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الصهيونية خطر خبيث ومشروع تدمري  

اإلنفاق بروح الجماعة

                                شهيد املحراب 
عبدالحميد دشتي 



فصل الخطاب
ــزون  ــرائيليين يرك ــن واإلس األمريكيي
جــدا علــى موضــوع أن يهيئــوا قابلية 
لهــم فــي الشــعب الــذي يريــدون أن 
يحتلــوه، ودعايــة عــن طريــق عمــاء 

لهــم، ســواء بشــكل أحــزاب أو بشــكل 
ــر أحــزاب، يروجــون لهــم وكل الترويــج  غي

ينصــب علــى ثاثــة أشــياء: حريــة وديمقراطيــة ورعاية 
حقــوق إنســان.

الشهيد القائد/ السيد حسين بدر الدين الحوثي

نتعلــم قــوة العــزم واإلرادة والســيطرة علــى النفــس 
والتطويــع لهــا فيمــا يرضــي اهلل حســب توجيهــات 
ــوّد أنفســنا أن نركعهــا  ــر اهلل، نع اهلل حســب أوام
هلل أن نخضعهــا هلل، أن نجعلهــا حتــى فيمــا يخالــف 
هواهــا فيمــا يخالــف رغبتهــا تُطيــع اهلل وتســتجيب 
لــه وتلتــزم أمــره، وهــذا يهيــئ اإلنســان في المســائل 
علــى  نفســه  يطــوع  أن  يســتجيب هلل  أن  األخــرى، 
االســتجابة هلل حتــى وإن كا ن هنــاك مــا يخالــف هــوى 

نفســه أو يخالــف رغبــات نفســه.1
السيد عبد الملك الحوثي
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كلمة الهدهد
الحمــدهلل رب العالميــن، وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه الطاهريــن، 

وبعد:
فلقــد تبنــت مجلــة الهدهــد منــذ بدايــة إصدارهــا أن يكــون للمــرأة اليمنيــة تواجــد 
فــي ســاحة اإلعــام المقــروء، وأن يكــون لهــا رأي مســموع فــكان هــذا العــدد الســابع 
امتــدادا ألهــداف األعــداد الســابقة، هــا هــو يخــرج بيــن أيديكــم أعزاءنــا القــراء 
والجمهــور ينتظــر المزيــد مــن المواضيــع التــي تضيــف للــروح والعقــل إضافــة لتقــوم 
بدورهــا  فــي نشــر الثقافــة، وألن توقيــت إصــدار العــدد الســابع مــن مجلتنــا صــادف 
ذكــرى استشــهاد أميــر المؤمنيــن وســيد الوصييــن وإمــام المتقيــن  اإلمــام علــي بــن 
ــد  ــه العدي ــذي تحيي ــوم القــدس العالمــي ال ــه الســام-، وذكــرى ي ــب -علي ــي طال أب
مــن الشــعوب اإلســامية  والعربيــة  حاولنــا أن يحــوي هــذا العــدد مواضيــع تتحــدث 
عــن أهميــة  المناســبتين، شــاكرين األســتاذ ناصــر قنديــل علــى حســن تجاوبــه معهــا 
والشــكر موصــول للنائــب فــي مجلــس األمــة الكويتــي الدكتــور عبدالحميــد دشــتي 

علــى إضافتــه للمجلــة.
كمــا حــوت العديــد مــن المواضيــع المنوعــة التــي تهــم المجتمــع، ونحــب أن نؤكــد 
علــى الجميــع أن صدورنــا ســتظل رحبــة وواســعة الســتقبال المشــاركات والماحظــات 
ــي  ــالتها الت ــا ورس ــا وأهدافه ــق رؤيته ــل لتحقي ــى تص ــة حت ــاء بالمجل ــاول االرتق لنح
تبنتهــا منــذ تأسيســها، فليــس مــن التهويــل فــي شــيء إن قلنــا أن المجلــة حاولــت 
ــة أن  ــت المجل ــا حاول ــة، كم ــات الواعي ــرا للكتاب ــون منب ــى أن تك ــا األول ــذ بدايته من
ترســم مامحهــا منــذ العــدد األول مجلــة تعنــى بقضايــا الفكــر والسياســة والمجتمــع. 
أملنــا كبيــر أن يكــون العــدد فــي مســتوى التطلعــات فــإن كان ذلــك مــا ينبغــي وإن 
كان غيــر ذلــك فننتظــر منكــم مــا يرفــع التحــدي ويجعلنــا فــي مســتوى التطلعــات ألننــا 
ــل،  ــو األفض ــاء نح ــعى لارتق ــا نس ــور لكنن ــن القص ــو م ــد ال تخل ــة ق ــدرك أن المجل ن
ويشــكر كادر المجلــة كل مــن يقــدم الــرأي أو النصيحــة للمجلــة كمــا يتقــدم الــكادر 
ــي  ــل اإلعام ــجيعه للعم ــه وتش ــة لرعايت ــة اإلعامي ــس الهيئ ــر لرئي ــكر والتقدي بالش

للمــرأة ككل فــي جميــع المجــاالت.
ــا  ــا ينفعن ــب م ــا تكت ــل أقامن ــنتنا وجع ــى ألس ــر عل ــرى الخي ــا وأج ــا اهلل جميع   وفقن
ــا  ــا وحفــظ اهلل بادن ــا، ورحــم اهلل شــهداءنا وعافــى جرحان ــا ال علين ويكــون حجــة لن

ــتقلة.  ــة مس ــرة أبي ــن ح ــت اليم ــن وعاش ــر الماكري ــن ومك ــد الكائدي ــن كي م
                                                                    رئيس التحرير
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ــة وقائدهــا ، واال ة القرآني ــاع املســ�ي ر أبصــار�ز التب ــة أن أ�ز ــرآن الكــر�ي وهداي ــة الق ــام وهداي ــا للصي ــرض علين ف

ي 
انــب الديــىز وانــب؛ أمههــا احلج م رمضــان املبــارك مــن بعــض احلج ي أ�ي

�ز ي مســاء �ش
ز

أطــراف متنوعــة مــن خطــاب الســيد عبــد امللــك الــذي ألقــاه �

( دون  ز ( مســتخدما ملكــة )العــز�ي ز ي العــز�ي
ي ملكتــه بعبــارة )شــعبنا اليمــىز

ز
ــا يبــدأ الســيد �

أ
تمــع ، ودا� ــا مــن أمه قــوا�أ املج �ز

أ
تمــ�ي والســياسي ، ال واملج

نســان املســم )وهلل  ي عــزة االإ
ز

ــات هللا والــذي يلتقيــان � ة وتوج�ي ة عــى هــدف املســ�ي هــا مــن الملكــات ملــا هلــذه الملكــة مــن انعاكســات كثــ�ي غ�ي

مــور.  
أ
ــذه اال يــة وكرامــة أي شــعب يســ� للتمتــع حقيقــة �ج (، وأيضــا هي مــن حمــددات حر ز العــزة ولرســوهل ولملؤمنــ�ي

ــدة  ــب عدي ــر جوان ــيد إىل ذك ــل الس انتق

ــر الكــر�ي وكيفية  مــن أساســيات هــذا ال�ش

ة مــن خــالل  االســتفادة منــه اســتفادة كبــ�ي

ــن يســ� 
ز

بــط عامــىي التقــوى واهلــدى ، � ر

ــن  ــرة فليك خ
آ
ــا واال ــذه الدني ي ه

ز
ــاح � للنج

كــرا أمه  التقــوى معيــار لك ترصفاتــه ، ذا

ز  أســباب ضــالل كثــ�ي مــن عامــة املســمل�ي

إرصار  وبــل  ينطلقــون  ــم  أ�ز ــم  �ة
أ
وأ�

ز لكــن بــدون  ي هــذا الــد�ي
ز

وإخــالص �

طــلة  ــل بصــورة �ج تقــوى وال هــدى ســلمي ب

ــم ملــا نتعايــش معــه اليــوم ، حممــال  أوصل�ة

ــم  ز مســئولية احتوا�أ ز واملهتــد�ي لك املتقــ�ي

. ــتقمي ــرصاط املس ــم لل وإعاد�ة

دعوة للعالم أجمع 
مــدى  يعكــس  امم  الســيد  قاهلــا  هكــذا 

هــذه  وصلــت  مــدى  أي  إىل  كــه  إدرا

ة  ــ�ي ــركت املس
ة

ــع لك � ــن يتاب ة وم ــ�ي املس

ز  ــا، فــاكن هــذا الطــرح ذو جانبــ�ي جي�ة وم�ز

ــئولية  ــع مس مي ــل احلج مي
ة

ول �
أ
؛ اال ز ــ�ي همم

ي 
ــم، والثــا�ز يــط والتخــىي عــن واجبا�ة التفر

ــتفيدا  ــم مس ــد إل�ي ــدى والرش ــال اهل إيص

ي 
ز

ــم هل ، بعيــدا عــن التقوقــع � مــن متابع�ة

ــن . ــة لليم غرافي ــدود احلج ــار احل إط

ــه المــرء  أفضــل مــكان يعيــش في
أجــواء هــذا الشــهر هــو ميــدان 

ــاد   الجه
مــن منطلــق ســ�ي كثــ�ي مــن أبنــاء اليمــن 

ا خــالل  ــة يعيشــو�ز ــة أجــواء معين لصناع

ومضيــع  ضــال  ــم  م�ز كثــ�ي  رمضــان 

لرمضــان وروحانيتــه ، لــذا خاطــب الســيد 

نفحات من خطاب السيد القائد 
بمناسبة شهر رمضان

تحليل
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ي 
ز

ز � ز املرابطــ�ي اهــد�ي ــك املج نفســيات أولئ

ي 
ز

ــا � دو�ز ج ن روحانيــة مــا �ي
أ
ــات �ج �ج احلج

 وأمتــع أيضــا 
ة

ذلــك املــاكن أعظــم وأر�

ــم  �ز
أ
ال  ، دونــه  آخــر  مــاكن  أي  مــن 

هــاد  ا مــن االمتيــازات ، احلج معــون كثــ�ي ج �ي

ي ســبيل هللا ، 
ز

ط � ي ســبيل هللا ، الــر�ج
ز

�

رض والعــرض 
أ
الصيــام هلل ، الدفــاع عــن اال

اليمــن  لشــباب  دعــوة  وهي   ، هــا  وغ�ي

ــا  كــن، وســيجدون ف�ي ما
أ
لتوجــه لتلــك اال �ج

ــه . ــم ب ي�ي
ة

ــا � م

الجبهة الداخلية وتماسكها  
فــاكر 

أ
انــه بتعــدد الــرؤى واال منطلقــا مــن إ�ي

يقتــرص  وال  تمــع  حمج أي  ي 
ز

� ــات  والتو�ج

ة احلــق القرآنيــة فــإن  أبــدا عــى مســ�ي

فــض العــدوان عــى اليمــن هــو  مــن �ي

رض هممــا 
أ
اال هــذا  ي 

ز
� للجميــع  يــك  �ش

جيــا وفكــر�ي  ــم م�ز كنــت االختالفــات بي�ز

ــه  ــه وتوجي ام ــن اح�ة ــد م وسياســيا ، والب

ي 
عــالمي إىل العــدو احلقيــ�ة الســالح االإ

ي 
الــىة الداخليــة  ات  املهــا�ة عــن  بعيــدا 

ــذا  ه ، وه ــ�ي ــدو دون غ ــا الع ــتفيد م�ز يس

فكــر  ي  ــحج من�ة ميــع  حلج إلــزامي  توجيــه 

. ة القرآنيــة الشــاملة املســ�ي

شكر خاص ودعوة عامة 
امــل أو يداهــن لكنــه  ج   الســيد عامــة ال �ي

يعــ�ي لك ذي حــق حقــه ، وهــذا مــا 

تــه  ي ومكو�ز
عــالم الوطــىز كرا االإ قــاهل شــا

ــوا  ــوا ومــا زال ز كن شــط�ي ز و�ز مــن إعالميــ�ي

بــل  للعــدوان  ز  متصــد�ي وســيظلون 

ــاذل  ز ــاون أو �ة الوســائل والطــرق دون �ة

ــاب  ج �ي الإ �ج الرؤيــة  هــذه  ..فانعكســت 

م خاصــة، وهي صــادرة مــن  عــى نفســيا�ة

عــم مــن أعــالم اهلــدى،  امك دعــا أيضــا لك 

ي 
ــىز ــ�ي إىل تب ــال واحلز مع

أ
ــال واال ــال امل رج

ز ســواء  ــ�ي والعطــاء لملحتاجــ�ي محــالت احلز

ز أو أ�  ــداء أو أ� املرابطــ�ي � ال�ش
أ
ال

ــات  ــة فئ ــرىح وبقي ز أو أ� احلج املأســور�ي

ي ظــل احلصــار الــذي 
ز

تمــع الفقــ�ي � املج

ي اليمــن إىل حــاهلة صعبــة 
ز

أوصــل الوضــع �

، وهــذه  تمــ�ي ورة التاكفــل املج جــدا، ورصز

جتمعنــا  ي �ج
ت�ة الدعــوة لــو �ة تنفيذهــا ســ�ة

ــا . ــة عاملي تمعي ــدارة املج ــم الص إىل س

حوار الكويت واألسرى 
ي 

ديــىز بوضــع  مرتبــط  ســياسي  طــرح   

ي حديثــه 
ز

تمــ�ي حــرصه الســيد � وتوجــه حمج

التالعــب  ففكــر   ، �ى 
أ
اال ملــف  عــن 

ض  �ى مــن قبــل وفــد الــر�ي
أ
بورقــة اال

جنــدات 
أ
ال تنفيــذ  هي  قــة  ز املر�ة مــن 

يكيــة ســعودية خاصــة وأن هلــم أ�ى  أمر

ــم وال  تمــون �ج ي ال �ي
عنــد الوفــد الوطــىز

ي هــذا 
ز

ــم � ورة خرو�ج م وال بــرصز بنفســيا�ة

ــر العظــمي ، وهــذه مســئولية دينيــة  ال�ش

ــورة  ــا وبص ــى ع�ز ز ــية �ة ــة وسياس تمعي حمج

يعكــس  امم   ، ض  الــر�ي وفــد  ــة  مزعج

ــد�ي  ــذي ي ــل ال ــاط الاكم ط
ز

ــتوى اال� مس

السياســية  ــا  العــدوان معلياتــه وم�ز بــه 

ي ومــن 
ميــع أن الوفــد الوطــىز مذكــرا احلج

منطلــق مســئوليته الدينيــة والوطنيــة قــدم 

مــان، 
أ
خــراج اليمــن لــ�ج اال ة الإ عروضــا كثــ�ي

ــا دون أي اســتجابة  ــا تنــازل ع�ز ا م�ز وكثــ�ي

تمعيــة  وحمج ووطنيــة  وسياســية  إنســانية 

خــر امم يعكــس 
آ
ودينيــة مــن الطــرف اال

نســان اليمن  ــم الــذي يســ� لقتــل االإ
ز

هد�

ــان  نس ــل االإ ــن يقب ــذا ل ــه، وه أو إخضاع

لعبــارة القويــة )بقــدر  تــامة ذلــك �ج ي حمز
اليمــىز

اســتعداد�ز القــوي للحلــول الســملية بقــدر 

ية(. ــول العســكر اســتعداد�ز القــوي للحل

ــذا غيــض مــن فيــض عكســت 
ز

 ختامــا، �

ي ملكــة الســيد 
ز

مــن خالهلــا حمــاور هممــة �

مــن جوانــب متعــددة أمههــا السياســية 

وامك  نســانية،  واالإ تمعيــة  واملج والدينيــة 

ــا تكــون  ي ملكاتــه أ�ز
ز

هي عــادة الســيد �

يــع  ــات عــى محج دروســا حياتيــة وتوج�ي

ــاب  ج �ي الإ ــا مــا ينعكــس �ج ت، وف�ي املســتو�ي

 ، وآخــرة  ز  ود�ي دنيــا  نســان  االإ عــى 

ــا ممــن  علن ج ــز وجــل أن �ي ــوىل ع ســائال امل

ــا وأن يلهمنــا  اتــه فيتبعو�ز يســتمعون توج�ي

ــك  ــه وىلي ذل ــا�ز ، إن ــا ودني ي دينن
ز

الرشــاد �

والقــادر عليــه وصــى هللا عــى ســيد�ز 

حممــد وعــى آل ســيد�ز حممــد.
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االقتصاد اليمني  
  صمود في وجه العدوان                               

أمة الملك الخاشب

واملؤامــرة االقتصاديــة عــى اليمــن بدأت 

ز أهــداف  منــذ بــدء العــدوان فاكنــت أ�ج

داف املصانــع املليــة  العــدوان هي اســ�ة

دفة  ــاوز عــدد املصانــع املســ�ة ج
ة

حــىة �

 ضعــف الصناعــات 
ز

ز مصنعــا ر� ســ�ي محز

ــة  ين د خز ــامة ــدم اع ــن وع ي اليم
ز

ــة � امللي

املصانــع  ائــب  رصز رفــد  عــى  الــدوهلة 

يبــا،  تقر املائــة  ي 
ز

� ة  عــرش بنســبة  إال 

التخطيــط عــن  تقــار�ي وزراه  وكذلــك 

ي بلغــت 
دفة الــىة ســور املســ�ة عــدد احلج

ســور وتقــار�ي وزارة التجــارة  ات احلج عــرش

لصناعــة  ي حلقــت �ج
الــىة ســا�أ  عــن احلز

ي بلغــت املليــارات وتقــار�ي وزراة 
والــىة

لكــن   التقــار�ي  مــن  هــا  الســياحة وغ�ي

هكا  يــة  العليا  وإمســا ــود اللجنــة الثور �ج

يقــف  العــامل  جعــل  مــور 
أ
اال مــام  ز �ج

ي 
اليمــىز االقتصــاد  لصمــود   مســتغر�ج 

كــ�ش  أ ملــدة  الــدوالر  ســعر  واســتقرار 

ــن  ــج  وم ــار املم�ز ــن احلص ــام م ــن ع م

ــد دوال  ج
ز

ز � ــ�ي ي ح
ز

ــ�ي  � ــف والتدم القص

ي مــن حصــار 
أخــرى معروفــة ال تعــا�ز

ــج وال مــن  مفــروض وال مــن عــدوان مم�ز

داف بناهــا التحتيــة  ومصــادر رفــد  اســ�ة

ــا العامــة مســتمرة ومل تتعــرض  ين�ة خز

ي 
ز

ز � ء بيــامز  اليمــن فقــدت تســع�ي ي
لــ�ش

  ، ينــة الــدوهلة املائــة مــن مصــادر رفــد خز

ــد  ف ــذي كن �ي ــط ال ــاز والنف ــدت الغ فق

ي 
ز

ز � كــ�ش مــن ســبع�ي
أ
ينــة الــدوهلة �ج خز

انيــة، امك فقــدت الســياحة  ز املائــة مــن امل�ي

ز وفقــدت الكثــ�ي  كــ�ش مــن عامــ�ي منــذ أ

مــن مصــادر دخلهــا لكــن هلل احلمــد  ال 

ذن  إ ز وســنظل �ج ز ومتحــد�ي زلنــا  صامــد�ي

هللا كذلــك حــىة بعــد توقــف العــدوان.

