي: »غ ــاء للنب النس

الرجــال، فاجعــل لنــا يومــا مــن 
 لقيهــن 

ً
نفســك، فوعدهــن يومــا

فيــه، فوعظهــن وأمرهــن متفــق 
ــه. علي

احليــاة  يف  حقهــا  ذلــك  ومــن 
والقضــاء  واألمــن  الكرميــة 
نســوة  أن  ورد  فقــد  العــادل، 
 
ِّ
ــي ــوتِ أزواج النب ــن إىل بي ذه

فقــال  أزواجهــن،  يشــتكني 
النبــي: »لقــد أطــاف بــآل حممد 
ــن،  ــكون أزواجه ــري يش ــاء كث نس
)أبــو  أولئــك خبياركــم«  ليــس 
النبــي  أســقط  وهكــذا  داود( 
الرجــال جملــرد  خرييــة هــؤالء 
ــة  ــذا غاي ــم، وه ــكوى زوجاته ش

للمــرأة. اإلنصــاف 
وجعــل النبــي -صلــى اهلل عليــه 
 يف 

ً
وآلــه وســلم- للمــرأة حقــا

لقضــاء  بيتهــا  مــن  اخلــروج 
الصلــوات  وحضــور  احلاجــات 
ويف  ذلــك،  وغــري  املســجد  يف 
الصحيحــني:  ال متنعــوا إمــاء اهلل 

اهلل. مســاجد 

ومــن ذلــك احلقــوق املاليــة 
للمــرأة:

ــاىل:   ــه تع ــر لقول ــا يف امله  حقه
»وآتــوا النســاء صدقاتهــن حنلــة« 
 أي أعطوهــن مهورهــن فريضــة. 
وحقهــا يف النفقــة لقولــه -صلــى 
ــدأ  ــلم-: »اب ــه وس ــه وآل اهلل علي
عليــه(  )متفــق  تعــول«  مبــن 
ــك ممــن تعــول«  ــه: »امرأت وقول
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ــكن  ــا يف املس ــد( وحقه )رواه أمح
لقولــه تعــاىل: أســكنوهن مــن 
جدكــم  

ُ
و حيــث ســكنتم مــن 

ــدات  ــرف يف التعاق ــة التص وحري
يــن 

َّ
املاليــة كالبيــع والشــراء والد

والوكالــة،  والقــرض،  والرهــن، 
والوقف،والترعــات  واإلجــارة، 
ــك  ــك. ومــن ذل ــة وغــري ذل املالي
ــع  ل

ُ
ــا باخل ــراق زوجه ــا يف ف حقه

وقــد ورد أن امــرأة ثابــت بــن 
يــا رســول اهلل!  قالــت:  قيــس 
ثابــت بــن قيــس، مــا أعتــب 
ــي  ــن ولكن ــق وال دي ــه يف خل علي
أكــره الكفــر يف اإلســالم. فقــال 
عليــه  أترديــن  اهلل:  رســول 
حديقتــه؟  قالــت: نعــم قــال:  
، وطلقهــا تطليقــة  

َ
اقبــل احلديقــة

)البخــاري(

ومن ذلك حقها يف املرياث
 فبعــد أن كانــت تــورث كاملتــاع، 
فــإن  الــزوج،  أقــارب  فريثهــا 
ــا، وإن  ــر تزوجه ــه األك ــاء ابن ش
وإن  أحدهــم،  زوجوهــا  شــاءوا 
أو  شــاءواعضلوها حــىت متــوت 
ــد كل  ــال، بع ــها بامل ــدي نفس تف
هــذا أصبحــت مــن مجلــة الورثــة 

أصحــاب الفــروض.

ويف كل ذلــك رد كاف علــى مــا 
قــد انتشــر يف بعــض اجملتمعــات 
وعــن  اإلســالم  عــن  البعيــدة 
حممــد  رســالة  معانــي  فهــم 
ــلم-  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي -صل

مــن  ــل 
َّ
يقل قــد  اإلســالم  أن 

ــا،  ــض أموره ــرأة يف بع ــأن امل ش
)القوامــة  مثــل  ــا 

ً
مفهوم وأن 

للرجــل( 
نصــف  املــرأة  )مــرياث  أن  أو 
مــرياث الرجــل( هــو تقليــل مــن 

ــر رســالة 
َّ
شــأنها، ولكــن مــن تدب

حممــد -صلــى اهلل عليــه وآلــه 
ــل  ــة الرج ــد أن قوام ــلم- وج وس
علــى املــرأة ال تعنــي أنــه القائــد 
املتســلط وحــده، وإمنــا تعنــي 
ارتفــاع مكانتــه درجــة تتيــح لــه 
ــرار يف ضــوء الشــورى،  اختــاذ الق
وليــس االنفــراد الــذي ينفــي 
مل  ولــو  وقدرهــا،  املــرأة  إرادة 
ــالمي  ــون اإلس ــذا املضم ــن ه يك
للقوامةملــا أمكــن أن يكــون كل 
راعيــني  واملــرأة  الرجــل  مــن 
ــت،  ــو البي ــد؛ ه ــدان واح يف مي
كمــا يقــول حممــد -صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم يف حديثــه: 
كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن 
رعيتــه، اإلمــام راعٍ وهو مســؤول 
عــن رعيتــه، والرجــل راع يف أهله 
رعيتــه،  عــن  مســئول  وهــو 
ــا  ــت زوجه ــة يف بي ــرأة راعي وامل
ــا«.  ــن رعيته ــؤولة ع ــي مس وه
فهمــا إذن راعيــان ومســؤوالن يف 
ــة  ــة درج ــدان، والقوام ــك املي ذل
م القيــادة، ولكنهــا 

ّ
ــل

ُ
أعلــى يف س

ليســت االســتئثار بالــرأي، وال 
ــه. ــلط في التس

بعــض  عنــد  انتشــر  مــا  أمــا 
اجملتمعــات؛ نتيجــة ســوء الفهــم 
مــن كــون حممــد -صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم- قــد جعــل 
ــل،  ــرياث الرج ــف م ــرأة نص للم
ــرأة يف  ــم أن امل ــن ث ــون م ويظن
اإلســالم تســاوي نصــف رجــل، 
املفهــوم اخلاطــئ إمنــا  فهــذا 
باملفهــوم  اجلهــل  يعكــس 
املــرأة  لطبيعــة  اإلســالمي 
مــن جهة،ولطبيعــة التكافــل 
داخــل األســرة املســلمة مــن 
ع اإلســالم 

َّ
جهــة أخرى.لقــد وز

علــى  واملســؤوليات  املهــام 
أربــاب األســرة؛ فاإلنفــاق علــى 
الرجــل  مســؤولية  األســرة 
ــول  ــرأة مكف ــا امل وحده،بينم
حقهــا يف اإلنفــاق، إن كانــت 
ملــا تتــزوج فوالدهــا ينفــق 
عليهــا، وإن تزوجــت فزوجهــا 
ينفــق عليها،حــىت لــو كانــت 
ــىن  ــت أغ ــو كان ــل ل ــة، ب غني
مــن زوجهــا، واملرأة مســؤولة 
ــزل  ــرة واملن ــة األس ــن رعاي ع
والقيــام علــى تربيــة األطفــال 
وتنشــئتهم، ومــن هنــا كفــل 
هلــا هــذا احلــق للتفــرغ هلــذه 

ــة.  املهم

مــن  كل  دور  علــى  وبنــاء 
فحاجــة  والرجــل،  املــرأة 

مــن  أقــل  املــال  إىل  املــرأة 
ــذ  ــي تأخ ــل، وه ــة الرج حاج
املــرياث؛  مــن  نصيبهــا 
ــا ملــا جــاء يف القــرآن 

ً
تطبيق

حقهــا  مــن  ثــم  الكريــم، 
أن حتتفــظ بــه دون اإلنفــاق 
م الرجــل باإلنفــاق 

َ
لــز

ُ
منــه، وي

املنطقــي  فمــن  عليهــا، 
حيصــل  أن  إذن  واملعقــول 
الرجــل علــى ضعــف نصيبهــا 
مــن املــرياث لينفــق علــى 
عليهاومــع  وينفــق  نفســه 
تفضيــل  فليــس  ذلــك 
ــا 

ً
الرجــل علــى املــرأة دائم

يكــون  األحوال،بــل  كل  يف 
أحيانكثــرية  يف  نصيبهــا 
 لنصيــب الرجــل، بــل 

ً
معــادال

ــرأة   امل
ُ
ــب ــوق نصي ــا يف

ً
أحيان

 الرجــل، 
َ
يف املــرياث نصيــب

ــددة. ــرية ومتع ــة كث واألمثل
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عجلة الزمن 
التعود اىل الوراء...

كل العجــالت متشــي إىل األمــام وتعــود إىل الــوراء 
ــة الزمــن؛ فــكل مفقــود  ــة واحــدة هــي عجل إال عجل
ــق  قــد تســرتجعه إال الوقــت فهــو إن ضــاع مل يتعل
بعودتــه أمــل، لذلــك فهــو أنفــس مــا ميلكه إنســان، 
ــتقبال  ــتقبل أيامــه اس ــل أن يس ــى العاق وكان عل
الضنــني للثــروة الرائعة فــال يفرط فيهــا وجيتهد أن 
يضــع كل شــيء مهمــا صغــر يف موضعــه الالئق به.

ــه  ــالم ب ــىن اإلس ــه اعت ــت وخطورت ــة الوق وألهمي
أشــد العنايــة وأمتهــا ومــن ذلــك قولــه –تعــاىل- يف 
معــرض امتنانــه وبيــان عظيم فضله على اإلنســان: 
دائبــني وســخر  والقمــر  الشــمس  لكــم  وســخر 
مــا  كل  مــن  وآتاكــم  والنهــار  الليــل  لكــم 
حتصوهــا  ال  اهلل  نعمــت  تعــدوا  وإن  ســألتموه 
.)34،33 )إبراهيــم:  كفــار  لظلــوم  اإلنســان  إن 

ــع  كمــا أقســم -ســبحانه وتعــاىل- بالوقــت يف مطل
الضحــى  و  الفجــر  و  الليــل  منهــا:  ســورعديدة 
والعصــر و مــن املعــروف لــدى املفســرين أن اهلل 
ليلفــت  فذلــك  خلقــه   مــن  بشــيء  أقســم  إذا 
وآثــاره.   منفعتــه  جلليــل  إليــه  العبــاد  أنظــار 
قيمــة  تؤكــد  النبويــة  الســنة  جــاءت  وقــد 
أمــام  اإلنســان  مســؤولية  وتقــرر  الوقــت، 
األربعــة  األســئلة  أن  حــىت  القيامــة،  يــوم  اهلل 
يــوم  املكلــف  إىل  توجــه  التــي  األساســية 
ــان. ــؤاالن رئيس ــا س ــت منه ــص الوق ــاب خي احلس

النبــي  أن   – - رضــي اهلل عنــه  بــن جبــل  فعــن معــاذ 
قدمــا  تــزول  ال  قــال:  وســلم-  وآلــه  عليــه  اهلل  -صلــى 
ــن  ــال : ع ــع خص ــن أرب ــأل ع ــىت يس ــة , ح ــوم القيام ــد ي عب
ــه  ــن مال ــاله وع ــا أب ــبابه فيم ــن ش ــاه، وع ــا أفن ــره فيم عم
مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه ،وعــن مــاذا عمــل بــه.

شــبابه  وعــن  عامــة  عمــره  عــن  اإلنســان  ســأل 
ُ
ي هكــذا 

قيمــة متميــزة  لــه  لكــن  العمــر  مــن  جــزء  والشــباب 
ــن  ــة وم ــة املاضي ــة والعزمي ــة الدافق ــن احليوي ــاره س باعتب
حــرص اإلســالم علــى الوقــت أيضــا حثــه علــى التبكــري 
 طيــب 

ً
ــال يومــه نشــيطا ــدأ املســلم اعم ورغبتــه يف أن يب

النفــس مكتمــل العــزم، وقــد ورد يف احلديــث:  اللهــم 
ــا: ــرد به ــص ينف ــت خصائ ــا ؛ وللوق ــي يف بكوره ــارك ألمت ب

اخلاصيــة األوىل: ســرعة انقضائــه فهــو مير مر الســحاب وجيري 
جــري الريــاح، ســواء كان زمــان مســرة وفــرح أو زمــان اكتئاب 
ــوم  ــام اهلم ــرع وأي ــر أس ــرور مت ــام الس ــت اي ــرح وإن كان وت
تســري ببــطء وتثاقــل ال يف احلقيقــة لكــن يف شــعور صاحبهــا.

اخلاصيــه الثانيــة: أن مامضــى منهــا اليعــود وال يعــوض 
حلظــة  وكل  تنقضــي،  ســاعة  وكل  ميضــي،  يــوم  فــكل 
متــر ليــس يف اإلمــكان اســتعادتها وال ميكــن تعويضهــا.

اخلاصيــه الثالثــة: أنــه أنفــس مــا ميلــك اإلنســان ويرجــع ذلك 
ــع رأس  ــو يف الواق ــاج فه ــل وكل إنت ــكل عم ــاء ل ــه وع إىل أن
ــول  ــا فحســب كمــا يق ــي لإلنســان، وليــس ذهب ــال احلقيق امل
املثــل الشــائع )الوقــت مــن ذهــب( بــل هــو أغلــى مــن ذلــك. 
 فــإن 

ً
وإذا كان للوقــت هــذه األهميــة حــىت ليعــد احليــاة حقــا

علــى اإلنســان واجبــات حنــو وقتــه ينبغــى أن يعيهــا ويضعهــا 
ــة واإلدراك إىل  ــرة املعرف ــن دائ ــا م ــه وأن ينقله ــب عيني نص
والتنفيــذ. العمــل  دائــرة  ثــم  واالرادة  اإلميــان  دائــرة 

 والــذي ينبغــى أن ال يغيب عن أذهاننــا ان أوقاتنا هي حياتنا 
وأن حياتنــا ليســت ســدى وأن اهلل أجــل مــن أن جيعلها كذلك. 
ــك نســجل ألنفســنا  ــا بذل ــا فإنن ــا مــن أوقاتن  وإذا مــا انتفعن
 ال يناوشــه الزمــن بهــرم وال بلــى عنــد الرفيــق األعلى. 

ً
خلــودا

     إعــداد/ رضيةإمساعيــل املتــوكل

روح اجملتمع
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 القاضي وليد عبد الرحمن الخاشب 

  عضو رابطة علماء اليمن وإمام وخطيب جامع اإلمام علي-عليه السالم-

حاوره/ سمية عبد الرزاق

وســلم- وآلــه  عليــه  اهلل  -صلــوات  النبــي  مولــد   
عظيــم  يــوم  لألمــة،  والنــور  اهلدايــة  مولــد  يــوم 
ميــر علينــا وحنييــه كل عــام فنحيــا بــه يف حياتنــا 
الرســالة مــا  وهــدى  النبــوة  عبــق  ونرتشــف مــن 
التيــه  مــن  حيمينــا  ومــا  الطريــق،  لنــا  يضيــئ 
والتحريــف  التضليــل  فيــه  كثــر  زمــن  والضــالل يف 
العــام  هــذا  الشــريف  واملولــد  احلقائــق.  وتبديــل 
ــة  ــا خاص ــا بالدن ــر به ــتثنائية مت ــروف اس ــي يف ظ يأت
ــان  ــل والطغي ــل الباط ــب أه ــن تكال ــة م ــا عام وأمتن
ــوات  ــي -صل ــر بالنب ــذي ظه ــة ال ــور احلقيق ــاء ن إلطف
ــك النــور ســاطعا  ــه وســلم- وســيظل ذل ــه وآل اهلل علي
وممتــدا إىل يومنــا هــذا وإىل أن تقــوم الســاعة ألن 
ارادة اهلل هــي أن يظهــر ذلــك النــور ويبقــى؛ ويأبــى 

الكافــرون.  نــوره ولوكــره  أن يتــم  إال  اهلل 

االســتثنائية  الظــروف  هــذه  ظــل  ويف  كلــه  لذلــك 
ــد يســرنا أن نســتضيف القاضــي العالمــة  ــاء املول إلحي
وليــد بــن عبــد الرمحــن اخلاشــب، إمــام وخطيــب 

ــن. ــاء اليم ــة علم ــو رابط ــي وعض ــام عل ــع اإلم جام

املولــد  إحيــاء  فائــدة  مــا  العزيــز،  أســتاذنا 
؟  يف لشــر ا

ــد الشــريف  ــع أن املول  أوال جيــب أن يفهــم اجلمي
ليــس  التســليم  أفضــل  وآلــه  صاحبــه  علــى 
مولــد إنســان عــادي أو شــخص يذكــر كل عــام 
بذكــر مولــده، كال فمولــد رســول اهلل هــو مولــد 
ــة  ــزة والكرام ــد الع ــور، مول ــدى الن ــق واهل احل
ــي أراد اهلل  ــة الت ــدل واحلري ــد الع ــان، مول لإلنس
والظلمــة  الطغــاة  وحرفهــا  البشــرية  تعــم  أن 
هــي حلظــة  ذاتهــا  املولــد  فلحظــة  واجلبابــرة، 
والدة احلــق والنــور ليــس كمــا يفهــم البعــض أن 
ــه الشــريف  كرامــة رســول اهلل جــاءت مــن مبعث
ــرد والدة  ــي؛ كال، فبمج ــزول الوح ــة ن ــن حلظ وم
هــذا الرجــل العظيــم ولــدت معــه احلقيقــة التــي 

كان النــاس ينشــدها؛ ولذلــك وردت الروايــات 
ــه  ــاء والدت ــرت أثن ــي ظه ــزات الت ــة باملعج الثابت
ــهرها  ــن أش ــلم- وم ــه وس ــه وآل ــوات اهلل علي -صل

إيــوان كســرى وســقطت  أنــه ملــا ولــد تصــدع 
شــرفات قصــور الــروم وانطفــأت نــار اجملــوس 
التــي قيــل أنهــا مل تنطفــئ طيلــة ألــف عــام 
ــة  ــك الليل ــة يف تل ــام حــول الكعب وســقطت األصن

املباركــة.
 فــكل هــذي اآليــات تــدل علــى والدة احلقيقــة 
والنــور فليــس مولــودا عاديــا، وأهــم فائــدة مــن 
إحيــاء املولــد هــي إحيــاء احلقيقــة ألن النبــي 
عندمــا  الديــن  فأمــة  النــور  وهــو  احلــق  هــو 
حتيــي املولــد هــي حتيــي احلقيقــة وحتيــي النــور 
الــذي حــاول أهــل الباطــل طمســه وحتريفــه؛ 

بدايــة نرحــب بكــم أســتاذنا الفاضــل لتكونــوا ضيفــا هلــذا العــدد لنتبــني منكــم ويتبــني القــراء الكــرام 
عظمــة هــذه املناســبة العظيمــة فأهــال وســهال بكــم وحفظكــم اهلل وكتــب أجوركــم مجيعــا لدوركــم املبــارك 

يف إحيــاء شــعائر اهلل وتعليــم النــاس وإعادتهــم لنبيهــم -صلــوات اهلل عليــه وآلــه وســلم-

د لعــد ا ء  لقــا  

عجلة الزمن 
التعود اىل الوراء...
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اهلل  لرســول  املولــد هــو تعظيــم  إحيــاء  كذلــك 
ومكانتــه وقــدره الــذي جهلــه الكثــري مــن النــاس 
ــوا  ــول:   لتؤمن اليــوم، واهلل -ســبحانه وتعــاىل- يق
وتســبحوه  وتوقــروه  وتعــزروه  ورســوله  بــاهلل 
بكــرة واصيــال ، وقــال جــل جاللــه:  فالذيــن آمنــوا 
بــه وعــزروه ونصــروه واتبعــوا النــور الــذي أنــزل 
معــه أولئــك هــم املفلحــون ؛ فالتعزيــر هــو التوقــري 
والتعظيــم، وهــذا أمــر مــن اهلل لنــا بالتعظيــم 
ــي  ــل حني ــلم- فه ــه وس ــه وآل ــوات اهلل علي ــه -صل ل
مناســبات ونعظمهــا وال حنيــي ونعظــم رســول 
اهلل يــوم مولــده ومبعثــه؟؟ ذلــك واهلل مــن اجلفــاء 
ــر  ــا األم ــد جاءن ــف وق ــم؛ فكي ــن التعظي ــس م ولي
مــن اهلل وكيــف والنبــي أوىل بنــا مــن أنفســنا 
ومناســباتنا كلهــا، كمــا قــال ســبحانه:  النبــي 

أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم .
 فإحيــاء املولــد هــو إحيــاء لنفوســنا حنــن وربطهــا 

ــم  ــور وتعظي باحلــق والن
قــال  كمــا  اهلل  لشــعائر 
يعظــم  ومــن  تعــاىل:  
شــعائر اهلل فإنهــا مــن 

تقــوى القلــوب .

لألمــة  توصيلهــا  املــراد  الرســائل  -ماهــي 

اليمنــي خاصــة يف  وللشــعب  عامــة  اإلســالمية 
ــف  ــم والضع ــن الظل ــعوب م ــه الش ــا تعاني ــل م ظ
علــى  االســتكبارية  القــوى  واعتــداء  واهلــوان 

العربيــة؟ املنطقــة  شــعوب 
ــه  ــذي ميثل ــاف األمــة حــول نهــج احلــق ال إن التف
رســول اهلل هــو أكثــر مــا يغيــظ أهــل الباطــل وقوى 
االســتكبار والطاغــوت؛ لذلــك عملــوا ويعملــون 
ــدون  ــق بــني األمــة وبــني نبيهــا، يري ــى التفري عل

ــة ــادات معين ــني وع ــكل مع ــي بش ــر النب حص
، وال يريــدون أن حييــا رســول اهلل اجملاهــد القرآنــي 
ــن  ــا روي ع ــا كم ــا ناطق ــي قرآن ــا، أوليــس النب فين
اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب -عليــه الســالم- 
ــى األرض؛  ــي عل ــا ميش ــول اهلل قرآن ــه كان رس قول
ــه،  ــه برب ــره، ثقت ــاده، ص ــه، جه ــه، غزوات حركات
ــا، هــذا هــو رســول  ــة التــي حيمله ــه بالقضي إميان

اهلل.
واليــوم واألمــة التــي تنتمــي لرســول اهلل تعيــش 
حالــة الضعــف والوهــن والتبعيــة لالســتعمار هــي 
ــت  ــو أحي ــا ول ــي فيه ــاء النب ــة إلحي ــس احلاج بأم

ــاع  ــاء واالتب ــاء واالقتف ــق اإلحي ــول اهلل ح ــة رس األم
لكانــت أمــة عزيــزة قويــة منيعــة كمــا أرادهــا 
ــني،  ــوله وللمؤمن ــزة ولرس ــوله، وهلل الع اهلل ورس
فهــذه ســنة إهليــة أن العــزة للمؤمنــني، فــإذا 
مــا رأيــت مؤمنــني أذالء، فاعلــم أنهــم مل يعرفــوا 
حقيقــة اإلميــان الــذي كان عليــه النبــي فهــو مــن 
عــاش عزيــزا وجاهــد عزيــزا، ولنــا فيــه أســوة 

ــنة.  حس

 مــا ردكــم علــى مــن يقــول إن إحيــاء املولــد بدعــة 

ألن النبــي مل حيتفــل بهــا ومل يفعلهــا الصحابــة؟
هــذا واهلل مــن اجلهــل املركــب والغبــاء املطبــق 
ــد  ــو أح ــة فه ــي بدع ــد النب ــي أن مول ــن يدع فم
النبــي  بعظمــة  جاهــل  شــخص  إمــا  شــخصني؛ 
وقــدره وإمــا شــخص حاقــد علــى هــذا النبــي 
مولــد  إحيــاء  إن  األول  للصنــف  ودرجته،وأقــول 
النبــي ال حيتــاج لدليــل 
نابــع مــن  ألنــه  أصــال 
اهلل،  لرســول  احملبــة 
رســول  حيــب  ومــن 
عطــر  يف  سينســاق  اهلل 
ــيحيي  ــعور، وس ــال ش ــه ب ــه وحيات ــده ومبعث مول
فيــه  تاريــخ  كل  وســيغنم  نبيــه  بذكــر  نفســه 
ــا  ــا نابع ــه صادق ــذا  إذا كان حب ــه، ه ــاط بنبي ارتب
ــول اهلل  ــك أن رس ــف لذل ــه، وأض ــص قلب ــن خال م
يقــول:  واهلل  لنــا  اهلل  مــن  ورمحــة  حقيقــة  هــو 
ــو  ــوا ه ــك فليفرح ــه فبذل ــل اهلل وبرمحت ــل بفض ق
خــري ممــا جيمعــون، ثــم إن إحيــاء أي مناســبة يف 
ــا  ــي عليه ــي أو نقل ــل قران ــاج لدلي ــا ال حتت حياتن
مثــل يــوم العمــال وعيــد األم وأعيــاد املناســبات 
املســيح  مولــد  وعيــد  احلــب  وعيــد  الوطنيــة 
وعيــد الشــجرة.. .اخل، فهــذي املناســبات ســواء 
كنــا نوافــق عليهــا أو ال نوافــق أيــن الدليــل عليهــا 
مــن الكتــاب وفعــل الصحابــة؟ وملــاذا إحيــاء املولــد 
الشــريف حيتــاج إىل دليــل؟!!! وملــاذا مل نســمع 

املناســبات؟ لتلــك  والتبديــع  النعيــق 
هــؤالء ســواء مــن الصنــف األول اجلهلــة أو الصنــف 
حــق  اهلل  رســول  يعرفــوا  مل  احلاقــدون  الثانــي 
اجلنــة  خلــق  مــا  اهلل  أن  يدركــوا  ومل  املعرفــة 
واحلســاب  والكــون  والقمــر  والشــمس  والنــار 
اهلل  -صلــوات  اهلل  رســول  إال يف حمبــة  والعقــاب 
ــه يف  ــط امس ــن خ ــة، وم ــن اجلالل ــه- قري ــه وآل علي

ــة ألن  ــاء احلقيق ــي إحي ــد ه ــاء املول ــن إحي ــدة م ــم فائ وأه
النبــي هــو احلــق وهــو النــور فأمــة الديــن عندمــا حتيــي 

املولــد هــي حتيــي احلقيقــة وحتيــي النــور



1ه
43

7 
ي

ثان
 ال

يع
رب

ق 
واف

 امل
  )

2(
د 

عد
 ال

د 
ده

هل
ة ا

جمل

61 

ــن  ــق اهلل األرض وم ــل أن خيل ــرش قب ــرادق الع س
عليهــا كمــا يف بعــض الروايــات، أفيحتــاج منــا 
ــة  ــة الناصع ــور واحلقيق ــاء هــذي العظمــة والن إحي
ــة الباقيــة والشــفاعة املرجــوة إىل دليــل أو  واهلداي

تقليــد؟!!!