ــعودي  ــدوان الس ــة، فالع عالمي ــرب االإ ية واحل ــكر ــرب العس ــن احل ــورة ع ــل خط ــن ال تق ــا اليم ي يعي�ش
ــىة ــة ال ــرب االقتصادي  احل

ــة  ب البني ــرصز ــت ت ت ســا�أ �ج ، واحلز ي
ــىز ــش الشــعب اليم ــدرات عي ــة وحــاول ســلب مق ــن االقتصادي ــة اليم دف بني ــ�ي اســ�ة ي مر

أ
اال

. ــمي ي الصم
ز

ــن � ــة لليم االقتصادي
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وع  ــم ال مــرش مــون أنصــار هللا أ�ز وملــن ي�ة

هلــم وال رؤيــة سياســية وال رؤيــة اقتصادية   

ــيد  ات الس ــارصز ــة حم ــم إال دراس ــا عل�ي م

ــة  ــه االقتصادي ز رضــوان هللا ورؤيت حســ�ي

ي 
ــذا�ة ــاء ال ــة االكتف ــا أمهي ــدد ف�ي ي ح

ــىة ال

ــا  ي توفــ�ي قو�ة
ز

دهــا � للشــعوب، وعــدم اعامة

ــا فلــو جــّرب  عــى مــا يصلهــا مــن أعدا�أ

مــع فكــر  ج حــث اقتصــادي فقــط أن �ي �ج

ــف 
ّ
ل
أ
ال االقتصــاد  عــن  ز  حســ�ي الســيد 

ــات  ــا جامع ــتأخذ م�ز ــة س ــا اقتصادي كتب

يــد  العــامل لتســتفيد مــن فكــر هــذا ال�ش

ــا بفكــره وعملــه  ال حي ز ــد  الــذي ال �ي القائ

وعــه املناهــض لــدول االســتكبار،  ومرش

تــه  وبفكــره الــذي يعتــ�ج مــن أىمس غا�ي

واســتعادة  ســالمية  االإ الشــعوب  عــزة 

ــا امك أراد هلــا رب العبــاد،  وفــامي يــىي  كرام�ة

ــا  ي �ة البحــث ع�ز
بعــض  املعلومــات الــىة

مــن مصــادر خاصــة وهي عــن أســباب 

وحيثيــات أبعــاد املؤامــرة  االقتصاديــة.

ي أبلــغ القطــاع 
  البنــك املركــزي اليمــىز

ــه  ــدم قدرت ــرا ع م مضط ــل أ�ي ــاص، قب احلز

رز والســكر 
أ
ي اال

عى تغطية واردات ســلعىة

ن  ، وإيقــاف خطــوط االئامة لســعر الــرىمسي �ج

عــى بعــض الســلع الغذائيــة فــامي عــدا 

مــر الذي 
أ
ي القمــح والــدواء فقــط؛ اال

ســلعىة

الــدوالر  الطلــب عــى  دة  ز�ي ي 
ز

تســبب �

ي الســوق الســوداء 
ز

وارتفــاع ســعر رصفــه �

تصاعــد  ي 
ز

� ال،  ر�ي  270 إىل   250 مــن 

دراماتيــ�ي مشــابه لالرتفــاع الســابق الــذي 

ــن 215  ــت م ــو�ج الفائ كت حــدث أواخــر أ

ال. ر�ي  250 إىل 

هــا رئيــس 
ز

ة أو� هنــاك أســباب مبــا�ش

أمحــد  الســابق  ائــب  الرصز مصلحــة 

ي 
ز

ــه � ي منشــور همــم عــى صفحت
ز

ــب � غال

ز  الفيســبوك، خالصتــه هــو: التضــارب بــ�ي

ــع  ن ــل �ج ــة، ويتمث ــة والنقدي املؤسســة املالي

الفائــض  حيــل  �ة مــن  اليمنيــة  البنــوك 

ــلة  ــوك املرس ي إىل البن ــىج جن
أ
ــد اال ــن النق م

ز  )مــن قبــل مســئول رىمسي مل يســّمه( لتعــز�ي

ــارج، حــىة تتمكــن البنوك  ي احلز
ز

ــا � أرصد�ة

دات لتغطيــة  الوطنيــة مــن فتــح االعــامة

دمــات. ــا مــن الســلع واحلز واردات معال�أ

يــة، غــ�ي مرئيــة  وهنــاك أســباب جوهر

احليثيــات: وهــذه هي 

ل عــى قيمتــه أمــام  : حافــظ الــر�ي
ً
أوال

ــرب  ــدء احل ــذ ب ــام من ــف ع ــدوالر نص ال

، أي  كتــو�ج عــى اليمــن إىل منتصــف أ

تعــو�ي  قــرار  مــن  قليــلة  أســابيع  بعــد 

ــوده  ــام و�ج ز مه ــودة �ج  ع
ز

ــتقات، ور� املش

ــا  ــومي إال أ�ز ــن الق م
أ
ــالت اال ــة ومح القيم

ر  الــرصز مــن  تقلــل  حمــدودة  إجــراءات 

نعــه، بدليــل اســتمرار ســعر الســوق 
ة
وال �

ال. ر�ي  250 الســوداء 

إىل  النفــط  كــة  �ش مــد�ي  رســاهلة  نيــا:  �ش

2015/10/28م  ي 
ز

� الــوز�ي  معــال 
أ
�ج القــا�أ 

 ، يــار العمــلة م أســباب ا�ز ــدد بوضــوح �ة
ة

�

ي حــول الســوق  م )تقــر�ي
أ
وهــو الســبب اال

ــا(.  ــوداء وق�ة الس

ــاص  لثــا: فتــح البــاب أمــام القطــاع احلز �ش

اد أدى إىل حســب الــدوالر مــن  لالســت�ي

مؤسســة  ــز  عج إىل  ليــا  �ة وأدى  الســوق، 

ل  ز والــد�ي املــازوت  اء  �ش عــن  ء  الهكــر�ج

يه  لســعر العــاملي بعــد أن كنــت تشــ�ة �ج

كــة  �ش مــن  ال  ر�ي  40 املدعــوم  لســعر  �ج

ء  النفــط، هلــذا الســبب مل تعــد الهكــر�ج

املدينــة  تدخــل  كنــت  أن  بعــد  أبــدا، 

ــر  ســاعة لك يــوم أو لك أســبوع أو لك �ش

ــرب. ــوال احل ــر ط ــتة أ�ش ــدى س ــى م ع

إىل  وصلــت  الفائــت  ــر  ال�ش رابعــا: 

ة مــن  غاطــس مينــاء احلديــدة مكيــات كبــ�ي

ل، 120  ز ــف طــن د�ي : 300 أل ــاىلي ــود كلت الوق

ــن  ز أي احتياجــات اليم �ي ز ــ�ز ــف طــن ب أل

ــر، ومعظــم هــذه الكيــات  ملــدة ثالثــة أ�ش

كــة  �ش عــ�ج  النفــط  كــة  �ش ا  اســتورد�ة

بعــة  �ة نــات 
ش

حس إىل  إضافــة  اجروجــاز، 

ــاص كحلثيــىي وتوفيــق واملفــزر  للقطــاع احلز

. والعيــ�ي وفــامه...إلز

ــت قيــادة البنــك املركــزي   وهنــا وا�ج

: إمــا أن يدفــع بقيــة مســتحقات  ز مشــلت�ي

كــة النفــط  مــوردي الشــحنات لصــال �ش

ســيولته  فتنخفــض  حلديــدة،  �ج وتفــرغ 

الســلع  واردات  تغطيــة  عــن  ويعجــز 

ــ�ي  خ
أ ــة �ة ــع غرام ــا أن يدف ــة، وإم الغذائي

ــغ  هظــة ســتدفهعا آجــال أو عاجــال وتبل �ج

ــاىلي 100 ألــف دوالر. محج كإ

ــع  ــذب، دف ــد واحلج ــن الش ــابيع م ــد أس بع

بعــض  مســتحقات  املركــزي  البنــك 

زل( لفــك  ز ود�ي �ي ز نــة بــ�ز
ش

الشــحنات )حس

ووزعــت  فأدخلــت  املليــة،  زمــة 
أ
اال

ــا ،إن مل يكــن  لملحطــات غــ�ي أن بع�ز

الســوق  إىل  ذهــب   ، كــ�ش وأ ــا  نص�ز

الســوداء!

خيــص  يــع هــذه الشــحنات دخلــت ب�ة )محج

ــذون  ف ــا �ز ــف، ويتواله ــوات التحال ــن ق م

ململكة الســعودية،  ز �ج ز مــن املقيمــ�ي ومشــا�أ

مــة(. ز مقابــل معــوالت �ز

زل، و120 ألــف  خامســا: 300 ألــف طــن د�ي

ــة  ــإن تلف ــيطة ف ــبة بس س : �ج ز �ي ز ــ�ز ــن ب ط

هــذه الكيــة ال تقــل عــن 350 مليــون 

يطــرح  وهنــا  الســوق.  ســعار 
أ
�ج دوالر 

هــذا  توفــ�ي  �ة  ز  أ�ي مــن  مه: 
أ
اال الســؤال 

ــز البنــك املركــزي  ي ظــل عج
ز

املبلــغ الكبــ�ي �

كــ�ش مــن 100 مليــون دوالر  عــن توفــ�ي أ

د بـــ  لتغطيــة واردات الوقــود، وفتحــه اعــامة

ي عــدن مؤخــرا؟
ز

64 مليــون دوالر ملصــا�

مــن  الســوداء،  الســوق  مــن  طبعــا، 
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ــة  صصــات الســلع الغذائي احتياجــات وحمز

ي 
ــر�أ ــ�ي م ــومي غ اف ي ز ــت�ز ي اس

ز
ــبب � امم تس

. املــىي الســوق  ي 
ز

للــدوالر �

ي حمــاوهلة 
ز

وهنــاك أســباب خارجيــة ت�ــم �

ــا:- يــار العمــلة وم�ز ا�ز

ز  *حســب العمــالت مــن قبــل التجــار اللــذ�ي

قــة والعــدوان. ز يلــون لكفــة املر�ة �ي

*وكذلــك إمهــال حمافــظ البنــك حســب 

العمــلة الصعبــة فــامي ذكــر ســابقا، وهــذا مــا 

ز مهــام  ططــا هل ســابقا عندمــا ســافر �ج كن حمز

ــر هنــاك، وتوقــف 
ة
يــاك حلضــور مؤ� مر

أ
ال

ــاك  ــف وهن ــدوهلة مــن دول التحال ــه ب ت طا�أ

ز  ات وتعيــ�ي ــ�ج ــا قــلة احلز ة م�ز أســباب كثــ�ي

كــن  أما ي 
ز

� ات  ــ�ج احلز قليــىي  ــاص  ز ش
أحس

حساســة.

ات بعض املعاحلج

كت  للــرش هيــل 
أ و�ة وط  �ش وضــع  أ- 

ن الوضــع احلــاىلي يتيــح لتجــار 
أ
املســتوردة، ال

لتجــارة  يتحــول  أن  مالخيــخ  أو  خــردة 

النفــط.

الت  ر�ي ات  عــرش أو  ســة  محز فــرض  ب- 

كرســوم إضافيــة، عــى لك لــ�ة يســتورده 

ء، وال تعــد شــيئا  التجــار لصــال الهكــر�ج

ــار  ج
ة

ي جناهــا �
ــىة ــة ال ح الفلكي ر�ج

أ
مقابــل اال

ز وال تقــل عــن  الســوق الســوداء واملســتورد�ي

ــود. ــة وق ن
ش

ــر حس ــن أصغ ــون دوالر ع 10 ملي

الصنــاعي  القطــاع  ز  بــ�ي يــق  التفر ج- 

وط  الــرش حيــث  مــن  والتجــاري 

ــة  � الصناعي
أ
ــوم أن اال ــازات، ومعل واالمتي

ــع  صاب
أ
ي اليمــن معــدودة عــى اال

ز
مــة � امل�ة

ا بتجار الســوق الســوداء  وال يصــّح مســاوا�ة

زمــات.
أ
واال

مــن  ي  جنــىج
أ
اال النقــد  اف  ز اســت�ز منــع  د- 

ــل  هي
أ وط �ة ــق �ش ي ــة عــن طر الســوق امللي

نــح أي 
ة
يــث ال � كت املســتوردة �ج الــرش

فتــح  بعــد  إال  اد  كــة رخصــة االســت�ي �ش

ــا  ي البنــك املركــزي يــمة تغذي�ة
ز

حســاب �

ــارج حــىة  ي احلز
ز

كــة � مــن أرصــدة هــذه الرش

ال يســحبون الــدوالر مــن الســوق املــىي 

كتــو�ج  ي أ
ز

ي ارتفاعــه �
ز

مــر الــذي تســبب �
أ
اال

ــبوع. س
أ
ــذا اال وه

املشــتقات  اد  اســت�ي ــة 
أ

ال� تطبيــق  ع- 

ر،  ك�ش مــن �ش ــا، قبــل أ ي أعد�ة
النفطيــة الــىة

ــط                                                                                                                                             ــة النف ك ــادات �ش ــة مشــلهة مــن قي ن حلج

                                    

 

ــة لك مشــالك  ي معاحلج
ز

ا؛ ال حــل � وأخــ�ي

ي تطبيــق فكــر 
ز

ي ســوى �
االقتصــاد اليمــىز

ز االقتصــادي فلــو  ــج الســيد حســ�ي وم�ز

ي اليمــن 
ز

اء االقتصــاد عنــد�ز � تفــرغ خــ�ج

ات   ي حمــارصز
ز

عــى ســبيل املثــال  للبحــث �

احللــول  وتنــاول  القائــد،  يــد  ال�ش

ــات ملشــالك احلصــار واالقتصــاد  واملعاحلج

ــل  ــم، ومــا هــو كفيــل �ج لوجــدوا مــا يغن�ي

االقتصاديــة  م  مشــا�ة

مصــود  هلــم  يضمــن  ومــا 

االقتصــاد،  ضــة  و�ز

اء  خــ�ج لك  أدعــو  وأ�ز 

ــو 
ز

لتوجــه � االقتصــاد  �ج

طــوة،  وأدعــومه  هــذه احلز

تــوي 
ة

� كتــب  لتأليــف 

يــد  عــى لك مــا طرحــه ال�ش

القائــد عــن االقتصــاد وعــن 

ــل  ــات ل ــول واملعاحلج احلل

مشــالك االقتصــاد ووضــع 

اتيجيات  طــط واالســ�ة احلز

فكــر  وفــق  االقتصاديــة 

ون كيــف  يــد، وســ�ة ال�ش

ي 
ض االقتصــاد اليمــىز ســي�ز

ــا دول  ي�ة ج طر ــل وســت�ز ب

ن 
آ
وجامعــات العامل امك مه اال

مــام عــىي -عليــه الســالم-  يدرســون هعــد االإ

خــذون منــه. 
أ
شــ�ة و�ي

أ
إىل مالــك  اال
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طــة عــدن  ي أن �ش وأضــاف موقــع العــر�ج

صــالح(،  بعــة حلــزب )االإ أوقفــت عنــارص �ة

شــباب  مــن  اميــع  حمج بتجنيــد  مــة  م�ةّ

مــأرب،  مه إىل حمافظــة  وتســف�ي املدينــة، 

بعــة لـــما  ي وحــدات �ة
ز

بغــرض تســجيلهم �

 .) ي
ــىز ــش الوط ي ــى بـــ )احلج يس

تريبــات  دثــت 
ة

� آخــر  جانــب  مــن 

هيــل 
أ �ة ي 

ز
� قطــري  دور  عــن  �فيــة 

وحــدات قتاليــة خاّصــة، ســيكون مــن 

ــى  ــّررة ع ــق امل ز املناط ــ�ي م
أ ــا �ة ز هماهّم ــ�ي ب

الــف العــدوان فــامي أفــاد 
ة

حــد ز� قــوات �

ز قطــر  عــة بــ�ي
ّ
لــون أن هنــاك حــر�ج متوق

ّ
حمل

مناطــق  وبعــض  عــدن  ي 
ز

� مــارات  واالإ

اليمــن. جنــوب 

للشــئون  الــدوهلة  تــه أعلــن وز�ي  مــن �ج

أنــور  الدكتــور  ماراتيــة  االإ ارجيــة  احلز

لنســبة  �ج اليمــن  ي 
ز

� احلــرب  أن  قرقــاش 

ــت،                                                             ان�ة قــد  ماراتيــة  االإ للقــوات 

ة بعنــوان  ــاش خــالل حمــارصز وأضــاف قرق

اليمــن:  وأزمــة  والتحالــف  مــارات  )االإ

ز  �ج حممــد  هــا  حرصز ورة(،  الــرصز القــرار 

ــف  ز أن موق ــرص البطــ�ي ــس ق ل ي حمج
ز

ــد � زاي

معليــا  فاحلــرب   
ز

وا� اليــوم  مــارات  االإ

تيبــات  ال�ة صــد  و�ز  ، نــود�ز حلج ــت  ان�ة

ز  كــ�ي
ة
ــا � ســاسي حالي

أ
السياســية، ودور�ز اال

ــدث 
ة

ي املناطــق املــررة،  و�
ز

ز � اليمنيــ�ي

داء الســياسي والعســكري 
أ
قرقــاش أن اال

كن  والــذي   ، ز املراقبــ�ي فاجــأ  مــارات  لالإ

ولتحالــف  للســعودية  ســاس 
أ
اال الســند 

اليمــن.                            عــى  العــدوان 

�ــف  ت  نــرش آخــر   جانــب  مــن 

بقــاء  عــن  كيــدات 
أ �ة ســعودية 

ــن  مصز املشــاركة  ماراتيــة  االإ القــوات 

اليمــن،                                                                                   ي 
ز