ــد  ــة حمم ــق بأم ــق، وال يلي ــا ال يلي ــك واهلل مم  ذل
إحيــاء  أن ختتلــف يف  وآلــه-  عليــه  اهلل  -صلــوات 

مولــد نبيهــا وحياتــه فيهــا، ذلــك واهلل ممــا ال 
يليــق، انظــروا ألمــم الــرتك 
ــم،  ــود وغريه ــني اهلن والبوذي
قادتهــم  حييــون  كيــف 
ــم  ــب ضالهل ــي مذاه ومؤسس
ومتاثيــل  وأفعــال  بأقــوال 
وأمــوال  وإجــازات  عظيمــة 

طائلــة، وحنــن نســتكثر علــى رســول اهلل وهــو 
ــتكثر  ــالل نس ــن الظ ــا م ــة إلخراجن ــق واهلداي احل

أبــدا. يليــق  ال  واهلل  ذلــك  مولــده!!!  عليــه 
ــو  ــد ه ــاء املول ــول إن إحي ــن يق ــى م ــم عل ــا ردك م
ألنــه  بــه  واستبشــار  اهلل  رســول  لوفــاة  إحيــاء 

يصــادف اليــوم نفســه؟
ذلــك واهلل مــن املغالطــة والعمــى، حنــن حنيــي 
ــرف  ــك مل يع ــول ذل ــن يق ــم م ــاة ث ــد ال الوف املول
ــؤال  ــلفا، والس ــم س ــت لك ــا قل ــول اهلل كم ــدر رس ق
الــذي نوجهــه هلــم هــل رســول اهلل ميــت أصــال؟
اهلل  رســول  بيننــا،  حــي  اهلل  فرســول  واهلل؛  كال 
نهــج ودســتور، رســول اهلل أحيــا العاملــني كمــا 
قــال لــه اهلل ومــا أرســلناك إال رمحــة للعاملــني، 
ولــو كان مــات وانقطــع لكنــا حنــن يف هــذا الزمــان 
ال تنطبــق نــص اآليــة علينــا، وحاشــا كالم اهلل مــن 
ذلــك، هــو رمحــة للعاملــني بــكل زمــان ومــكان ألنــه 
حــي بيننــا، هــو نــور لــكل إنســان ألنــه حــي فينــا 

ــول اهلل. ــرف رس ــن مل يع ــه م ــا جيهل ــذا م وه
مــا نصيحتكــم لــكل حمــب للنبــي قــوال وال جيســد 

ذلــك احلــب بأفعالــه؟
املنافقــني  ألن  النفــاق  مــن  بــاهلل  والعيــاذ  هــذا 
كانــوا يأتــون إىل النبــي ويؤمنــون بــه لكنهــم 
كاذبــون فيمــا يتبعــون، قــال اهلل ســبحانه:  إذا 
ــول اهلل  ــك لرس ــهد إن ــوا نش ــون قال ــاءك املنافق ج

واهلل يعلــم إنــك لرســوله واهلل يشــهد إن املنافقــني 
ــون ألن أفعاهلــم غــري  ــون؛  فلمــاذا هــم كاذب لكاذب
ــم،  ــن قلوبه ــنتهم ومل تؤم ــت الس ــم، آمن أقواهل
واهلل يقــول علــى لســان نبيــه:  قــل إن كنتــم 
حتبــون اهلل فاتبعونــي حيببكــم اهلل ، وقــد قيــل 
ــب  ــتقيم ح ــال يس ــع، ف ــب مطي ــن حي ــب مل إن احمل

ــط. ــان فق بلس

رســول  عــزة،  اهلل  رســول  منهــج،  اهلل  فرســول 
اهلل  رســول  صــدق،  اهلل 
رســول  للباطــل،  جهــاد 
أوليــاء  مــن  بــرآءة  اهلل 
ــة  ــول اهلل والي ــيطان، رس الش
اهلل  رســول  للمؤمنــني، 
تكاتــف، رســول اهلل إخــالص؛ 
ــح  ــض وال يصل ــن بع ــه م ــل بعض ــج متكام ــه نه إن
ــن  ــو الدي ــذا ه ــزء، ه ــرك ج ــزء وت ــذ ج ــا أخ مطلق
الــذي أراده اهلل لنــا مــن االميــان بــه وبرســوله 

بــه. وكتا

كلمــة أخرية تودون قوهلا يف هذه املناســبة.
حياتكــم،  اهلل يف  رســول  أحيــوا  للجميــع  أقــول 
أحيــوه باملناســبات ألنهــا ارتبــاط بــه -صلــوات 
اهلل عليــه وآلــه-، أحيــوه ألننــا حباجــة إليــه وليــس 
وعظمــوه  أوالدكــم  يف  أحيــوه  إلينــا،  حمتاجــا 
ووقــروه، أغيظــوا أعــداء اهلل بذلــك، فــو اهلل إنهــم 
ــم ترتبطــون  ــي ألنك ــم بالنب ــن ارتباطك ــون م يتأمل
ظلمــات  يف  تظلــوا  أن  يريــدون  وهــم  باحلــق 
الباطــل والضــالل والزيــف الــذي دجنــوا بــه األمــة 
يتــوب عليكــم  أن  يريــد  واهلل  الســنني،   مئــات 
ويريــد الذيــن يتبعــون الشــهوات أن متيلــوا ميــال 
ــن  ــا م ــة وحيي ــن بين ــك ع ــن هل ــك م ــا ليهل عظيم
حــي عــن بينة،ونســأل اهلل أن يردنــا لدينــه ونبيــه 
ــا  ــني علين ــن الظامل ــد م ــل ألح ــال وأال جيع ردا مجي
ال يف احليــاة وال بعــد املمــات ســبيال، وأن يبلــغ 
ــاركات  ــوات املب ــى الصل ــا أزك ــه من ــول اهلل وآل رس

ــن واد. ــر ببط ــب قط ــس أو ه ــرقت مش ــا ش م

إن التفــاف األمــة حــول نهــج احلــق الــذي 
ميثلــه رســول اهلل هــو أكثــر مــا يغيــض أهــل 

الباطــل وقــوى االســتكبار والطاغــوت
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متهيد

مل تســتطع كتــب الســرية والتاريــخ حصــر 
مناقــب النبــي املصطفــى -صلــى اهلل عليــه 
ــه وســلم-كما أغفلــت عــدد كبــري منهــا  وآل
جوانــب مهمــة يف ســريته العطــرة إمــا 
ســهوا أوتعمــدا فقــد تســابق املتعمــدون 
إىل طمــس هويــة حممــد ورمســه يف األذهــان 
ــم  ــن يرونه ــى وراء م ــة تتخف ــورة ثانوي ص
ــن ال  ــاور م ــوه يش ــا جعل ــة كم ــا لألم أعالم
ــات  ــرت حكاي ــه وتناث ــة لدي ــورة صائب مش
بيــت النبــي هنــا وهنــاك يشــكك فيــه 
ــال  ــا فاع ــده درس ــا نع ــدح ذاك مم ــذا ويق ه
فيتبــني  والعقليــة  الروحيــة  الرتبيــة  يف 
لنــا ذلــك احلقــد وتلــك املؤامــرة منــذ عهــد 
النبــي ونــدرك أن املؤامــرة علــى النبــي مل 

ــا. ــدة عصره ــن ولي تك

جيدهــا  الســرية  كتــب  أغلــب  واملتأمــل 
تركــز علــى حيــاة املعــارك واحلــروب لتقــوم 
ه 

ّ
احلجــة ألعــداء نبــي األمــة اليــوم بعــد

ــق  ــا تعش ــف ونفس ــل إىل العن ــخصية متي ش
ــة  ــاش يف أرض املعرك ــي ع ــدم وكأن النب ال
طيلــة حياتــه؛ ليتســاءل املنصفــون عــن 
ــي  ــدروس الت ــداث وال ــف واألح ــك املواق تل
ــه؟!!! ــني أصحاب ــه وب ــل بيت ــا يف أه طبقه

والــدروس  األمثلــة  ســرد  حاولــت  وقــد 
الرتبويــة احملمديــة فــإذا بهــا حتتــاج إىل 
مقامــات عديــدة ونــدوات متفــردة لعرضها 
ــا  ــض منه ــهاد ببع ــت االستش ــا فرأي مجيع
واالســتزادة  إليهــا  الرجــوع  وللمســتزيد 
ــس  ــة النف ــا يف تربي ــا وأهميته ــن قدره م

واألســرة واجملتمــع.

النبي األمة

محــل النبــي هــم األمــة علــى عاتقــه ودفــع 
ــدف  ــق ه ــبيل حتقي ــس يف س ــايل والنفي الغ
ــه  ــذري يف أمت ــري ج ــداث تغي ــالة وإح الرس
مثــاال  فضــرب  إليهــا  اهلل  أرســله  التــي 
رائعــا يف القيــادة الناجحــة متحليــا بأصــدق 
صفــات للقائــد املتحلــي بالصــر واألمــل 
والعابــد الزاهــد الــذي مل تصبــه احليــاة 
والغــرور حــني جاءتــه  بالعجــب  الزائفــة 
ــا  ــاء م ــا ابتغ ــة فرده ــن فض ــق م ــى طب عل

ــهورة: ــه املش ــال مقولت ــني ق ــد اهلل ح عن
 واهلل لــو وضعــوا الشــمس عــن ميينــي 
ــذا  ــرك ه ــى أن أت ــاري عل ــن يس ــر ع والقم
األمــر مــا تركتــه حــىت يظهــره اهلل أو أهلــك 

ــه . دون

وحيكي عن يوم املوقف فيقول: 
ن 

ّ
وأنــا أنــادي يــا رب أمتــي أمتــي هــو

ــا ومشــاال  عليهــم احلســاب، ثــم أنظــر ميين
مشــتغل  يومئــذ  نبــي  وكل  أمتــي  إىل 
ــول:  ــا أق ــا رب نفســي، وأن ــول: ي بنفســه يق

ــي . ــي أمت ــا رب أمت ي

النبي وفن التعامل مع اآلخرين
ضــرب النبــي أروع األمثلــة يف التعامــل 
ــاعد  ــد كان يس ــه فق ــل بيت ــع أه ــن م احلس
ــنني- ــب احلس ــزل ويالع ــه يف املن ــل بيت أه

ــال  ــع طف ــتاء إذا مس ــالم- ويس ــا الس عليهم
الســيدة  ابنتــه  يبكــي وحيــل مشــكالت 
راق  بتعامــل  الســالم-  –عليهــا  فاطمــة 
ينســي همــوم الدنيــا وتأملــوا إىل هــذا 
ــن  ــري م ــع كث ــه م ــع حبل ــذي انقط ــن ال الف
املتحاوريــن اليــوم فقــد أمســى احلديــث 
ــعة  ــال س ــاء ف ــدا لألخط ــوار تصي ــداال واحل ج
ضاقــت  حــني  عقــل  رجاحــة  وال  صــدر 
ــق. ــرض اخلل ــاس غ ــى الن ــداف وتناس األه

كيــف ســتنهر مصليــا اليــوم إذا رأيتــه 
يســيء صالتــه وكيــف تزجــر مــن أحــدث يف 

ــا؟!!! ــجد م مس
ومــا مقــدار حتملــك لطفــل يصعــد علــى 

ظهــرك وأنــت ســاجد؟!!
إنهــا لغــة الزجــر والــردع التــي أبعــدت 
ــم  ــم وحجته ــم وأمهاته ــن آبائه ــاء ع األبن

ــت.  ــق الوق ضي
يأتــي  النبــي  كان  أيــن  تــرى مــن  فيــا 
ــغ الرســالة 

ّ
بالوقــت وهــو قائــد األمــة ومبل

بأســره؟!!! للعــامل 

كان  ومــىت  عباداتــه  يــؤدي  كان  مــىت 
كان جييــب  أصحابــه ومــىت  جيلــس مــع 
الســائلني ويرعــى احملتاجــني ويرســل إىل 
امللــوك واألمــراء بــل مــىت كان يســتمع إىل 
الشــكاوى والتظلمــات فريشــد هــذا ويهــدي 

ذاك؟!!
وخيطــط  الغــزوات  يف  يشــارك  كان  مــىت 
أدرس  باالنتصــارات؛  وحيتفــل  للفتوحــات 
ــرية  ــة البش ــن التنمي ــى ف ــد املصطف حمم
التــي يدفــع فيــه الشــباب اليــوم عشــرات 
إىل  الوصــول  يف  أفلحــوا  ومــا  الــدوالرات 
نفــس حممــد املطمئنــة؛ ليــس شــيئا ســوى 
اإلهلــي  والتوفيــق  باملســئولية  الشــعور 
علــى  محــل  حــني  النبــي  بنــاه  الــذي 
نفســه هــم الرســالة وعنــاء التبليــغ دون أن 
ــه  ــت فعلم ــط أو إدارة وق ــن ختطي ــم ف يتعل

ــم. ــم علي ــدن حكي ــن ل ــاء م ج

النبي وعلم النفس
تأملــوا معــي هــذا اخلــر الــذي قرأتــه منــذ 
ــة  ــد الرمسي ــدى اجلرائ ــا يف إح ــام تقريب ع
مفــاده أن إحــدى الــدول الغربيــة أقــرت 
ــا  ــق فيه ــا يلتح ــنا قانوني ــابعة س ــن الس س
الطفــل باملدرســة فــال روضــة وال متهيــد 
لدراســة فقــد اكتشــفوا أخــريا أن الطفــل 

الجانب التربوي 
                     في سيرة الرسول الكريم

 

بقلم/أحالم شرف الدين

ملف العدد
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يف ســن الرابعــة واخلامســة والسادســة يف 
أمــس احلاجــة إىل اللعــب وليــس مهيــأ 
للقــراءة والكتابــة بــل إن عضــالت يديــه ملــا 

ــا. ــل منوه يكتم
العبقريــة  اكتشــفته  مــا  هــذا  أفليــس 
احملمديــة قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة حــني 

ســبعا«؟!!! »والعبــه  قــال: 

أيهــا  ويــا  احلديثــة  األحبــاث  أيتهــا  فيــا 
ــن  ــة م ــن الرتبي ــا ف ــد تعلمن ــون لق الباحث
ــا  ــور حمقق ــة والن ــاء باهلداي ــذي ج ــا ال نبين
بعثــت ألمتــم مــكارم  قالــه: »إمنــا  مــا 

األخــالق«.
النبي وعلم االجتماع

ــل  ــرته وأه ــتثني أس ــي ليس ــن النب مل يك
بيتــه وأصحابــه كمــا يفعــل احلــكام والزعماء 
اليــوم ممــن صــدق فيهــم قــول اهلل تعــاىل: 
»أتأمــرون النــاس بالــر وتنســون أنفســكم« 
بــل ينهــى نفســه وأهلــه ويوصيهــم بفعــل 
ــا  ــا أيه ــاىل: »ي ــه تع ــا لقول ــريات تطبيق اخل
وأهليكــم  أنفســكم  قــوا  ءامنــوا  الذيــن 
نــارا وقودهــا النــاس واحلجــارة«؛ ويقــول:  
ــت  ــد لقطع ــت حمم ــة بن ــرقت فاطم ــو س ل
ــن  ــني فم ــاء العامل ــيدة نس ــي س ــا ؛ وه يده
منــا جيــرؤ علــى التصريــح بهــذا بــل حنــاول 
التســرت علــى أخطــاء أبنائنــا بالوســاطة 
تــارة وبالرشــوة تــارة أخــرى لكنــك لــن 
جتــد هــذا يف ســرية القــدوة احلســنة -صلــى 
ــذا  ــص يف ه ــلم- والقص ــه وس ــه وآل اهلل علي
اجلانــب كثــرية يقــف أمامهــا علمــاء النفــس 
واالجتمــاع مفلســني حــني يــرون تعامــل 
ــا  ــب القضاي ــن أصع ــا م ــع قضاي ــي م النب
ــك  ــن ذل ــع م ــس واجملتم ــس النف ــي مت الت
حادثــة اإلفــك وقصــة احلجــرات واملخلفــني 
مــن األعــراب ورمــاة غــزوة أحــد الذيــن 
خلطــوا عمــل اجلهــاد بعمــل آخــر هــو 

ــاء. الري
ويرفــض عــامل االجتمــاع الكبــري ابــن خلدون 
ــيما »يف  ــدة ال س ــف والش ــه العن يف مقدمت
أصاغــر الولــد ألنــه مــن ســوء امللكــة؛ ومــن 
كان مربــاه بالعنــف والقهــر مــن املتعلمــني 
أو املماليــك أو اخلــدم .. ســطا بــه القهــر 
ــق علــى النفــس يف انبســاطها وذهــب 

ّ
وضي

بنشــاطها.. ودعــاه إىل الكســل.
وهــو:  واخلبــث  الكــذب  علــى  ومحــل 

ــن  ــا م ــريه خوف ــا يف ضم ــري م ــر بغ التظاه
انبســاط األيــادي بالقهــر عليــه وعلمــه املكــر 

واخلديعــة لذلــك...«
بــل يقــول: »وانظــر إىل اليهــود ومــا حصــل 
بذلــك فيهــم مــن خلــق الســوء.. حــىت 
أنهــم يوصفــون يف كل أفــق وعصــر باحلــرج«؛ 
وهــذا مــا ذكــره القــرآن الكريــم فيهــم مــن 

صفــات ذميمــة فهــم املاكــرون اجلبنــاء.

أمــا ابــن ســينا يف كتابــه  السياســة فيقــول:  
مــن الضــروري البــدء بتهذيــب الطفــل 
وتعويــده ممــدوح اخلصــال منــذ الفطــام 
قبــل أن ترســخ فيــه العــادات املذمومــة 
ــت يف  ــا متكن ــا إذا م ــب إزالته ــي يصع الت

ــل.  ــس الطف نف
النبي وعلم الطب 

كان النبــي حريصــا علــى اإلنســان منــذ 
ســليما  تكوينــا  تكوينــه  وعلــى  والدتــه 
ــاحل  ــرد الص ــزواج بالف ــى ال ــث عل ــذ ح من
ــح  ــي يصل ــة الت ــرأة الصاحل ــى امل ــز عل ورك
بصالحهــا األوالد ملــا يــدري مــن دور األم 
الفاعــل يف األســرة فهــي أكثــر مــن يقضــي 
مــع األطفــال لتحقيــق اهلــدف األول مــن 
اخللــق وهــو بنــاء األســرة الصاحلــة.  وحيرص 
ــلم  ــي س ــال الت ــض األفع ــى بع ــي عل النب
ــود  ــك للمول ــن حتني ــا م ــلمون بفعله املس
واختيــار اســم حســن لــه والعقيقــة والدقــة 
ــق  ــة وح ــدة الرضاع ــع وم ــار املرض يف اختي
احلضانــة وغريهــا مــن األمــور التــي مل 

ــة. ــل غربي ــتبدهلا بدواخ ــن اس ــح م يفل
وقــد اكتشــف الطــب احلديــث اجلــدوى مــن 

كل تلــك العــادات الطيبــة.
لقــد حافــظ النبــي علــى الفــرد املســلم 
حبثــه علــى مالزمــة ذكــر اهلل تعــاىل يف كل 
أمــر ويف خمتلــف املواقــف فحــني تقضــي 
منظمــات الصحــة وقتــا طويــال يف اإلعالنــات 
ــة  ــرة النظاف ــل فك ــرف اآلالف يف توصي وتص
وبرامــج اإلتكيــت نكــون حنــن املســلمني أول 
مــن تعلــم هــذا الفــن حــني حفظنــا أقــوال 
نبينــا وأفعالــه فعلــى ســبيل املثــال قولــه:  
يــا غــالم ســم اهلل تعــاىل وكل بيمينــك وكل 
ــارت  ــي ص ــة الت ــىت الرياض ــك ح ــا يلي مم
ــر:   ــا يف األث ــاء جنده ــال والنس ــس الرج هاج
علمــوا أوالدكــم الســباحة والرمايــة وركــوب 
ــة  ــج التغذي ــك برام ــف إىل ذل ــل ، أض اخلي

وذاعــت  شــاعت  التــي  الــوزن  وختفيــف 
وســرها يف قولــه تعــاىل:   كلــوا واشــربوا وال 
تســرفوا ،وقــد روى الرتمــذي يف ســننه مــن 
ــي  ــرب -رض ــدي ك ــن مع ــدام ب ــث املق حدي
 رســول اهلل - صلــى 

ُ
اهلل عنــه- قــال: مسعــت

اهلل عليــه وآلــه وســلم - يقــول:  مــا مــأل 
ا مــن بطــن، حبســب ابــن 

ًّ
آدمــي وعــاء شــر

آدم أكالت يقمــن صلبــه، فــإن كان ال حمالــة 
فثلــث لطعامــه، وثلــث لشــرابه، وثلــث 

ــه.  لنفس
 

النبي واملرأة

تســتمر املنظمــات الدوليــة واملؤسســات 
احلكوميــة يف فتــح قطاعــات خاصــة بالدفــاع 
عــن املــرأة وحقوقهــا ليوهمــوا املــرأة أنهــا 
متامــا  ذلــك  عكــس  واحلقيقــة  مظلومــة 
التــي  فاإلســالم هــو املنظمــة الوحيــدة 
كفلــت للمــرأة حقوقهــا وصانــت كرامتهــا، 
ــى  ــي عل ــاهد ح ــعار وش ــوداع ش ــة ال وخطب
ــع عليــه ســيد املرســلني حــني 

ّ
ذلــك وق

قــال:  اســتوصوا بالنســاء خــري فجعــل منهــا 
عنصــرا فاعــال يف اجملتمــع اإلســالمي تشــارك 
والفقــه  والرتبيــة  والقيــادة  السياســة  يف 
والديــن كمــا هلــا احلــق يف اختيــار شــريكها 
واحلــق يف اخللــع ممــن مل يعاشــرها بإحســان 

ــرى. ــور أخ وأم

رفقــا  فقــال:  بهــا  الرفــق  طلــب  كمــا 
بالقواريــر  ومل حيرمهــا مــن اإلرث وكرمهــا 
ــني  ــاء العامل ــيدات نس ــن س ــاء ه ــع نس بأرب
وأفــرد ســورة بامسهــا ألهميتهــا وذكــر 
أمثلــة عظيمــة يف القــرآن أمثــال مريــم 

القــدوة احلســنة. إىل  وآســيا لريشــدها 

يف  الرتبويــة  اجلوانــب  عــن  احلديــث  إن 
ســرية النبــي واســعة ال يتســع هلــا جمــال 
لكــن البحــث يف مثــل هــذه القضايــا يزيدنــا 
ــا مــن رســولنا الكريــم وجيعلنــا نفاخــر  قرب
العــامل مبحمــد مدافعــني عنــه بأقالمنــا 

ــول اهلل ــا رس ــك ي ــني: لبي ــا قائل وأرواحن
وآلــه  حممــد  ســيدنا  علــى  اهلل  وصلــى 
الطيبــني الطاهريــن وســلم تســليما كثــريا.
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ــة عي جتام ا ة  د ــا ع ــوي  لنب ا ــد  ل ملو ا
ــع  ي لتبد وا ــع  ي لترش ا ــن  ب ــنة        حس

ــي ال ســيام  ــط الشــعب اليمن ــي ترب ــة الحــب واملــودة الت إن عاق

ــه  ــه علي ــوات الل ــد -صل ــا محم ــولها وحبيبه ــا ورس ــاء بنبيه النس

ــت  ــث كان ــنة، حي ــة حس ــورة اجتامعي ــل يف ص ــت تتمث ــه- كان وآل

معظــم املناســبات االجتامعيــة اليمنيــة تكلــل بإحيــاء ذكــرى املولــد 

النبــوي الرشيــف ســواء كان يف األعــراس أو مراســيم مولــد أحدهــم، 

ــك النــذور املتعــددة ســواء كانــت  وكذلــك مناســبات العــزاء، كذل

ــال  ــود ط ــل أو مول ــرح بحم ــاح أو ف ــرض أو النج ــن امل ــفاء م للش

انتظــاره، أو رزق، أو تحقــق أمنيــة مــا مــن األمنيــات املرشوعــة، أو 

)وكــرة ( ملنــزل جديــد تعبــرا عــن الفــرح وطلبــا للخــر والربكــة   

النــاس  مــن  كان  ذلــك  وكل 
الربكــة  وإدراكهــم  لشــعورهم 
وعمــا  واقعهــم  يف  امللموســة 
ــاة  ــرض الص ــاىل وف ــه تع ــر الل بأم
ــه  ــن بقول ــي عــى املؤمن عــى النب
تعــاىل:    إِنَّ اللَّــَه َوَمَائِكََتــُه يَُصلُّوَن 
ــوا  ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــيِّ يَاأَيَُّه ــَى النَِّب َع
ــلِياًم)56(   ــلُِّموا تَْس ــِه َوَس ــوا َعلَْي َصلُّ