� العــدوان   الــف 
ة

� قــوات 

مفتوحــا  البــاب  قرقــاش  تــرص�ي   ك  و�ة

القــوات  إبقــاء  اســتمرار  ل  احــامة أمــام 

كــز نشــاهطا  ي اليمــن، حيــث ي�ة
ز

ماراتيــة � االإ

مــوت وعــدن جنــوب  ي حرصز
ي حمافظــىة

ز
�

)واشــنطن  �يفــة  وأفــادت  اليمــن، 

يكيــة، الســبت 18 يونيــو،  مر
أ
بوســت( اال

يكيــة،  مر
أ
دارة اال ي االإ

ز
ز � نقــال عــن مســئول�ي

للحفــاظ  طــط  ز �ة املتحــدة  ت  الــوال�ي أن 

ليمــن ملــدة غــ�ي        اصــة �ج ــا احلز عــى قوا�ة

حمــددة،                                              

ة  موعــة الصغــ�ي ــت الصحيفــة أن املج
ز

وأو�

ي 
الــىة يكيــة  مر

أ
اال اصــة  احلز القــوات  مــن 

يــل/ إ�ج ــر  ي �ش
ز

� اليمــن  إىل  إرســاهلا  �ة 

مــن  البــالد  ي 
ز

� ســتب�ة  ي 
املــا�ز نيســان 

ــذي  ي ال ــر�ج ــف الع ــاعدة التحال ــل مس أج

بــة مســلحي تنظــمي           ي حمار
ز

تقــوده الســعودية �

القاعــدة.                                                   

ي 
ز

مــن جانــب آخــر لملفاوضــات املســتمرة �

يــق  ــاد سياســيون اســتمرار فر الكويــت أف

ديــد والوعيــد،  ي لغــة ال�ة
ز

ض � وفــد الــر�ي

يطــة  مم املتحــدة عــن )خر
أ
ــىي اال ز بعــد �ة

ماكســب  تتضمــن  كنــت  ي 
الــىة  )

ّ
احلــل

اســتمرار  هللا  أنصــار  كيــد 
أ �ة مقابــل  هل 

ــا مــع الســعودية عى ِحــدة، وأفاد  مفاوضا�ة

ي جنــوب اليمن 
ز

حمللــون ومراقبــون للوضــع �

ز قــوات التحالــف  أن حــدة الــرصاع بــ�ي

اليمــن ســيقود التحالــف  عــى جنــوب 

، وســتكون اليمــن امك هعدهــا  للهــالك املــمة

ــزاة. ة للغ ــ�ج ــع مق مي احلج

جنوب اليمن بين عدة نيران خارجية 
تقر�ي

مــارات  ز دول االحتــالل الســعودية واالإ ــا ودمــاء أهلهــا بــ�ي ان خارجيــة تتــوزع أر�ز ز عــدة نــ�ي جنــوب اليمــن بــ�ي

ي 
ز

ــا يعتمــل � ــاك رصاعــا خفي ي أن هن ــر�ج ــع العــ ــاد موق ــد أف ــة لداعــش والقاعــدة، وق ضاف الإ ــاك �ج ي وقطــر وأمر

مــارات والفصائــل املواليــة هلــا مــن  ز االإ ــ�ي ــة، وب ــا مــن �ج جنحــة املســوبة عل�ي
أ
ز قطــر واال ــ�ي مدينــة عــدن ب

بــواب عــى 
أ
ــا اال

ة
(، وفا� ي ي صفــوف )التحالــف العــر�ج

ز
خ � ــة أخــرى، رصاع ســيخرج إىل العلــن، معّمقــا الــرش �ج

ة.  يوهات خطــ�ي ســينار

ي
/ مسية الطائ�ز تقر�ي
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 شهيد المحراب
 وخوارج السعوديوهابية

نــدل عتــاة الكفــر  ب خيــ�ج وحمج هطــار وداىحي �ج
أ
ــة اال

أ
�

أ
ب مدينــة العــم وأول اال ، �ج ز ز واملتقــ�ي الســالم عــى أمــ�ي املؤمنــ�ي

ز ورافــ�ي  الصــ�ي ــم احلز مــا و��ج ي�ة ز وذر ي طالــب وعــى احلســن�ي ز أ�ج كــرم عــىي �ج
أ
ي اال والضــالل وحامــل رايــة حممــد النــىج

.» ــات منــا الــذهلة شــعار »ه�ي

ي حممــد -صــى هللا عليــه وآهل-: »�ي عــىي ال  اب، الســالم عــى مــن قــال فيــه النــىج الســالم عليــك �ي أمــ�ي النحــل وأ�ج �ة

ــج  : »اللهــم أدر احلــق معــه كيفمــا دار«، الســالم عــى صاحــب ال�ز يبغضــك إال منافــق«، وقــال فيــك �ي و�ي الغــد�ي

. ز إىل يــوم الــد�ي

ز أحداثــه أعظــم  ز للهجــرة ليحمــل بــ�ي بعــ�ي ــر رمضــان مــن ســنة أر ز مــن �ش �ي ي يــوم العــرش
�ة
أ
 �ي

ي 
ــم -صــى هللا عليــه وآهل وســم- هــذه الفاجعــة الــىة ز بعــد فقــد نب�ي فاجعــة مــرت عــى املســمل�ي

ي مكــة مــع نفــر مــن 
ز

ز ملجــم املــرادي -لعنــه هللا- � شــقياء عبــد الرمحــن �ج
أ
خطــط هلــا أشــ�ة اال

ي حمرابــه وفعلوهــا  فــاكن رده 
ز

ز تعاهــدوا أن يشــقوا هامــة جــد بقيــة هللا � ــوارج الــذ�ي أ�ابــه احلز

عليــه الســالم : »فــزت ورب الكعبــة! » 

-صــى هللا عليــه وآهل-  ي وقــد يتســاءل الكثــ�ي كيــف يفــوز مــن ُيقتــل!؟ لكنــه -عليــه الســالم-  كن ينتظــر امك قــال هل النىج

ي شــيعته وأتباعــه 
ز

ي هللا ســبحانه و�
ز

يــدا � ف فيكــون شــاهدا عــى نبيــه و�ش �ش
أ
يفــة بدمــه اال أن تتخضــب حليتــه الرش

نــة والنــار. ســالم إىل يــوم القيامــة ليكــون رصاط  احلج فيحيــا االإ

ي  
بقم/  الدكتور عبد احلميد دشىة

ي
مة الكويىة

أ
لس اال ي حمج

ز
النائب �

ــا  د ف�ي ــت�ش ي اس
ــىة ــلة ال ــداث اللي أح

ــالم-  ــه الس ز -علي ــ�ي ــ�ي املؤمن أم
ي رمحــه هللا قــال: 

يــف الــر�ز عــن الرش

ي  أ�ج ز  �ج احلســن  إىل  مرفــوع  ســناد  إ »و�ج

ــه  ــال: �ــر عــىي -علي احلســن البــرصي ق

ا،  ي صبيح�ة
ز

ب � ي رصز
ي الليــلة الــىة

ز
الســالم- �

ــاء  ج
ز

ي مقتــول لــو قــد أصبحــت �
فقــال: إ�ز

ــ�ش قليــال فقالــت ابنتــه 
ز

لصــالة � ــه �ج مؤذن

ز  ــا الســالم-: �ي أمــ�ي املؤمنــ�ي ينــب –عل�ي ز

لنــاس فقــال: ال مفــر  مــر جعــدة يصــىي �ج

حديــث  ي 
ز

و� خــرج.«  �ش  جــل 
أ
اال مــن 

ــه الســالم يعــاود  ــال: »جعــل علي آخــر ق

ي 
ز

مضجعــه فــال ينــام، �ش يعــاود النظــر �

وال تـجـزع مـن املـوت   

 وإن حــل بوادياك

ــر رمضــان كن  وروي أنــه ملــا دخــل �ش

ز -صلــوات هللا وســالمه عليه-  أمــ�ي املؤمنــ�ي

يتعــ�ش ليــلة عنــد احلســن وليــلة عنــد عبــد 

يــد عــى ثــالث  ز ز العبــاس فــاكن ال �ي هللا �ج

ي ليــلة مــن الليــاىلي مل ال 
ز

لقــم، فقيــل هل �

يــص  ي وأ�ز محز ي أمــر ر�ج
تيــىز

أ
لك؟ فقــال: �ي

أ �ة

ــان فأصيــب.  ــلة أو ليلت ــا هي لي
ز
إ�

مــام -صلــوات هللا وســالمه عليــه-  وخــرج االإ

ــه  ب ــاجد رصز ــو س ــامز ه ــاس فبي لن ــى �ج وص

لســيف  ز ملجــم عــى رأســه �ج ز ا�ج اللعــ�ي

مــام -صلــوات هللا وســالمه عليــه-  فصــاح االإ

وال  ذبــت 
َ
ك مــا  وهللا  ويقــول:  الــاء، 

ي وعــدت، فملــا 
ــىة ــلة ال ــا اللي ــت، وإ�ز ذب

ُ
ك

ــول:- ــو يق ــد إزاره وه ــر ش ــع الفج طل

ك لملوت  اشدد حياز�ي

 فإن املوت القياك

مقاالت العدد
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عليــه  ومُحــل   الكعبــة(،  ورب  )فــزت 

بــه، واحتمــل  الســالم إىل داره بعــد رصز

عــى خــ�ي 
أ
فأدخــل داره  فقــال: الرفيــق اال

مســتقرا وأحســن مقيــال، وأو� -عليــه 

نــة  احلج أهــل  شــباب  ســيدي  الســالم- 

مــا الســالم- قائــال:  ز -عل�ي احلســن واحلســ�ي

ي 
ثلــوا فيــه فــإ�ز

ة
بــة وال � بــة برصز ــا هي رصز

ز
إ�

ثلــوا 
ة
مسعــت جــدامك رســول هللا يقــول: »ال �

ــور«. ــو بلــب عق ــة حــىة ول ث ج �ج

احلســن  أبــو  قضاهــا  ــا  بليال�ي م  أ�ي ثالثــة 

وفاضــت  رصعــه  حــىة  املــوت  يصــارع 

ــا.  ر�ي �ج إىل  الطاهــرة  روحــه 

ــ�ي  ــوف الفرن ــة للفيلس ي قص
�ز ــرصز

ة
ــا � هن

ملحــدا  كن  الــذي  غــارودي  روجيــه 

ــه  ــد تالمذت ــال هل أح ــالم . ق س ــق االإ واعتن

ــاذا عــن 
ز

� ، ــا امس عــىي
أ
دد دا� : نســمعك �ة

ز � الرســول  ــم: هــو ا�ج هــذا الرجــل؟ أجا�ج

-صــى هللا عليــه وآهل- وعضيــده .. هــل 

بــه عــى رأســه  تعملــون أن رجــال شــقيا رصز

ــه  ــيف إىل دماغ ــل الس ــىي ووص ــو يص وه

حلظتــه  ي 
ز

� ــوت  �ي ن 
أ
ال ي 

يكــ�ز وهــذا   ..

ي 
ز

ــدث � ــاة يتح ــد احلي ــى قي ي ع
ــ�ة ــه ب لكن

ي 
ز

الســه أو � ي حمج
ز

نــه يتحــدث �
أ
احتضــاره وك

ــة ولســان فصيــح ..  ســاحة احلــرب بطالق

ــذا الرجــل!؟  ــن ه ــاك أعظــم م ــل هن
ز

�

مــام -عليــه  ي قتــل االإ
ز

اك آل أميــة � اشــ�ة

السالم- 
مــام -صلــوات هللا  مل تكــن مؤامــرة قتــل االإ

ــوارج  احلز وســالمه عليــه- مقتــرصة عــى 

هلــم  كن  أميــة  ي 
بــىز إن  بــل  ســب 

ز
�

والتمويــل  التخطيــط  ي 
ز

� الفاعــل  �ش 
أ
اال

ي 
الــىة يــة  الرز احلادثــة  هلــذه  والتأســيس 

ــا أهــل  ســالم واســتفاد م�ز ــا االإ أصيــب �ج

املشــاركة  هــذه  وعــى  والكفــر،  النفــاق 

ز  أمــ�ي املؤمنــ�ي مــام  قتــل االإ ي 
ز

مويــة �
أ
اال

توجــد  عليــه-  وســالمه  هللا  -صلــوات 

ــا: م�ز عديــدة  شــواهد 

ســود الــدؤىلي صاحــب أمــ�ي 
أ
أوال: أن أ�ج اال

مــام عــى  ز ألــ�ة تبعــة مقتــل االإ املؤمنــ�ي

ي ر�ش 
ــىة ــه ال ي مقطوعت

ز
ــك � ــة، وذل ي أمي

ــىز ب

ــا: ي جــاء ف�ي
ــىة مــام وال ــا االإ �ج

أال أبلغ معاويـة بـن حـرب

     فال قرت عيون الشامتـينا

عـتمو�ز    ج
ز

ر الصالة � ي �ش
ز

أ�

عينا �ي الناس طرا أمحج ز   �ج

قتلمة خ�ي من ركب املطا�ي   

                    ورحلها ومن ركب السـفينا

بيــات أن معاويــة هــو 
أ
 ومعــىز هــذه اال

ــذي  مــام ال ز بقتــل االإ ــع املســمل�ي ج
ز

ــذي � ال

ــو مســئول عــن إراقــة 
ز

هــو خــ�ي النــاس، �

مل  ســود 
أ
اال أ�ج  أن  الطبيــ�ي  ومــن  دمــه، 

بعــد  إال  ملعاويــة  ــة  ر�ي احلج هــذه  ينســب 

ــا  ــل متحرج ــد كن الرج ــا، فق ــد م�ز ك التأ

ــول. ــامي يق ــرج ف ــد التح أش

ز عندمــا  مويــ�ي
أ
نيــا: افتخــار بعــض اال �ش

ز معاويــة  يــد �ج ز لــس �ي ي حمج
ز

أدخلــوا الســبا�ي �

ــوهل: ــه هللا بق لعن

ي عىي
ن قتلنا عليا وبىز

ز
�

    بسيوف هنـدية ورماح

ك ي �ة وسبينا نساءهـم سىج

   ونطحنامه فأي نطاح

ز يــدا  مويــ�ي
أ
 دليــل عــى أن لال

ز
ــو أو�

ز
�

ــوات  ز -صل ــ�ي ــيد الوصي ــل س ي قت
ز

ــوىل � ط

هللا وســالمه عليــه-.

ه -عليــه الســالم- قبــل   بعــض وصــا�ي

اده   اســت�ش
ي  ز جــر�ي الطــ�ج ــو جعفــر حممــد �ج ذكــر أب

ي مقاتل 
ز

ي �
ــا�ز ص�ج

أ
ــه وأبــو الفــرج اال ز ر�ي ي �ة

ز
�

. ز الطالبيــ�ي

بمس هللا الرمحن الرحمي

ز  ز عــىي �ج هــذا مــا أو� بــه أمــ�ي املؤمنــ�ي

ــد أن ال إهل إال  ــه ي�ش ي طالــب، أو� أن أ�ج

يــك هل، وأن حممــدا عبــده  هللا وحــده ال �ش

ز احلــق ليظهــره  هلــدى ود�ي ورســوهل أرســل �ج

ــون، �ش  ك ــره املرش ــو ك ــه ول ز لك ــد�ي ــى ال ع

ي هلل رب 
ــاي وامم�ة ــ�ي وحمي ي ونس

ــال�ة إن ص

أمــرت  وبذلــك  هل  يــك  �ش ال  ز  العاملــ�ي

بتقــوى هللا  أوصيــا   ، ز املســمل�ي أول  وأ�ز 

ســفا 
أ ــا وال �ة وأن ال تبغيــا الدنيــا وإن بغت

حلــق  ــا، وقــوال �ج ــا زوي عن ء م�ز ي
عــى سش

خــرة، وكــو�ز للظــامل خــا 
آ
جــر لال

أ
وامعــال لال

يــع ولــدي  ، أوصيــا ومحج ولملظلــوم عــو�ز
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ــن  ــذا م ي ه ــا�ج ــم كت ــن بلهعز ي وم
ــىة وأهــل بي

ــرمك وصــالح  ــوى هللا ونظــم أم ز بتق ــ�ي املؤمن

ي مسعــت رســول هللا -صــى 
ذات بينــمك فــإ�ز

هللا عليــه وآهل وســم- يقــول صــالح ذات 

ز أفضــل مــن عامــه الصــالة والصيــام  البــ�ي

، وال قــوة إال  ز وأن البغضــة حالقــة الــد�ي

ــون  ــومه �ي هلل انظــروا ذوي أرحامــمك فصل �ج

يتــام ال 
أ
ي اال

ز
هللا عليــمك احلســاب، وهللا هللا �

ي 
تــمك فــإ�ز رصز وا أفواههــم وال يضيعــوا �ج تغــ�ي

مسعــت رســول هللا -صــى هللا عيــه وآهل 

ي 
وســم- يقــول مــن عــال يتــامي حــىة يســتغىز

لك 
آ
ال أوجــب  امك  نــة  احلج هل  هللا  أوجــب 

ي القــرآن فــال 
ز

مــال اليتــمي النــار، وهللا هللا �

ي 
ز

مك، وهللا هللا � ــه غــ�ي يســبقمك إىل العمــل ب

ــم وصيــة نبيــمك مــا زال يوصينــا  انــمك فإ�ز ج�ي

م، وهللا هللا  ــم حــىة ظننــا أنــه ســيور�ش �ج

ــمة  ــون منــمك مــا بقي ل ز ــمك فــال �ي ب ي بيــت ر
ز

�

جــع  ك مل تناظــروا وإن أد�ز مــا �ي فإنــه إن �ة

ــن  ــلف م ــا س ــر هل م ــه أن ُيغف مَّ
َ
ــن أ ــه م ب

خــ�ي  ــا  فإ�ز الصــالة  ي 
ز

� هللا  وهللا  ذنبــه، 

ي 
ز

ــا معــود دينــمك، وهللا هللا � العمــل وإ�ز

بــمك، وهللا هللا  أ غضــب ر ــا تطــ�ز الــزكة فإ�ز

ــر رمضــان فــإن صيامــه جنــة  ي صيــام �ش
ز

�

ــبيل  ي س
ز

ــاد � ه ي احلج
ز

ــار، وهللا هللا � ــن الن م

ــمك.  ــمك وأنفس موال
أ
هللا �ج

دد السعوديوهابيون وارج احلج احلز
ز  اد أمــ�ي املؤمنــ�ي  أن ذكــرى اســت�ش

ز
ور�

داد  ز ــا �ة ــا لك�ز ــد ذا�ة تكتســب أمهيــة �ج

يتعــرض  ي 
الــىة املــن  م  أ�ي ي 

ز
� حضــورا 

دة  هلــا شــيعته إىل مــا يقــارب حــرب إ�ج

مل  إذا  ة  خــ�ي
أ
اال الســنوات  ي 

ز
� خصوصــا 

ان  ..  ي إ�ي
ز

ســالمية � نقــل بعــد الثــورة االإ

كذلــك  ــا  �ز
أ
ال دة  إ�ج حــرب  ا  ونســم�ي

ز  املتمثلــ�ي ــدد  احلج ــوارج  احلز ذهنيــة  ي 
ز

�

ــش  ــن داع ــم م ز وصنائهع ــعوديوهابي�ي لس �ج

ــدارس  ــاب امل هــا مــن أ� والنــرصة وغ�ي

الشــيعة  دف  تســ�ة ال  ي 
الــىة يــة  التكف�ي

متــه ســواء  ز االســالمي �ج ســب بــل الــد�ي
ز

�

ــم  كنــوا مــن أهــل الســنة )حــواىل 90% م�ز

ــل  ز حنب ــاع ا�ج ــن أتب ــة م ــاعرة(، والبقي أش

ز تيميــة وصــوال  جــه ا�ج الــذي ســار عــى �ز

ــا  ــس مل ــاب املؤس ــد الوه ز عب ــد �ج إىل حمم

يكفــر  الــذي  ي  الوهــا�ج ملذهــب  �ج يســى 

ز ويســتحل ماهلــم ودمــاءمه  لك املســمل�ي

ــم، وهــو االســتحالل نفســه الــذي  وأعرا�ز

ز  ــذ�ي ــون ال ــة التملودي ــه ال�اين ــل علي يعم

ســاعدة بعض  بيــة �ج ات الغر ــا�ج ــم املز زرع�ة

، وجــاءت  ي ي قلــب الوطــن العــر�ج
ز

العــرب �

ــم من الشــتات الــذي اســتحقوه بغضب  �ج

مــوا مــع إهلهــم عقــد  مــن هللا عزوجــل لي�ج

ــم  للــون فيــه عود�ة ي جديــد �ي
إذعــان ديــىز

إىل أرض امليعــاد . وحــىة يتمكنــوا مــن 

بنــاء 
أ
ذلــك كن ال بــد مــن االســتعانة �ج

ز  ــدا الوهابيــ�ي دي
ة

ــم مــن العــرب و� معوم�ة

عــى  ي وضعــوا 
الــىة العميــلة  نظمــة 

أ
ال و�ج

ــادة  ــاء والق ــن الزمع ــدون م ي ــن �ي ــا م رأ�

والرؤســاء، ولــو اســتعرضنا ملفــات هــؤالء 

ــا لكــن  مــور عــى حقيق�ة
أ
لتكشــفت لنــا اال

ــر.  ــث آخ ــاج إىل �ج ت ــذا �ي ه

ي بدايــة 
ز

ي الذكــرى ولك مــا تقــدم �
ز

واملهــم �

ــه  ــا أن نعــرف أن شــيعة عــىي -علي حديثن

ــد  ــنة حمم ــر س م
أ
ــة اال ي حقيق

ز
ــالم- مه � الس

-صــى هللا عليــه وآهل-، وهلــذا ذكر�ز 

ي  الســعوديوها�ج داف  االســ�ة أن 

ز حممــد -عليــه  ــد�ي ي هــو ل
ال�يــو�ز

ــد  وعــى آهل الصــالة والســالم-، وق

بــدأ منــذ هعــد معاويــة - إذا مل نقــل 

ن يتمثــل 
آ
قبــل ذلــك- وهــا هــو اال

ز  ــدد( الــذ�ي ــوارج احلج لوهابيــة )احلز �ج

أنفقــوا مئــات املليــارات واحلبــل 

ســالم  االإ وحمــوا  ــرار  احلج عــى 

ي بشــىة الطــرق واســتبداهل 
ــ�ة احلقي

م ويناســب  ــد يناســ�ج ســالم جدي إ �ج

مــا  وهــذا  الغــرب،  ي 
ز

� أســيادمه 

ــس  ا راي ز ــ�ي ــون كوندل ب ز ــه احل�ي أعلنت

الســابق:  ك  أمــ�ي خارجيــة  ة  وز�ي

»ســوف نصنــع لــمك إســالما يناســبنا«. 

مــن  ي 
ز

� ديــد  ج �ج ت 
أ �ة مل  هــذه  ورايــس 

ــنجر  ي كيس ــ�ز ــار ه لدم ــرش �ج ــة املب مدرس

ز   ــار املفكــر�ي ع كب الــذي قــال عقــب اجــامة

وا  �ج رومــا الســابق : »أبــرش ز مــع �ج �ي املــؤ�ش

الســنة  ز  بــ�ي احلــرب  مــن  عــام  ئــة  �ج

رد  �ز ي �ج والشــيعة «. وهكــذا وضــع هــ�ز

ي  ــر�ج ــع الع بي ــط الر ط ي حمز
ــو�ز ــس ال�ي لوي

ــاء العــرب  ــل هل أغبي ــذي هل ي ال ــ�ي التدم

ن. 
آ
ــم اال ــن غبا�أ

ش
ي البدايــة ليقطفــوا �

ز
�

ــس  ــع املشــؤوم عــى تون بي وهكــذا مــر الر

ــه  ــبيا لكن ــزا�أ نس ــىة احلج ــرص ح ــا وم وليبي

ز  والبحــر�ي واليمــن  ســور�ي  ي 
ز

� توقــف 

ــور  ي مل ــىج ــود العجائ ــل الصم ــان بفض ولبن

ــه الســالم-  ــة، وامك انتــرص عــىي -علي املمانع

ــالء  ب ــد كر ي اده، وانتــرص بعــده �ش ســت�ش �ج

ــد ،  ز حمم ــ�ة د�ي ي ليب
ــال�أ ب اده الكر ســت�ش �ج

( ســوف  فــإن حمــور املقاومــة  )حمــور عــىي

ي عــى خــوارج 
ز هللا ويقــىز ينتــرص لــد�ي

ديــدة .  ــروان احلج ي ال�ز
ز

العــرص �

ــون  ــتغرب أن يك ــن املس ــس م ــك فلي لذل

ــم  ي حيا�ة
ز

ز � دف�ي الشــيعة ســنة حممــد مســ�ة

بقمهعــم  ــم  �ة وحر�ي م  ومعيشــ�ة ــم  وعي�ش

املعتقــالت  ي 
ز

� ــم  وز�ج أفواههــم  وتكــمي 

ــل املســتغرب أن تكــون  ــم ب وتدمــ�ي بيو�ة

مــور عكــس ذلــك، لذلــك فــإن إحيــاء 
أ
اال

-عليــه  عــىي  مــام  االإ اد  اســت�ش ذكــرى 

الســالم- هي ذكــرى انتصــار الــدم عــى 

ــر االنتصــار ببعيــد...  ج
ز

الســيف ومــا �



صيــة فــارس مقدام،  ز ش
ــداء ، ذو عقليــة عظيمــة ، وإنســانية فــذة ، وحس يــد املــراب وأبــو ال�ش �ش

تــه ،  ي حكتــه وبص�ي
ز

ز القتــال فقــط ، بــل و� ــاع ، مل تقتــرص بطوالتــه عــى ميــاد�ي ج
ش

وبطــل حس

وح العــداهلة .  ليــه �ج ج
ة

ومعــق إنســانيته ، ونرصتــه لملظلــوم ، و�

ــة  ي ز ر�ي ــاكن ، وسلســلة �ة ــان وامل ته ، تتجــاوز حــدود الزم ــة هي ســ�ي ــاه املعرف ــن مي ــوع م ينب

ي البالغــة والفصاحــة ، تتدفــق مــن 
ز

ي ، وتفــرد � ــاد وتضحيــة ، وثقافــة ونبــوغ أد�ج طويــلة مــن �ج

فــاكر وتصــل 
أ
ــرة اال ج

ش
ــا حس وى م�ز ي ، لــ�ة

عــىز الوجــود احلقيــ�ة فكــر صــاف واستشــعار عظــمي �ج

ــا . هــر أغصا�ز ز إىل أصوهلــا ، لتثمــر و�ة

مم املتحــدة ، حــول 
أ
ي اال

ز
ــلة طرحــت مــن قبــل اللجنــة القانونيــة � تســاؤالت ودراســات طوي

ي 
ز

مــام عــىي -عليــه الســالم-: »�ي مالــك إن النــاس صنفــان : إمــا أخ لــك � شــيح مقــوهلة االإ �ة

عتــ�ج دســتورا كمــال 
ُ
ي ت

شــ�ة ، الــىة
أ
لــق« ، مــن رســالته إىل مالــك اال ي احلز

ز
ز أو نظــ�ي لــك � الــد�ي

عــاء . يــة محج ســالمية فقــط ، بــل للبرش مــة االإ
أ
نســان ليــس لال حلقــوق االإ

مــام عــىي -عليــه  ــج البالغــة( لالإ ــا كتــاب )�ز يــة تضم�ز دبيــة والفكر
أ
ي اللغــة اال

ز
مدلــول واســع �

ي اللغــة 
ز

ي � ي ، وأد�ج
ي وبــالعز

ز
ســلوب ، وانتقــاء لملفــردات ، ومعــق ثقــا�

أ
كــة لال الســالم- ، مــن حيا

ي شــامل .
ــال فكــري ، وعــ�ي حيــا�ة بيــة ، ومحج العر

قــب زمنيــة  مــام عــىي –عليــه الســالم- مفكــري الغــرب ، وفالســفة العــرص ، �ج لقــد ســبق االإ

ية ،  عيــة ، والعســكر ــاالت ، االقتصاديــة ، والسياســية ، واالجامة تلــف املج ي حمز
ز

طويــلة ، �

ــع  ــة ، ومل ي ــوم البرش ــغل مه ــا يش ي ، ولك م
ــا�ز نس ــال االإ ي ال

ــا�ز ــة ، ومع ــفية ، والعملي والفلس

ــا . ق م�ز وأ�ش

ــه وقيمــه ، ورفضــه  ــه ومصــوده ، ومبادئ ي خلق
ز

ــه الســالم- � مــام عــىي –علي وتكــن عظمــة االإ

ي 
ز

ــه � ز ، وتضحيت ــد�ي ز املضطه ــتضعف�ي ز واملس ــ�ي ــه لملظلوم ــاة ، ونرصت ــه للطغ ــم ومقارعت للظ

ــة . ــاة الكر�ي ــق احلي ــق �ج ــه املطل ان ــه ، وإ�ي نســان وآدميت ســبيل إنســانية االإ

ز ، الــذي كتــب عنــه  كــرم ، زوج البتــول الزهــراء ، وأبــو الســبط�ي
أ
ي اال ز � النــىج هــذا هــو ا�ج

ــن  ــه ، ول ــاءه حق ــتطاعوا إيف ــا اس ــون وم ــفة واملؤرخ ء والفالس د�ج
أ
ــعراء واال ــن الش ــ�ي م الكث

يفــوه، وكيــف ملؤســس عــم اللغــة أن تفيــه اللغــة حقــه ..

ز  مــام عــىي ا�ج ز إىل جنــات النعــمي االإ ز وقائــد الغــر املجلــ�ي فســالم هللا عــى يعســوب املؤمنــ�ي

ي طالــب -عليــه الســالم-. أ�ج

ســــيـف وقــــلـم عـــلي

كتب/ محمد الصفي الشامي
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ز احلنيف أجب     ن صاحُب الد�ي
ز

قالت: �

ُ السادة الرسِل  خ�ي
ُ

                   فقلت: أمحد

ي الوالَء هل             
ن بعده تص�ز

ز
قالت: �

        قلت: الو�ي الذي أر�ج عى زحِل

ت من فوق الفراش فدى    ن �ج
ز

قالت: �

ي الَوَهِل
ز

                 فقلت: أثبُت خلق هللا �

ن ذا الذي واخاه عن ثقٍة   
ز

قالت: �

فِل
َّ
ي الط

ز
               فقلت: من حاز ردَّ الشمس �

ج الزهراء فاطمة        وِّ
ُ

ن ز
ز

قالت: �

 من حاف ومنتعِل
ُ

            فقلت: أفضل

ز إذ فرعا  السبط�ي
ُ

ن والد
ز

قالت: �

ِل ي هَمَ
ز

 أهل السبق �
ُ

                فقلت: سابق

فخرها   ي بدر �ج
ز

ن فاز �
ز

قالت: �

ِل
َ
ل
ُ
ُب خلِق هللا للق          فقلت: أرصز

حزاب يفر�ا     
أ
ن فارُس اال

ز
قالت: �

 معرو الضيغم البطِل
ُ

      فقلت: قاتل

ى وفرى   ز من �ج قالت: فيوُم حن�ي

ِل ي عج
ز

ك �  أهل الرش
ُ

            فقلت: حاصد

لكه     
أ
ن ذا ُدعي للط�ي �ي

ز
قالت: �

ي ومنتحِل
       فقلت: أقرُب مر�ز

ه   
ة
ا� ز كع زىك �ج ن را

ز
قالت: �

سِل
أ
ال م مذ كن �ج           فقلت: أطع�ز

ز عباد الصاحب �ج

من قصيدة أثبت خلق اهلل 
في فضائل أمير المؤمنين علي –عليه السالم-

شعر

15
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فا«      �ز هل أ�ة »�ش قالت: ففيمن أ�ة

فِل رض للنَّ
أ
 أهل اال

ُ
                                فقلت: أبذل

ن تلُوُه يوم الكساء أجب           
ز

  قالت: �

ُب مكسوٍّ ومشتمِل ج
ز

  فقلت: أ�

ه     
َ
ن ِشبه هارون لنعرف

ز
   قالت: �

ِل زُ ل يوما ومل �ي ُ     فقلت: من مل �ي

َب املدينة قل    ن ذا غدا �ج
ز

قالت: �

        فقلت: من سألوه العَم مل يسِل

ز   
ي يوم الغد�ي أ�جِ

ز
ن ساد �

ز
قالت: �

َ وىلي سالم خ�ي        فقلت: من صار لالإ

قواَم إذ نكثوا  
أ
ن قاتل اال

ز
قالت: �

مِل ي وقعِة احلج
ز

ه �        فقلت: تفس�ي

اس إذ قسطوا      ج
ز

�
أ
ن حارب اال

ز
قالت: �

 العمِل
َ
ز تبدي صفحة     فقلت: صف�ي

رجاس إذ مرقوا     
أ
ن قارع اال

ز
قالت: �

روان جىي     فقلت معناه يوم ال�ز

يف غدا ن صاحُب احلوض الرش
ز

قالت: �

ف احللِل ي أ�ش
ز

        فقلت: من بيته �

    
ُ

مل ن ذا لواُء احلمد �ي
ز

قالت: �

لَولِك وع �ج ي الرَّ
ز

       فقلت: من مل يكن �

ي رجل
ز

 الذي قد قلَت �
ُ

لك قالت: أ

ي رجِل
ز

 الذي قد قلُت �
ُ

        فقلت: لك

قالت: ومن هو هذا املرء مّس لنا    

ز عىي ُ املؤمن�ي      فقلت: ذاك أم�ي

16
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فــة  ــا املرش ة وهلــا مواق�ز
ّ

صيــة سياســية فــذ ز ش
ي هــذا العــدد حس

ز
ــا � ــلة اهلدهــد أن يكــون ضي�ز ف حمج تتــرش

ســتاذ 
أ
ي الســابق اال

ــلة اهلدهــد الضيــف الكــر�ي النائــب اللبنا�ز ، وتشــكر حمج ي ي لك قضــا�ي الوطــن العــر�ج
ز

�

ــا لتناقــش معــه  ن يكــون ضيفــا عل�ي
أ
يفــه لملجــلة �ج ــر�ي �يفــة البنــاء عــى ترش

ة
رص قنديــل رئيــس � �ز

ي اليمــن 
ز

ــة � ي ار حــداث احلج
أ
ــه لال ــع القــراء الكــرام عــى رؤيتــه وقراءت حــداث، وتطل