ســورة األحــزاب   ؛

يجــد املولــد  احتفــال   واملاِحــظ 
ــه مــن ــريض الل ــا ي ــكل م ــه ل  موافقت
مبدائــح والتغنــي  القــرآن   تــاوة 
مــن واإلكثــار  نبويــة   وقصائــد 
الصــاة وترديــد  عليــه   الصــاة 
 اإلبراهيميــة، واألمــر يف اآليــة يقــي

بصورتهــا عليــه  الصــاة  بفــرض 

بقـــلم/ رجاء املؤيد

روح اجملتمع
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 املعلومــة يف التشــهد يف الصــاة وليســت بالصــورة

ــدم ــن بع ــل املنافق ــن قب ــا م ــواردة إلين ــورة ال  املبت

تعــاىل: قولــه  عليــه  يــدل  مــا  وهــذا  اآلل   ذكــر 

 »وســلموا تســليام« أي ســلموا ألمــر اللــه تعــاىل

 بالصــاة الكاملــة التامــة، وهــذا البــر يف الصــاة عــى

ــن ــر م ــذي ظه ــد ال ــلوب الوحي ــن األس ــي مل يك  النب

ــل ــن قب ــاىل م ــه تع ــر الل ــليم ألم ــدم التس ــه ع  خال

ــا يف ــاك مــا هــو أشــد فقــد واجهن  املنافقــن؛ بــل هن

ــادة ــذه الع ــة شــديدة له ــة عدائي ــان حمل ــن اإلمي  مي

 الحســنة والطيبــة حملــة تبديــع واتهــام اليمنيــن

 بأنهــم أهــل بدعــة وضالــة مــن قبــل أتبــاع الوهابيــة

 وكأن ذكــر النبــي والصــاة عليــه يغضــب اللــه تعــاىل

 بــل ظهــر أن ذكــر النبــي ورسد ســرته العطــرة يــؤذي

ــة النبــي  مثــل هــؤالء الذيــن ُزرعــوا يف األمــة ملحارب

 وآلــه وحــرب اإلســام باســم اإلســام وتفكيــك وزرع

 الفــن يف األمــة املســلمة لكنهــم فشــلوا وعجــزوا

 عــن فصلنــا عــن النبــي والقــرآن الكريــم فنحــن

 بحــٍق ميــن اإلميــان والحكمــة مــن زاد ارتباطهــم

ــتجابة ــه واالس ــداء ب ــي واالقت ــنة النب ــم لس  وإحياءه

ــه ــودة أهــل بيت ــه وم ــن نواهي ــاء ع ــره واالنته  ألوام

 والتمســك بطاعــات وعبــادات أصبحــت منســية عنــد

 قومــه األعــراب مثــل قــراءة يــس عــى املــوىت، وصلــة

 األرحــام، واإلحســان للجــران، والكثــر مــن األخــاق

ــا ــا وجــاء متمــام له ــا إليه ــي دع  الكرميــة الت

ــه ــف إلي ــدا؛ أض ــا وحق ــداءه غيظ ــا زاد أع ــذا م  وه

ــاء ــيام النس ــة ال س ــرف البرشي ــراء وح ــلهم يف إغ   فش

ــك ظــل ــع كل ذل ــددة، وم ــو املتع ــائل الله ــكل وس  ب

ــن ــى يف قلوبه ــة األع ــل املرتب ــزال يحت ــد وال ي  محم

 وســيزول كل دخيــل وغريــب عــى ثقافــة وديــن هــذا

 املجتمــع املســلم املحــب للنبــي وآلــه، وهــذه العاقــة

 أقــوى وأوثــق عــرى اإلميــان وســبب مــن أســباب

 النــر عــى العــدوان الســعودي الوهــايب والصهيــوين

قلــوب يف  للنبــي  حبــاً  انعكــس  الــذي   الغاشــم 

ــا ــام أجمله ــارا ف ــوة وإيث ــا وق ــا وعزم ــاء وثبات  النس

ــى ــوى نتغن ــا نســبح يف بحــر اله  مــن لحظــات عندم

 بأجمــل األبيــات والقصائــد واملدائــح النبويــة امللحنــة

 بــأرق وأعــذب األلحــان التــي متــأ النفــس حبــا ورضــا،

 وســعادة تزيدهــا طاقــة وحيويــة، وتغمرهــا مــن

ــا ــا، وتطهره ــروح ورفعته ــمو ال ــوت وس ــض امللك  في

 مــن أوزار وأدران الذنــوب، فتكــون كغســيل وطهــور

 يجلــو ويطهــر القلــوب واألبــدان معــا فتعــود طاهــرة

ــة صحيحــة ــة فتي  نقي

 فصــاة اللــه موالنــا دامئــة أبديــة رسمديــة مــا بقــي 

ــار عــى ســيدنا محمــد املبعــوث رحمــة ــل والنه  اللي

 للعاملــن وعــى أهــل بيتــه الطاهريــن وريض عــن

ــن ــات املؤمن ــه أمه ــن وأزواج ــه املُنتجب  صحابت
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تقرير/شفاء عبد اهلل

يف تغطيــة جمللــة اهلدهــد حضرنــا فعاليــة معــرض 
اجلنــدي اجملهــول الــذي أقامتــه اجلبهــة اإلعالميــة 
ــي  ــب الفن ــة اجلان ــن للتنمي ــة ك ــت مؤسس وتبن
ــرض  ــة املع ــر إقام ــا يف مق ــد تواجدن ــة، وق للفعالي
ملــدة ســتة أيــام، بــدأت الفعاليــة حبفل دشــنت فيه 
املؤسســة املعــرض الفنــي األول للجنــدي اجملهــول 
الــذي أقيــم يف بيــت الثقافــة بصنعــاء حيــث 
اســتمر مــن 10-12-2015 حــىت 16-12-2015، وقــد 
تضمــن العديد مــن الفعاليــات الشــعرية واخلطابية 
ــني  ــهداء والنازح ــاء الش ــاركة أبن ــة مبش والرتفيهي
وكوكبــة مــن الشــعراء واألكادمييــني، واملثقفــني 
ــل  ــر حف ــرض وحض ــة للمع ــام املفتوح ــن األي ضم
ــني  ــن القائم ــخصيات م ــن الش ــدد م ــني ع التدش
ــا  ــهم كاميلي ــى رأس ــرض عل ــذا املع ــني هل والراع
ــة  ــة، وردين ــن للتنمي ــة ك ــس مؤسس ــاف رئي جح
جحــاف رئيــس اهليئــة اإلعالميــة النســائية وممثــل 
دائــرة اجملتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان، ومجعيــة 
ــن  ــدد م ــهداء، وع ــة الش ــة ومؤسس ــفاء الطبي الش

ــكيليني .       ــامني التش ــني والرس الفنان
بــدأت فعاليــات اليــوم األول للمعــرض الفنــي 
املعــرض  رعــاة  وثائقــي وكلمــة  فيلــم  بعــرض 
كمــا مشــل رمســا مباشــرا أمــام اجلمهــور بريشــة 
الفنــان ماجــد اهلمدانــي نــال استحســان وإعجــاب 
مجيــع احلاضريــن، وانتهــى بفتــح املعــرض الفنــي 
ــومات  ــرض رس ــل املع ــد مش ــور. وق ــام اجلمه أم
ملبدعــني  فوتوغرافيــة  وصــور  وحرفيــة  فنيــة 
مينيــني مــن كافــة الشــرائح االجتماعيــة أظهــرت 
دور اجلنــدي اجملهــول وضــرورة تقديــم الرعايــة 

ــرهم.                                                                                     ــة ألس الكامل
ــال اليــوم العاملــي  وقــد وافــق اليــوم األول لالحتف
حلقــوق اإلنســان وأمــام صمــت رهيــب إزاء مــا 
حيــدث يف اليمــن مــن إبــادات مجاعيــة مــن قتــل 

وتشــريد وجتويــع إلركاع شــعب أثبــت خــالل قرابــة 
تســعة أشــهر صمــوده بوجــه عــدوان بائــس مــن 
دول أقــل مــا ميكــن وصفهــا بالوحشــية والدنــاءة.                                                                                
ــح  ــق وفض ــي إىل توثي ــرض الفن ــدف املع ــد ه  وق
ــتهدف كل  ــذي اس ــعودي ال ــدوان الس ــم الع جرائ
شــيء ومل يفــرق بــني البشــر واحلجــر، وإلبــراز دور 
اجلنــود اجملهولــني يف مواقــع شــىت للتصــدي هلــذا 
العــدوان الغاشــم فهنــاك مــن يضحــي بنفســه يف 
ســبيل هــذا الوطــن وهنــاك مــن يســتخدم القلــم 
ــتخدم  ــم ويس ــن يرس ــاك م ــا وهن ــال صوتن إليص
الرســالة  إليصــال  راقيــة  فنيــة  بلغــة  ريشــته 
العامليــة كمــا مت ختصيــص اليــوم الثانــي لألطفــال 
 فقــرات متنوعــة ومســابقات عديــدة 

ً
متضمنــا

ــرض  ــال املع ــات األطف ــت لوح ــد زين ــة وق وممتع
ــة.                                                                          ــات الطفول ــالم وأمني ــوح وأح ــة طم ممثل

 ويف اليــوم الثالــث للمعــرض اســتضاف القائمــون 
علــى احلفــل أهــايل وأســر الشــهداء ومنحوهــم 
اجملــال للحديــث عــن تضحيــات رائعــة وصمــود 
جبــار وكان مــن ضمــن الضيــوف أســرة آل الرميمة 
وآل املؤيــد وقــد أكــد أهــايل األســرى والشــهداء 
ــا  ــه دفاع ــق نفس ــي يف الطري ــتمرارهم يف املض اس
عــن الديــن والوطــن، وقــد غطــت الدمــوع وجنــات 

ــري مــن احلضــور.                                                                                الكث

ــا يف اليــوم الرابــع ملعــرض اجلنــدي   كمــا تواجدن
اجملهــول وفيــه نظمــت املؤسســة صباحيــة شــعرية 
ــني  ــعراء واملثقف ــاء والش ــن األدب ــة م ــا خنب حضره
اهلل  ضيــف  الشــعراء  مــن  وكان  واألكادمييــني، 
ــن،  ــرف الدي ــالم ش ــد وأح ــاذ اجلني ــب ومع الدري
   وعــرت القصائــد يف جمملهــا عــن رفضهــا العدوان 
 
ً
 وإنســانا

ً
الســعودي الــذي يســتهدف اليمــن أرضــا

تقارير

معرض الجندي المجهول
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وقتــل األطفــال والنســاء وتدمــري البــىن التحتيــة 
ــدي  ــد اجلن ــت قصائ ــا لقي ــن كم ــة لليم واخلدمي
احملــارب  ونبــل  ودور  لعطــاء   

ً
تكرميــا اجملهــول 

 
ً
ــدا ــرف، وختلي ــال والش ــات القت ــي يف جبه اليمن

جلهــوده التــي يبذهلــا.                                                         

احملاضــرات  مــن  العديــد  املعــرض  وتضمــن   
املهمــة واملميــزة يف جوانــب خمتلفــة قدمتهــا 
شــخصيات مثقفــة منهــم األســتاذة ردينــة جحاف 
والدكتــورة أمــة الــرزاق جحــاف وقــد تواجدنــا 
ــن  ــره كل م ــذي حض ــرض ال ــذا املع ــام ه يف خت
ــاس  ــد عب ــة، وأمح ــن للتنمي ــة ك ــس مؤسس رئي
ــة  ــتاذة ردين ــة، واألس ــذي للمؤسس ــر التنفي املدي
جحــاف رئيــس اهليئــة اإلعالميــة وعــدد مــن 
الراعــني واملســاهمني يف هــذا املعــرض، كذلــك 
عــدد مــن الشــعراء والفنانــني التشــكيليني الذيــن 
ــه الكثــري جبهودهــم  ــوا إلي ــروا املعــرض وأضاف أث
ومشــاركاتهم الرائعــة ويف ختــام االحتفــال مت 
ــذا  ــاح ه ــرتك يف إجن ــاهم واش ــن س ــم كل م تكري
وجنــود  ومشــاركني  داعمــني  مــن  املعــرض 
جمهولــني عملــوا مــن وراء الكواليــس ليصــل 

ــز.                                                                                 ــاح املتمي ــذا النج ــرض إىل ه املع
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تقرير/ أحالم شرف الدين

ل  الحتفــا ا يعــد  ومل  ليمنــي  ا لشــعب  ا ط  وســا أ بــني  ذة  لشــا ا واألصــوات  عقــة  لنا ا ق  ألبــوا ا لتلــك  قيمــه  ك  هنــا تعــد  مل 

لديــن  ا تضــع  لتــي  ا لســيئة  ا لســنة  ا هــي  لبدعــة  ا ن  أ بصــرية  ذي  كل  علــم  حــني  وضاللــة  بدعــة  لبشــرية  ا ســيد  مبولــد 

لنــور  ا ل  الســتقبا آلالف  ا مئــات  خــرج  نعــم  ئط. احلا عــرض  لعقيــدة  ا ت  بأخالقيــا وترمــي  ئــن  لضغا وا د  ألحقــا ا موضــع 

مئــات  فــدت  ا تو ملؤمتــرات  ا لــة  صا يف  هنــاك   ، قــدر قــد  مــرٍ  أ عنــد  ا  لتقــو فا املصطفــى،  احلبيــب  جســده  لــذي  ا اإلهلــي 

تلــك  إىل  تتدفــق  غفــرية  املبني؛مجــوع  لفتــح  با ء  ســعدا لنصــر  با مستبشــرين  اهلل  رســول  ضيــوف  منهــا  لينــزل  فــالت  احلا

ا  نبــذو كلهــم  ل  طفــا وأ ء  ونســا ل  رجــا لنصر، ا ئر  وبشــا لنبــوة  ا مالمــح  هــا  يا ا و ز مــن  ويــة  ا ز كل  يف  محلــت  لتــي  ا لبقعــة  ا

لوثقــى. ا لعــروة  با ا  واستمســكو طــل  لبا ا علــى  ا  ومتــردو لظلــم  ا

فعالية المولد النبوي

 عظمة الموقف وصدق الرسالة   

تقارير
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 بروحانيــة غريبــة 
ً
  كان املــكان مفعمــا

ملراســيم  وهلفــة  بشــوق   
ً
متطلعــا

للماديــات  مــكان  ال  هنــا  االحتفــال، 

يف  متســاوٍ  فالــكل  األمــور  وسفاســف 

يســرع  اجلميــع  والتطلــع  العقيــدة 

ــد  ــاء حمم ــائر للق ــو س ــا ه ــرول كأمن ويه

بقــاع  كل  مــن   
ً
وروحيــا  

ً
جســديا  

ً
لقــاء

اليمــن مــن مجيــع احملافظــات اليمنيــة، 

ــي  ــل وتلتق ــل والقبائ ــارك كل الفصائ تش

شــىت اللهجــات يف مجلــةٍ واحــدة )لبيــك 

هــذا  اســتطاع  كيــف  اهلل(،  رســول  يــا 

يتجاهــل  أن  األبــي  الصــادق  الشــعب 

صــوت الطائــرات ويصــرف نظــره عــن 

القصــف  إثــر  املتصاعــد  الدخــان  ذلــك 

العدوانــي الغاشــم ويبــدو أنــه منشــغل 

غايــة،  وأعظــم  أهميــة  أكثــر  بأمــر 

وكلمــا  حبيبــه؛  احلبيــب  لقــاء  إنــه 

املزجمــر  بصوتهــا  الطائــرة  صعقــت 

حــب 
ّ
الر الســماوي  اجلمــع  أجابهــا 

ــا  ــا وم ــام الدني ــذي أق ــعار ال ــك الش بذل

أقعدهــا: اهلل أكر،املــوت ألمريكا،املــوت 

إلســرائيل،اللعنة علــى اليهود،النصــر 

لإلســالم، لبيــك يــا رســول اهلل!حــىت 

ــارت  ــرأة ص ــي، امل ــن الزجاج ــك الكائ ذل

تكوينهــا  مــن  أقــوى   
ً
إميانــا حتمــل 

اجلســدي الضعيــف حــني ينتصــر املبــدأ 

ــة العقيــدة الســمحة، ويضــع  وترجــح كف

اإلميــان  عينيه،إنــه  نصــب  اهلل  رضــا 

آخــر ســوى اإلميــان ونــور  وال تفســري 

القرآنيــة. الثقافــة 

إنهــا  احلــق،  صــوت  يصــدح  وأخــريا 

مــن  وهاديهــا  األمــة  قائــد  كلمــة 

ضــالالت اليهــود وأتباعهم،الســيد عبــد 

امللــك بــدر الديــن احلوثــي يف خطــاب 

أرعــد بــه فرائــص الطغــاة فــال جمــال 

ــىن  ــاق وال مع ــكان للنف ــة وال م للمداهن

 خطابــه البديــع 
ّ
لالستســالم،كيف أعــد

الســاعات؟  مــن  اســتغرق  وكــم  هــذا، 

ــر معركــة ضــد هــذا  واحلــق أن مــن يدي

 هلــذا، إنــه 
ً
التحالــف اجلشــع ال جيــد وقتــا

ملــن  املبــدع  والتحضــري  اإلهلــي  النــور 

ــم يف  ــة ويرتج ــم األم ــه ه ــل يف رأس حيم

كلماتــه سياســة القائــد وإهلــام احلــق. 

التنظيــم  ذلــك  احلضــور  أذهــل  كــم 

ــى  ــدل عل ــي ت ــكار الت ــك األف ــن وتل املتق

 
ً
صــدق النوايــا وعظمــة املوقــف أمنيــا

ليوضــح   
ً
ومضمونــا  

ً
شــكال  ،

ً
وثقافيــا

معــىن  الضعيفــة  التحالــف  لقــوى 

ويثبــت  ينصركــم  اهلل  تنصــروا  )إن 

ســاملني  اجلميــع  وعــاد  أقدامكــم(، 

ــة  ــة وثق ــا مطمئن ــم نفس ــون معه حيمل

بــاهلل عاليــة تغيــظ الكفــار، وال خيفــى 

علينــا أن هــذه الفعاليــة املركزيــة كانــت 

الفعاليــات  مــن  عــدد  ســبقتها  قــد 

بــكل  اخلاصــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة 

حمافظــة وكل مديريــة كال وفــق إمكاناتــه 

ــع صــوت احلــق يف أرجــاء  ــه لريتف وقدرات

بأســره. اليمــن 
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حضية و مبخوت
 وتبث يف إذاعة صوت الشعب 

بقلم / مليس املؤيد      

االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية،
 مجله بنسمعها كثري،

 لكن من يفهم لعريج خطها،
 الرأي واختالفه بيننا أصبح مصدر للعداوة،

 الصاحب ما عاد بيتقبلش صاحبه ألنه فقط
 اختلف معه يف الرأي، حىت األخوة دخلت

 العداوة بينهم وهذه فتنة زرعها  الشيطان يف
نفوسنا

ي تقية
 مبخوت: ما قد بينش �ي حضية أنِت وأخىة

؟ ي
  حضية: ما قدبه �ي مبخوت ... قد اشتكت لك مىن

ن خوات . ن مثل ما كنت�ي جع�ي ي �ة
ا لش وتشىة   مبخوت: هي اتصلت إل من حمب�ة

ا العافية هكذا أحىل لنا من وجع القلب.  حضية: حب�ة

 مبخوت: لمله املواجعة �ي مره هو إل رأي وهي حرة فيه.

ن الصح؟ ا غلط ولزم تدرى أ�ي ن رأ�ي
أ
ي حرة ل

حضية: مع مىش

ا ؟ ها، ما بش داعي تعاد�ي ي من تو�ب أيش أو تغري ا �ب  مبخوت: إذا ما اقدرتيش تقنع�ي

ا هو الصح ! م ومصممة أن رأ�ي ي ت�ن
حضية: أختك �ي مبخوت تقرح القلب ول تشىة

لــس  ب ــا هــو الصــح، ولــو الواحــد يصــدق روحــه عيعــادي النــاس لكهــم و�ي مبخــوت: املصيبــة أن لك واحــده بتظــن أن رأ�ي

ــا�ب نفســه . ب �ي

! ي أ�ي ي �ي مبخوت تقية بتدي الكم ما يدخلش الراس وما تشتيش تقتنع �ب
حضية: ماسش

ي نفوسنا.
ن

رع الكراهية � ن ها �ب مبخوت: هذه فتنه شيطانية وحلت عىل بالد�ن لتدمري

مبخوت؟! حضية: قصدك الفتنة الطائفية �ي

. ن خر�ي
آ
ود العقل وعدم تقبل آراء ال بية وهذه الفتنة زرعت الكراهية و�ب ءات الز ها من النامة مبخوت: هي وغري

حضية: وإذا كن هذا الرأي غلط كيف أتقب�؟!

حوار شعبي
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حضية و مبخوت
 وتبث يف إذاعة صوت الشعب 

بقلم / مليس املؤيد      

مبخوت : ال تتقبليش الرأي لكن اتقبيل صاحبه مش تعاديه، وبالعقل تقدري توازين األمور.

حضية : كيفه يا مبخوت أوازن بني أفكارها وصداقتنا وهي متعصبة قوي لرأيها.

مبخوت : إذا كانت متعصبة اتريك النقاش معاها وال تفتحيش مواضيع تزيد يف املشاحنة بينكن.

حضية : وهذا الذي فعلته تركت تقية ووجع القلب بيني وبينها.

مبخوت : أنا قلت اتريك النقاش مش ترتيك تقية بكلها وتقلبي صداقتكن وأخوتكن لعداوة.

حضية : والله يا مبخوت إننا أحب تقية بس قد زيدت بها.

    مبخوت : احنا الزم نتعلم كيف نتعايش مع بعضنا مهام اختلفت اآلراء واألفكار أهم يشء أن حب الوطن
ومصلحته تجمعنا

حضية : ما هذه أنا أشهد لها أمانة أنها بتدافع عىل البالد من قلبها.

مبخوت : وهذا هو األساس واألهم يف املوضوع.

حضية : والله إن كالمك يف محله يا مبخوت وكل ما نتقالع أنا وتقية تزداد الحساسية بيننا!!

مبخوت : وهذا الذي أشتي أوصل له، كل واحدة تخيل رأيها لنفسها، مادام كل واحدة مصممة عليه.

حضية : هيا لو أختك بتناقش هكذا بعقل وبرص بدل ما بتتعصب وتشتي إال متيش قولها!!

مبخوت : رجعناااا يا حضية!!!

حضية : مايش يا مبخوت والله إننا اقتنعت بكل كلمة قلتها

وشاقوم أتصلها وأصالحها عالميد أثبت لك.

مبخوت : الله يحفظش يل يا حضية ويبارك يل فيش.
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البقاء قدره  شعب 
 

مــع انطــاق مؤمتــر جنيــف 2 الــذي ترعــاه األمــم املتحــدة وذلــك 

لحــل األزمــة اليمنيــة حســب زعمهــم؛ ليــس هــذا هو املهــم عندي 

وعنــد أي مينــي، فاليمنيــون بعــد الهجمــة الرشســة التــي قامــت 

ــة  ــة أمريكي ــا اليمــن، وبرعاي ــا عــى بادن ــا الســعودية وأعوانه به

وإرسائيليــة، وموقــف األمــم املتحــدة املخــزي الــذي تخــاذل عــن 

نــرة شــعب مظلــوم، شــعب رضب بأشــد أنــواع األســلحة الفتاكــة 

املحرمــة ومل يجــد مــن يحميــه أو يدافــع عنــه فــا األمــم املتحــدة 

ــن  ــم م ــر وذم ــرة ورشاء ضامئ ــاذل ومؤام ــن؛ تخ ــس األم وال مجل

قبــل األيــادي امللوثــة بالدمــاء وتصديــر الفــن إىل الــدول العربيــة 

واإلســامية  إال أن تلــك األيــادي امللوثــة وضعــت كل ثقــل حقدهــا 

وصبتــه عــى شــعب اليمــن!!!