أ
مســتجدات اال

بيــة لكهــا.    وعــى املنطقــة العر

لقاء العدد

يــوم  ذكــرى  نعيــش  أننــا  ــا  *�ج

ييــه العديــد مــن 
ة

القــدس العــاملي و�

بيــة هــل  ســالمية والعر الشــعوب االإ

ر وخصوصيــات  أيــمك ســتكون آ�ش �ج

ــة وأ�ش  ــا أمهي ــام هل ــذا الع ــه ه إحيائ

مــة 
أ
ــل خاصــة واال ــ�ش مــن ذي قب ك أ

ت والظــروف  تعيــش هــذه التحــد�ي

اليمــن  عــى  لعــدوان  �ج اصــة  احلز

ــدث  ــا �ي ــور�ي وم ــى س ــرب ع واحل

ي العــراق وليبيــا؟ 
ز

�

القــدس  يــوم  الســنة  هــذه  ــل  �ي

مــا  تــ�ج  ز �ة ظــروف  ي 
ز

� العــاملي 

ز  ــة لفلســط�ي ــة مــن ماكن م
أ
ــه اال ن ز �ة ز �ة

يع  ضــع هل مــن مشــار ز ــا �ة قياســا �ج

ــات  ــات بيومي م ــل االهامة ع تســ� حلج

الطاقــات،  لك  لك  تســ�ة العيــش 

مه أنــه بعــد 
أ
تــل العقــل والوجــدان واال

ة
و�

ــ�ج  ت ز ي �ة ــع العــر�ج بي لر ــا عــرف �ج ــة م عاصف

ــا أمــة تتقــدم  ــا عــى إثبــات أ�ز مــة قدر�ة
أ
اال

ــا 
ة

 تو�
ز

قضيــة االســتقالل جــدول أمعاهلــا ر�

تستشــف  ــا  أ�ز إال  قراطيــة  للد�ي العميــق 

ــا  أنتج�ة ي 
الــىة الســلطة  ــارب  ج

ة
� مــع 

قراطيــة  مس الد�ي ي �ج بيــع العــر�ج ثــورات الر

قراطيــة حقيقيــة تكتمــل بــدون  أن ال د�ي

فيــة لقــادة  االســتقالل، وأن املرجعيــات احلز

ــرد أدوات  ــت حمج ــدة ليس دي ــلطات احلج الس

لــف فاكنت �وة  ز يع �ة اســتتباع بــل مشــار

الســلطات تصحــح  بيــة بوجــه هــذه  عر

ــا عندمــا تفعــل  مســارها، وهي تكتشــف أ�ز

و�ي  ز يع �ة شــار ذلــك لــن تصطــدم فقــط �ج

اهليمنــة  يع  شــار �ج بــل  الشــعبية  رادة  االإ

ــا، وهــذا  ف�ي جنبيــة وماكنــة إ�ائيــل 
أ
اال

يــوط  حلز مــ�ي  احلج بــط  لر �ج يتكفــل معليــا 

قراطيــة، وإعــادة  القضــا�ي املتشــابكة الد�ي

)بنــاء ســلطة الشــعب بقضيــة االســتقالل( 

ز ...وهنــا قيمــة  ي بقضيــة فلســط�ي
الوطــىز

ي 
ز اليمــىز ة للشــعب�ي ز اصــة واملمــ�ي ة احلز ــ�ج احلز

ابــط  والســوري حيــث تبــدو معليــة ال�ة

ــا  ــاس ، فعندم ــوب الن ــول وقل ي عق
ز

ــة � حي

عــادل  ز  لتكــو�ي اليمنيــون  ينتفــض 

ــدون  ج ومنصــف وصــادق حلــمك بــالدمه �ي

ســعودي  عــدوان  بوجــه  ــأة  ج
ز

� أنف�ــم 

ي أنظمــة احلــمك 
ز

مــل لك بقــا�ي التخلــف � �ي

ــرصز 
ة

� ورائــه  ومــن  التبعيــة  قيــود  ولك 

ك وتســتحرصز إ�ائيــل، ويظهــر لك  أمــ�ي

ــل. لي
ة

تــاج إىل � ــا ال �ي
ز

ء جليــا وا� ي
سش

ز  الــذ�ي يــه  طيار يســتعرض  �ائيــىي  فاالإ  

ي قصــف اليمــن عــى صفحــات 
ز

يشــاركون �

ــة  ــة والرعاي ــدم احلماي ىكي يق ــ�ي م
أ
ــه، واال �ف

وقانونيــا  ديبلوماســيا  ز  الالزمتــ�ي

ــا  �ج ــد  و�ي الدوليــة،  املافــل  ي 
ز

�

تــاج احلــرب مــن عتــاد وذخــا�أ 
ة

�

الــالزم  حمرمــة، ويوفــر احلضــور 

ــ�ي لك  ــار لتوف ــات والبح ي امليط
ز

�

لضحيــة؛  ــرم �ج وط اســتفراد املج �ش

ويكتشــفون  اليمنيــون  يكشــف 

ــم  حج ســوامه  مــن  كــ�ش  أ ــا  ر�ج

ومعــىز االحتفــال بيــوم القــدس 

ــا  ــون إنن ــم يقول ــرة بكو�ز ــذه امل ه

عــىز  نــا �ج تفــل مصز
ز

هــذه املــرة �

ال  الــذي  اســتقاللنا  حــرب 

لــن  والــذي  بدونــه  قراطيــة  د�ي

ــة  ــحذ روح املقاوم ــل إال بش يكتم

وبقد�ــا،  ز  لفلســط�ي والنــرصة 

ــؤدي إىل  ــة ت فــل حــروب املنطق

ثــورات املنطقــة الصادقــة  ز ولك  فلســط�ي

لســعودية. �ج تصطــدم 

ــة  دهــا املنطق ي ت�ش
ــىة وضــاع ال

أ
ي ظــل اال

ز
� *

بيــة وتكشــف الكثــ�ي مــن احلقائــق  العر

ــس  ــف الكوالي ــن خل ــدار م ــت ت ي كن
ــىة ال

كيــف  املتحــدة،  مم 
أ
اال مواقــف  وفضــح 

حــداث 
أ
لال رؤيتــمك  ختصــار  �ج تقــرأون 

ــ�ي  ــل ال زال مص ــان، وه ــر رمض ــد �ش بع

طــول   
ز

ر� هــوال  حمج الكويــت  مفاوضــات 

ــارب  ــت تق ي أصبح
ــىة ــات ال ــدة املفاوض م

؟ ز ــر�ي ال�ش

ــا  ًي ز ر�ي ــوا�ز �ة ــة الســعودية عن شــلت احلقب

كيــة  م�ي
أ
اال اهليمنــة  وعي  مــرش واج  ز لــ�ة

ي املنطقــة، وهــذا 
ز

�ائيــىي � والعــدوان االإ

ي 
ز

ــض � ز مــا يكشــفه كــون الســعودية مل �ة

ر�ي �يفة البناء
ة

ي السابق ورئيس �
رص قنديل النائب اللبنا�ز ستاذ �ز

أ
  اال

حوار / مجلة الهدهد 
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ي اليمــن 
ز

ن � ، واحلــر�ج ز بــ�ي هــا إال حر ز ر�ي �ة

مــا  مــا يظهــر أ�ز وخــالل نصــف قــرن بي�ز

ك وإ�ائيــل، فاحلــرب  ن حلســاب أمــ�ي حــر�ج

ي همــدت حلــرب العــام 1967 م 
وىل الــىة

أ
اال

ــال عبــد النــارص وخاضت  ــاء ظاهــرة محج وإ�ز

ي اليمــن ضــد النارصيــة 
ز

ارهــا �
ز

الســعودية مع

الفــات ال 
ة

وضــد عبــد النــارص بشــعارات و�

وىل 
أ
ــرب اال ــن احل ــة لك ــا الراهن ــبه حر�ج تش

ي 
ــىة كنــت حــرب التمهيــد حلقبــة اهليمنــة ال

لبنــان  واجتيــاح  ديفيــد  كمــب  أنتجــت 

واتفاقيــة أوســلو واحلــرب، الثانيــة كنــت 

لبنــان  احتــالل  لفشــل  االنتقــام  حــرب 

ــه ومــن قطــاع غــزة  واالنســحاب مــن جنوب

ي العراق وأفغانســتان،  ي حــر�ج
ز

ك � وفشــل أمــ�ي

ي 
ز

ــوز2006م عــى املقاومــة �
ة
وفشــل عــدوان �

يــث  لبنــان، وحــروب غــزة 2008م و2012 م �ج

هــو  اليمــن  ي 
ز

� الســعودي  النــرص  صــار 

نفــاس الوحيــد املتــاح للحلــف 
أ
التقــاط اال

�ائيــىي الســعودي منعــا  ىكي االإ مــ�ي
أ
ي اال

الثــال�ش

ــة املدويــة إذا خــرج اليمــن عــن  لوقــوع اهلز�ي

ملقابــل يشــل مصــود الشــعب  الســيطرة، و�ج

بــه  ز و�ز وجيشــه  الوطنيــة  وقــواه  ي 
اليمــىز

عــالن  الفرصــة الفاصــلة لشــعوب املنطقــة الإ

ورهــا  اوج هطز ز ي �ة
ايــة احلقبــة الســعودية الــىة �ز

ــه  ــت أن ــة، وثب �ائيلي مــع صعــود العصــا االإ

ــدون  ــة ب �ائيلي ــا االإ ــر العص ــل ك ال يكتم

ــا،  شــمي احلقبــة الســعودية وإســقاط عنوا�ز �ة

ي بــدء هعــد الشــعوب مــن بوابــة 
وهــذا يعــىز

ــن. اليم

                                                               

ي اســتمرار احلــوار واملفاوضــات 
مــاذا يعــىز

اليمــن  عــى  العــدوان  اســتمرار  مــع 

ــوات  ــق الق ــا واســتمرار تدف ــالل أر�ز واحت

ــا؟ إل�ي يــة  الغاز

ــة ليســوا  ــواه الوطني ي وق
 إن الشــعب اليمــىز

مــن أعلــن احلــرب، وال مــن أغلــق التفــاوض 

تغيــ�ي  يكــن عــى جــدول أمعاهلــم ال  ومل 

مســاك املنفــرد  ي الســعودية وال االإ
ز

احلــمك �

وهعــم قبــل دخــول  رش
ز

ي اليمــن، �
ز

للحــمك �

ــة  صنعــاء وبعدهــا، وقبــل احلــرب العدواني

وبعدهــا وقبــل مشــاورات الكويــت وبعدهــا 

ــى  ــة ع
أ
ــات القا� وع العالق ــرش ــو، م ــو ه ه

ام  ــل واالحــ�ة ــدم التدخ ــوار وع حســن احلج

ــص  ز �ي فــامي  كة  املشــ�ة واملصــال  املتبــادل 

اليمنيــة، والذهــاب  الســعودية  العالقــات 

ــادة  ع ــد الإ ه
ة
ــة � ــة توافقي ــج حكوم حلــوار ينت

ــري  ج
ة

يــش ولدســتور جديــد � توحيــد احلج

ــ�ج  ــلطة ع ز الس ــو�ي ــادة تك ــه إع ــى أساس ع

ســية ونيابيــة، ومــن ماطــل  ت ر�أ انتخــا�ج

وســّوف وراهــن عــى إســقاط هــذه املطالــب 

ض ومــن ومهعــم مــن  حلــرب مه حــاكم الــر�ي �ج

. ز اليمنيــ�ي

ــلمي  ــو تس ــاوض ه ــدأ التف ــاب إىل مب  فالذه

ــم  ي مــن أ�ــاب احلــرب بفشــل حر�ج
ــىز مصز

ــل  م
ة

ــون لعجــزمه عــن � اطل ــوا �ي ــو كن ، ول

م عاليــا 
ز

فاتــورة الســالم بعدمــا رفعــوا ســقو�

ي حــرب 
ز

�ائيــىي � امك فعــل مــن قبلهــم االإ

عــل  ج ــان �ج ي لبن
ز

ــوز 2006 م عــى املقاومــة �
ة
�

ــاث  شــعارات احلــرب االســتئصال واالجتث

ي 
والســحق فيصــ�ي قبــول احلــل التفــاو�ز

مكبــدأ إعــالن فشــل للحــرب ، أمــا عــن 

أن   
ز

فالــوا� الكويتيــة  املشــاورات  آفــاق 

ميميــه  رهــان احلــرب قــد خــر وال أفــق ل�ة

صليــة 
أ
حلقائــق اال وإنعاشــه ، لكــن التســلمي �ج

ــا  كد�ة أ ي 
الــىة وتلــك  اليمــن،  ي 

ز
� للــرصاع 

كء الســعودية  ن �ش
أ
احلــرب ومهعــا التســلمي �ج

ــروا أصفــارا بــدون احلــرب  ي اليمــن هطز
ز

�

ــامز  ــف ، بي ــد أن تتوق ــك بع وســيعودون كذل

يــاك وحيــدا يعتمــد  ــر تنظــمي القاعــدة �ش هطز

ــش  ــدات وإشــاكالت يعي ــا تعقي ــه ، لكه علي

عــل  ج ــا مــا �ي ــت وطأ�ة
ة

احللــف املقابــل �

ز العجــز عــن احلــرب والعجــز  التناقــض بــ�ي

ــا يشــبه  عــن الســالم يطيــل أمــد التفــاوض �ج

ي مفاوضــات الســالم الفيتناميــة 
ز

مــا حــدث �

ج حامســة إال مــع تطورات 
أ

ي مل تصــل لنتــا�
الــىة

ــدان.                                                                                                                ي املي
ز

حامســة �

ي تنــامي وازدهــار 
ز

ن �
آ
االقتصــاد الســوري اال

مــن  ســور�ي  ــه  توا�ج مــا  لك   
ز

ر� ومصــود 

هــذا   � هــو  ــا 
ز

� ومؤامــرات،  ت  ــد�ي
ة

�

ون  ؟ وهــل �ة ي ســور�ي
ز

الصمــود االقتصــادي �

أن اليمــن قــادر عــى أن يواصــل مصــوده 

 لك مــا يتعــرض هل مــن 
ز

االقتصــادي أيضــا ر�

ــج لــل بنــاه التحتيــة؟ عــدوان وتدمــ�ي مم�ز

ان  متشــا�ج والســوري  ي 
اليمــىز الشــعبان 

مــل 
ة

نتــاج و� ة واالإ ي القــدرة عــى املثــا�ج
ز

�

متقدمــا  وذجــا 
ز
� ثــالن  �ي ــا  ور�ج الضغــوط، 

بيــة  ز الشــعوب العر عــى هــذا املســتوى بــ�ي

ي 
واقتصــاد احلــرب وسياســات التقشــف الــىة

تعتمدهــا القيــادات املســؤوهلة عــن تســي�ي 

ي 
ز

ي اليمــن كعامــل همــم �
ز

شــئون الــدوهلة �

ــة  ــن احلقيق ــرب لك ــن احل ــول زم ــل ط م
ة

�

أن ظــرف اليمــن أشــد قســاوة مــن الظــرف 

لنســبة حلجــم احلصــار  �ج الســوري ســواء 

أو  اليمــن  عــى  هــات  احلج مــن لك  الظــامل 

ي 
هــة الــىة ي ســور�ي هي احلج

ز
لكــون الــدوهلة �

مســاك  ــا يوفــره االإ ثــل خيــار املقاومــة �ج
ة
�

ســلطة  مــن  ية  الدســتور عيــة  الرش بصفــة 

اف  �ش التجــارة واالإ وإدارة  املــال  يــك  ر
ة

�

القــوى  تضطــر  بيــامز  املؤسســات  عــى 

ي 
ز

ــراىحي � ــل احلج ــة إىل التدخ ــة اليمني الوطني

ــدوهلة حرصــا عــى عــدم  معــل مؤسســات ال

لســلطة  الظهــور بصــورة الســ�ي لالســتفراد �ج

ــة .
أ
وإبقــاء فــرص التصــال قا�

كــن أن نتوقــع مــن الشــعب   لذلــك ال �ي

ي توفــ�ي 
ز

ي وقــواه الوطنيــة النجــاح �
اليمــىز

عــى  قــدرة  بــل  للحيــاة  وذجيــة 
ز
� فــرص 

خــر لقبــول 
آ
يــق اال الصمــود حــىة ينضــج الفر

وهــذا   ، حلقــوق  �ج والتســلمي  ت  التســو�ي

خــر ماليــا 
آ
يــق اال يــف الفر ز ملقابــل �ز كــه �ج �ي

ــده  ــف رصي ي ز ــه و�ز ت ــف معنو�ي ي ز �ي و�ز ــرش وب

ئنــة  ، ولكهــا عنــارص �ج الســياسي والدبلومــاسي

أمامنــا أقــل مــا بــدأ يظهــر مــن مواقــف 

ــة  ين ز ــوارد احلز ــاد مل ــن نف ــة وم ــة ضاغط دولي

الســعودية، ومــن تعــاىلي الدعــوات لوقــف 

ي مــن  ليــحج احلــرب داخــل صنــاع القــرار احلز

مــارات واملســ�  البيــت الســعودي إىل االإ

ي لك حــال أحــد 
ز

ي للوســاطة هــو �
الكويــىة

ي لعبــة تــوازن الصمــود 
ات ، فــ�ز هــذه التعبــ�ي

الكفــة   أن  ــا 
ز

وا� ت  �ج التحمــل  وقــدرة 

ــة بقــوة لصــال شــعب اليمــن وقــواه  راحج

وجســامة  الظــروف  قســاوة   
ز

ر� الوطنيــة 

ة. واملعــا�ز التضحيــات 

السعودية لم تخض يف 
يف تاريخها إال حربني، 

والحربان يف اليمن وخالل 
نصف قرن بينهما يظهر 

أنهما حربان لحساب 
أمريكا وإسرائيل

الحقيقة أن ظرف اليمن أشد 
قساوة من الظرف السوري 

سواء بالنسبة لحجم الحصار 
الظالم من كل الجهات على اليمن 

أو لكون الدولة يف سوريا هي 
الجهة التي تمثل خيار املقاومة 
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ــُه  َي ِ
ُ ُ ِل�ز ــْوهلَ ــا َح َن

ْ
َرك ــِذي �جَ

َّ
ــَى ال

ْ
ق
َ أ ْ
ــِجِد اال ْس َ  الْ

َ
ــَراِم ِإىل َ

ْ
ــِجِد احل ْس َ ــَن الْ  مِّ

ً
ــال ْي

َ
ــِدِه ل ٰى ِبَعْب َ�ْ

َ
ــِذي أ

َّ
 ال

َ
ــْبَحان »ُس

رض املغتصبــة مــن 
أ
قــى ، القــدس املتــلة ، اال

أ
�اء: 1(، املســجد اال « )االإ ُ َبِصــ�ي

ْ
ــِميُع ال ــُه ُهــَو السَّ

َّ
ِتَنــاۚ  ِإن ِمــْن آ�يَ

ز ، همبــط الرســاالت ، ومــرى رســول هللا  يفــ�ي ز الرش لــث احلرمــ�ي ز و�ش ، أوىل القبلتــ�ي �ائيــىي قبــل االحتــالل االإ

ي أصبحــت 
ز املتــلة والــىة باهلــا ، القــدس عامصــة فلســط�ي ج ــا �ج ر�ز

أ
رض املباركــة �ج

أ
-صــى هللا عليــه وآهل وســم- اال

ز ذلــوا وخضعــوا ومــدوا  �ائيــىي وذلــك عنــد احلــاكم العــرب الــذ�ي ة عامصــة لــدوهلة االحتــالل االإ خــ�ي
أ
ونــة اال

آ
ي اال

ز
�

ام ومســئولية أمــام هللا  ز ز أي الــ�ة ي مــن املبــادئ القوميــة أو الدينيــة متناســ�ي
أ
يــد الســالم هلــا دون أي اعتبــار ال

ــوا  ع م وإن �ج ــ�ي م وكراس ــلطا�ة ــى س ــة ع ي املافظ
ز

م � ــئولي�ة ــرصوا مس م وح ــا�ة ــم ومقدس ــاه بلدا�ز ج
ة

ــاس � والن

ــى مــن  ق
أ
ي القضــاء عــى لك حركــة ولك صــوت ينــادي بتحــر�ي اال

ز
ــم مقابلهــا ، وقامــوا مقــام املتــل � أوطا�ز

املتــل الغاصــب هلــا.