ــة  ــكل املنظــامت املزيف ــوى االســتكبار ول ــكل ق ــن اليمــن ل  وأعل

أننــا شــعب قــدره البقــاء!!  نعــم شــعب قــدره البقــاء مهــام حــاول 

الحاقــدون وقصــف املجرمــون؛ شــعب قــدره البقــاء ريض األعــادي 

أو كرهــوا؛ شــعب تصــدى لــكل تلــك القــوى االســتعامرية بســاحه 

البســيط وانتــر بصــربه وثباتــه وتوكلــه عــى اللــه فلــن يضمــن لنا 

البقــاء ال جنيــف 1 وال جنيــف 2؛ فاألمــم املتحــدة وقوانينهــا إمنــا 

ــا  ــامل أم ــا يف الع ــل ومصالحه ــكان وإرسائي ــة األمري صيغــت لحامي

شــعب الحريــة والكرامــة فصمــوده وثباتــه وتضحياتــه واعتــامده 

ــاء والنــر، وهــو منتــر  ــه البق ــه هــو مــن ســيضمن ل عــى الل

ــب  ــه صاح ــق وألن ــب الح ــه صاح ــدوان !! ألن ــوم للع ــن أول ي م

القضيــة واألرض وهــي معركــة كرامــة وبقــاء وســنحارب مــن أجــل 

ــن أجــل االنتصــار والشــموخ  ــل م ــك فحســب ب ــس ذل ــاء لي البق

              بقلم/ أمة السام القاسمي 
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البقاء قدره  شعب 
 

                              الذي ما كان ينبغي  أن نفقده             الــوعي 
يف زمــن انقــاب املفاهيــم وســيطرة )النســبية الثقافيــة( عــى كثــر مــن تفاصيــل الاوعــي يف حياتنــا املعــارصة اليــوم، هــذه النظريــة التــي 

كتــب لهــا الحيــاة مــن جديــد )لكــن هــذه املــرة تحــت شــعار العلــم والحداثــة(؛ فكــرة قدميــة جــدا وخطــرة جــدا وهــي )إمكانيــة تعــدد 

الحقيقــة وصعوبــة وجــود حقيقــة واحــدة ثابتــة ومشــرتكة( فبحســب هــذه النظريــة فــإن كل يش ميكــن أن يكــون صحيحــا وخاطئــا يف 

الوقــت نفســه، صادقــا وكاذبــا يف الوقــت نفســه ويرجعــون الســبب يف ذلــك إىل )اختــاف زاويــة الرؤيــة والنظــر أوالفهــم مــن شــخص إىل 

آخــر( وكأمنــا فهمنــا املتغــر للعــامل ميكــن أن يغــر يشء )مــا( مــن حقيقــة العــامل، لكــن املقصــود الحقيقــي لهــذه النســبية الثقافيــة كــام هــو 

واضــح ومشــاهد هــو أن يشــتبه الحــق بالباطــل والصــادق بالــكاذب واملخلــص بالخائــن واملقاتــل بالقاتــل ويضيــع الحــق وتضيــع الحقيقــة 

ويصبحــان وهــام باعتبــار أنــه ال مبــادئ ومعايــر وأســس ثابتــة وأصيلــة ومشــرتكة ميكــن أن تقــاس األمــور عليهــا بحســب هــذه النظريــة.

 ألنــه عندمــا تغيــب فكــرة وجــود الحقيقة 

الواحــدة األصيلــة والثابتــة يف هــذه الحياة 

ــن املمكــن  ــه م ــة اإلنســان فإن ــن ذهني م

جــدا أن تصبــح الحقيقــة بالنســبة لــه 

ــي  ــك ه ــط وكذل ــه فق ــن ب ــا يؤم ــو م ه

بالنســبة لغــره وهكــذا، وبالتــايل يحــدث 

التــام بــني  ذلــك االنســجام والتامهــي 

الفــرد ومخزونــه الثقــايف واملعــريف الخــاص، 

وهنــا يتــاح املجــال بشــكل كبــر جــدا 

ــة  ــة والوهمي ــة الخاطئ للتصــورات الذهني

املمزوجــة  واملتخلفــة  املريضــة  وكــذا 

باألحــام الصغــرة والعصبيــات املقيتــة 

ــل  ــة يف ظ ــل أو موارب ــدون خج ــر ب لتظه

مرحلــة تاريخيــة تعيــش بنيــة ثقافيــة 

ــو يف  ــة ول ــط املعياري ــة مــن الضواب متحلل

حدهــا األدىن.

ــف  ــبق كي ــا س ــال كل م ــن خ ــدرك م لن

ــول  ــبي الوص ــم النس ــذا الفه ــا ه ــأ لن هي

ــوف  ــح الوق ــي أصب ــة الت ــذه املرحل إىل ه

جرميــة،  املجرمــني  مواجهــة  يف  فيهــا 

وأصبــح فيهــا قتــل األبريــاء والعــزل حقــا 

مرشوعــا والدفــاع عــن األرض والعــرض 

والكرامــة والحريــة عنفــا غــر مقبــول 

ــت  ــي تقدس ــة الت ــاري، املرحل ــر حض وغ

فيهــا دمــاء املجرمــني وأبيحــت فيهــا دمــاء

دومــا عــى تغذيتهــا عــر كثر مــن األدوات 

اإلعاميــة والثقافيــة والفكريــة واالجتامعيــة 

ــاط  ــال األمن ــن خ ــى م ــل حت ــة ب والعلمي

الحياتيــة اليوميــة املختلفــة ليســتمروا يف 

اســتخدامهم حتــى آخــر رمــق.

ــن  ــن وم ــن نح ــرف م ــذي نع ــن ال اآلخري

ــة  ــون أن املعرك ــرف ويعرف ــدا، نع ــم جي ه

ــة  ــاملة واملواجه ــة وش ــم طويل ــا وبينه بينن

فيهــا مســتمرة حتــى آخــر حــدود التــامس 

نعــرف  الذيــن  اآلخريــن  بيننــا،  التــي 

ويعرفــون أن هــذا العــدوان الــذي يشــنونه 

علينــا اليــوم إمنــا هــو بســبب ذلــك الوعــي 

وذلــك املــرشوع الحضــاري الــذي اســتعدناه 

املنطقيــة  الصــورة  رســم  ســيعيد  الــذي 

ــد. ــن جدي ــامل م للع

اآلخريــن الذيــن عملــوا عــى فــرتات طويلــة 

جــدا عــى تغييــب مصــدر الوعــي والحقيقة 

الوحيــد يف هــذا العــامل مــن حياتنــا وحيــاة 

والعلميــة  واالجتامعيــة  الثقافيــة  النــاس 

الذيــن  )وقــال  تعــاىل:  قــال  والعمليــة؛ 

كفــروا ال تســمعوا لهــذا القــرآن والغــوا فيــه 

ــت: 26(.    ــون(، )فصل ــم تغلب لعلك

ــك العظــامء  ــة .... ألولئ ــف تحي فشــكرا وأل

الذيــن أعــادوا إلينــا ذلــك )الوعــي الــذي مــا 

كان ينبغــي أن نفقــده(.

 املســتضعفني، املرحلــة التــي أصبــح فيهــا 

املقاومــة  يدعــي  أن  يســتطيع  املرتــزق 

واملحتــل يســتطيع أن يدعــي التحريــر.

ــن  ــة م ــا غالبي ــح فيه ــي أصب ــة الت  املرحل

كانــوا  ســواء  النســبية  هــذه  يعيشــون 

)أفــرادا أو مجتمعــات أو أمــم( وســواء 

بوعــي أو بــدون وعــي منهم مجــرد أدوات 

أو أحجــار عــى رقعــة شــطرنج )كــام يحلــو 

للبعــض أن يســتخدم هــذا املصطلــح( بيــد 

اآلخريــن الذيــن يحركونهــم يف مشــاريعهم 

الصغــرة  أحامهــم  مســتغلني  الكبــرة 

ــون ــن يعمل ــة الذي ــم الوهمي وتصوراته

فكر

محمد عيل رشف الدين
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       ابتسامة أمل
    بقلم/ مليس املؤيد

مل تكن صورة اللحم املتقطٌع لجسد ) صادق الورد ( مؤثرة مبا فيه الكفاية ألولئك الذين تأثروا برسوال هبة ، 

وعضة شادي

املؤملة جدآ بالنسبة لهم ، ومل يتأزم املتباكون لراخ وأنني ) خالد عيل ( كأزمتهم وتباكيهم النعدام الغاز 

والبرتول وهم يعلمون جيدآ مستوى الحصار علينا .

خالد وصادق شابان يف مقتبل العمر أصابهم العدوان بقنابل محرمه دوليآ ،جراحهم ستظل محفورة مدى 

الزمن , وقد يشفى الجسد من األمل , لكَن جراح النفس لن تٌشفى ابدآ ،ومل يلتفت لهم املحسوبون عى 

اليمن كحقوقيني لإلنسان واإلنسانية، ومل يتهموا العدوان بقتلنا, كاتهامهم للراجع ومل يراعوا املشاعر ُجرحت، 

وأجساد با حياة، وهي مازالت تتنفس. 

قلوب أضناها الحزن, واألمل ملا منر به وقلوب ساكنة يف الضلوع مل تحرك ساكناً وملا يحدث لإلنسان اليمني من 

ظلم، فعذراً أيها املجتمع الدويل، يأكل العامل فنحن ال ننتمي لكم حتى يضّج الكون البرشى لنا، وأشاء أطفالنا 

ليست فرنسية الجنسية لتدمع لها عيونكم !!!

عذرآ ....

فجراحنا التهمكم 

ورعبنا وخوف أطفالنا اليهمكم 

وحصارنا اليهمكم 

جوعنا وعطشنا اليهمكم 

ودمار بيوتنا اليهمكم 

وكل مايهمكم هو قتلنا وإبادتنا با رحمه ، 

مل تعد إنسانيتكم الصامتة تعنى لنا شيئاً ،

ولو كلنا، حجر والشجر لسان لنطقا من هول ما يحدث لنا، 

ومايكفينا هو أّن الله معنا وأّن األمل.من آياته تشعر بنا .

وأن ابتسامة خالد باقية فينا رغم األمل . 

      مقاالت

وا    بعضة شــادي  �ش
أ ن �ة ولئــك الــذ�ي

أ
ــا فيــه الكفايــة ل ة �ب ســد ) صــادق الــورد ( مــؤ�ش ــع لب

ٌ
مل تكــن صــورة اللحــم املتقط

ــم لنعــدام الغــاز  ك�ي ــم وتبا زم�ة
أ
ن ) خالــد عــىلي ( ك كــون لــراخ وأنــ�ي لنســبة هلــم، ومل يتــأزم املتبا املؤملــة جــدآ �ب

ول ومه يعملــون جيــدآ مســتوى الصــار علينــا . والبــرة

ــم العــدوان بقنابــل حمرمــة دوليــآ ،جرا�ــم ســتظل حمفــورة مــدى  ي مقتبــل العمــر أصا�ب
ن

ن � خالــد وصــادق شــا�ب

ــىل  ــوبون ع ــم املس ــت هل ــدآ،ومل يلتف ــ�ن اب ش
ٌ
ــن ت ــس ل ــراح النف ــَن ج مل, لك

أ
ــن ال ــد م س ــ�ن الب ــد يش ــن, وق الزم

اعــوا املشــاعر ُجرحــت،  اهمــم للراجــع ومل �ي مــوا العــدوان بقتلنــا, ك�ة نســانية، ومل ي�ة نســان والإ ن لالإ اليمــن كحقوقيــ�ي

وأجســاد بــال حيــاة، وهي مازالــت تتنفــس. 

ي 
نســان اليمــىن ــدث لالإ  وملــا �ي

ً
كنا ــرك ســا

ة
ي الضلــوع مل �

ن
كنة � ــر بــه وقلــوب ســا

ن
مل ملــا �

أ
قلــوب أضناهــا الــزن, وال

ى لنــا، وأشــالء  لك العــامل فنحــن ل ننتــىي لــم حــىة يضــّج الكــون البــ�ش
أ
، �ي تمــع الــدوىلي ــا املب  أ�ي

ً
مــن ظــم، فعــذرا

نســية لتدمــع هلــا أعينــم!!! أطفالنــا ليســت فرنســية الب

عذرآ ....

مم  راحنا ل�ة ب
ن

�

مم  ورعبنا وخوف أطفالنا ل�ي

مم  وحصار�ن ل�ي

مم  جوعنا وعطشنا ل�ي

مم  ودمار بيوتنا ل�ي

دتنا بال ر�ة،  مم هو قتلنا وإ�ب ولك ما�ي

، 
ً
ي لنا شيئا

مل تعد إنسانيتم الصامتة تعىن

دث لنا،  ولو أن للحجر والشجر لسان لنطقا من هول ما �ي

ته تشعر بنا   مل من آ�ي
أ
 ال

ّ
 هللا معنا وأن

ّ
ومايكفينا هو أن

مل . 
أ
 ال

ن
قية فينا رمع وأن ابتسامة خالد �ب

مشاركت
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       ابتسامة أمل
    بقلم/ مليس املؤيد

مل تكن صورة اللحم املتقطٌع لجسد ) صادق الورد ( مؤثرة مبا فيه الكفاية ألولئك الذين تأثروا برسوال هبة ، 

وعضة شادي

املؤملة جدآ بالنسبة لهم ، ومل يتأزم املتباكون لراخ وأنني ) خالد عيل ( كأزمتهم وتباكيهم النعدام الغاز 

والبرتول وهم يعلمون جيدآ مستوى الحصار علينا .

خالد وصادق شابان يف مقتبل العمر أصابهم العدوان بقنابل محرمه دوليآ ،جراحهم ستظل محفورة مدى 

الزمن , وقد يشفى الجسد من األمل , لكَن جراح النفس لن تٌشفى ابدآ ،ومل يلتفت لهم املحسوبون عى 

اليمن كحقوقيني لإلنسان واإلنسانية، ومل يتهموا العدوان بقتلنا, كاتهامهم للراجع ومل يراعوا املشاعر ُجرحت، 

وأجساد با حياة، وهي مازالت تتنفس. 

قلوب أضناها الحزن, واألمل ملا منر به وقلوب ساكنة يف الضلوع مل تحرك ساكناً وملا يحدث لإلنسان اليمني من 

ظلم، فعذراً أيها املجتمع الدويل، يأكل العامل فنحن ال ننتمي لكم حتى يضّج الكون البرشى لنا، وأشاء أطفالنا 

ليست فرنسية الجنسية لتدمع لها عيونكم !!!

عذرآ ....

فجراحنا التهمكم 

ورعبنا وخوف أطفالنا اليهمكم 

وحصارنا اليهمكم 

جوعنا وعطشنا اليهمكم 

ودمار بيوتنا اليهمكم 

وكل مايهمكم هو قتلنا وإبادتنا با رحمه ، 

مل تعد إنسانيتكم الصامتة تعنى لنا شيئاً ،

ولو كلنا، حجر والشجر لسان لنطقا من هول ما يحدث لنا، 

ومايكفينا هو أّن الله معنا وأّن األمل.من آياته تشعر بنا .

وأن ابتسامة خالد باقية فينا رغم األمل . 

      مقاالت

بقم/ زعفران عىلي املهنا

ي جــارك 
ن

تــة، مــا أصبــح � تــة اللهــم ل�ش اللهــم ل�ش

تــة اللهــم  ي دارك �ي آل ســلول، اللهــم ل�ش
ن

أمــى �

كبــارا  ونســاء  أطفــال  قنــا  �ب خــذ 
أ �ة أن  ك  قددعــو�ن

لنــر الكبــري �ي رجــااااله  ــل �ب وصغــارا، اللهــم عب

(، اذكــروا  ي
ي وأحــب وطــىن

ــىن ــت شــعار)أ�ن �ي
ة

دوســوا �

كــع اذكــروا مك مصــد�ن اذكــروا مك دمعــت  مك ردد�ن لــن �ن

ــودا إىل  ــا جن ــروا مك قدمن ون، اذك ــن شــاحمن
ن

ــا و� أعينن

ول  ــت القصــف والبــرة
ة

ف والبطــولت � ن الــ�ش ميــاد�ي

كــع، اذكــروا مك فتحنــا مدارس  دد لــن �ن ــن �ن
ن

معــدوم و�

كــع،  دد لــن �ن ــن �ن
ن

ول معــدوم و� ــت القصــف والبــرة
ة

�

ملستشــفيات بــل  اذكــروا مك قاومــت غرفــة معلياتنــا �ب

ــدوم  ول مع ــرة ــف والب ــت القص
ة

ــاء � ف ــا ال�ش كوادره

نــا حفــالت زفــاف 
ة

كــع، اذكــروا مك أ� دد لــن �ن ــن �ن
ن

و�

ول  ــت القصــف والبــرة
ة

وخطوبــة واســتقبال مواليــد �

كــع، اذكــروا مك رفعنــا ركم  دد لــن �ن ــن �ن
ن

معــدوم و�

ة صامــدة  نيــة شــاحمن بيــوت مــن فــوق جثــث أرس �ي

كــع،  دد لــن �ن ــن �ن
ن

ول معــدوم و� ــت القصــف والبــرة
ة

�

تــة،  ــر ورددوا مــىي اللهــم ل�ش ن
ن

اذكــروا واذكــروا بــل �

ــت 
ة

واذكــروا ملكــة الزعــمي عــىلي عبــدهللا صــال مــن �

ــاؤه  ــيعاد بن ــر س ي والج
ــىن ــول أ�ن �ي هل يق ن ــرن ــاض م أنق

ي 
ن

ن � يانــة ولك املــواز�ي رواح مــن الن
أ
املهــم ســالمة ال

عــل  ب
ة

ن هنــاك عــداهلة �ويــة لــن �
أ
املنطقــة ســتنقلب ل

ــىل  ــدي ع ــد أن يعت ــة بع ــذة الراح ــذوق ل ــدي ي املعت

ــة. ت ا اللهــم ل�ش جــاره، وأخــري

ي
ي وأحب وطىن

ىن   أ�ن �ي

الملكة بلقيس
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بوصلـــة عشق

محمد أحمد الشمري

خذين إليك بهاجي وخيايل

                                     ودِع القصيدَة تزدهي بوصايل

 خذين إليك فنحو روحك وجهتي

                                      من ذا سواك يكون يف استقبايل

خذين إىل علياِء نورِك إنني

                                       نحو الوصال تعيقني أثقايل

 خذين إليك أيا حبيب وضمني

                                       واغسل فؤادي. فك يل أغايل

 طه انحنى يف باب قدسك هاجي

                                       أهفو إليك تحيط يب أهوايل

 شعري إليك لظى الحنني يراُعه ُ

                                      ونسجت من عبق املنى موايل

صدحت ترانيمي بذكرك سيدي

                                      فرسمُت من ضوء الهوى آمايل

طرزت أشجاين بقاٍن من دمي

                                      وبحرقتي ومبدمعي الهطاِل                                                    

لك سيدي موج الغرام تزفه

                                     روحي وتزهو بالهوى أوصايل

رحلت إليك صبابتي مشتاقة

                                     وإىل رحابك طاب يل استعجايل

 فإذا أنا كفراشة سكرت مبا

                                      قد شاهدت من هيبٍة وجاِل

 من نورك األكوان تلتحف الضحى

                                      وبك اكتست من روعة وجامِل

 فألنت بوصلة الفؤاد لعشقه 

                                      أقفوك يف حيل ويف ترحايل

وألنت يف أفق الصبابة قبلتي

                                      وألنت يف دنيا الهوى متثايل                                                                                                  

ها أنت إلهاٌم ينر جوانحي

                                      وشذا هداك مشاعيل وظايل                                                                                              

وأنا املُعّنى يف مقامك مطرق

                                      فاردد عيّل تحيتي وسؤايل

أدبيات
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من أجمل المدائح النبوية

قال أمحد شوقي يف مدح النبي املصطفى 
  

ــدح  ــه- مي ــي اهلل عن ــت – رض ــن ثاب ــان ب ــول حس ــاعر الرس ــال ش وق
املصطفــى - صلــى اهلل عليــه وســلم-  ويهجــو أبــا ســفيان بــن احلــارث 

ــالمه: ــل إس قب

اجلــزاء ذاك  يف  اهلل  وعنــد  عنــه     فأجبــت  حممــدا   
َ
هجــوت

الفــداء خلريكمــا  فشــركما  بكــفء...  لــه  ولســت  أتهجــوه 
الوفــاء شــيمته  اهلل  أمــني   ... حنيفــا  بــرا  مبــاركا  هجــوت 
ســواء وينصــره  وميدحــه  منكــم   اهلل  رســول  يهجــو  فمــن 
وقــاء منكــم  حممــد  لعــرض   .... وعرضــي  ووالــده  أبــي  فــإن 
ــدالء ــدره ال ــري ال تك ــه               وحب ــب في ــارم العي ــاني ص لس
النســاء تلــد  مل  منــك  وأمجــل    .... عينــي  قــط  تــر  مل  منــك  وأحســن 
تشــاء كمــا  خلقــت  قــد  كأنــك    .... عيــب  كل  مــن  مــرأ  خلقــت 
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َ
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وقبل وفاة الشاعر نزار قباني زار املسجد النبوي الشريف ووقف 
على قر الرسول - صلى اهلل عليه وآله وسلم - فجاءت هذه القصيدة 

العصماء يف سيد البشر -:
ُ
 وحـــدي واألنـــام نيـــام

ُ
      و أرقـــت

ُ
 وطـــال فيـــك أوام

ُ
 الـــورود

َّ
ـــز

َ
ع

 اجلميــع ومــن ســناك تـــزودوا            وطــردت عــن نبــع السنـــا وأقامـــوا
َ
د
َ
ور

ُومنعــت حــىت أن أحــوم ولـــم أكـــد     وتقطعــت نفســـي عليـــك وحامـــوا
قصــدوك وامتدحــوا ودونــي أغلقـــت      أبــواب مدحـــك فاحلـــروف عقـــام
أدنــو فأذكــر مـــا جنيـــت فأنثنـــي        خجـــال تضيـــق حبملـــي األقـــالم

أدبيات
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 ويذكر البوصريي سبب نظمه للردة فريوي: كنت قد نظمت قصائد يف مدح رسول اهلل 

 الصاحــب زيــن الديــن يعقــوب بــن الزبــري، ثــم اتفــق بعــد ذلــك أن 
ّ
، منهــا مــا اقرتحــه علــي

داهمنــي الفــاجل )الشــلل النصفــي( فأبطــل نصفــي، ففكــرت يف عمــل قصيدتــي هــذه فعملتهــا 
واستشــفعت بهــا إىل اهلل يف أن يعافينــي، وكــررت إنشــادها، ودعــوت، وتوســلت، ومنــت فرأيــت 
 نهضــة، 

ّ
 يف

ُ
 بــردة، فانتبهــت ووجــدت

ّ
النبــي فمســح علــى وجهــي بيــده املباركــة، وألقــى علــي

، فلقينــي بعــض الفقــراء فقــال يل: 
ً
فقمــت وخرجــت مــن بيتــي، ومل أكــن أعلمــت بذلــك أحــدا

أريــد أن تعطينــي القصيــدة التــي مدحــت بهــا رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم-، 
فقلــت: أي قصائــدي؟ فقــال: التــي أنشــأتها يف مرضــك، وذكــر أوهلــا وقــال: واهلل إنــي مسعتهــا 
البارحــة وهــي تنشــد بــني يــدي رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم-، وأعجبتــه وألقــى 

علــى مــن أنشــدها بــردة؛ فأعطيتــه إياهــا، وذكــر الفقــري ذلــك وشــاعت الرؤيــا.

 حممد سيد الكونني والثقليــن 

                والفريقني من عرب ومن عجمِ

هو احلبيب الذي ترجى شفاعته    

                لكل هولٍ من األهوال مقتحم

دعا إىل اهلل فاملستمسكون به   

              مستمسكون حببلٍ غري منفصم

قٍ   
ُ
ل
ُ
فاق النبيني يف خلقٍ ويف خ

            ومل يدانوه يف علمٍ وال كرم

وقال الشاعر العباسي ابن الخياط:

 كل القلوب إيل احلبيب متيل
  

                                  ومعي بهـذا شـــاهد ودليــــل 
ُ 

ا حممــد ت  كــر ذ ا  ذ إ ليل  لــــد ا مــا  ا  

 صارت دموع العارفني تسيلُ

ُ هذا رسول اهلل نراس اهلدى
 هذا لكل العــــاملني رســـول

ُ يا سيد الكونني يا عــلم اهلدى
 هذا املتيم يف محــــاك نزيــل

ُ لو صــادفتني من لدنك عناية
 ألزور طيبة والــنخـيل مجيل
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 تتــواىل األعــوام والســنوات ورســول اهلل يبقــى 
بهجــة مــن نــوع آخــر فمــا أن يقبــل ربيــع األول 
حــىت جتــد الســعادة تغمــرك قبــل أن تغمــر 
األحيــاء والســاحات التــي تكتســي ثــوب الزينــة 

ــه. ــة قدوم معلن

رســول اهلل النــور الرباني املرســل رمحــة للعاملني 
الــذي لــوال رمحــة اهلل بإرســاله إلينــا ملــا كان لنــا 
أعيــاد وملــا فرحنــا بهــا فهــو عيدنــا األكــر الــذي 
ــا  ــاد، فبإحيائن ــون األعي ــن تك ــف وأي ــا كي علمن
ــه  ــا حتمل ــة ومب ــواء العيدي ــش األج ــده نعي مول

مــن ســعادة وســرور وعطــاء.

ويف الثــورة اليمنيــة اجمليــدة التــي نبعــت 
مــن أســاس خلــع الفســاد كان إلحيــاء ذكــرى 
مولــده طابــع خــاص يف حتقيــق كل االنتصــارات 
املولــد  يزاإلحيــاء  وال  وكان  فيهــا  واملنجــزات 
ــبة  ــذه املناس ــا ه ــا، ومترعلين ــببا هل ــوي س النب
ــة رايــة )إن تنصــروا اهلل ينصركــم  كل عــام حامل
ــذه املناســبة  ــا به ــم( فاحتفاؤن ــت أقدامك ويثب
ــبيله  ــتنفار يف س ــن اهلل واس ــر لدي ــة نص العظيم
ومكيــال لالنتصــار منــذ أن بــدأت ثــورة األحــرار 
فمرحبــا بقــدوم خــري األخيــار هــادي الريــة إىل 

ــار. ــري مس خ

إحياء مولد خير األخيار
                             سبب االنتصار

بقلم/ مريم عبد اخلالق املاخذي

مقاالت
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أمــل عبــد القــادر مــن منطقــة ضحيــان مبحافظــة صعــدة؛ حكايــة الصمــود والصر 
والثبــات، حكايــة اإلميــان والثقــة باللــه فــكان لهــا الوســام يف ليلــة حافلــة مــن ليــايل 

الحــرب السادســة عــى صعــدة بــكل أنــواع األســلحة أعاهــا الطــران والصواريــخ؛ 

كانــت أمــل مــع أطفالهــا يف أحــد كهــوف )مطــرَة( مــع بقيــة أرستهــا إذ عاشــت أمل 

ــة  ــا أشــبه مــا تكــون بأفــام )األكشــن( املنتجــة يف هوليــوود؛ أحــداث دامي أحداث

قاســية ومؤملــة.

  جهاد واستشهاد

   وللشهيدة 
  حكاية ...

ــن الحــويث – ــدر الدي ــنت عــى الســيد حســني ب ــي ُش ــدأت مــن الحــرب األوىل الت ب

ســام اللــه عليــه- بســبب نهــج الثقافــة القرآنيــة وشــعار )اللــه أكــر- املــوت ألمريــكا 

- املــوت إلرسائيــل - اللعنــة عــى اليهــود – النــر لإلســام( شــعار إعــان الواليــة للــه  

والــراءة مــن أعــداء اللــه.

أمــل كباقــي أرستهــا رجالهــا ونســائها متدينــة طلبــت العلــم يف املــدارس الحكوميــة 

كــام طلبــت العلــوم الرشعيــة يف البيــت فهــي مــن أرسة علــامء غنيــة عــن التعريــف، 

وقــد قامــت بدورهــا الثقــايف يف توعيــة نســاء مجتمعنــا ونــرش علــوم القــرآن والعمــل 
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ــرش  ــرة تن ــاة صاب ــد هــذه املأس ــل بع  عاشــت أم

الوعــي وتلجــأ مــع النســاء واألطفــال إىل الكهــوف 

حرصــاً عــى حاميــة األطفــال مــن القصــف إىل أن 

يحــني الفــرج والنــر؛ تحمــل يف قلبهــا حزنــا وأملــا 

ومعانــاة فاقــت بثقلهــا كل الجبــال التــي تتخبــط 

ــدور يف  ــتقوم ب ــا س ــن أنه ــاً تظ ــن يوم ــا، مل تك به

فصــول قصــة مأســاوية وتصــارع بجســمها النحيــل 

ــكل  ــن يف األذى ل ــد مُيع ــود حاق ــر أس ــب من مخال

ــم ال  ــه مظل ــاً ألن ــوراً وحب ــه ن ــل يف قلب ــن يحم م

النــور والحيــاة فكابــدت أمــل مأســاة  يحــب 

)َمـــران( كاملــة وســوادها وظلمتهــا ومظلوميتهــا 

مــن حصــار وخــوف.

ــاء العــر(  ــة عاشــت أحــداث )كرب ــل األحب ومث

بــكل فصولهــا، بــكل مرارتهــا، تعرضــت ومجموعــة 

أرسة  نســاء  مــن 

ــدر  الشــهيد حســني ب

محاولــة  إىل  الديــن 

ــل  ــوال تدخ ــبي ل للس

بلدنــا  يف  األرشاف 

بهــن  اللــه  ولطــف 

لــه  تعرضــت  كــام 

ــام  ــاء اإلم ــات ونس بن

الحســني يف )كربــاء العــراق( فخرجــت مــن هــذه 

ــا الرســايل  ــل املســرة وتكمــل دوره ــة لتكم املحن

ــا  ــن أهله ــى م ــن تبق ــع م ــرة م ــت املس وواصل

الظــام  ومواجهــة  النضــال  درب  يف  وقريباتهــا 

والطغيــان مســتنرة بهــدي القــرآن عــى درب 

ــيد  ــمه الس ــذي رس ــج ال ــة واملنه ــرة القرآني املس

ــن أرادوا أن  ــن م ــويث لك ــن الح ــدر الدي ــني ب حس

ــائله  ــرش ووس ــكل أدوات ال ــه ب ــور الل ــوا ن يطفئ

القاتلــة  اســتكرثوا حيــاة العــزة  والكرامــة والحرية 

عــى أمــل وأرستهــا

ــة    وكل مــن ســار عــى نهــج املســرة القرآني

فإمــا أن يســلّموا ويُهانــوا أو يُقتلــوا ويســجنوا 

ويــرشدوا كانــت تلــك هــي الحــرب السادســة 

ــأ  ــل تلج ــي أم ــا ه ــدة وه ــة صع ــى مدين ع

ــن  ــم م ــوف ليمنعه ــد الكه ــا إىل أح وأطفاله

ــت  ــني أب ــران الظامل ــن ن ــف لك ــران القص ن

االَ أن تســلم أمانهــم وتحرمهــم حياتهــم؛ ومل 

ــد  ــجني فق ــا الس ــك حياته ــل رشي ــر أم تنتظ

أمانــاً  أكــرث  دار  إىل  أطفالهــا  مــع  ســبقته 

وأوســع مــن دارهــا فوجــدت وأطفالهــا املــاذ 

ــأ. وامللج

وصــوره  حواراتــه  بــكل  دورهــا  انتهــى 

الجميلــة واملؤملــة بالفــرح والحــزن والخــوف 

ــني. ــوة والل ــاء والقس ــدة والرخ ــان والش واألم

ــب  ــور الرع ــادرت ص غ

تحملــه  مــا  بــكل 

نــور  مــن  قلبهــا  يف 

ــا  ــا بدوره ــة ورض ومحب

لــه  ُخلقــت  الــذي 

ــر  ــايل )األم ــا الرس دوره

باملعــروف والنهــى عــن 

. ملنكــر( ا

ووطنهــا  أهلهــا  مظلوميــة  أمــل  عاشــت 

ــا  ــي له ــام ينبغ ــا ك ــة وأّدته ــت األمان وحمل

ففــازت بوســام الشــهادة مــع فلــذات كبدهــا؛ 

ــد  ــا إىل دار الخل ــوا معه ــا رحل ــع أطفاله جمي

ــا  ــات عــدن فرحــني مســتبرشين فهنيئ يف جن

لهــم هــذا الفــوز والنجــاح وهنيئــا لهــا هــذا 

ــام.  الوس

األسم:  أمل عبدالقادر 
 املنطقة: ضحيان

تاريخ امليالد: 1988
االستشــهاد:  تاريــخ 

السادســة احلــرب 
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بعميــد  املعــروف  القنطــار  مســري 
األســرى احملررين اللبنانيــني  كان أقدم 

ــرائيل.  ــي يف إس ــجني لبنان س
امليالد: 20 يوليو، م1962، لبنان

االغتيال:19ديســمر، 2015م، جرمانا، 
سوريا

يف  املفتوحــة  اجلامعــة  التعليــم: 
إســرائيل.

استشــهد عميــد األســرى احملررين مسري 
القنطــار وعــدد مــن املواطنني الســوريني 
بغــارة صهيونيــة علــى جرمانــا يف ريــف 
ــا 

ً
ــزب اهلل بيان ــدر ح ــد أص ــق، وق دمش

جــاء فيــه:
عنــد الســاعة العاشــرة والربــع من مســاء 
يوم الســبت الواقــع فيــه 2015/12/19 

أغــارت طائــرات العــدو الصهيونــي علــى 
مبــىن ســكني يف مدينــة جرمانــا يف

 ريــف دمشــق ممــا أدى إىل استشــهاد 
عميــد األســرى اللبنانيــني يف الســجون 
ــاوم  ــرر األخ املق ــري احمل ــرائيلية األس اإلس
واجملاهــد مســري القنطــار وعــدد مــن 

املواطنــني الســوريني.

تغمــد اهلل تعاىل شــهيدنا العزيز ومجيع 
ــكنهم  ــعة وأس ــه الواس ــهداء برمحت الش
فســيح جناتــه مــع األنبيــاء والصديقــني.

كمــا نعــى بســام القنطــار شــقيقه 
الشــهيد مســري القنطــار عــر حســابه 
ــارة: ــذه العب ــري به ــع توت ــى موق عل
بعــزة وإبــاء ننعــي استشــهاد القائــد 
فخــر  ولنــا  اجملاهــد  مسري_القنطــار  
انضمامنــا إىل قافلــة عوائــل الشــهداء 
بعــد 30 عامــا مــن الصــر يف قافلــة عوائل 

األسرى.

مسري القنطار

د ستشــها وا د جها
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العربية  للغة  العاملي  اليوم  يف 

أشعر بالخجل من هويتي، هكذا 

مناسبة  مجرد  هويتي  صارت 

مستوردة ال تزيد مدتها سويعات 

وانتاميئ  بلغتي  خالها  أحتفي 

قبل  من  مفروض  برنامج  وفق 

هويتها  أعرف  ال  رمبا  ما  جهة 

جيدا.

ولغتي  بهويتي  االحتفاء  حتى 

صار خاضعا إلرشاف دويل ومقننا 

بالقرارات الدولية وبكل ما ليس 

والقوميات،  بالهويات  عاقة  له 

من  بطلب  بلغتي  سأحتفي  هل 

واحدا  يوما  الذي خصص  الغرب 

إن أردت االحتفاء بعروبتي؟

العربية  للغتي  سأبرر  كيف 

بتلك  املختر  بها  اعتزازنا  كذبة 

ما  املطاطية؟!!  االحتفاءات 

ألكتب  أستحرضها  حني  شعوري 

املضارع  الفعل  تقبل  ال  قصيدة 

بني  املتفيش  العجز  بسبب 

أن  أستطيع  عدت  ما  األعراب؟ 

الرتويجات  مهرجانات  بني  أفرق 

االحتفاء  ومهرجانات  االنتخابية 

باللغة التي تغرقني بتأنيب ضمر 

الضجيج  هذا  يف  وحيدا  يبدو 

املزدحم. 

إىل  الغريب  العامل  يأيت  ولن  مل 

لينقب عن جامل  العريب  الوطن 

لغتنا كل ما سيأيت من أجله هو 

النفط  عن  والتنقيب  البحث 

هذا فقط ما يحتاجه من العرب 

ورسالتهم تبدو واضحة من خال 

األنظمة الغربية وسياساتها.

العربية  اللغة  خدمت  لقد 

سوسر(  )دي  الغريب  املسترشق 

وال  ذاع صيته  ما  لوالها  إذ  كثرا 

حظي مبساحة واسعة من القراء 

اللغة  احتوته  لقد  واملهتمني، 

والسكايك  جني  ابن  احتوت  كام 

وغرهام من علامء العربية دون 

أن متيز بني هذا أو ذاك من حيث 

األصل والعرق.

العربية  اللغة  شديد  باختصار 

تحتاج إىل الباحث الذي يخدمها، 

مينح  الذي  البديع  واملرتجم 

كنوزها،  اكتشاف  يف  رغبة  اآلخر 

يف  جامد  احتفال  إىل  تحتاج  ال 

مدته  تتجاوز  ال  مرسح  أو  قاعة 

الساعتني، إذن االحتفال يأيت بعد 

محفوظة  فهي  الرعاية  تجد  أن 

بكتاب الله والكتب الساموية.

اللغة العربية
        هوية مقننة باحتفائية 

بقلم / وليد الحسام

آراء
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  محلة سنان باشا اهلائلة

األكــر  والقائــد  األعظــم  الوزيــر  وصــل 

ــنة  ــا( س ــنان باش ــة )س ــوات العثماني للق

 
ً
977هـــ-1569م جبيــش يعــد األقــوى عامليــا

حيمــل   ،
ً
وعتــادا  

ً
عــدة العصــر  ذلــك  يف 

قبائــل  إخضــاع  هــي  واحــدة  )مهمــة( 

ــزاة  ــت الغ ــد أن جرع ــة بع
َّ
ــن العصي اليم

والتهــم  علــى  وقضــت  اخلســائر  أفــدح 

أغلــب  وحــررت  اآلخــر،  تلــو  الواحــد 

ــة، وحصــرت الغــزاة يف 
َّ
املناطــق اليمني

منطقــة ضيقــة هــي )زبيــد(.

وصــل صــدى أخبــار احلملــة العســكرية 

ــا كان  ــني، فم ــامع اليمني ــا إىل مس وقوته

مــن )املطهــر بــن شــرف الديــن( الــذي 

االحتــالل  ملقاومــة  اليمــن  قبائــل  قــاد 

ــع  ــالة إىل مجي ــه رس
َّ
ــي إال أن وج العثمان

القبائــل )حيثهــا علــى التوحــد يف مواجهــة 

مواجهتــه  يف  واجلــد  القــادم  الغــزو 

 هلــم عزمــه الكامــل علــى مقارعــة 
ً
معلنــا

ــروف  ــت الظ ــا كان ــم مهم ــزاة وقتاهل الغ

 
ً
صــدى النــداء  لذلــك  واألحــوال(.كان 

ــه  ــاء اليمــن؛ فلبــت دعوت  بــني أبن
ً
واســعا

وتوحــدت جهــود أبنائــه مجيعــا واجتمعوا 

ــن(  ــرف الدي ــن ش ــر ب ــادة )املطه ــت قي حت

أعظــم قائــد عســكري أجنبتــه اليمــن،وألن 

 يف 
ً
ــدا  ج

ً
ــريا ــني كان كب ــني القوت ــارق ب الف

العــدة والعتــاد؛ إال أن املطهــر اســتطاع أن 

ــك النقــص خبطــط حكيمــة  يعــوض كل ذل

أظهــر فيهــا براعــة فائقــة وعبقريــة نــادرة 

ــن  ــت م ــام جعل ــط وااللتح ــن التخطي يف ف

كل وادٍ وجبــل ومنطقــة حمرقــة تلتهــم 

الغــزاة دون أن يلتحــم بهــم يف معركــة 

فاصلــة.إن تلــك اخلطــة احملكمــة واألســلوب 

بقلم/ طه العجري

 يف صناعــة التاريــخ اليمنــي القديــم 
ً
 أساســيا

ً
ــة دورا

َّ
تلعــب القبيلــة اليمني

ــرى،  ــداث الك ــة األح  يف صناع
ً
ــا  المع

ً
ــورا ــكل حض ــث، وتش ــط واحلدي واألوس

ومتثــل القلعــة احلصينــة العاتيــة التــي تقــف يف وجــه كل مــن أراد املســاس 

بــأرض اآلبــاء واألجــداد. إن العالقــة الوثيقــة بــني الــرتاب املقــدس ألرض 

ــرت  ــي طه ــداد الت ــاء واألج  اآلب
ُ
ــاء ــا دم ــة عمدته ــه عالق ــني أبنائ ــن وب اليم

مدنــه وقــراه وجبالــه مــن صلــف املســتعمرين وأحالــت أرضــه حمرقــة هائلــة 

بــاة ميتلكون 
ُ
تبتلــع جيــوش الغــزاة وتقــول )هــل مــن مزيــد(، فاليمانيــون األ

ــم  ــزاة ومقاومته ــم الغ ــري يف مواجهته ــخ البش ــر التاري  ع
ً
ــريا  كب

ً
ــدا رصي

الباســلة لتلــك القــوى مهمــا كان حجمهــا وإمكانياتهــا؛ ولذلــك أطلــق الغــزاة 

ــة تشــكل اجلــزء 
َّ
ــة اليمني ــب أن القبيل ــزاة(،وال ري ــرة الغ ــى اليمــن )مق عل

األساســي يف تلــك املالحــم التارخييــة اخلالــدة، ومــن أبــرز تلــك املالحــم التــي 

 يف التاريــخ )محلــة ســنان باشــا اهلائلــة(.
ً
 كبــريا

ً
نالــت نصيبــا

تاريخ

العــدوان  صــد  فــي  ودورهــا  القبائــل 
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ــر  ــر والف ــى الك ــذي يعتمــد عل ــد ال اجلدي

ــن  ــمى يف الف ــا يس ــوء م ــة نش ــي بداي ه

التــي  العصابــات،  )حــرب  العســكري 

ــى  ــة إىل أقص ــوش النظامي ــا اجلي ترهبه

احلــدود(.

لقــد أجــر اجليــش العثمانــي علــى خوض 

حــرب جديــدة، ال علــم لقادتهــم بهــا، 

وألكثــر مــن عــامٍ واملعــارك الطاحنــة تــدور 

ــن  ــن أرض اليم ــر م ــى كل ش ــا عل رحاه

والشــدة  الضــراوة  مــن   
ً
حــدا وبلغــت 

بشــكل مل يســبق جليــش الغــزاة أن خــاض 

والوديــان  الشــعاب  وامتــألت  مثلهــا، 

جبثــث الغــزاة، وصــارت كل صخــرة يدفــع 

 
ً
الغــزاة مقابــل االســتيالء عليهــا نهــرا

مــن الدمــاء ومــا أن وصــل )ســنان باشــا( 

ــوده  ــف جه ــرر تكثي ــىت ق ــاء، ح إىل صنع

وتوجيــه حشــوده ضــد معقــل الثــورة 

ــل  ــان( معق ــالء وكوكب األساســي )حصــن ث

ــد  ــة ض ــا املعرك ــر منه ــي يدي ــر الت املطه

ــة  ــوع اهلائل ــك اجلم ــت تل ــزاة وتوجه الغ

صــوب تلــك القلعتــني يقودهــا )ســنان 

ــه،  ــراع لصاحل ــم الص ــد حس ــه( بقص بنفس

بالقــرب مــن كوكبــان  ومــا إن متركــز 

حــىت أمــر مبحاصرتــه واهلجــوم عليــه 

مــع شــن الغــارات علــى )ثــال( املعقــل 

ــات  ــارات والزحوف ــتمرت الغ األساسي.اس

ألكثــر مــن عــام، ومل تشــرف الســنة علــى 

ــه  ــنان( وجيش ــق )س ــد أره ــا إال وق نهايته

طــاق؛ حيــث 
ُ
بعــد أن تكبــد خســائر ال ت

كانــت القبائــل حتصــد جيــوش الغــزاة 

 يف خمتلــف املناطــق، وعلــم أنــه 
ً
يوميــا

ــه  ــن وقبائل ــاع اليم ــتحيل إخض ــن املس م

ــى  ــي عل ــام الثان ــو الع ــا ه ــداء، وه األش

 يذكــر للغــزاة، 
ٌ
األبــواب ومل يتحقــق شــيء

. لقــد 
ً
ومل يســتقر الوضــع هلــم إطالقــا

ــر يف  ــى مري ــطوري أس ــود األس كان للصم

ــة  ــه قناع ــد لدي ــا( ول ــنان باش ــية )س نفس

ــم  ــم وإخضاعه ــتحالة هزميته ــة باس تام

وأن مــن األفضــل عقــد هدنــة معهــم، 

ــه وقــف  فأرســل إىل )املطهــر( يعــرض علي

ــق  ــب املناط ــتقالل أغل ــل اس ــال مقاب القت

طلــب  علــى  املطهــر  وافــق  اليمنيــة، 

أراضــي  )ســنان( وهكــذا نالــت أغلــب 

ــة. ــة التام ــتقالل واحلري ــن االس اليم

قفــل  ووقــع حــىت  االتفــاق  أن مت  ومــا 

 بعد أن فشــل 
ً
)ســنان( إىل )تركيــا( مهزوما

ــدوا  ــوا أن يعي ــا حاول ــه، وعندم يف مهمت

الكــرة ثانيــة، ثــار الشــعب اليمنــي مــن 

وقائــد  اليمــن  حمــرر  بقيــادة  جديــد 

بــن  القاســم  االعظــم  )اإلمــام  الثــوار 

حممــد( الــذي خــاض أعنــف صــراع عرفــه 

التاريــخ ضــد الغــزاة احملتلــني حــىت نــال 

االســتقالل الكامــل علــى أيــدي رجالــه 

ــى  ــرج عل ــخص يع ــن ش ــا م املخلصني،وم

ــر ضــراوة املقاومــة  ــة إال ويذك ــك املرحل تل

ــوات  ــت الق ــرت وأذل ــي قه ــلة الت الباس

الغازيــة عــر املعــارك الطاحنــة التــي 

أبــادت جيوشــهم إبــادة تامــة ويذكــر لنــا 

التاريــخ منهــا معركــة غــارب أثلــة التــي 

أبيــد فيهــا جيــش كامــل مــع مجيــع 

قادتــه بشــكل كلــي وكان يعــد بــاآلالف 

ذلــك  يف  األســلحة  بأحــدث  جمهزيــن 

العصــر، إن تلــك املرحلــة مــن التاريــخ 

بيضــاء  صفحــة  حقــا  متثــل  اليمنــي 

ســاطعة يف صفحــات نضــال الشــعوب ضــد 

العاملــي  التاريــخ  املســتعمرين خلدهــا 

بأبهــى صــور اإلجــالل واإلعظــام للشــعب 

اليمنــي األبــي .

معركة شهارة

ــل  ــرقة للقبائ ــخ املش ــات التاري ــن صفح م

اليمنيــة يف العصــر احلديــث )معركــة 

الكــرى  املعــارك  مــن  شــهارة(،وتعتر 

ــث،  ــي احلدي ــخ اليمن ــة يف التاري احلامس

ملــا هلــا مــن تأثــري يف رســم مســتقبل 

ــدة  ــة اجملي ــة التارخيي ــك امللحم اليمن؛تل

كانــت مبشــاركة مجيــع قبائــل اليمــن 

حتــت قيــادة حمــرر اليمــن اإلمــام حييــى 

محيدالديــن؛ حيث حشــد اإلمــام مجوعها 
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القــاة أكثــر 
ُ
مــن خمتلــف مناطــق اليمــن، مل

ــدي تركــي، مدججــني  ــف جن ــة أل مــن مئ

املعركــة  تلــك  ودارت  األســلحة  بأحــدث 

اهلائلــة علــى أبــواب شــهارة، وامتــدت 

الرتكيــة  املعســكرات  أغلــب  لتشــمل 

نــي اجليــش 
ُ
املرابطــة حــول املنطقة،لقــد م

خســر  للغايــة  قاســية  بهزميــة  الغــازي 

ــب  ــدت أغل بي
ُ
ــوده، وأ ــا اآلالف مــن جن فيه

الزاحــف،  للجيــش  املســاندة  احلاميــات 

وتقهقــرت فلوهلــم الباقيــة إىل صنعــاء بعــد 

ــل  ــة أله ــم غنيم ــب معداته ــوا أغل أن ترك

اليمــن . وكانــت نقطــة جوهريــة فاصلــة يف 

ــتعمرين إىل  ــدي املس ــت أي ــداث قطع األح

األبــد وحــازت شــهرة واســعة غطــت علــى 

مجيــع أحــداث املنطقــة وقــد أطلــق األتــراك 

ــول(  ــرة األناض ــا )مق ــن بعده ــى اليم عل

ــزاة(. ــرة الغ و)مق

حبــط قــادة األتــراك وداخلهــم اليــأس 
ُ
وأ

ورضخــوا لألمــر الواقــع وأرســلوا وفودهــم 

وقــف  منــه  حييىيلتمســون  اإلمــام  إىل 

احلــرب واملصاحلــة حتــت الشــروط التــي 

يفرضهــا اإلمــام وعقــد الصلــح املشــهور 

ــب  ــع أغل ــام م ــل اإلم ــان، ودخ ــح دع بصل

مشــائخ القبائــل اليمنيــة الذيــن قــادوا 

ــام يف  ــع اإلم ــب م ــا إىل جن ــم جنب قبائله

احلــرب ضــد املســتعمر، وأســدل ســتار 

مواقــف  علــى  احلديــث  العصــر  تاريــخ 

اليمنيــني املشــرفة والباســلة التــي قطعــت 

أحــالم املســتعمرين يف احتاللــه فلــم تقــدم 

ــتعمار  ــن دول االس ــا م ــا وال غريه بريطاني

ــا  ــه، وم ــه واحتالل ــزو أرض ــة غ ــى حماول عل

ــأس  ــدة ب ــم بش ــوال معرفته ــن ل ــك ليك ذل

اليمنــني وصالبتهــم يف مواجهــة الغــزاة.

 
ً
دورا اليــوم  ــة 

َّ
اليمني القبائــل  ولعبــت 

الســعودي،  املخطــط  إفشــال  يف   
ً
أساســيا

ــرض  ــن، وف ــق اليم ــدف إىل متزي ــذي يه ال

القبائــل  أظهــرت  فقــد  عليــه  اهليمنــة 

ــني،  ــش باملقاتل ــاندتها للجي ــا ومس تواجده

وهــو مــا شــكل عالمــة بــارزة علــى وحــدة 

يف  العســكرية  املؤسســة  مــع  الشــعب 

اإلجراميــة  التنظيمــات  مواجهــة خطــر 

املتواصــل  ورفدهــا  اخلــارج  ومرتزقــة 

إن  ــة 
َّ
التمويني بالقوافــل  للجبهــات 

التماســك الداخلــي لليمــن يعــود بالدرجــة 

األوىل إىل الوعــي العــايل واحلــس الوطنــي 

الــذي تتمتــع بــه القبائــل؛ حيــث مثلــت 

اليمــن  تشــظي  أمــام   
ً
حقيقيــا  

ً
عائقــا

واالقتتــال  الفوضــى  ونشــر  وتقســيمه 

العــدو  لــه  يســعى  الــذي  الداخلــي 

 قلبــت 
ً
)الســعود أمريكي(،كمــا أنهــا أيضــا

مــن معادلــة الصــراع الــذي بــدأه العــدوان 

عمــق  إىل  املعركــة  ونقلــت  الســعودي، 

العــدوان، أراضــي 

ــي  ــط اإلجرام ــام املخط  أم
ً
ــال ــت حائ  ووقف

ــة  ــة الطائفي ــارة الفتن ــعى إىل إث ــذي يس ال

ــه  ــر ب ــذي ظه ــم ال ــة، إن التالح واملناطقي

ــه أســهم  ــه وأطياف ــف قبائل الشــعب مبختل

يف متاســك اجلبهــة الداخليــة واخلارجيــة 

ــب اليمــن ويــالت االحتــالل واخلضــوع 
ّ
وجن

ملشــاريع قــوى الشــر الــذي تقــوده أســرة آل 

ــة. ــعود بالوكال س
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 يف معىن 
ً
 كثريا ما نقول إن الغرب متطورون ومتقدمون و..... اخل لكن لو جئنا لنفكر قليال

 عن طريق 
ً
 جديدا

ً
الكالم، سنجد أنهم طوروا املادة نفسها طوروا املعادن، شكلوا منها شيئا

تغيري يف الشكل ودمج هذا مع ذاك. 