مقاالت العدد

بقم/رجاء املؤيد

الضعــف  مــن  يــة  املزر احلــاهلة  هــذه 

والــذل واهلــوان لــدى أ�ــاب الســمو 

ــم  والســعادة والفخامــة ، ومــن خل�ز

الضعيفــة  الفتــاوى  أ�ــاب  مــن 

والشــجب  لتنديــد  �ج كتفــوا  ا ز  الــذ�ي

ــدث هلــذه البقعــة  واالســتناكر ملــا �ي

الطاهــرة املغتصبــة مــن قبــل أحفــاد 

ــم  ــت عل�ي ب ــن رصز ــاز�ي م ن ــردة واحلز الق

ءوا بغضــب من هللا  الــذهلة واملســكنة و�ج

ــور صــوت خــرج  تعــاىل أدت إىل هطز

ان  إ�ي دوهلة  مــن  ي  العــر�ج ق  املــرش مــن 

ــن  ســالمية، رجــل م ــدول االإ إحــدى ال

يــة املرتــىز  ي مــن ذر آل بيــت النــىج

-عليــه الســالم- ووىلي مــن أوليــاء هللا 

 ، ان  إ�ي ي 
ز

� ســالمية  االإ الثــورة  قائــد 

والــذي كن مــن أساســيات ثورتــه عــى 

ــارصة دوهلة  نظــام الشــاه  الظــامل د� ومن

 ، املتــلة إ�ائيــل  ومعــاداة  ز  فلســط�ي

يــاك  مر
أ
ال العــداء  ــار  إهطز وكذلــك 

ــا  ي لق�ج
�ائيــل والــىة الراعيــة والدامعــة الإ

. كــ�ج
أ
اال لشــيطان  �ج

مــام الــذي يئــس مــن أن يكون   هــذا االإ

ســالمية  بيــة  واالإ العر الــدول  حلــاكم 

فــا إزاء القضيــة الفلســطينية،  موقفــا مرش

ــم الضعــف  والعمــاهلة  ز وصــل �ج والــذ�ي

ا وإمهاهلــا  يــاك وإ�ائيــل لنســيا�ز مر
أ
ال

إىل  ــه  ج
ة

فا� أخــرى،  أحيــا�ز  وبيهعــا 

 يوم
 القدس
العالمي
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بيــة  والعر ســالمية  االإ مــة 
أ
اال شــعوب 

ي 
ز

عــة � صيــص آخــر محج ز للخــروج  و�ة

رمضــان ليكــون يومــا عامليــا للقــدس 

ظاهــرات حاشــدة  �ج فيــه  ، ويقومــون 

ــة  ــة الفلســطينية  وداعي ــارصة للقضي من

مــن  يــف  الرش القــدس  ــر�ي 
ة

� إىل 

ي 
ميــىز احلز ز  ّ

وبــ�ي ــود،   ال�ي مغتصبيــه 

-رضــوان هللا عليــه - أن القــدس ليســت 

هي  بــل  وحــدمه  ز  للفلســطيني�ي ملــاك 

هــا  ر�ي
ة

ســالمية وأن � مــة االإ
أ
ملــك لال

عــاء. مــة محج
أ
واجــب عــى اال

ــا�ز  ــق استحس ــوة مل تل ــذه الدع ــن ه لك

ــا 
ز
إ� والــدول  الشــعوب  يــع  محج عنــد 

ي 
ــىة ــعوب ال ــض الش ــا بع ــت مهع تفاعل

ــت  ــل البي ه
أ
ــوال ال ــاوم م ــر مق ــا فك هل

هــاد ، وتغافــل  ومــن يعتقــد بوجــوب احلج

الشــعوب  ــغلت 
ُ

ش ولنقــل  الكثــ�ي 

ــا  ــت ف�ي ي أغرق
ــىة لكها ال ــا ــا ومش حواهل

أ
�ج

ــن  ــدال م ــالء ب ــا العم ــل حاكهم ــن قب م

ز أوضاهعــا  ســ�ي
ة

دمــات هلــا و� تقــد�ي احلز

ــن املشــالك ، �ش  ــا م ه ــة وغ�ي االقتصادي

ي بــالد�ز 
ز

مــا لبــث أن جــدد الدعــوة �

ي 
ميــىز مــام احلز مستحســنا رأي وفكــرة االإ

القائــد  يــد  ال�ش عليــه-  هللا  -رضــوان 

ي 
احلــو�ش ز  الــد�ي بــدر  ز  حســ�ي الســيد 

ومؤســس  قائــد  عليــه-  هللا  -رضــوان 

ي اليمــن، والــذي 
ز

حركــة أنصــار هللا �

هل  ــود  وامل�ش املعــروف  موقفــه  هل  كن 

يــاك وإ�ائيــل مــن خــالل  مر
أ
لعــداء ال �ج

، املــوت  كــ�ج ــا )هللا أ ي أطل�ة
رصختــه الــىة

�ائيــل اللعنــة عــى  يــاك ،املــوت الإ مر
أ
ال

والــذي  ســالم(،  لالإ النــرص   ، ــود  ال�ي

ي آخــر 
ز

النــاس � ــروج  دعــا أيضــا حلز

عــة مــن رمضــان وجعــل يومــا عامليــا  محج

ي  الــذي 
ميــىز مــام احلز الإ للقــدس مقتــد�ي �ج

يــد القائــد وليــا مــن أوليــاء هللا،  اه ال�ش �ي

ة  كــ�ش مــن حمــارصز ي أ
ز

ــدث عنــه �
ة

وقــد �

لليمــن،  يــاك  أمر ــا خطــر دخــول  م�ز

ــذي  ــوم القــدس العــاملي ، وال ــة ي وملزم

ز أن عــدوة الشــعوب  احلقيقيــة هي  بــ�ي

يــاك  مــع إ�ائيــل الغــدة الرطانيــة  أمر

رض 
أ
ي لك بقــاع اال

ز
ز � مــن تقتــل املســمل�ي

ة  مبــا�ش بصــورة  ــم  وا�ة �ش ــب لك  وت�ز

ــا  معال�أ يــق  طر عــن  ة  مبــا�ش وغــ�ي 

ز  مــن القــادة واحلــاكم العــرب واملســمل�ي

�ائيــل  ز  رفعــوا رايــة الســالم الإ الــذ�ي

الســالم  هــا محامــات  ي و�ج
ز

وأطلقــوا �

يتــون مقابــل الرصــاص  وأغصــان الز

كــة مــن قبل  ســلحة الفتا
أ
ز واال والصــوار�ي

ــرب. ــا الع ــل ومعال�أ ــاك  وإ�ائي ي أمر

عــدوان  مــن  لليمــن  حصــل  ومــا   

التحالــف  مس  �ج يــ�ي  أمر ســعودي 

ي  خــ�ي شــاهد  عى هــذا الصلف  العــر�ج

يانــة والضعــة  واالســتكبار والعمــاهلة واحلز

ــن  ــراب م ع
أ
ــة اال ون ــن احلز ــف م والضع

 ، ز يفــ�ي ز الرش يدعــون خدمــة احلرمــ�ي

وطــان، 
أ
ــن مــن لك اال ولك معيــل مر�ة

ي ذلــك أنــه ال يوجــد أحــرار 
وال يعــىز

ي لك الشــعوب ، وإن كنــوا 
ز

فــاء � و�ش

ــن  ضــوا م ــم أن ي�ز ز ، فعل�ي مســتضعف�ي

جعــوا إىل كتــاب  ــم ويتوحــدوا و�ي غفل�ة

هللا وأوليــاء هللا ويكونــوا يــدا واحــدة 

لك  تعــاىل  هللا  بقــوة  بــة  ضار قويــة 

ز  ز واملنافقــ�ي ــر�ي ــار متكــ�ج مــن الاكف جب

 ، ز واملســمل�ي ســالم  االإ عــى  ز  املعتــد�ي

ــرص  ــاىل بن ز عــى وعــد هللا تع ــد�ي معتم

ز  كــ�ي
ة
و� واســتخالف  ينــرصه  مــن 

رض، وهللا غالــب 
أ
ي اال

ز
ز � املســتضعف�ي

يعــز  ز  العــز�ي القــوي  إنــه  أمــره  عــى 

ــذل  ــا،  وي ــ� هل ــزة ويس ــاء الع ــن يش م

، وال يعمــل عــى دفــع  مــن يشــاء الــذهلة

الــذل واهلــوان عــن نفســه  بــل مــا 

يســتطيع مــن وســائل الدفــع، يقــول هللا 

زَ  ــِذ�ي
َّ
 ال

َ
ــى ــنَّ َع ُ َّ ن �ز

َ
 أ

ُ
ــد ي ِ

ُ ــاىل: »َو�ز تع

 
ً
ــة َّ ِ �أ

َ
أ ُهــْم 

َ
َعل ْ ج

َ ز
ْرِض َو�

أَ ْ
ي اال ِ

ز
وا �

ُ
اْســُتْضِعف

زَ » )القصــص: 5(. َواِرِثــ�ي
ْ
ُهــُم ال

َ
َعل ْ ج

َ ز
َو�
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الســاخنة  لقضــا�ي  �ج النــاس  انشــغال  ومــع 

ــة  بي ــدان العر ــن البل ــد م ي العدي
ز

ــتعلة � املش

مثــل ســور�ي والعــراق واليمــن وليبيــا ومــرص، 

ــة  ــى القضي ز ع ــ�ي ك م وال�ة ــامة ــع االه اج ــد �ة فق

قضيــة رصاع  وهي   ، االمــة  هلــذه  يــة  املركز

ي وقــد�ي ، تصاعــد ووصــل إىل ذروتــه 
ز ر�ي �ة

بيــة لدوافــع  وشــدته مــع احتــالل أرض عر

ــا مــن نصــوص توراتيــة  را�ة ي م�ج
عدائيــة تســت�ة

خاص  واســ�ة ي 
�يــو�ز ِكــ�ج  ومــن   ، كذبــة 

انة واحتقــار وتكذيــب  ي ، واســ�ة للــدم العــر�ج

زل عــى  ســالمية ولكتــاب هللا املــ�ز لملبــادئ االإ

ــوات هللا  ز عبــدهللا صل ســالم حممــد �ج ي االإ ــىج ن

ــم . ــى آهل وس ــه وع علي

عــى  االنقســام  حــاهلة  ــور  وهطز وز  �ج ومــع 

بيــة وعــى مســتوى  تمعــات العر مســتوى املج

ز وتظهــر أيضــا  املقاومــة الفلســطينية ، تــ�ج

ســباب 
أ
ــق ال ــوعي والتشــخيص الدقي حــاهلة ال

ــا  إل�ي وصلــت  ي 
الــىة دي  والــ�ة ذم  التــرش

مــة أن عدوها 
أ
ز لال َ

تمعاتنــا وقياداتنــا ، وتبــ�ي حمج

يــاك وإ�ائيــل . الرئيــ�ي هــو أمر

ي أســ�ا 
ة املباركــة الــىة وكنــت انطالقــة املســ�ي

ي 
ي ، والــىة

ز احلــو�ش ز بــدر الــد�ي الســيد/ حســ�ي

مــة بوضــوح ومنــذ وقــت 
أ
ــا عــدو اال ــص ف�ي ز ش

حس

ــه للشــعار  ــك مــن خــالل إطالق مبكــر ، وذل

ــودة  ــه وإىل ع ــة ب ــاس إىل الرصخ ــوة الن ودع

ــا ،  ي فرطــت �ج
ــا الــىة مــة لتحمــل أمان�ة

أ
اال

ي 
ز

ونورهــا الــذي أضاعتــه ودخلــت بفقدانــه �

غياهــب الظملــات ، وذلــك النــور هــو القــرآن 

مــة وحبــال 
أ
الكــر�ي الــذي يشــل مرجعيــة اال

ــا . وســببا لوحد�ة

سســت هــذه احلــاهلة مــن املقاومــة 
أ وقــد �ة

ان  ي إ�ي
ز

ســالمية � ــاح الثــورة االإ ج
ز

والرفــض مــع �

ي رمحــه هللا وطيــب هللا 
ميــىز مــام احلز بقيــادة االإ

ــد مثيــال هلــا  ج
ة

ي التــاكد �
اه، وهي الثــورة الــىة �ش

ــا. مــة وماض�ي
أ
ي حــارصز اال

ز
�

ــدس  ــة الق ــام  بقضي م م االإ ــامة ــد اه س ج
ة

ــد � وق

ــر  ــن �ش ــة م ع ــر محج ــه آخ ــالل إعالن ــن خ م

رمضــان ومــن أي ســنة  يومــا عامليــا للقــدس، 

م، وتســتعيد إىل 
أ
ــا اال مــة قضي�ة

أ
تتذكــر فيــه اال

ــر�ي القــدس، وتشــخص 
ة

ــا أمهيــة � كر�ة ذا

ــك  ــا، ولذل متن
أ
ــدود ال ــدو الل ــد الع ــن جدي م

ــاد ومصــود  فــإن إحيــاء هــذه املناســبة هــو �ج

ي 
ز

� للوحــدة  ودعــوة  مــة 
أ
اال عــداء 

أ
ال ــد 

ة
و�

ال�يونيــة،  واملؤامــرات  ططــات  املز وجــه 

وإذا كن هنــاك قتــال داخــىي مفــروض عــى 

ــات حمســوبة  ــن طــرف �ج ــة م حمــور املقاوم

ــات  ه ــذه احلج ــبب أن ه ــذا بس
ز

ــة � م
أ
ــى اال ع

يــ�ي  مر
أ
وع اال ي خدمــة املــرش

ز
ــرت نف�ــا � حسز

ــا،  أم�ة ووحــدة  مصــال  ضــد  ي 
وال�يــو�ز

ــة  يف ــة والرش ــوى الوطني ــى الق ــا ع وكن لزام

هــذه  ططــات  حمز وإحبــاط  وردع  ــة  موا�ج

. هــات العميــلة احلج

مقاالت العدد

القدس عصّية على النسيان

اهمي الوز�ي بقم/ رجاء إ�ج

، فــل بلــد أصبــح مشــغوال  ز ــا املوجعــة، قــد يســمع جــوا�ج مثــل »مــا لنــا ولفلســط�ي ــر بقضي�ة
ّ
، وذك ز إذا تــم أحــد عــن فلســط�ي

.» ز فضــل مــن حــال فلســط�ي
أ
وجاعــه، ومل يعــد حالنــا �ج

أ
�ج

ــدث  مــر مــا �ي
أ
ي حقيقــة اال

ز
ي االنقســامات والرصاعــات واحلــروب، لكــن �

ســف أصبحــت لك بقعــة مــن بــالد العــرب تعــا�ز
أ
ولال

مــة بســبب 
أ
ج طبيعيــة وكرثيــة عــى اال

أ
، وهي لكهــا نتــا� �ائيــىي ي – االإ ي لك هــذه البلــدان هــو وجــه مــن وجــوه الــرصاع العــر�ج

ز
�

رض ليــمة منحهــا بــدون 
أ
جــ�ي ســاكن هــذه اال بيــة حــرة، و�ة �ة لقــوة عــى أرض عر بيــث الــذي زرع �ج وجــود هــذا الكيــان احلز

ا  ــا شــ�ج ــا وال يســتحقون ف�ي لكو�ز ــم عــى أرض ال �ي وديــة وحــم إقامــة دول�ة ز ال�ي مهعــم د�ي ج اعــة مــن النــاس �ي أي وجــه حــق محج
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العــدوان عــى اليمــن كشــف حقائــق وفضــح أنظمــة ومنظمــات ورؤســاء وشــعو�ج وأحــزا�ج وحــركت دينيــة وسياســية 

ي مــن هي 
ــا، فعــى املســتوى الداخــىي اتضــح للشــعب اليمــىز ــة عــى حقيق�ة ــة وخارجي ــة داخلي صيــات معروف ز ش

وحس

حــزاب واحلــركت 
أ
يتــه، وهي اال ــا واســتقراره واســتقالهل وحر مهــا ســالمة وط�ز ي �ي

حــزاب واحلــركت الوطنيــة الــىة
أ
اال

حــزاب 
أ
ــن هي اال ــت م ــا، امك أدرك جاهل ــا وتصــدت هل بنف�ــا و�ج ي لوط�ز ــارىحج ــالل احلز ــدوان واالحت ي رفضــت الع

ــىة ال

نــوب. واحلــركت العميــلة بتأييدهــا للعــدوان واحتــالل احلج

ومــن هــذا املقيــاس عــرف الشــعب أيضــا مــن هي الشــخصيات الوطنيــة مــن الشــخصيات العميــلة بتأييدهــا للعــدوان 

ــا  ي نظــر الشــعب خائنــة ومعيــلة بســبب مص�ة
ز

ــا أصبحــت � صيــات معروفــة مل تؤيــد العــدوان لك�ز ز ش
أيضــا، وهنــاك حس

ي 
ز

 أن موقــف احليــاد يتخــذ �
ز

ــم مــن يعتــ�ج مصتــه موقفــا حمايــدا ر� ــري هلــم مــن قتــل وتدمــ�ي واحتــالل، وم�ز ج معــا �ي

ي موقــف مصــ�ي وطــن يتجــه إىل اهلاويــة.
ز

أمــور أخــرى ال �

ــا  يــاك وإ�ائيــل، وأ�ز مر
أ
ــا حليفــة ومعيــلة ال �ز

أ
ــا �ج ــرت الســعودية عــى حقيق�ة ي فقــد هطز ــارىحج أمــا عــى املســتوى احلز

ي اليمــن خــ�ي دليــل، فالســعودية 
ز

ــدث � ــا، ومــا �ي ماي�ة ي انتشــارها وتقــوم �ج
ز

رهابيــة وتســاعد � ماعــات االإ مــن تــد� احلج

وهعــا  ــاك وا�ائيــل خطــرا عــى مرش ي ه أمر ــ�ج ــل، وتعت ــاك وإ�ائي ي وع أمر أعلنــت احلــرب عــى مــن يناهــض مــرش

ــرصز  خ
أ
ــن اال ي اليم

ز
ء � ي

داف لك سش ــ�ة س ــا �ج ــف مهع ال
ة

ــن � ــت هي وم ــاب، وقام ره ــة االإ ب حار ــ� �ج ي املغ ــ�ي التدم

ي أغلــب املافظــات 
ز

�ــا بســوء بــل ســاعدت عــى انتشــارها بشــل كبــ�ي �
ة
رهابيــة  فــم � موعــات االإ واليابــس إال املج

ــت ســيطرة التحالــف بقيــادة الســعودية.
ة

نوبيــة بعــد أن كنــت هــذه املافظــات � احلج

ــا،  هــا عــى حقيق�ة مم املتحــدة وغ�ي
أ
ــة واال بي ــدول العر مــن وجامعــة ال

أ
لــس اال ــة وحمج ــرت لك املنظمــات احلقوقي وهطز

عــل  ج ــا امم �ي ا�ة هــا وترص�ي ــا وتقار�ي ي مص�ة
ز

ملــال � ــرد منظمــات تلعــب �ج ي حمج
ز

ــا الكثــ�ي � ــا ليســت امك تــدعي وامك يظ�ز وأ�ز

ي حقــه 
ز

تكــب � ى عليــه الــذي �ةُ
َ

تلــك املــال فقــط وليــس املظلــوم املعتــد ي مصلحــة مــن �ي
ز

بتــة وتصــب � ــا غــ�ي �ش قرارا�ة

ــد  ــغ أمعــارمه الســنة فق ز مل تبل ــذ�ي ــال ال طف
أ
ــه حــىة اال ح دم لك ىحي أمام ــدوان ســعودي أ�ج ــازر بســبب ع أبشــع املج

ز مــن يــدعي  ــدث أمــام أعــ�ي
ة

ــرا�أ حدثــت و� ، فــل هــذه احلج ز ز مطمئنــ�ي ــم آمنــ�ي ي بيو�ة
ز

دفوا مه وأ�مه ومه � اســ�ة

ي اليمــن.
ز

ــازر اليوميــة � ي هــذه املج
يــة واالســتقالل بــدون أي ردة فعــل جــادة تــهز احلر

ــدول  ــل ال ــل ف ــاك وا�ائي ي مر
أ
ــا ال ــة لليمــن ومعال�ة ــا العدائي ــرت عــى حقيق�ة ــا مــن هطز وليســت الســعودية وحده

يــد اســتقالل اليمــن  ــا مصتــت لكهــا دول معاديــة لليمــن ومعيــلة ملــن ال �ي ي مل تؤيــده لك�ز
ي أيــدت العــدوان والــىة

الــىة

ا عــرب أو مســملون. يــة لــل أرض يســك�ز يــد إســاكت صــوت مــن كشــف حقيقــة سياســاته التدم�ي يتــه، و�ي وحر

اعــات وشــعوب وأحــزاب أيضــا رفضــت  ة دول رفضــت العــدوان عــى اليمــن، ومحج ز تلــك الــدول الكثــ�ي ومــن بــ�ي

ــة  ي ــة احلر ــد، حقيق ــد أي أح ــدوان ض ــض الع ــة رف ــادرة؛ حقيق ــا الن ــى حقيق�ة ــرت ع ــن فظه ــى اليم ــدوان ع الع

ــداء وتبيــح حــق  ــهز عــن االعت ي ت
ــىة ــة ال هلي نســانية والرمحــة، وقبــل هــذا لكــه احلقيقــة االإ واالســتقالل، حقيقــة االإ

ــان وهي الملكــة الرافضــة  لملنكــر. �ي ضعــف االإ
أ
ي عــن املنكــر �ج

ــهز ــاع عــن النفــس وحــق ال الدف

كشف املستور من فوائد العدوان

آمنة البخيتي

مقاالت العدد
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معركة الوجود
ممي ..

أ
أة ارتفع صوت الصمز اال ج

ز
�

ــى  ــن أع ــدة وم مم املتح
أ
ــال ــا ل ــمع ترص�ي ــا، وإذ نس ين ال و�ي ــا �ش التفتن

ــا  �ز
أ
بيــة الســعودية �ج منــ�ج هلــا يقــول:-  نعلــن عــن تصنيفنــا لململكــة العر

جــراءات  خــذ االإ
أ ــن وســوف �ز ليم ــل �ج نســان والطف ــوق االإ ــك حق تن�ة

ــة ..
ز

الوا�

ي املوقف.
ز

ي املاكن ..وسيطرة لالستغراب �
ز

� الصمت .. ذهول �

رض وتتلبــد الغيــوم، أمطــار 
أ
لتفيــض اال

عــن  يــب  ج
ة

� أمطــار   .. ي 
�ز ر�ج غضــب 

عاصفــة  أمطــار  وتســاؤلنا،  تنــا  ح�ي

ــر  حمج ز �ة نســان  واالإ لشــجر  �ج تتالعــب 

والــدم،  رض 
أ
اال أ�ــاب  أننــا  معلنــة 

لــل  اجــة  �ج ولســنا  معنــا  هللا  وأن 

ــات  يبــة .. نعــم ترص�ي ــات املر الترص�ي

ــات  يبــة فنحــن مل نتعــود عــى ترص�ي مر

أمميــة منصفــة. 

رض 
أ
ــأة هــدأت العاصفــة وارتــوت اال ج

ز
�

ــري  ج ي �ي
ــىز ي �ي وتالشــت الغيــوم، وصــىج

ينــادي  املطــر  قطــرات  ز  بــ�ي مرعــا 

هــا  حســبان،  ي 
ز

� الشــمس  انظــروا 

وق  ق مــن جديــد .. ومــع �ش هي تــرش

خــ�ج  ي 
�ة
أ
�ي ي  الصــىج وصــوت  الشــمس 

اجع  عاجــل أ�ع مــن الضوء ليعلــن ال�ة

ممي عــن تصنيــف مملكــة آل 
أ
ــزي اال املز

اجــع   هــذا ال�ة
ز

ســعود لقتــل أطفالنــا، ر�

نفوســنا  ي 
ز

� بســيط  أمــل  ي 
تــالسش  

ز
ور�

صــالح  مــل الإ
أ
كوننــا عقــد�ز بعضــا مــن اال

ــكر�ز  ــا ش ــة إال أنن ممي
أ
ــام اال صن

أ
ــذه اال ه

ه عــى أننــا عــى حــق، وأن  هللا ومحــد�ز

ــم هي  ــة وبوصل�ة ــا هي الصحيح بوصلتن

ــار ..  ــراب والدم ــر واحلز ــة ال�ة ... مملك

ز شــعب احلكــة  ــا معركــة وجــود بــ�ي إ�ز

ز مــا تبــ�ة مــن أبنــاء قرن الشــيطان  وبــ�ي

ممية.
أ
اال

ــرف  لق ــه إال �ج ــتطيع وصف ــعور ال نس ش

بوا القــرف  مــن نضالنــا، نعــم ال تســتغر

امم  التــرص�ي   هــذا  ن 
أ
ال نضالنــا  مــن 

ــنا  ــا لس ي أنن
ــىز ــدة يع مم املتح

أ
ــى اال يس

ن نضالنــا 
أ
يــق الصحيــح و�ج عــى الطر

ــب  ي أدراج ماكت
ز

ــة أمم � ــو إال لعب ــا ه م

ــف  ــر للخل ــا ننظ ــمز .. فعندم ــذا الص ه

وقــا�ز  وقــا�ز واحــد  غــزة  دمــاء  ى  و�ز

ال  وشــاتيال  ا  دمــاء صــ�ج ى  �ز  ، ز اثنــ�ي

مم وهــذه 
أ
�أ هــذه اال زالــت تســترصخ �ز

ــازر ســور�ي  حمج ونســمع  ى  �ز روقــة، 
أ
اال

رص ينــرص�ز  ــل مــن �ز
ز

وليبيــا تتــأوه أملــا �

ــد ثقــة وتســاؤال هــل مــن مل  ي ز ــا �ز حلظ�ة

ينصــف هــؤالء ســينصف أطفــال صعدة 

ــار ولك أرجــاء  ــاء وذم ــدة وصنع واحلدي

اليمــن .. هــل هــؤالء مــن ســينصف 

ز  ــ�ي ز والعجــزة التا�أ د�ي ز املــرش املكفوفــ�ي

؟؟ أي لعبــة  مــن دون مــأوى وال ســ�ة

؟  ي
ــا�ز ــر إنس ــذه؟ وأي هع ــة ه عاطفي

ي الاء ..
ز

وسؤال ودعاء يدوي �

يق  تنــا ودلنــا عــى الطر �ي إهلي افــرد بص�ي

.. الصواب 

ذا  تنا أ�ج �ي إهلي أجبنــا عــى ســؤالنا وح�ي

ــو 
ز

ــا � ــد�ز بوصلتن ممي فق
أ
ــف اال التصني

ــم؟! ــم مــن فقــد بوصل�ة احلــق؟؟ أم أ�ز

ق  ــ�ج عــد وت ــاء �ة ل ــا �ي هللا، وإذ �ج أجبن

ــن  ــار عــى مســاحة اليم مط
أ
طــل اال و�ة

مقاالت العدد

ي
فاد�ي احلسيىز
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خلف األبواب المؤصدة
مقاالت 

زعفران املهنا

ــا أمل  ي أغل�ة
بــواب الــىة

أ
بــواب املؤصــدة، تلــك اال

أ
ي فــك اال

ز
ي عــن رغبتــه �

ز حدثــىز �ي ز الشــاحمز أحــد جنــود الوطــن الصامــد�ي

يــع الســلة الرمضانيــة  ي توز
ز

جــر �
أ
ي إحيــاء هــذا الوطــن الغــاىلي لنتشــارك اال

ز
افــق ســو�ي � حــالم فاتفقنــا أن ن�ة

أ
ال لــوط �ج حمز

يع  اه أ�ــاب املشــار نــود دومــا مه جنــد هللا وروحــه الــذي ال �ي بــواب، فنحــن جنــود واحلج
أ
ز خلــف تلــك اال لملتعففــ�ي

لعفنة.  ا

ي أ�ج 
ز

ــال فرحــا مــرورا � ل ــل م�ة ــوم والســاعة فأقب ــا وحــدد�ز الي تن ــز�ز أنفســنا، حــدد�ز و�ج ــه و�ج ا بطلب ــ�ي �ر�ز كث

حيــب تســللنا إىل مقاعــد�ز داخــل الســيارة  كياســا عديــدة؛ وبعــد ال�ة مــل أ ــة العــود واملســك منــه �ي
أ

حلتــه تتطــا�ي را�

كــد  مــل أملــا وحملــا، وأ
ة

ي �
بــواب الــىة

أ
بــواب املؤصــدة، تلــك اال

أ
نــة هيــا لنبــدأ بفتــح اال ــة احلج

أ
ا� د د: مــرىح �ج وهــو �ي

فــف مــن عــبء الضغــط عــى مــن يقطنــون خلــف تلــك  ز نــا �ز
ّ
بــواب لعل

أ
ــب أن نطــرق هل اال ج أن احلــزن مثــل الفــرح �ي

نــة  ي الرحــلة إىل احلج
ز

ــا أنــه ضيفنــا � فــرده �ج زل �ج هلل أن يــ�ز  واحــد اســتحلفنا �ج
ة
بــواب، وبــدأ�ز املشــوار وصلنــا للبــاب ر�

أ
اال

ــا بعطــر العــود الفاخــر وأدخــل ظرفــا وهــو يقــول مــرىح  فــاكن هل مــا شــاء وقــام مــن مقعــده وحســب أول ســلة ور�ش

بــواب املؤصــدة ومحلهــا وهــو ســعيد، وطــرق البــاب وبعــد حلظــات مــن الطــرق دخــل إىل 
أ
نــة هيــا نفتــح اال ــة احلج

أ
ا� �ج

نــة، وأخــذ ماكنــه داخــل الســيارة  وبــدأ�ز مواصــلة  ــة احلج
أ

ا� دد مــرىح �ج زل ولبعــض الوقــت خــرج هملــال مســبحا �ي املــ�ز

ــدران  ــوزا أىمع حبيــس احلج جــد عج
أ
ي بعــد االســتئذان ال

يقنــا وهــو مواصــل حديثــه فقــال طرقــت البــاب فأدخلــو�ز طر

ي معيتــه  خلــف 
ز

بعــة أحفــاد � ــرض الرطــان، ولديــه أر ي �ج
ز

لنســبة هل وابنــه مــدرس تــو� هــول �ج ن الشــارع حمج
أ
ــزم �ج ج �ي

ه  ــا عــ�ج ي رافق�ة
ة الــىة خــ�ي

أ
لتــه اال اشــيت النظــر إليــه عنــد محج

ة
نــه مــن يفتــح البــاب املؤصــد، �

أ
ب مغلــق، وال يعــم �ج �ج

بــواب وليــس هــذا الكفيــف املبــرص.  
أ
ــارص�ز اال

ة
ــن مــن �

ز
مؤكــدا أنــه �

لكيــس  ول دفــع �ج
أ
ي البــاب اال

ز
ال وفتــح البــاب املؤصــد، وامك � ز �ز الإ ي وامك اتفقنــا هــو مــن ســيقوم �ج

وصلنــا إىل البــاب الثــا�ز

ــاب، وبعــد أن فتــح هل  ــو الب
ز

ــه � ج
ة

ــه وا� ــك الظــرف ومحــل فوق ــه ورشــه بعطــر العــود الفاخــر وأضــاف ذل ز يدي ــ�ي ب

ول 
أ
بــه اال تــح، وانتظــرت هــذه املــرة بقلــق كيــف ســيعود �ج

ُ
البــاب مــا هي إال حلظــات وتــوارى خلــف البــاب الــذي ف

ــو�ز داخــل الســيارة  لكنــه قــال: يقــول 
ز

لــل وأخــذ مقعــده ومل يلتفــت هــذه املــرة � وهــو كفيــف، وعــاد وهــو يســبح و�ي

ء وفــوق  ياطــة بســبب انقطــاع الهكــر�ج ــا عــن احلز كين�ة إنــه فقــ�ي مقعــد بعــد أن فقــد وظيفتــه حــىة زوجتــه توقفــت ما

ي املؤصــد فقــد كنــت  �ج ي مدرســته، ودعتــه وهــو ال يعــم أنــه فتــح ىلي �ج
ز

ول �
أ
تيــب اال ن ابنــه أخــذ ال�ة

أ
ي �ج

�ز ذلــك أخــ�ج

يــة، وال يعــم  ي التجار
ي املديونيــة هــذا العــام بســبب فقــد الكثــ�ي مــن أنشــطىة

ز
معــال �

أ
ي مــن رجــال اال

ز زمــال�أ ول بــ�ي
أ
اال

 . ز لنــا مــن ســن�ي ز ــاور م�ز ج
ة

ي �
طــم ولــدي عندمــا أخرجتــه مــن املدرســة الدوليــة لملدرســة احلكوميــة الــىة

ة
مك �

ــدون وال  ق ــة ال �ي دا ورهب ــا و�ج ــاء، ومه يتضــورون جوع م أغني ــدمه حســب�ة ــة عن ن ــة احلج
أ

ــا أحــى را� آه �ي أســتاذة م

ــرص أن نفتحهــا 
ز

ي ال �
نــة املؤصــدة الــىة مل خلــف أبــواب احلج

أ
ملــون �ج ــم �ي ســدون وال يتمــردون لك مــا هنالــك أ�ز �ي

يدينــا. 
أ
�ج

ــه  ز يدي ــ�ي ــة ب لســلة الغذائي ــع �ج ل مــن مقعــده دف ز ــث، وامك ســبق �ز ــت الثال ــا للبي يقن ي طر
ز

ــا الذهــول والصمــت � رافقن

زل  ــا بعطــر العــود الفاخــر ووضــع نفــس الظــرف ومحلهــا عــى كتفــه وطــرق البــاب، وامك ســبق حلظــات ودخــل املــ�ز ور�ش

ي خروجــه  ــواب، قطــع تفكــ�ي ب
أ
ــح اال ــا يقصــد بفت ــم م

ز
ــدأت أ� ي الغصــة وب

ــىز ــوارى إىل الداخــل.. أخذت ــا ت وعندم

ــا وأعــرف مــاذا ســتقول 
ز

حلديــث وقلــت هل : أعر� ليــل والتســبيح وأخــذ ماكنــه ...فســبقته �ج ــو�ز بنفــس ال�ة
ز

اهــه � ج
ة

وا�

ي لقــد ابيــض شــعرها ليــس مــن 
مكلــت حديــىش ــوي ...أ

ز
ــا، أدار رأســه � �ة

أ
نــة ورا� ــا �ي مــن تبحــث عــن أبــواب احلج ع�ز

ز  ي معيــة ا�ج
ز

ن �
آ
ــا، وهي اال هلــا الــذي تفجــر وفقــدت لك عائل�ة ز ــا لكــن حــز�ز عــى م�ز ب�ة ر ج

ة
ز أو مــن مــرارة � امح الســن�ي ز �ة

ــز رأســه بقــوهل: 
ز

ــران وال يســتم راتبــه � ــر وال�ش ي ال�ش
ــىز ك أوالده وذهــب يدافــع عــن وطنــه، �ي هكــا و�ة ــا الــذي �ة أخ�ي

ي أن يكــون 
ز

ي الــذي ظــن أن الصــواب �
ي ماتــت مكــدا بســبب أىحز

ــا، فوالــد�ة نــة عنــد قدم�ي ــة احلج
أ

نعــم مــا أحــى را�

قــة  ز ي جــذور هــذا الوطــن وأ�ة العمــالء واملر�ة
ز

ينــة عــى مــن غرســته � وطــان فغــادرت الدنيــا حز
أ
ز مــن يبيعــون اال بــ�ي

بــواب املؤصــدة.
أ
ز عامــا  هي مــن ســتفتح ىلي اال نــ�ي بــت عــى الامش ي قار

بيــض الــىة
أ
واقتلعــوا غر�ــا هــذه ذات الشــعر اال

ينــا يومنــا وودعنــاه  بــواب املؤصــدة، أ�ز
أ
نــة خلــف اال ــة احلج

أ
ي نلحــق را�

ق نشــىة يقنــا وبلكنتــه هيــا �ش  هيــا نكــل طر

ــة العــود واملســك ســوف تتذكــرون هــذه الســويعات 
أ

مــت را� ــدث مــن رافقنــا: �ي أوالدي هــذه الســنة ملكــا مسش وهــو �ي

ــب أن تفتــح  ج ة �ي ك فينــا أبــوا�ج كثــ�ي لــل ويســبح، وقــد �ة كنــا وهــو �ي نــة، �ة ــا عــى أبــواب احلج ي تســابقت أ�ز وأنــمة ف�ي
الــىة