ــاعد  ــياء تس ــوروا أش ــن ط ــكل و... اخل لك ــل وش ــد وعق ــق جدي ــان كخل ــوروا اإلنس ــم مل يط ه
 وفــق نظريــات 

ً
؛ وكل ذلــك طبعــا

ً
اإلنســان وتســهل طريقــة حياتــه وقــد تكــون مدمــرة أحيانــا

وقواعــد فيزيائيــة ميشــي عليهــا نظــام هــذا الكــون فالفيزيــاء التــي وضعهــا اهلل يف الكــون 
مــن حولنــا، ووضعــه يف هــذا القــرآن الــذي بــني أيدينــا، وعندمــا ابتعدنــا عنــه توقفنــا عــن 
تطويــر واكتشــاف مــا حولنــا، ولــو التزمنــا بالقــرآن وفهمنــاه الفهــم الصحيــح لوصلنــا ملــا 
وصــل إليــه الغــرب اآلن قبــل مئــات الســنني، ففــي القــرآن مــن اآليــات التــي توضــح عالقــة 
األرض باإلنســان وكيفيــة الزراعــة وأســرار البحــار والفضاء الوســيع وخلــق اإلنســان و...... اخل.

ــة أو  ــة أو تربوي ــة أو طبي  تكنولوجي
ً
ــواء ــاالت س ــىت اجمل ــى يف ش ــد والحتص ــات ال تع  معلوم

قانونيــة أو ...... اخل. فمــا بــني أيدينــا معجــزة حقيقــة وهبنــا إياهــا رب الكــون وإذا أردنــا أن 
نغلــب الغــرب فعلينــا بالقــرآن، ألن فيــه كلمــا يريــده اإلنســان مهمــا كان ميوله النفســي أو 
 من 

ً
املهنــي، ولــو اعتمــد الغــرب علــى القــرآن يف دراســاتهم واكتشــافاتهم الختصــروا كثــريا

 مــن الوقــت لكنهــم جيهلــون القــرآن ولذلــك تأخــروا، أماحنــن فنســيناه، 
ً
التجــارب وكثــريا

ولذلــك اعتمدنــا عليهــم.

وهنــاك حقيقــة جليــة فرغــم مــا نــرى مــن تكنولوجيــا حولنــا يف كل اجملــاالت إال أنهــا بقايــا 
تكنولوجيــا الغــرب التــي مل يعــد حباجــة إليهــا.

القرآن و التكنولوجيا

بقلم/ لينا امحد

مقاالت
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الثقافة والثورة في اليمن/للبردوني )2-2(

ــة عشــر  ــه الســتة األوىل يف العــدد األول فيمــا حيــوي مثاني ــاب املتميــزيف فصول ــا هــذا الكت ــد تناولن ــا ق كن
فصــا كلهــا مهمــة ممتعــة تعــرض موضوعــات عديــدة، وتطــرق أبوابــا متنوعــة؛ ونبــدأ مــع الفصــل الســابع 
الــذي تنــاول فيــه احلديــث عن)أعيــاد الثــورات(؛ ويذكــر فيــه أن الثــورات تندثــر يف حــن تســتمر أعيادهــا 
رغــم عــدم حتقــق أهدافهــا عــادة، وهــو مــا نلحظــه فعــا ويعجبنــي حديثــه عــن الســنوات الطــوال التــي كان 
يقضيهــا الفردحاكمــا لدولــة مــا فيلفــت أنظارنــا إىل عمــر النظــام الســعودي مثــا الــذي كان قــد بلــغ ســتن 
عامــا يف حــن مل يتجــاوز عمــر احلكــم األمــوي اثنــن وتســعن عامــا تعاقــب عليــه ســتة عشــر خليفة،كذلــك 
كان العصــر العباســي فلــم يتجــاوز مئتــي عــام توارثــه عشــرة مــن اخللفــاء مــن الســفاح إىل املتوكل،وكذلــك 
الفاطميــون يف مصــر واهلادويــون يف اليمــن لينتهــي بقولــه:  إن عوامــل انــدالع احلــرب أكثــر مــن دواعــي 
الســام متســائاعن إمكانيــة عــودة احتــال بريطانيــا وحنــن يف مأمــن مــن شــرهم كمــا يؤكــد علــى أهميــة 
الرشــيد اإلعامــي فليــس تعطــل األفــران وفــراغ خمــازن احلبــوب والســكر وحليــب األطفــال والصيدليــات بــل 

هــو ســامة الوطــن ومشــوخ الثــورة.

الثامن،ليبلــغ  الفصــل  يف  العــز(  ذاكــرة  احلديث)مــن  ويأتــي 
ــادس  ــة الس ــوار صبيح ــا الث ــي أعلنه ــة الت ــات الثوري ــن البالغ ع
اليمنيــون  االول:«أيهــا  البــالغ  ســبتمر،فهذا  مــن  والعشــرين 
إىل  امللكيــة  أنهــت  بثــورة  الباســل  جيشــكم  قــام  األحرار،لقــد 
ــطة  ــه بواس ــه بنفس ــم نفس ــي حيك ــعب لك ــم الش ــت حك األبد،وأقام
ــق  ــل حتق ــا فه ــؤاال حرج ــع س ــالغ يض ــة احلقيقيني«؛وهذاالب ممثلي

ــس؟!!! ــق باألم ــالغ املأن ــذا الب ه
ثــم يعــرض لشــروط احلاكــم األربعــة عشــر يف الفقــه اهلــادوي مــن 
ــى وال هــذا  ــال هــذا تأت ــم الشــعب الدميقراطــي؛ ف ــم شــروط حك ث
ــال  ــة عام ــد الثقاف ــروط جي ــظ الش ــف إن املالحِ ــول املؤل ــل؛ ويق حص
ــو متــام الشــروط األربعــة  ــك الشــروط،وقد مشــل أب رئيســا وراء تل

للمعتزلــة يف مدحهاملعتصــم فقــال:

إقدام)عمــرو(يف مساحــة )حــامت(        يف حلم)أحنف(يف ذكاء)إياس(

ــة  ــاع امللكي ــني وأتب ــني اجلمهوري ــزر ب ــد واجل ــن امل ــدث ع ــا يتح كم
ــا  ــوم أيض ــل الي ــو دور فاع ــذا وه ــارز يف كل ه ــري الب ــدور املص وال
يف التدخــل يف الشــأن اليمني؛وتشــكيل التنظيمــات واألحــزاب يف 

ــوب. ــمال واجلن الش
وخيصــص املؤلــف الفصــل التاســع حتــت عنوان)وجــوه ثقافيــة( 
ويعنــي بهــم عبــد اهلل الشــماحي وعلــي أمحــد باكثــري وعبــد 

ــد املوشــكي وعبــد اهلل محــران والقمنــدان وأمحــد  اهلل العــزب وزي
ــارب  ــن ذوي التج ــبعة م ــؤالء الس ــد كان ه ــاملي، ولق ــد اهلل الس عب
املتعــددة، ومل يكــن الشــعر إال أحــد جوانــب كل واحــد منهــم. 
وألن هــذا الكتــاب عــن الثقافــة والثــورة كان أشــد عنايــة بالثقافــة 
ــن  ــل م ــجل طوي ــه س ــي ل ــن ح ــورة ككائ ــعر، وبالث ــا الش ــا فيه مب
ــق  ــم وف ــاره عليه ــع اختي ــد وق ــكاس«، وق ــود واالنت ــارب الصع جت
قولــه لتعــدد جوانــب كل واحــد منهــم إذ وصلــوا إىل مرحلــة 
ــة  ــع بكتاب ــل بدي ــو تفصي ــم وه ــول فيه ــل الق ــباقة ففص ــة س فني
ــرد  ــد أف ــذا فق ــل كه ــرض عج ــا يف ع ــال لذكره ــة الجم ــة راقي أنيق

ــوه. ــبعة الوج ــن الس ــد م ــكل واح ــا ب ــا خاص حبث

ــة أحبــاث هــي دار  ــة( يف ثالث ــي الفصــل العاشــر )معــامل ثقافي ويأت
ــي  ــري، فف ــع الكب ــة اجلام ــدن، ومكتب ــاء وع ــاع صنع ــوم، ومذي العل
البحــث األول يذكــر دور اجلوامــع ودواويــن الشــيوخ يف إخــراج 
قــوي  إال  ال خيتــاره  اختيــارا  التعليــم  كان  إذ  التالميــذ   أجنــب 
ــة  ــص التارخيي ــى القص ــزت عل ــا رك ــع كم ــديد الدواف ــول أو ش املي
ألخــذ العــر، حــىت تفنــن الكثــري يف هــذا الفــن القصصــي، فطــرأت 
الثــواب  يف  الرتغيــب  مــن  ملزيــد  التخيــل  مــن  حملــات  عليــه 
والرتهيــب مــن العقــاب، »وكانــت مدينــة صعــدة مــن القــرن 
التاســع امليــالدي )رابعــة الكوفــة والبصــرة وبغــداد( يف قــراءة 
ــكالم وســائر مذاهــب اجلــدل والقصــص  ــم ال ــن وعل ــخ والدي التاري
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البيــت،  أهــل  مصــارع  متحــور  الــذي 
الســيما استشــهاد االمــام احلســني .

كانــت دار العلــوم واملدرســة العلميــة قــد 
افتتحهــا اإلمــام حييــى يف حفــل حافــل 
عليهــا  تتفــق  وكانــت  م،   1925 عــام 
ــا  ــف هل ــا ويوق ــا مناهج ــع هل ــة وتض الدول
ــرد  ــزارع، ويس ــن امل ــدادا م ــون أع املزارع

ــول: ــني يق ــة ح ــة منصف ــف مجل املؤل

صنعــاء  جامعــة  منهــاج  يكــون  قــد    
أحســن تقســيما، لكــن منهــج دار العلــوم 

الرغبــة  ألن  حصيلــة،  أجــدى  كان 
مــن  أقــوى  كانــت  التحصيــل  يف 
اجلامعيــة.  الشــهادة  إىل  الطمــوح 
ــعب 

ُّ
ــج، والش ــف املنه ــل املؤل  ويفص

الشــيخ  ومرتبــات  واملوظفــني، 
و40  ريــاال   16 بــني  كانــت  التــي 
ــب  ــه كمرت ــي كان مرتب ــاال، يعن ري
قاضــي حمكمــة  أو  مديــر منطقــة 
شــرعية ممــا يــدل علــى احــرتام 
العلــم آنــذاك ناهيــك عــن مرتبــات 
التــي تبــدأ مــن مخــس  الطــالب 

بقــش وتنتهــي إىل ريــال إال ربــع   إىل 
أن يتوظــف اخلريــج أو يتقــرر لــه مرتــب 
ــه عمــال، أو جيــد لنفســه  ريثمــا جيــدون ل
هــذا  ويــرتاوح  التخــرج  قبــل  عمــال 
املرتــب مــن عشــرة ريــاالت إىل مخســة 
ــي  ــرف اليوم ــب الص ــاال إىل جان ــر ري عش

مــن املدرســة والســكن فيهــا. 
ثــم يبــدأ احلديــث عــن مذياعــي صنعــاء 
ــذ افتتاحهمــا يف اخلمســينات  و عــدن من
ــالث  ــث ث ــت تب ــي كان ــدن الت ــة ع فإذاع
ومســائية  وتأصيليــة  صباحيــة  فــرتات 
األدبيــة  الثقافــة  علــى  تعتمــد  كانــت 

ــاء، ــني األدب واملثقف

ألن  أدبيــة  براجمهمــا  نصــف  فــكان   
ــوار  ــعار وح ــة وأش ــعر  و دراس ــا ش نتاجه
شــعراء مــن الشــطرين ومــن البعثــات 
ــا  ــوات فيه ــر األص ــة، وكان أجه التعليمي
جــرادة  ســعيد  الشــاعر حممــد  صــوت 
والشــاعر لطفــي أمــان والشــاعر الناقــد 
الصحفــي  والشــاعر  فاضــل  عبــداهلل 
إذاعــة  حممــود علــي احلــاج،  يف حــني 
ــاعتني   ــة س ــى تغطي ــرت عل ــاء اقتص صنع
ــث   ــب األحادي ــت أغل ــاء، كان ــاء مس األربع

أدبيــة ألن األدبــاء بــدأوا يبحثــون عــن 
اليمــن الكاتــب يف اليمــن الشــاعر ، وكان 
ــامي  ــد الش ــد أمح ــا حمم ــوم باختياره يق
ــل، ــاعر اهلب ــن الش ــلة ع ــذي أذاع سلس ال

فالتحــق  وإعالمــا  ثقافــة  تطــورت  ثــم   
ــران  ــداهلل مح ــالدي عب ــام 85 مي ــا ع به
ــاحل وعبدالرمحــن األمــري  ــز املق وعبدالعزي

ــي . ــد املرون ــا أمح وأداره
وموضوعــا  وقتــا  تتســع  ظلــت  وهكــذا 
السياســية  باجلوانــب  فاهتمــت 
طريفــة  املؤلــف  ومناقشــة  واإلعالميــة 

وممتعــة يف هــذا املبحثكمــا هــي يف كافــة 
وفصولــه. مباحثــه 

ــد  ــذي جيس ــري ال ــع الكب ــي باجلام ــم يأت ث
كحلقــةدروس  بــدوره  الكبــري  الــدور 
كمــاكان حيــوي ســكنا إليــواء الطــالب الذي 
كان يــزداد عــددا ممــا جعــل الطالبــان 
)وهــذا  واحــد،  كتــاب  يف  يشــرتكان 
فنحــن  اإلمــام  عهــد  علــى  يقتصــر  مل 
اشــرتكنا  القريــب  األمــس  بــل  اليــوم 
أن  إىل  واحــد(  كتــاب  يف  مــرات  عــدة 
ــوم  ــدار العل ــالب ب ــن الط ــدد م ــق ع التح
مكتبــة  اإلمــام  أقــام  كمــا   1925 عــام 
ــى  ــكاالت عل ــل اإلش ــري وح ــع الكب باجلام
باحلديــث  الفصــل  وينتهــي  مراحــل، 
عــن خمطوطــات اجلامــع الكبــري التــي 
ــا  ــتها وترتيبه ــار فهرس ــد انتظ ــت قي ظل
وزارة  تبنــت  حــني  1980م  عــام  حــىت 
اإلعــالم والثقافــة آنــذاك مشــروع مئــة 
كتــاب يف كل عــام، وتعاونــت مــع مركــز 
ومــا  نشــرها،  يف  اليمنيــة  الدراســات 
تــزال تلــك املخطوطــات التــي نطلبهــا يف 
املكتبــات العربيــة  حباجــة إىل اهتمــام 
إىل  اللجــوء  وعــدم  منهــا  لالســتزادة 

بلــدان خمتلفــة. أخــرى يف 

أمــا الفصــل احلــادي عشــر الحتــاد )األدبــاء 
والكتــاب اليمنيــني( فيكتــب فيــه املؤلــف 
عــن املعانــاة التــي كانــت تعيشــها فكــرة 
ــة  ــة أو العمالي ــات الثقافي ــكيل النقاب تش
ــدن  ــيما يف ع ــية الس ــزاب السياس أو األح
ــن  ــكيالت م ــذه التش ــات ه ــية خمرج خش
ــد  ــع، فق ــري للمجتم ــع وتبص ــح وض تصحي
العوائــق  مــن  الكثــري  يضعــون  كانــوا 
تشــكلت  حــىت  األفــكار  تلــك  أمــام 
ــك  ــة وذل ــام 64 ميالدي ــال ع ــة العم نقاب
الغــزل  مصنــع  افتتــاح  بعــد 
ــعب  ــاه الش ــذي بن ــيج ال والنس

الصينــي. 
ــار  ــزر واحلص ــد واجل ــتمر امل واس
حــىت  واالعتقــال  والســجن 
 69 عــام  ويف  للمدرســني، 
دعــوة  ســطعت  للميــالد 
والكتــاب  األدبــاء  احتــاد  قيــام 
اليمنيــني التــي تبناهــا عمــر 
اجلــاوي يف عــدن واســتجابت هلــا 
صنعــاء وتعــز واحلديــدة، وكان 
عبدالويل،وأمحــد  حممــد  طليعتهــا  يف 
ــذي  ــحاري ال ــف الش ــاج، ويوس ــم دم قاس

)الصاعقــة(: قصيدتــه  يف  قــال 
ُ
ُكيف حيلو على الشــفاه النشــيد

                     وطنــي واجلــراح فيــك حلــود
كما قــال يف حديثه عن الثورة:

                       قتلوهــا وأمعنــوا يف البــكاءِ
وأحالواالربيع فصل شــتاءِ

ــاءه  ــادة أعض ــور بزي ــاد يف تط ــل االحت وظ
ــة  ــعرية والقصصي ــياته الش ــكاره وأمس وأف
إىل أن حقــق االحتــاد االعــرتاف بــه مــن 
قبــل مجيــع االحتــادات األدبيــة العربيــة، 
ــن  ــوم م ــاد الي ــذا االحت ــع ه ــن يق ــن أي لك

ــوب؟ ــن املنك ــة اليم مجل
ويف آخــر كلمــات الفصــل يشــري املؤلــف 
ــة   ــا يف املواجه ــة ودوره ــة الثقاف إىل أهمي
فــال يقــل اجليــش الثقــايف عــن أهميــة 
احلــارث  واجليــش  املســلح  اجليــش 
والصانــع«  العامــل  واجليــش  والــزراع 
ويناقــش الفصــل الثانــي عشــر )البواكــري 
النقديــة( حــني يتكلــم عــن مجــال الشــعر 
اإلنســاني  باحلــس  وارتباطهمــا  والفــن 

جامعــة  منهــاج  يكــون  قــد   
تقســيما،  أحســن  صنعــاء 
كان  العلــوم  دار  منهــج  لكــن 
الرغبــة  ألن  حصيلــة،  أجــدى 
أقــوى  كانــت  التحصيــل  فــي 
الشــهادة  إلــى  الطمــوح  مــن 

 . معيــة لجا ا
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مــن  الشــاعر  دهــش 
ُ
ي حــني  الشــاعري 

- حولــه مــن اجلماعــات فقالــوا: 
اخلــوارق  ألن  شــيطانا،  شــاعر   لــكل  إن   
شــياطني  صنــع  مــن  واملعجبــة  املفزعــة 
ــن  ــان اب ــع اإلنس ــن صن ــت م ــن وليس اجل
ــم:-. ــز القدي ــول الراج ــا يف ق ــرتاب كم ال

ملــا رأوني واقفا كأني 
                      بــدر جتلــى يف دجــى الدجــن

أهذي بشــيء من كالم اجلن
                     فبعضــه منهــم وبعــض منــي

وكمــا قال امرؤ القيس: -

ختريني اجلن أشــعارها  
             فما شــئت من شــعرهن انتقيت

عنــد  النقــد  أســلوب  إىل  يتطــرق  ثــم 
األمويــني والعباســيني حــني اقتصــر علــى 
أدبايــدل  اشــتغل  ثــم  القديــم  الشــعر 
يؤثــر  ومل  بالنقــد،  خاصــة  ملكــة  علــى 
األوائــل  اليمــن  أدبــاء  علــى  هــذا  كل 
السياســية  الصراعــات  يف  املغموســني 
ــوال وأدى  ــتقرت األح ــة إىل أن اس والفقهي
لذخائــر  الطيبــة  الرجفــة  إىل  االســتقرار 
ــاء  ــتجمع أدب ــن فاس ــن واألدب يف اليم الف
اجليــل املاضــي أدب أحــد عشــر قرنــا مــن 
ــر  ــاآلداب والفك ــة ب ــود العربي ــل العه أحف
ذخائرهــم  إىل  هــذا  وأضافــوا  والفقــه، 
بهــران(  )وابــن  )اهلبــل(  دواويــن  مــن 
الشــعر  وليــس  وغريهــم،  )اهلنــدي(  و 
احلطيئــة يف  ذلــك  يؤكــد  كمــا  بالســهل 

قولــه:
 سلمه   

ٌ
 وبعيد

ٌ
الشــعر صعب

                                                 
                 إذا ارتقــى فيــه الــذي ال يفهمــه

هوت بــه إىل احلضيض قدمه 
                                              

                         يريــد أن يعربــه فيعجمــه

كمــا يســرد املؤلــف احلــاذق عــددا مــن 
القــول  نقدها،ويصــل  مت  التــي  الكتــب 
بريطانيــا  لعــدوان  املواجهــة  باألبيــات 

وتركيــا حنــو:

يــا بريطانيا رويدا رويدا    
                          إن بطش اإلله كان شديدا

يقول: آخر  وبيت 
بالبطــوالت نهزم الطائراتِ                         
                 فثبــات الشــعوب أقــوى الثبــاتِ

)املعــامل  عشــر  الثالــث  الفصــل  أمــا 
اليمنيــة(؛ وفيــه  الثقافــة  واملفرتقــات يف 
يذكــر أن أصــدق دالالت الرغــد االقتصــادي 
بــني  التفــاوت  يف  تتجلــى  أوالثقــايف 
ــادر  ــب واملص ــدد اجلوان ــرتة وتع ــرتة وف ف
بذلــك  وقصــد  الواحــدة،  الفــرتة  يف 
عــن  الشــطرين  ثقافــة  بــني  االفرتاقــات 
ــرن  ــداد الق ــية ببغ ــة العباس ــة اخلالف ثقاف
الفاطميــة  واخلالفــة  امليــالدي  التاســع 

امليــالدي عشــر  الثانــي  القــرن  مبصــر 
،والتطــور الــذي تــاله واختــالف الثقافــات 
ــي  ــم األغان ــو حتري ــدن حن ــاء وع ــني صنع ب
أو  عقوبتــني  بــني  واجلمــع  وحتليلهــا، 
غرمــني كمفــرتق ثقــايف بينهمــا بــل يذكــر 
ذلــك التناقــض بــني الشــمال واجلنــوب يف 
تلقــي خــر اإلطاحــة باإلمــام حييــى، ففــي 

ــريي: ــال الزب ــني ق ح

  
ُ
ســجل مكانــك يف التاريخ يا قلم

                 ُ
               فهــا هنــا تبعــث األجيــال واألمم

علــى  ينوحــون  اجلنــوب  شــعراء  كان 
اإلمــام مــن أمثــال قصيــدة صــاحل احلامــد:

نبأ لعمــرك هائل فجأ الورى 
                     

مــل املدائــن والقرى
ُ
               ضجــت ملــا ح

قالوا اإلمام ثــوى قتيل عتاده 
                 

                    يــا للعقــوق ويالــه خطبــا عــرى

ويح الســعيدة إنها فقدت به 
                     

                  يف النائبات الســود بدرا نريا

ــب  ــكان إىل جان ــري ف ــد باكث ــي أمح ــا عل أم
ر يف 

ّ
الزبــريي أيــام مــا كان مبصــر فصــد

اإلخــوان  قصيدتــه مــن منظــور مجاعــة 

املســلمني:

ملــك ميوت وأمة حتيا   
                                 

                    بشــرى تكاد تكذب الرؤيا

مــا كان أبعد أن نصدقها   
                             

                   ســبحان من أردى ومن أحيا

ــن  ــر م ــي أكث ــامل التالق ــت مع ــذا وكان ه
املفرتقــات إىل أواخــر األربعينــات.

.
ــيس  ــر )التأس ــع عش ــل الراب ــي الفص  ويأت
الواحــد(  اليمــن  جتــارب  يف  والتطويــر 
املرحلــة  هــذه  مســات  بذكــر  فيبــدأ 

وهــي: الثــالث 

1-التعدديــة السياســية وإحلــاح الدعــوة 
ــا. إليه

2-العدوى الســلمية أو احلزبية.
3-تأثــري هــذه العــدوى بــدون نظــر إىل 
وجــود الدواعــي كليــا أوعــدم وجودهــا.

اليمــن  عــن  األتــراك  رحيــل  فبعــد 
يف  وبريطانيــا  فرنســا  جــاءت  وســواها 
الشــام ومصــر والعــراق واخلليــج وجنــوب 
اليمــن ومشــال أفريقيــا وبعــد أن انتقلــت 
تبعيــة  إىل  اإلســالم  خالفــه  مــن  تركيــا 
مــلء  إىل  تبازغالطمــوع  أوروبــا  حداثــة 
ــايل، وكان  ــاب الع ــه الب ــذي ترك ــراغ ال الف
ــبه  ــم يف ش ــة كله ــالميا ثالث ــون إس املؤهل
ــى  ــام حيي ــم اإلم ــة أحده ــرة العربي اجلزي
الكثــري  عليــه  تنطبــق  وكانــت  بصنعــاء 
مــن الشــروط ودارت الرحــى فهــل هلــا 
الشــريعة  بفقــه  الشــهري  حييــى  اإلمــام 
ــهري  ــز الش ــد العزي ــب أم عب ــرف النس وش
وبالدهــاء  واخلرافــات  البــدع  حبــرب 
الشــهري  حســني  الشــريف  أم  القيــادي 
عــن  وبالتغاضــي  األخالقــي  بالتســامح 
جــوار  التســليات  مــن  واملبــاح  احلداثــة 

احلــرم.

ــتهم،  ــوع لسياس ــز األط ــم اإلجنلي وكان يه
وكان اإلمــام حييــى أصعــب حــكام العــرب 
ــه  ــكادون يفهمون ــىت ال ي ــز ح ــى اإلجنلي عل
بينــه  التفــاوض  بــاب  إغالقــه  نتيجــة 
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وبينهــم.

)القــات  يف  عشــر  اخلامــس  الفصــل  أمــا 
اســتعماله(؛وفيه  إىل  ظهــوره  مــن 
ــات  ــجرة الق ــرف لش ــال يع ــة ف ــرف وخف ظ
املكتشــفة  األشــجار  مــن  ميــالد كغريهــا 
يلتحــق  ال  فهــو  الوســطى  العصــور  يف 
باملنتفــع بــه وفــق قــول الردونــي مؤلــف 
الكتــاب، ويعــود بتلــك اآلراء القليلــة يف 

إباحتــه. إىل  حترميــه  أو  القــات  حتليــل 

ويــروي الردونــي عــدة حكايــات مساعيــة 
منهــا«أن  القــات  اســتعمال  ســبب  يف 
فــدل  اكتشــفه،  مــن  أول  هــو  تيســا 
تيســه يف غمــرة  فوجــد  عليــه  الراعــي 
طعمــه  وجــرب  تبعــه  أن  إىل  ارتيــاح« 
فــإذا هــو مســرتخ ال يشــعر مبــرور الوقــت 
وهــي أشــهر القصــص حــول اكتشــافه.

أوائــل  مــن  يشــيع  بــدأ  أنــه  والــوارد 
القــرن الســادس عشــر امليــالدي، وقيــل 
فيــه الكثــري مــن الشــعر بعــد أن ســلم 
قــول  منــه  والتحريــم،  التحليــل  مــن 

الشــامي: حييــى 

إن يف القــات غصونا 

                         قلعنهــا كل خــوطِ

فاصــرف اهلم عن النفس

                        إذا شئت ب )سوطي(...

أوائــل  تنتشــر  القــات  زراعــه  وبــدأت 
القــرن العشــرين وظلــت تتســع ومتتــد 
مــن  كان  التــي  املناطــق  وصلــت  حــىت 
وســائر  والتــني  الكــروم  أهمغروســها 
الفواكــه، وقــام التســاجل الشــعري مــن 
ــد  ــد اجملي ــال عب ــث ق ــرتة حي ــرتة إىل ف ف

: ملصنــف ا
إمنا القات حشــيش أخضر 

                         ليس حمتاجا إليه البشــر

وكذلــك يذكــر عبــد اهلل بــن علــي الشــريف 
آثــار القــات صحيــا وماديــا:

إن شــئت تعرف آفة اآلفات 
               فانظــر إىل أضــرار مضــغ القــات

القات قتــل للمواهب والقوى

                       ومضيــع األمــوال واألوقــات

وإذا نظــرت إىل وجوه هواته

                    أبصــرت فيهــا صفــرة األمــوات

ــكرتري  ــوش س ــد طرب ــه أمح ــذي رد علي ال
ــام 56 م: ــبأ ع ــة س صحيف

غري ضــار يف ملتي واعتقادي

                     غصــن قــات أريــح فيــه فــؤادي

ــرون  ــن يقص ــك الدي ــرق إىل أولئ ــم يتط ث
ــات،  ــل الق ــن أج ــرية م ــم األس يف واجباته
والســرقة  الرشــوة  تفشــي  يف  ودوره 
ــد  ــات(، وأعتق ــارة )حــق الق والوســاطة بعب
فهــو  لالختــالس  مــررا  ليــس  هــدا  أن 
ــاده وال  ــرد أو فس ــالح الف ــى ص ــد عل يعتم

عالقــة للقــات بــه.
يف  عشــر  الســادس  الفصــل  ويأتــي 

العلمــي(،  )التأليــف 

لــن يســهو عــن  أن كتابــا كهــذا  فالبــد 
فهــو  العلمــي  اجلانــب  عــن  احلديــث 
ــف  ــر املؤل ــة، ويذك ــن الثقاف ــم م ــزء مه ج
اليمــن حنــو  النافعــة يف  املؤلفــات  تلــك 
ــون يف شــبه  ــاب )أســباب أمــراض العي كت
إبراهيــم  للدكتــور  واخلليــج(  اجلزيــرة 
اجلــرايف الــذي صــدر عــام 1983 م، وحيمــل 
معلومــات عامــة وثقافــة عموميــة عــن 
ــا  ــق ومافيه ــذه املناط ــات ه ــات مناخ صف
ــة  ــع رملي ــن زواب ــة وم ــرارة حمرق ــن ح م

كانــت ســببا يف أمــراض العيــون.
ــد  ــور عب ــدر الدكت ــها أص ــرتة نفس ويف الف
ــه،  ــكر وتطورات ــن الس ــا ع ــد كتاب اهلل اجلني
ــة يف  ــاب )الكشــوفات النفطي كمــا ظهــر كت

ــن(، اليم
مؤكــدا علــى أن اليمــن يف كميــات نفطيــة 

شــركات  تغــري  ســوف  وأنهــا  جتاريــة، 
ــعودية  ــاج الس ــف إنت ــا يضع ــرية عندم كث

واخلليــج.
ثــم الفصــل الســابع عشــر يف )أطــوار الفــن 

الغنائــي(؛

الظواهــر  تصاعــد  إىل  يتطــرق  وفيــه   
القلــق  والسياســية تعبــريا عــن  الفنيــة 
ــي  ــه دور محاس ــاء ل ــن والغن والتمرد،فالف
كبــري يف الثــورة ضــد ظاهــرة مــا، ويذكــر 
إىل  يصــل  أن  إىل  األمثلــة  مــن  عــددا 
قصائــد أمحــد شــوقي ومســرحيات توفيــق 
اإلســالمي  التاريــخ  وروايــات  احلكيــم 

جلرجــي زيــدان.
اليمــن  يف  النشــيد  أهميــة  يذكــر  كمــا 
والنبــوي  واإلهلــي  العاطفــي  بشــقيه 
التــي  الفقهيــة  العائــالت  أقربــإىل  وكان 
ــا  ــك م ــن ذل ــيد م ــرتاف النش ــت اح توارث

للرعــي: إنشــاده  اشــتهر 

قــف باخلضوع وناد ربك ياهو

                     إن الكريــم جييــب مــن نــاداه

اإلنشــاد  ظاهــرة  يف  التطــور  ــل 
ّ
وفص

نهايــة  حــىت  األمثلــة  مــن  بالعديــد 
. لفصــل ا

واألخــري  عشــر  الثامــن  الفصــل  وأخــريا 
الوطنــي( )النشــيد 

 الــذي يعــر عــن الوفــاء للوطــن وبــذل 
الغــايل والنفيــس مــن أجــل بقائــه شــاخما 
ــة  ــد العمال ــني ونب ــزاة واحملتل ــض الغ ورف
ــوامل  ــف ع ــاف املؤل ــد أن ط ــزاق، بع واالرت
السياســة وسياســة  ثقافــة  خمتلفــة مــن 

ــريه، ــق تعب ــورة وف ــة والث الثقاف
يف  العربيــة  العشــائر  لكــرى  كان  إذ   
اجلاهليــة مــا ميكــن أن يســمى نشــيدا 
نشــيد  تقاليــد  إىل  بالقيــاس  وطنيــا 
والتنظيمــات،  األنظمــة  عنــد  العصــر، 
يف  تأتلــف  والغلمــان  النســوة  وكانــت 
موكــب يــؤدي نشــيد توديــع احملاربــني 

اســتقباهلم. ويــوم  خروجهــم  يــوم 
وكان أشــهر نشــيد هــو نشــيد بنــي متيــم 
شــروط  يف  وملشــاركته  تــرداده  لطــول 
تأســيس النشــيد الوطنــي، الــذي يعتمــد 
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التارخييــة  اخللفيــة  األوىل:  قاعدتــني، 
لألمــة أو القبيلــة، والثانيــة: شــرح وجهــة 
األخالقيــة،  األمــة ومقوماتهــا  القبيلــةأو 
ــذا  ــي، وه ــيد التميم ــن النش ــا يتضم كم

ــزج: ــر اهل ــن حب ــه م نص

هل
ُ
عفونــا عن بني ذ

ُ
                      وقلنــا القــوم إخــوان

 
ُ
ح اجلهل

ّ
فلمــا صر

                                           ُ
                    وأمســى وهو عريان

ومل يبقى ســوى العدوان

اهــم كمــا دانــوا
ّ
                       دِن

    ويف الشــر جناة حني 
ُ
                      ال ينجيك إحســان

     وثبنــا وثبــة الليث 
 ُ

                       إذا ما الليث غضبان

ــتقبال  ــد اس ــرب عن ــيد يث ــك نش ــن ذل وم
ــلم-  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول صل الرس

مهاجــرا إليهــا مــن مكــة، مــن جمــزوء 
حبــر الرمــل:

  طلــع البدر علينا 
 

                      مــن ثنيــات الــوداع
وجب الشــكر علينا   

                                     
                        مــا دعــا هلل داع

أيهــا املبعوث فينا  
 

                    جئــت باألمــر املطــاع

جئت شــرفت املدينة 

                                  
                   مرحبــا يــا خــري داع

شــعارات  يســتخدمون  العــرب  وكان 
ــعار  ــو ش ــم حن ــم وأفكاره ــل مفاهيمه حتم
ــني  ــم[، والفاطمي ــار ق ــا عم ــيني ]ي العباس
ــا  ــو كان كل منهم ــت[، ول ــور م ــا منص ]ي
بــال  رايتــه  علــى  هــذا  شــعاره  يكتــب 
أناشــيد، إال أن األمــني اســتحدث نشــيدا 
علــى غــرار النشــيد األمــوي، أو ردا عليــه:

حنــن بنو العباسِ

                      ســادات كل الناسِ

نعلو على الكراســي

                        ونشــعل األماســي

 وهكــذا مــر النشــيد الوطنــي مبراحــل 
تعديــل وحتويــر وتطويــر مــع كل ثــورة 
ــدان العربيــة،  ــا ويف البل تغيرييــة يف أوروب
ــيد  ــار نش ــاب أن اختي ــف الكت ــر مؤل يذك
ــات  ــن كلم ــايل م ــة احل ــة اليمني اجلمهوري

ــان، ــاب نعم ــداهلل عبدالوه ــاعر عب الش

ــذي  ــعر ال ــال الش ــارا جلم ــن اختي  ومل يك
أبدعــه عبــد اهلل عبــد الوهــاب نعمــان، 
أيــوب  أجــاده  الــذي  الغنــاء  وال جلــودة 
طــارش إمنــا لتضمينهــا لشــروط املتبعــة، 
فقــد مــر النشــيد اليمنــي بعــدد مــن 

املقطوعــات الســالفة حنــو:

أيهــا النشء اليماني
                       

                         دمت رمزا للخلودِ
وكر    اليوم  هلل 

                  قــد مضــى عصــر اجلمــودِ

النحس وىل  وزمان 
                                  

                      وأتى عصر الســعود

وآخر:

قســما برب العزة

                       إني سأمحي ثورتي

مجهوريتي وأصون 

]مجهوريتــي[  كلمــة  يف  جيســد  فهــو 
ــني  ــل واملتطرف ــن الداخ ــني م ــال املناوئ قت

الظاملــني. واملخربــني ومــن حنــا منحــا 
فاملهــم  الوطنــي  النشــيد  كان  وأيــا 
ال  فعليــا  وتعبرياتــه  بألفاظــه  االلتــزام 
ــزال  ــا ي ــس إال، وم ــاوات لي ــده كببغ تردي
نشــيدنا يعــزز القيــم األخالقيــة ويظهــر 
ويصــور  لليمــن  التارخييــة  اخللفيــة 

السياســية: وجهتنــا 

يا بالدي حنــن أبناء وأحفاد رجال
 ســوف حنمــي كل مابني يدينا من 

جاللك
وســيبقى خالد الضوء على كل 

املسالك
    كل صخــر يف جبالك

كل ذرات رمالك
ملكنا

     إنهــا ملــك أمانينا الكبرية
حقنــا جاء من أجمــاد ماضيك املثرية 

..
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الفرق بني األبدي واألزيل 
واألمدي

والسرمدي:-

األبدي: هو الذي ال نهاية له.
األزيل: هو الذي ال بداية له.

األمدي: هو ما بني بداية ونهاية. 

الفرق بني الصمت 
والسكوت:-

الصمت: يتولد من األدب 
واحلكمة.

السكوت: يتولد من اخلوف.

بة واحلزن: -
ّ
الفرق بني الكا

بة: تظهر على الوجه.
ّ
الكا

 بالقلب.
ً
احلزن: يكون مضمرا

الفرق بني شرقت الشمس 
وأشرقت الشمس: -
شرقت: مبعىن طلعت.

أشرقت: مبعىن أضاءت. قال تعاىل:  
وأشرقت األرض بنور ربها .

الفرق بني التعليم والتلقني: 
-

التعليم: يكون يف الكالم وغريه.
التلقني: يكون يف الكالم فقط. 

الفرق بني اجلسد والبدن: -
 من 

ً
اجلسد: هو جسم اإلنسان كامال

الرأس إىل القدمني. 
البدن: هو اجلزء العلوي فقط من 

جسم اإلنسان. 
الفرق بني التضاد 

والتناقض:-

التضاد: يكون يف األفعال.
التناقض: يكون يف األقوال.

الفرق بني اهلبوط والنزول: -
اهلبوط: يتبعه إقامة، قال تعاىل:  
 فإن لكم ما سألتم .

َ
اهبطوا مصرا

النزول: هو النزول املؤقت ال 
يعقبه استقرار.

الفرق بني الظلم واهلضم: -
الظلم: يكون يف احلق كله.

اهلضم: هو نقصان بعض احلق.

الفرق بني املقسط والقاسط: -
املقسط: هو العادل أو املنصف، قال 

تعاىل: إن اهلل حيب املقسطني . 
القاسط: هو الظامل أو اجلائر، 

قال تعاىل: وأما القاسطون فكانوا 
  . 

َ
جلهنم حطبا

فروق لغوية

أدبيات
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صدر حديثا
صدرعن املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت

ــة  ــور آمن ــتاذ الدكت ــرد( لألس ــاع الس ــراوي وإيق ــاب )ال ،كت
ــف  يوس

وهــو كتــاب يتتبــع تقنيــة الــراوي مــن خــالل عالقتــه مبــا 
ــي،  ــرد الروائ ــاص بالس ــاع خ ــه إيق ــة أن ــت الباحث افرتض
 الســيما اإليقــاع الزمنــي ومــا يقــع علــى مســتواه 

ً
حتديــدا

الفنــي مــن التقنيــات الســردية ذات الصلــة بتقنيةالــراوي 
، الكتــاب رافــد مهــم للمكتبــة العربيــة التــي 

ً
حتديــدا

تفتقــر إىل الدراســات واألحبــاث يف الســرد وهــو مــا تتميــز 
ــى  ــى عل ــذي أضف ــا ال ــة يف قدرتهــا واختصاصه ــه الباحث ب
الكتــاب قيمــة فنيــة يعرفهــا كل مــن اعتــاد أســلوبها 

ــيق. الش

صدر عن مركز البحوث والدراسات اإلسالمية

الطبعــة األوىل مــن كتــاب )دروس مــن ســرية الرســول 
ــلم-( ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــرم –صل األك

 ضمــن سلســلة املعــارف اإلســالمية، اجلمهوريــة اليمنيــة 
– صنعــاء، 1436هـــ/2015م يف 232صفحــة؛ ويتميــز الكتاب 
بعــرض حتليلــي لســرية املصطفــى منــذ والدتــه إىل أن 
اختــاره اهلل إليــه مــع دراســة موضوعيــة ألهــم جوانبهــا 
باالســتناد إىل أوثــق املصــادر اإلســالمية ويف مقدمتهــا 
ــال  ــالم- ف ــم الس ــت –عليه ــل البي ــات أه ــاب اهلل ورواي كت
ــل؛  ــا عاق ــي ال يقبله ــات الت ــك الرواي ــا لتل ــه مكان ــد في جت
فالكتــاب إضافــة نوعيــة ونقلــة فكريــة لدحــض مــا ال ينبغــي 

ــوة. اســتقباله مــن مغالطــات حتــط مــن شــأن النب

	صــدر عــن مؤسســة اإلمــام اهلــادي –عليــه الســالم- 
الثقافيــة

 ديوان )ابتهاج الكائنات(
 

الــذي يتزامــن إصــداره مــع شــهر ربيــع األول  1437هـــ 
ــة:  ــداد ومراجع ــور، إع ــد اهلــدى والن - 2015م؛ شــهر مول
املرتضــى،  وحســن  الوزيــر  وحممــد  الشــمريي  حممــد 
ــدة ألربعــني  ــه ســت ومخســون قصي ــني دفتي ــد ضــم ب وق
ــا  ــقا وحب ــوا عش ــم ذاب ــة كله ــاعرة يف 152صفح ــاعرا وش ش
ــالص  ــه اخل ــتجدون من ــوره ويس ــون ن ــول اهلل يلتمس لرس
مــن ظلمــات اجلاهليــة الثانيــة، والقصائــد علــى اختــالف 
أوزانهــا وقوافيهــا حتمــل معــىن واحــدا وهدفــا واحــدا 

ــول اهلل. ــا رس ــك ي ــل: لبي يرت

إصدارات
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الدواء العجيب )الحجامة(

إعداد / شروق لقمان

صحة

ــه  ــفائه ونفع ــل بش ــه، الجلي ــيط بعالج ــي البس ــي الطب ــن الجراح ــذا الف ــة ه الحجام
ســبق ســيدنا رســول اهلل   -صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم- بعهــده حيــث قــال: 

ــم؟ ــا الحج ــه«، فم ــم ب ــا تداويت ــر م ــو خي ــم ه »الحج
ــا العلمية الناظمة؟ وما هي قوانينه

وعلــى من تطبق؟ ولماذا؟
وما هي طريقــة تطبيقها؟

وما النتائج التي أســفرت عنها الحجامة إثــر تطبيقها؟
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تعريف احلجامة
( نقــول 

َ
ــم

ّ
ج

َ
( و )ح

َ
ــم

َ
ج

َ
كلمــه )احلجامــة( مأخــوذة مــن )ح

حجــم األمــر أي : أعــاده إىل حجمــه الطبيعــي وباحلجامــة 
يكــون إعــادة الــدم إىل نصابــه الطبيعــي مــن ثــم 
تنشــيط الــدورة الدمويــة وإزالــة مــا ازداد مــن الفاســد 
ــص  ــن التخل ــم ع ــز اجلس ــذي عج ــدم ال ــن ال ــرم( م )اهل
منــه مــن شــوائب وســواها يف أوانهــا ممــا يــدر بهــذه 
 
ً
ــا ــه عالج ــم وصاحب ــى اجلس ــة عل  محيم

ً
ــا ــة نعم النعم

ــول : ــل نق ــيءمن التفصي ــة ولش ووقاي

 إن زيــادة الــدم الفاســد واهلــرم يف جســم الرجــل البالــغ 
الــذي ختطــى ســن العشــرين إثــر توقــف النمــو ينعكــس 
 بتمركــزه يف أهــدا منطقة يف اجلســم وهــي الظهر، 

ً
ســلبا

فــإذا مــا  ازدادت الكريــات اهلرمــة ســببت عرقلــة عامــة 
ــلل  ــبه ش ــك إىل ش ــم، وأدى ذل ــدم يف اجلس ــريان ال لس
بعمــل الكريــات الفتيــة مــن ثــم يصبــح اجلســم بضعفــه 
ــإذا احتجــم  املــرء  عرضــة وفريســة ســهلة لألمــراض، ف
أعــاد الــدم إىل نصابــه وأزال الفاســد منــه وأزال الضغــط 

عــن اجلســم فاندفــع الــدم النقــي العامــل مــن الكريــات 
احلمــراء الفتيــة؛ ليغــزو اخلاليــا واألعضــاء كلهــا، ويزيــل 
ــاز  ــالت، وغ ــن الفض ــارة واألذى م ــب الض ــا الرواس عنه
ــزول  ــم وت ــط اجلس ــك فينش ــري ذل ــول وغ ــم, والب الفح

األمــراض ويرفــل املــرء بالصحــة والعافيــة. 
نبذه تارخيية عن احلجامة

احلجامــة كانــت معروفــة منــذ قديــم الزمــن يتناقلهــا 
األنبيــاء واملرســلون يف وصاياهــم وقــد اســتخدمت عنــد 
الفراعنــة الذيــن كان هلــم بــاع عظيــم يف اجملــال الطبــي 
ــدة  ــا ع ــدت هل ــا فوج ــا ومنفعته ــوا فوائده ــا ملس عندم

رســوم.   
أخــرج أبــو داود والرتمــذي وحســنه واحلاكــم  عــن أنــس  
أن الرســول -صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم-   كان حيتجــم 
يف الكاهــل  وتتالقــى احلكمــة احملمديــة التــي هــي 
ــة  ــة الطبي ــع احلقيق ــم م ــع اجلس ــه صان ــرع اإلل ــن ش م
العلميــة املكتشــفة, فــإن منطقــة الكاهــل هــي املنطقــة 
املثلــى إلجــراء احلجامــة والفائــدة ال تكــون إال  مــن خــالل 

, فهــي تتميــز مبــا يلــي : 
ً
هــذه املنطقــة حصــرا

1- أنهــا منطقــة مأمونــة حــىت إن كان املــرء يعانــي مــن 
مــرض الســكري أو الناعــورة فــال خطــر يف التشــطيبات 
ــج  ــفاء دون أن ينت ــريعة الش ــا س ــك فإنه ــة, كذل الصحي
أن احلجامــة جتــري يف  التهابــات, طاملــا  أيــة   عنهــا 

ــليمة.  ــة و الس ــاع الصحي ــروف واألوض الظ
احلمــراء  الكريــات  لتجمــع  منطقــة  2=أنهــا 
عامــة  الدمويــة  والشــوائب  العاجزة،والتالفــة, 
واجلزئيــات الكبــرية ذات الــوزن اجلزئــي املرتفــع, حيــث 
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تقبــل هــذه الشــوائب يف هــذه املنطقــة أثنــاء النــوم. .
3 -أضــف إىل هــذا أنهــا منطقــة خاليــة مــن أيــة أوعيــة 

.
ً
دمويــة يكــون جرحهــا خطــريا

ــة  ــس طبي ــى أس  عل
َ
ــن ــي مل ت ــائعة الت ــاء الش  األخط

صحيحــة احلجامــة علــى الــرأس واخلديــن والســاق: قــال 
ــلم- : ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل   -صل رس

 احلجامــة يف نقــرة الــرأس تــورث النســيان فتجنبــوا  
ــة  ــدورة الدموي ــتعيد ال ــة تس ــة الصحيح ــك وباحلجام ذل
نشــاطها بيســر وســهولة  دون معانــاة مــن ارتفــاع 
نشــاطها  األعضــاء  كامــل  وتســتعيد  الضغــط  يف 
ــب  ــث الط ــب احلدي ــمونه يف الط ــا يس ــذا م ــل وه األمث
ــيط  ــى تنش ــد عل ــذي يعتم ــي( ال ــي )الطبيع البيولوج
وظائــف األعضــاء فيطبــق وصايــا الرســل الكــرام بإجــراء 
احلجامــة بالربيــع فقــد عــاد إليــك الربيــع أيهــا اجلســم 
 
ً
وأزهــرت أجهزتــك الســبعة وصــارت تؤتــي  أكلهــا رائعــا

, اآلن قــد اغتســل 
ً
 وأينــع مثرهــا فأصبــح صاحلــا

ً
مســتمرا

ــال. ــاع واآلالم أص ــت األوج  وذهب
ً
ــال ــراض غس ــن األم م

  شخصيات مهمة تتحدث عن احلجامة 
)الدكتور مصطفى حممود(:

جريــت يل احلجامــة أن الــدم خــرج 
ُ
ال أنســى عندمــا أ

أســود ولفــت هــذا نظــر اإلخــوة، وكان رأيهــم أن احلجامــة 
ــادم يف  ــهر الق ــون الش ــاروا أن تك ــرر واخت ــد أن تتك الب
، ونصحــت 

َ
ــا  وفوري

ً
ــدا ــر املباشــر كان مفي ــو لكــن األث ماي

كل اإلخــوة األطبــاء باحلجامــة ونصحــت أيضــا اإلخــوة يف 
ــوة  ــا, وكان دور اإلخ ــوم املصرية(بإجرائه ــار الي دار )أخب
، ويذكــر الفضــل لــألخ العالمــة الكبــري 

ً
 رســاليا

ً
دورا

)حممــد أمــني شــيخو( علــى إحيــاء هــذه الســنة النبويــة 
ــى رأســهم أســتاذي ومعلمــي  واإلخــوة الســوريني وعل
)عبــد القــادر حييــى الشــهري بالديرانــي( صاحــب كتــاب 

ــة( . ــب )احلجام ــدواء العجي ال
وللحديث بقية انتظرونا يف العدد القادم  
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حافظ على أسنانك
إعداد/ شروق لقمان

 
أهم مصادره الطبيعية:

اخلس، البيض، األمساك البحرية،ويوجد بكثرة يف مياه الينابيع.
    

حماربة التسوس واحلصول على أسنان بيضاء وقوية:

ــن  ــا م ــن محايته ــد م ــام لتتأك ــة أي ــرة كل ثالث ــون م ــت الزيت ــن زي ــل م ــنانك بالقلي ــن أس ــك بده 1- علي
ــوس. ــن التس ــنان م ــة لألس ــة وحامي ــة عازل ــون طبق ــت الزيت ــكل زي ــوس، إذ يش ــو التس ــا األول وه عدوه

2- تنــاول التفــاح كل ليلــة حيمــي مــن التســوس ويســاعد علــى تقويــة األســنان لذلــك احــرص علــى تنــاول 
مثــرة مــن التفــاح كل ليلــة لتتمتــع بأســنان قويــة وخاليــة مــن التســوس.

3- تســاعد خلطــة امللــح والســكر يف تنظيــف األســنان ومحايتها من الكســر 
ــك  ــا، وميكن ــام به ــن القي ــاء م ــد االنته ــدة بع ــة اجلي ــريطة املضمض ش
القيــام بهــا عــن طريــق مــزج ملعقــة مــن امللــح مــع ملعقــة مــن الســكر 
وإضافــة ملعقــة مــن عســل النحــل؛ و تدلــك األســنان بهــذه اخللطــة دون 
إضافــة املــاء، فتســاعد يف تبييــض األســنان وحماربــة االصفــرار الــذي قــد 

يصيبهــا نتيجــة تنــاول الشــاي والقهــوة واملشــروبات الغازيــة.

ــى  ــل عل ــة أن حتص ــري ليمون ــة بعص ــق املضمض ــن طري ــك ع 4- ميكن
أســنان بيضــاء والمعــة، فعصــري الليمــون حيتــوي علــى نســبة عاليــة 
مــن مضــادات األكســدة التــي تســاعد يف تنظيــف وتنقيــة ســطح 
األســنان مــن البكترييــا والفطريــات ممــا يعطــي الفرصــة األكــر لظهور 
ــوة  ــاي والقه ــاول الش ــن تن ــة ع ــع الناجت ــن البق ــة م ــنان خالي األس
ــنان. ــى األس ــراء عل ــة صف ــون طبق ــي تك ــروبات الت ــن املش ــا م وغريه

ــي  ــوس قوم ــن التس ــة م ــاء وخالي ــنان بيض ــى أس ــول عل 5- وللحص
ــبوعيا. ــرة أس ــي م ــم النبات ــلها بالفح بغس

6- أمــا الســواك ففيــه عصــارة حتتــوي علــى مضــادات طبيعيــة 
والذيــن  اللثــة،  وأمــراض  األســنان  لتســوس  املســببة  للبكترييــا 
يســتخدمون الســواك أقــل عرضــة لإلصابــة بتســوس األســنان و أمــراض 
اللثــة مــن الذيــن ال يســتخدمونه أضــف إىل ذلــك أن شــعريات الســواك 
فعالــة ميكانيكيــا يف إزالــة اجلــري مــن األســنان و تنشــيط اللثــة، 
ويفــرز الســواك ذاتيــا معجــون األســنان الــذي يفــوق يف جودتــه مجيــع 

ــن. ــة الثم ــنان الغالي ــني األس معاج

ــة امتصــاص اجلســم للعناصــر األخــرى  ــور يف تركيــب عظــام اإلنســان وأســنانه، ويســهل عملي  يدخــل الفل
ــل يف  ــه الطف ــاول من ــام، وإذا تن ــة العظ ــاء هشاش ــى إبط ــاعد عل ــا يس ــيوم وأيض ــيوم واملغنيس ــل الكالس مث
مرحلــة تشــكيل أســنانه مقــدارا مناســبا فإنــه يكســبها الصالبــة واملتانــة، أمــا الكميــات الزائــدة منــه فتــؤدي 
ــات  ــة واالضطراب ــة العظمي ــاد الكثاف ــها، وإىل ازدي ــا وتكلس ــوء تكونه ــا وس ــح منظره ــنان وقب ــع األس إىل تبق
العصبيــة فالكميــات املفرطــة مــن الفلــور تــؤدي إىل التســمم الفلــوري املســبب للغثيــان والقيــئ واإلســهال 

ورمبــا حــدوث هبــوط قلبــي ووفــاة.

ونظــرا لنــدرة الفلــور وأهميتــه، درجــت بعــض الــدول علــى إضافتــه إىل مــاء الشــرب بنســبة و احــد  باملليــون 
فقــط، حيــث اعتــرت أن هــذه النســبة هــي املقــدار املســموح إضافتــه و املفيــد لإلنســان و إذا نقصــت كميــة 

الفلــور عــن حدودهــا الطبيعيــة أدى ذلــك النقــص إىل اإلصابــة بنســبة مرتفعــة مــن النخــر يف األســنان.

 

صحة
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البــــســبــوسة

 

المقادير:
 كوب جوز اهلند	 
 3 أكواب مسيد 	 
 ملعقتان ونصف بكينج بودر	 
  3 مالعق مسن أو زيت 	 
  علبة صغرية زبادي	 
  ملعقة فانيليا	 
   بيضة واحدة 	 
  كوب سكر 	 

طريقة التحضير:

ختلــط مجيــع املقاديــر ماعــدا الســميد ثــم يضــاف الســميد تدرجييــا، تدهــن صينيــة بالســمن أو 
الزيــت ثــم تســكب العجينــة التــي نزينهــا ببعــض املكســرات، وتــرتك ملــدة ســاعتني لرتتــاح قبــل 
إدخاهلــا يف الفرن،وبعــد ذلــك توضــع يف الفــرن علــى درجــة حرارة180ملــدة ســاعة أو نصــف ســاعة 

حــىت تتحمــر، ويســكب فوقهــا الشــراب وتقــدم بــاردة.
طريقة عمل الشراب:. 1
3 أكواب ماء. 2
 كوب ونصف سكر. 3
 نصف ليمونة. 4
 توضع املقادير على النار حىت تصبح مسيكة نوعا ما.. 5

وبالهناء والشفاء

 طريقة سهلة ولذيذة جدا لعمل البسبوسة

لكِِ سيدتي
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مناقيش بالزعرت والجبنة

املقادير 
3 أكواب دقيق دقيق	 

ملعقة كبرية زيت زيتون	 

 بيضة واحدة مخفوقة	 

 نصف كوب لنب زبادي	 

 كوب ماء دافئ	 

 ملعقة كبرية باكينج باودر	 

 ملعقة صغرية سكر 	 

ملعقة كبرية ملح 	 

أي 	  )محــوج  زعــر  كــوب   : الحشــوة   

بالزعــر( الخاصــة  الخلطــة  لــه  مضــاف 

 

2 ملعقةصغرة خمرة فورية	 

نصف كوب زيت زيتون	 

 ملعقة كبرة سمسم محمص 	 

جبنة بيضاء حسب الرغبة	 

 نصف كوب جبنة صفراء مبشورة	 

 طريقة التحضر

ي 
ن

ن لتتخمــر � ك مــدة ســاعت�ي لبالســتيك أو فوطــة مطبــخ مبلــ�ة وتــرة ش بمكيــة بســيطة مــن الدقيــق وتنقــل إىل وعــاء معيــق، وتغــى �ب معــة اململــس و�ة تعجــن  مقــاد�ي العجينــة جيــدا ملــدة عــ�ش دقائــق حــىة تصبــح �ن

. أ ن
مــاكن دا�

 تخــرج مــن الوعــاء بلطــف وتوضــع عــى ســطح مرشــوش بقليــل مــن الدقيــق ثــم تقطــع إىل كــرات بالحجــم الــذي ترغبــني فيــه وتفــرد إىل دوائــر رقيقــة ســمكها نصــف ســم فقــط وتوضــع يف صينيــة مدهونــة بقليــل مــن 

الزيــت كــام تبلــل األصابــع بقليــل مــن زيــت الزيتــون ويضغــط داخــل العجينــة لعمــل فجــوات )ال تصــل إىل القاعــدة(.

 الحشــوة :  يخلــط الزعــرت مــع السمســم اإلضــايف وزيــت الزيتــون وتــوزع كميــة مناســبة فــوق العجينــة ويضغــط عليهــا قليــا ثــم تــوزع الجبنــة البيضــاء ويــرش فوقهــا كميــة بســيطة مــن الجبنــة الصفــراء أو أي نــوع مــن 

الجــن الــذي ترغبــني يف اســتخدامه، بعدهــا تــرتك األرغفــة لتختمــر مــرة ثانيــة مــدة ربــع ســاعة ثــم تدخــل الصينيــة يف فــرن متوســط الحــرارة وتخبــز مــدة ربــع ســاعة تقريبــا وتقــدم ســاخنة.

إعداد / رشوق لقامن

لِك سيـــــديت
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الشــعر نعمــة مــن اللــه عــز وجــل أنعم 

عــى اإلنســان بهــا ال ســيام املــرأة الــذي 

يعتــر تاجــاً لجاملهــا وقــد حــث اإلســام 

عــى إكــرام الشــعر وتنظيفــه والعنايــة 

بــه، كــام أن الشــعر أنــواع متعــددة وكل 

ــه؛  ــة ب ــة خاصــة للعناي ــه طريق ــوع ل ن

وإليــِك أنــواع الشــعر التاليــة:

زيــت الزيتــون مــرة يف األســبوع أو مــرة يف الشــهر 

ــب الحاجة(. )حس

ــون  ــذي يك ــعر ال ــو الش ــادي: وه ــعر الع 3- الش

ــه مظاهــر  ــة ليــس ب ــه نســبة الدهــون معتدل في

ــو شــعر  ــي، فه الشــعر الجــاف وال الشــعر الدهن

ــع  ــق وض ــن طري ــه ع ــاء ب ــن االعتن ــط وميك وس

حــامم زيــت واســتخدام الخلطــات الطبيعيــة 

للمحافظــة عليــه، كــام يجــب االهتــامم بنظافتــه 

ــادة. ــرق املعت بالط

	 إليــِك عزيــزيت نصائــح تجعــل شــعرِك أكــرث 

جــامال:ً 

1- عمــل مســاج لفــروة الشــعر لتجديــد الــدورة 

ــرأس. الدمويــة يف فــروة ال

2- اســتبدال الصبغــات الصناعيــة )الكيميائيــة( 

إضافــة  مــع  الحنــاء  مثــل  بصبغــات طبيعيــة 

مــواد طبيعيــة مثــل )الــكاكاو، الكركديــة، الشــاي، 

الكركــم( لتحصــيل عــى اللــون الــذي ترغبــني فيــه.

3- محاربــة القــرشة بوضــع خلطــات طبيعيــة 

بيضــة   + الحنــاء  مــن  )مقــدار  َخلــط  مثــل 

ملعقــة   + زيتــون  زيــت  ملعقــة   + واحــدة 

زبــادي + ليمونــة( مــن أجــل تكثيــف الشــعر 

ــاً عــى القــرشة )للشــعر  نســبياً وللقضــاء تدريجي

الدهنــي(.

للحصــول عــى  القــادم  العــدد  انتظرونــا يف    

طبيعيــة. بطــرق  شــعر  صبغــات 

1- الشــعر الجــاف: هــذا النــوع مــن 

حيويــة،  بــا  باهتــا  يكــون  الشــعر 

التمشــيط،  عنــد  ومتشــابكاً  وخشــنا، 

ورسيــع التقصــف أو التكــرس بســبب 

الدهنيــة  الغــدة  نشــاط  ضعــف 

املوجــودة يف فــروة الــرأس أو قــد يعــود 

ألســباب خارجيــة تــرض الشــعر مثــل 

كــرثة اســتخدام الكيامويــات الحارقــة 

للشــعر عــى شــكل صبغــات أو تعريــض 

ــف  ــن مصف ــة م ــرارة العالي ــعر للح الش

ــعر  ــإن الش ــذا ف ــواة؛ وله ــعر، واملك الش

ــة  ــاً للعناي ــرث احتياج ــون أك ــاف يك الج

ولذلــك يُنصــح باســتخدام الخلطــات 

)الصبغــات  مثــل  البديلــة  الطبيعيــة 

اإلمــكان  بقــدر  الطبيعيــة( واالبتعــاد 

وتجنــب  الكيامويــة،  الصبغــات  عــن 

الســخونة  شــديد  املــاء  اســتخدام 

والصابــون الــرديء، ويجــب عمــل

حــامم زيــت أســبوعياً بواســطة الزيــوت الطبيعية 

مثــل )زيــت الخــروع، وزيــت السمســم، وزيــت 

اللــوز، وزيــت جــوز الهنــد( لــي تغطــي احتيــاج 

الغــدة املوجــودة يف الشــعر باإلضافــة إىل االهتامم 

بالناحيــة الغذائيــة ال ســيام الروتينــات.

أهــم خصائــص  إن مــن  الدهنــي:  الشــعر   -2

ــي  ــب العك ــك الجان ــه ميتل ــي أن ــعر الدهن الش

ــدة ــراز الغ ــادة إف ــث زي ــن حي ــاف م ــعر الج للش

الدهنيــة يف فــروة الشــعر مــام يعرضــه للقــرشة، 

وميكــن االهتــامم بــه بعمــل خلطــة طبيعيــة 

ــرأس  ــروة ال ــون يف ف ــادل الده ــى تع ــاعد ع تس

مــع غســله عــدة مــرات يف األســبوع ويستحســن 

ملــاء  الخــل  أو  الليمــون  مــن  نقــاط  إضافــة 

الشــطف عنــد االســتحامم ألنــه يســاعد عــى 

تخفيــف الدهــون والقــرشة، وميكــن اســتخدام 

الشعر

إعداد/ منى املتوكل

لِك سيــــــديت
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 صغــري أحمــد لســت أكــر أوالدي ولســت أصغرهــم، لكنــك كنــت أنــت الـــــذي يضفــي النكهــة الجميلــة يف البيــت؛ فأنــت متتلــك 

الكثــر مــن الحركــة الزائــدة يف التنقــل مــن غرفــة إىل أخــرى صاحبــاً معــك كل الفــوىض والتكســر تلــك الحركــة التــي َصُعــب عــيّل كيفيــة 

التعامــل معهــا.

يف ذلــك اليــوم كُنــُت قــد اشــتغلت بكــرثة الرتتيــب والتوضيــب والطبــخ، فبعــد كل عمــل أنجــزه تــأيت أنــت وتفســده، كنــت دائــم الحركــة 

والبحــث، واستكشــاف األشــياء مــن بــاب الفضــول ملعرفــة ماهيتهــا.

عندمــا كنــُت يف املطبــخ أُجهــز الغــداء لوالــدك الــذي يحــرض إىل البيــت باكــراً؛ وعــيّل إنجــازه لتقدميــه باكــرا ليتســنى لــه الذهــاب إىل 

مجالــس القــات باكــراً أيضــا كنــت معرقــا يل، طلبــت منــك الخــروج مــن البيــت لــي أنعــم بالهــدوء وأنهــي عمــيل، مــا هــي إال نصــف 

ــزل مــن  ــا أن ــام أن ــي أســتدعيك أنــت وأختــك )وداد( للدخــول إىل البيــت وبين ــى أنهيــت عمــيل وذهبــت ل ســاعة مــن خروجــك، حت

ــاً  الــدرج، ســمعُت صــوت انفجــار كبــر، توجهــت إىل النافــذة الصفــرة عــى الــدرج فلــم أر شــيئا، فأرسعــت إىل الخــارج والتفــت ميين

ويســاراً، أهــرع مــع النــاس الذيــن ذهبــوا الســتطاع األمــر، أصــل إىل الحشــد الكبــر مــن النــاس وأنظــر إىل مــا حــدث فــا أمتكــن مــن 

رؤيــة يشء.

بعدها شاهدت بني الحشد أُختك وداد أرسعت إليها وإذا بها متسمرة مكانها ألهزها من كتفيها بكل قويت أسالها، أين أخوِك؟

فتجيب متلعثمة ... أحمـــد انفجر ....... 

أرسعــت بالدخــول بــني الحشــد متخطيــة كل النــاس، أدخــل وســط الحشــد، وأنظــر وال يشء ســوى رِجــل ملقــاة هنــاك قيــل إنهــا لطفــل 

انفجــر بــه لغــم، عندهــا ظللــت أبحــث عــام ميكــن إيجــاده، أبحــث عــن أجزائــك األخــرى متأملــة أنهــا ســلمت ومــا بـُـرت ســوى رجليــك، 

فشــاهدت أشــاءك التــي تطايــرت فتلــك يــدك بجوارهــا فــروة رأســك، رأســك الــذي طاملــا قبلتــه، صغــري ال تجعلنــي أفقــد عقــيل عليــك. 

أرجوك ُعد إىل البيت وكرس ما حولك، لكن ُعد!!!

ُعد اىل البيت

      وكسر ما حولك، لكن عد!!

بقلم وريشة/ زينب النونو

   قصة قصرة
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         أضف اىل معلوماتك

كيف تقوي عالقتك بطفلك

. • امدح طفلك أمام الغري

ع� ينتقد نفسه. ب
ة

• ل �

. 
ً
• قل هل  إذا مسحت  و  شكرا

اذ القرار بنفسه. ن ي ا�ة
ن

• ساعده �

مور.
أ
ي بعض ال

ن
• اسأهل عن رأيه، وخذ رأيه �

ازاته.        ب
ن

كتب امسه   عىل إ� معاهل وا
أ
نل ل ي املرن

ن
• اجعل هل ركنا �

هلل. ان �ب �ي • عمله أن يصىلي معك واغرس فيه مبادئ الإ

• عمله همارات إبداء الرأي والتقد�ي وكيف يتملك ويعرض 

أفاكره.

ا. جابة   ع�ن سئ�ة واحرص عىل الإ
أ
عه عىل توجيه ال ب

ش
� •

• ِف بوعدك هل.

•عّوده عىل قراءة القرآن الكر�ي لك يوم.

فض ويقول  ل  عند رؤيته ترفا خاطئا. • عمله كيف �ي

          إعداد/ رضيةإ�عيل املتولك

ة أبو طالب   إعداد/ أمري

سن إليك من أسأت إليه. • أقى درس هو أن �ي

ق هو من  ته أنه صغري لكن العظمي �ب رن • من العظماء من يشعر املرء �ب

م عظماء. �ن
أ
ته �ب ي حرن

ن
ميع � يشعر الب

• إذا دعتك قدرتك إىل ظم الناس فتذكر قدرة هللا عليك.

ي العش.
ن

ب هللا لك طا�أ رزقه لكنه ل يلقيه هل � • �ي

�وا عىل ساعة مل يذكروا هللا تعاىل 
ة

ء امك � ي
نة عىل سش � أهل الب

ة
• ما �

ا. ف�ي

 ول 
ً
ى ضوءا  غري موجود واملتشا�أ أ�ق �ي

ً
ى ضوءا • املتفائل إنسان �ي

يصدقه.

 ول 
ً
 إضافيا

ً
• العمر عبارة عن مباراة من شوط واحد حيث ل وقتا

ت جزاء. �ب رصن

ك ما وصلت إليك. • ل تذل الناس بنفوذك وسلطتك فلو دامت لغري

اك ول يفتقدك حيث أمرك. اك هللا حيث �ن • احرص عىل أل �ي

ب منه يوما. ي البرأ فقد ت�ش
ن

• ل تبصق �

ها الناس. ا�ب ي �ي
• الشجرة املثمرة هي الىة

.
ً
 ازددت عطشا

ً
�ب • الدنيا كملاء املال ملكا ازددت منه رسش

 ثالث مرات أنفع لك من أن تقرأ ثالثة كتب جديدة.
ً
 جيدا

ً
• اقرأ كتا�ب

    إشكاليات و حلول
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نعم للعودة إلى المدارس

قصة قصرية

ا
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قصة قصرية

  ريشة / زينب النونو

بقلم / رجاء املؤيد
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كاريكاتري

 

                              

                                               وزهق الباطل
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كاريكاتري

  

ــا، وأزهــق الباطــل  ــا ومعنوي فقــد أيــد اهلل أوليــاءه بالنصــر والتأييــد مادي
مــن أعلــى ألســنة املتمرديــن واملــردة الشــياطني الــذي أصمــوا آذانهــم عن 
م 

ُ
ك
َ
فِر ْل

ْ
غ

َ
وابـِـهِ   ي

ُ
آمِن

َ
ــه ِو

َّ
 الل

َ
اعِــي

َ
وا د

ُ
جِيب

َ
اأ
َ
ن
َ
م

ْ
و
َ
اق

َ
مســاع احلــق حــني مسعــوا »ي

لِيمٍ«)األحقــاف: 31(؛ حــني مل يعــد لتلــك 
َ
اب أ

َ
ــذ

َ
ــن ْع

ِّ
ــم م

ُ
ك
ْ
جِر

ُ
ي
َ
ــم ْو

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
ــن ذ

ِّ
م

األبــواق الناعقــة قيمــة تذكــر ومل ينفــع تلــك الوجــوه التــي ترهقهــا قــرتة 
مــال وال بنــون؛ فقــد انتهت املســرحية اهلزلية بآخــر مشــاهدها الرتاجيدية 
بدايــة مــن إعــالن العــدوان علــى اليمــن العزيــز ومــرورا مبؤمتــرات جنيــف 
ودعــاوى الســالم املزيــف يهــودي اجلنســية أمريكــي الصنــع خليجــي 

التمويل.

اليــوم أدرك اليمنيــون قيمــة أرضهم ومعىن إنســانيتهم ومثــن كرامتهم 
ــك الشــخصية العظيمــة  ــه نفــط و ال دوالر كمــا أدركــوا أن تل الــذي ال يعادل
ــي  ــة الت ــوة الطيب ــنة واألس ــدوة احلس ــق الق ــو حب ــد اهلل ه ــن عب ــد ب حمم
تســتحق التصفيــق بقــوة ورفــع الشــعارات، والســري علــى خطــاه هــو اجتــاه 
ســليم للنصــر وإن اعرتضــه منعطفــات اخلونــة وفيــايف العمــالء واملرتزقــة، 

فالطريــق واضــح والعــزم بــاق.

فيــا شــرفاء اليمــن ال يفوتكــم هــذا اللــون البهيــج وروائــح النصــر تعطــر 
املــكان وتغمــره بهجــة وســرورا؛ إمــا بالنصــر أو الشــهادة عنــد لقــاء اهلل؛ قال 
ل 

ُ
حِب ُّك

ُ
ي

َ
ــه اُل

َّ
الل

َ
ۗ  و

ْ
ــم

ُ
اك

َ
ــا آت

َ
ــوا بِم

ُ
ح

َ
ر
ْ
ف
َ
 ت

َ
ال
َ
 و

ْ
ــم

ُ
ك
َ
ات

َ
ــا ف

َ
ى م

َ
ل
َ
اع

ْ
ــو

َ
ْأس

َ
 ت

َ
ــال

ْ
ي
َ
ك
ِّ
تعاىل:«ل

ــورٍ« )احلديــد:23(
ُ
خ

َ
ــال ٍف

َ
ت
ْ
خ

ُ
م

لقــد أدرك العــامل أن قتــل األطفــال بدعة والعجائــز أبدع، وأن االحتفال بســيد 
البشــرية حــق فكمــا أن لكــم حريــة عــدم االحتفــال باملولــد النبــوي لنــا حق 
االحتفــال بــه بــل مىت شــئنا؛ وقــد شــاهدمت ذلك الصخــب والــرتف والبهجة 
الــذي اســتقبل بهــا النصــارى عيــد الكرمســس استبشــارا بنبيهــم منقــذا 
صــا؛ فكيــف بنــا ونبينــا هــو اخلــامت وديننــا ناســخ الشــرائع بعــده، 

ّ
وخمل

ــون وكمــا  ــا كمــا يفعل ــا وشــأننا منــارس طقــوس دينن ــن يرتكون لكنهــم ل
نشــاركهم احتفاالتهــم بالتريــك تــارة وبعــدم التدخل تــارة أخــرى وصارت 
 
َ
ك

ْ
ي
َ
ل
َ
ــا ع

َ
وه

ُ
ل
ْ
ت
َ
ــهِ ن

َّ
 الل

ُ
ــات

َ
ــك َآي

ْ
األخــرية اليــوم أكــر خدمة ميكــن تقدميها، »تِل

« )اجلاثيــة:6(.
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
اتـِـه ِي

َ
آي

َ
ــه ِو

َّ
 الل

َ
ــد

ْ
ع

َ
دِيــثٍ ب

َ
بِــَأي ِّح

َ
ۗ  ف

ِّ
ــق

َ
ح

ْ
بِال

 
واهلل من وراء القصد
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الريادة يف نشر األحداث وتنمية الفكر والثقافة مبصداقية وموضوعية

نشر أعمال فكرية وثقافية تراعي قواعد النشر من حيث جدة 
املوضوع ورصانة الطرح ودقة النتائج واملوضوع واالرتقاء بالوعي 
وخماطبة كل فئات اجملتمع وأحزابه مع مراعاة أخالقيات املهنة 
وتعزيز اهلوية الوطنية ومتيز املوارد واخلدمات بوسائل حديثة

أئمة

رفع مستوى الوعي الثقايف لدى أفراد اجملتمع اليمني.	 
احملافظة على اهلوية الوطنية وتعزيز مقوماتها.	 
 املرأة.	 

ً
تشجيع نشر أعمال الفكر ودعم املوهوبني السيما

إتاحة الفرصة لتبادل اآلراء وإبراز دور املرأة.	 
 	.

ً
 واجتماعيا

ً
 وثقافيا

ً
متابعة أهم املستجدات على الساحة سياسيا

مراعاة تقديم كافة اخلدمات وفق معايري اجلودة والكفاءة والشفافية. 	 
مواجهة الثقافات املغلوطة وتصويب الفكر املخالف للمسرية القرآنية. 	 
القضاء على التطرف واإلرهاب باتباع كتاب اهلل عز وجل. 	 
إحياء الفكر اإلسالمي ال سيما الزيدي وتاريخ أئمة أهل البيت.	 