ي هــذه اللحظــة قبــل الغــروب. 
ز

ي تنبعــث مــن لك بيــت �
ــة الفطــور الــىة

أ
امح را� ز ــة عــود �ة

أ
ورا�

30



31

 

ــِك اعتــذار  ــروح، أهدي ــة املج ب ي وبصــوت الكر ــة الشــحج ب بلحــن الغر

يبــِك، وتعيــدِك إىل حضــن  نــع تغر
ة
ــزت عــن أن � أمــة كمــلة عج

ــوت  ــم�ي ص س
ُ
ــِك وال ت ــِك جراح ــدس ال تب ــالم، �ي ق س ــة واالإ العروب

ز أذهلة قبــل مــا  عــوك خانعــ�ي أنينــِك للعــرب؛ فقــد شــاركوا بــل �ج

يقــارب املائــة عــام ؛ ولكنــك ال زلــت أرض مــرى رســول هللا -صــى 

 
َ

هللا عليــه وآهل- مــا دامــت حــروف القــرآن خالــدة تقــول : »ُســْبَحان

ــَى 
ْ
ق
َ أ ْ
ْســِجِد اال َ  الْ

َ
ــَراِم ِإىل َ

ْ
ْســِجِد احل َ ــَن الْ  مِّ

ً
ْيــال

َ
ٰى ِبَعْبــِدِه ل َ�ْ

َ
ــِذي أ

َّ
ال

 » ُ ــ�ي َبِص
ْ
ــِميُع ال ــَو السَّ ــُه ُه

َّ
ــا ۚ ِإن ِتَن ــْن آ�يَ ــُه ِم َي ِ

ُ ُ ِل�ز ــْوهلَ ــا َح َن
ْ
َرك ــِذي �جَ

َّ
ال

اولــون  ي فلســِت وحــدِك مــن �ي
ــز�ز

ة
�اء:1(، فيــا قــدس ال � )االإ

ــن  ــو م ــرام ؛ وه ــجد احل ــك املس ع
ز

ــدِك � وي ــِك و�ة ــِك و�ينت يب تغر

نــه 
أ
وىل ؛ وال

أ
نــك القبــلة اال

أ
�اء ؛ وال ي ســورة االإ

ز
ذكــره هللا معــك �

ســالم  ز ؛ فأنــامة رمــز االإ ســالم واملســمل�ي ة لالإ خــ�ي
أ
القبــلة الثانيــة واال

ســالمي فلســامة للعــرب وحــدمه بــل  وإليــا تتوجــه الــّروح والضمــ�ي االإ

. ز ــدي رســول هللا الرمحــة املهــداة للعاملــ�ي ز ممــن اهتــدى �ج ــا للعاملــ�ي
ّ
إن

 إىل جرح األمة
بقلم/ أشواق مهدي دومان

بيعــِك  حاكيــة  قدســنا  �ي  فلتســم�ي   

أ�ــاُب  أدرك  ز  ــ�ي
ز

� احلــرام  واملســجد 

ت القــرآن  يــف آ�ي ر
ة

ــزمه عــن � الســبت عج

ي التوراة 
ز

عــى هــوامه )وقــد اعتــادوا ذلــك �

ــم إال أن يعيــدوا  يــل( مل يكــن م�ز ج
ز

� واالإ

ــق  ي ــن طر ــد ع وي ــب وال�ة ي ــاوهلة للتغر امل

ز  )خادمــ�ي ز  يبــ�ي غر ز  كيانــ�ي وزرع  غــرز 

زف دمــاؤه  ســالم لتــ�ز ــر االإ
ز

ي �
ز

�ائيــل( � الإ

؛ فاامك  ج لتدر�ي هق روحــه �ج ز مــع الزمن ، و�ة

حمــد رســول  تبــط �ج مقدســات إســالمية �ة

ــود العــداء مــن  صبــه ال�ي ســالم الــذي �ز االإ

ــا�ة  ي هللا ورســوهل احلز ــه نــىج
ّ
علــن أن

ُ
أول يــوم أ

لــِك احلاكيــة: أعطــت  مكــل 
أ
ي ال

فانصــىة

يــاك- يطانيا-أمر )�ج ى  الكــ�ج املاســونية 

ي 
يطــا�ز ــود بلســان ال�ج فرنســا( وعــدا لل�ي

ي 
ز

 القــدس هلــم �
ّ

ن
أ
: )بلفــور( �ج ي

املاســو�ز

ــت  ي وقع
ــىة ــو( ال ــايكس بيك ــدة )س معاه

قبــل مــا يقــارب املائــة عــام ، ومعلــت هــذه 

اميــع  جــ�ي حمج ز عــى �ة الواعــدة بفلســط�ي

ة  ــت كبــ�ي ة وان�ة ي بــدأت صغــ�ي
ــود الــىة ال�ي

ــر  ز مــا يضمــن وضــع حج إىل أرض فلســط�ي

ي 
ز

� ى  الكــ�ج إ�ائيــل  لــدوهلة  ســاس 
أ
اال

ــة الغــرز  ــا معلي .. أّم ي ــب الوطــن العــر�ج قل

ي العــام نفســه عــن 
ز

ــت �
ة
ــد � خــرى: فق

أ
اال

يــق  يــق تنصيــب أ�ة ُعرفــت بقطــع طر طر

ي معــق 
ز

ــا لمللــك � ــم، وتنصي�ج �ج احلجــاج و�ز

قيمــت 
ُ
رضيــة )مكــة املكرمــة( فأ

أ
الكــرة اال

ي ســعود.
ــىز مملكــة ب

 ومــن هنــا وضعــت املاســونية العامليــة 

فــ�ي  ز  بــ�ي ســالمي  االإ ي  العــر�ج الوطــن 

عنــرصي  إ�ائيــىي  احتــالل  فــ�: 
أ
اال

ــودي، وهــو احتــالل  متعصــب للعــرق ال�ي

وإحــراق  هــدم  فيــه  �ة  ــوري  �ج  
ز

وا�

ــدا  هي
ة
ــرة � ــن م ــ�ش م ك ــى أ ق

أ
ــجد اال املس

ي حــال وجــد هــذا الكيــان 
ز

امــا، و�
ة
هلدمــه �

ي 
 الثــا�ز

ّ
نــاك الفــك

ز
مقاومــة قويــة لردعــه ؛ �

ي هدمــت 
ي ســعود الــىة

ملكــة بــىز املتمثــل �ج

وبيــوت  زواج 
أ
ال وقبــور  إســالمية  معــامل 

ــرم  ــيع احل ر توس ــ�ج ــول هللا �ج ــة رس لصحاب

مــن هــذا هــو  خطــر 
أ
؛ واهلــدم اال املــ�ي

ســالم  ي الــري للعروبة واالإ
�ز االحتــالل احلز

عــن  الداخــل  مــن  ــره  ز و�ز وخلخلتــه، 

ي  وع الوهــا�ج ســيس املــرش
أ ــااا و�ة يــق تقد�ي طر

وتوكــوالت  القــا�أ عــى أســس ماســونية و�ج

حلــاء �يــون بفكــرة: )فــرق تســد(، وهذا 

ســالم  يقيــة، لالإ ز
ة
يــة، � احتــالل هممتــه فكر

يشــّوه  ــا  وم�ز والطائفــة،  املذهــب  مس  �ج

ــا؛  �ي إرهابي ــ�ي ــرا تكف ــدة وفك ــالم عقي س االإ

ســالم املمــدي  ــه عــزل االإ ــة في ي احلقيق
ز

و�

ــا  ــالما وهابي ــه إس ــل عن ــع بدي هلي ووض االإ

اعــات بصناعــة  تتفــرخ منــه حــركت، ومحج

وعبــاءة  وبعقــال  �يونيــة،  ماســونية 

بيــة؛ مثــل القاعــدة وداعــش،  خليجيــة عر

ا، وهذه  ــا ومســميا�ة والنــرصة وبقيــة أخوا�ة

ز  معلهــا اســتدراج فصائــل مــن املقاومــ�ي

ــا، وجــّرمه إىل مســتنقع الفكــر  حــرار إل�ي
أ
اال

رسائل
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ي 
ــو�ز وع ال�ي ــدم املــرش ز ــذي �ي ، ال ي الوهــا�ج

مــن  كتائــب  تعلــن  ســاس، وفعــال 
أ
اال ي 

ز
�

الفلســطينية  ســالمية  االإ املقاومــة  حركــة 

همــا للنــرصة. )محــاس( اناز

قــدس  �ي  نــرصك  خــر 
أ �ة فقــد  هلــذا 

فــاء  ــل أبنــاءك الرش
ّ
ل ز ز �ة قــداس؛ حــ�ي

أ
اال

ــركت  �ج الوهابيــة،  املاســونية،   
ُ

�طــان

ــدس واملــرى؛  ز والق ــة فلســط�ي ي  حر
ّ

ضــد

ن  �ز �ي ي جســدك �ش
ز

ز و� فكيــف ســتنترص�ي

مــا: مقاومــة حقيقيــة  يعمــالن ضــد بع�ز

يفــة تســ�  ك، ومقاومــة مز تســ� لتحــر�ي

وال  ي 
ــىز �ة فــال  هــذا:  ومــع  كيعــك؟!  ل�ة

 احلــراَم وحــدامك 
َ

ي فلســِت واملســجد
ــز�ز

ة
�

ــا ولك  يب ــح غر ــّر أصب  ح
ّ

ــل ــراب؛ ف غ
أ
اال

يبــا!!  �ائيــل أصبــح غر مناهــض مقــاوم الإ

 موطــٍن يصنــع فيــه الرجــال 
ّ

ال تبــِك: فــل

صبــه العــرُب العمــالء  يبــا، وقــد �ز غــدا غر

بــه   ــم حلر ــم، وأيد�ي ــت قلو�ج العــداء، وتو�ج

املمديــة!!  مــة 
أ
لال ي 

احلقيــ�ة العــدو  ك  و�ة

ــن  ــالء م ــؤالء العم ــر ه
ّ
ــد تنك ــب فق وال عج

ــا  َ ُّ �ي
َ
أ ز يقــول: » �يَ  العــرب للقــرآن حــ�ي

َصــاَرٰى  ــوَد َوالنَّ ُ َ �ي
ْ
وا ال

ُ
ِخــذ تَّ

َ
 ت

َ
ــوا ال زَ آَمُن ــِذ�ي

َّ
ال

ــم  ُ ْوِلَيــاُء َبْعــٍضۚ  َوَمــن َيَتَولَّ
َ
ــْم أ ُ ُ ْوِلَيــاَءۘ  َبْع�ز

َ
أ

ــْوَم 
َ
ق
ْ
ــِدي ال ْ َ  �ي

َ
َ ال  اللَّ

َّ
ــْم ۗ ِإن ُ ْ ــُه ِم�ز

َّ
ِإن

َ
ْ ف نــمُ مِّ

فأصبحــت  )املائــدة:51(«.  زَ  ــ�ي اِلِ
َّ

الظ

والســودان،  مــرص،  حبيبــة  إ�ائيــل 

ليــج،  ردن، واملغــرب والســعودية، واحلز
أ
واال

ــة  وب ــة م�ز يب ــراق غر ــوا الع ك ، و�ة و و...الز

ــوم  ــام1990م إىل الي ــة منذع ــة، منكوب همتوك

يــ�ي  مر
أ
تبعــات االحتــالل اال ي 

وهي تعــا�ز

 
ٌ

ــا صــوت ــه صــدر م�ز
ّ
الغــامسش ؛ ليــس إال أن

ب تــل  ــه ســيرصز
ّ
مبحــوٌح شــاحٌب يقــول: إن

ز �ي  ــد�ي ــِت ت�ش ــوِرب... وال زل ــو ُح ــب ل أبي

قــدس:  كيــف أصبحــت ســور�ي حمرقــة؛ 

بيــا حــرا يقــول بشــجاعة  ــا صــو�ة عر  �ج
ّ

ن
أ
ال

�ائيــل!! الإ ال  واستبســال: 

ِصــف، وأعلنــت 
ُ
 وأّمــا جنــوب لبنــان فقــد ق

ي 
أ
ي 2006م ليــس ال

ز
ــه � ــا علي إ�ائيــل حر�ج

نبــض ، وصــوت،  بــه   
ّ

ن
أ
ذنــب ســوى ال

فــض إ�ائيــل  اعــة، �ة ج
ش

وزئــ�ي مقاومــة حس

ــر  ــال- فت�ة ــلة وتفصي ي -محج ــر�ج ي الوطــن الع
ز

�

يفــة جيــش إ�ائيــل  هــذه املقاومــة الرش

ــا؛ ويكــون  ــا مــن احلــرب عل�ي بعــد 21 يوم

الّنــرص حليــف لبنــان بقيــادة ســّيد املقاومــة 

الســّيد/ حســن نــرص هللا ؛ صاحــب الوعــد 

؛ معــالق العــرب  ز ي زمــن الاكذبــ�ي
ز

الّصــادق �

ز مل يدينــوا حــرب  قــزام، الــذ�ي
أ
ي زمــن اال

ز
�

ــد.. وامك  ــرف واح ــان �ج ــى لبن ــل ع إ�ائي

بنفــس  يعيدونــه  لبنــان هــا مه  ي 
ز

فعلــوا �

يو ، ويســتمر التآمــر والتحالــف  الســينار

�ي  اليمــن  ــا هي 
ز

العــرب، � عــى أحــرار 

ــان واحلكــة قــد  �ي قدســنا: هــا هي أرض االإ

عــراب، والعــامل 
أ
عــت هلــا ماســونية اال محج

عــىة ســالح �ة 
أ
جــوج ومأجــوج، و�ج

أ
قــوم �ي

 وقصفــوا لك 
 الــرشّ

ُ
تصنيعــه، وأ�ة بــه عبيــد

ا،  يــل، وحارصوهــا �ج  محج
ّ

حيــاة، ودمــروا لك

ــم لقتــل احليــاة  ــرا ، وجــوا ، حمــاوهلة م�ز و�ج

بــل  يــا؛  �ي أن  إال  هللا  هل  أ�ج  شــعب  ي 
ز

�

ز  ــه حــ�ي ي قرآن
ز

ــدا �  خال
ً
ــاما ــه هللا وس ومنح

س 
أ
ــن قــوم أولــو قــوة وأولــو �ج

ز
قــال: »�

ــديد«. ش

الشــديد ال زال  والبــأس  القــوة  وبتلــك   

املاســونية  صلــف  يقــاوم  اليمــن  شــعب 

ــدس: ال  ــم �ي ق ــف!! نع ــام والنص ــدة الع م

ــار  ــعب أنص ــى ش ــة ع
أ
ــرب قا� ــت احل زال

يــة   احلر
ّ

رســول هللا، ودون أي ذنــب إال أن

 ، ي ذنــب ُيــذ�ج
أ
ي دهمــم ... ليــس ال

ز
ــري � ج

ة
�

ــان واحلكــة؛  �ي ــك، شــعب ووطــن االإ ل و�يُ

الطغــاة  وجــه  ي 
ز

� رصخــوا  ــم  �ز
أ
ال إال 

�ي  عــدوك  وجــه  ي 
ز

� ز رصخــوا  �ي املســتك�ج

ي 
ز

ــة، رصخــوا � ــة املمدي م
أ
ــدو اال ــدس وع ق

ــل،  �ائي ــوت الإ : امل ز ــ�ي ــل قائل ــه إ�ائي وج

جــل 
أ
ــذا الصــوت احلــر وال ــق ه ن ز وحــىة �ي

إ�ائيــل يــمة عــدوان العــامل لكــه عــى اليمــن 

عــراب عبيــد املاســونية، ومــع 
أ
بقيــادة اال

هــذا �ي قدســنا مل يســتطيعوا خنــق رصختنــا 

ــا. ــل معن ــار تتنق نص
أ
ــروح اال ف

ــا إىل  جن ــا و�ز ــل عقيدتن �ائي  إن املــوت الإ

نقوا  ز قــداس، لــن �ي
أ
أن تتحــرري �ي قــدس اال

 رصختنــا تقــوى 
ّ

يــة فينــا بــل إن صــوت احلر

القــدر،  يســتجيب  أن  بــد  فــال  وتتعــاىل 

ي  واســتبرش قــدس  �ي  ي 
ــز�ز

ة
� ال  وهلــذا 

بتــك  جلــك رصخنــا، ولــن تــدوم لــك غر
أ
فال

يفــة،  الرش احلــرة  الطاهــرة  ز  وســتعود�ي

نصــار، 
أ
اال وطــن  مــن  املــدد  وســيأتيك 

كــدي أن النــرص ال يكــون إال َلــن نــرص 
أ و�ة

هللا، ولك نــرص لغــ�ي أنصــار هللا ومه، ولك 

ــزب  ن ح
أ
ــال ال ــزب هللا خي ــ�ي ح ــة لغ غلب

هللا مه الغالبــون، فكفــ�ي دموعــك �ي قــدس 



 

يقك مقطع  دع مصودي عى طر

                            واجعل القدس للعروبة مرجع

كــ�ي ورد     ي بوا
ز

واحضــن الــود �

                            تنــ�ش الصــ�ج حيــامز الفجــر يطلــع

ز فؤادي      كيف أســلو ويطم�أ

ع
ّ

ي املقــاهي تــوز
ز

ز �                             وفلســط�ي

ــه      علي ــو�ز  علق ــور  بلف وعــد 

رع ز ي و�ز
ــن نبــىز

ز
صــدو�ز و�                             �ي

ــود    ف�ي ي حكهــم 
ز

� ســالم  ال 

                          مه لعمــري إىل العــداهلة أجــوع

ي    
مــرمك لقتــىي وحســ�ة ُعــوا أ أمحج

                           والبســوا فيــه لك وجــه مقنــع

ي بــالدي ســئمت لك معيــل    
ز

�

ي كراســيه ألــف فــأر وضفــدع
ز

�                           

ٌب     ود للصدق �ج ليس يدري ال�ي

ومصنــع ُمغلــف  ء  ي
سش لك                          

لكــن      ر  ز ــا ملج ا مــر  أ ــع  ففظي

ي عــى حروبــك أفظــع                              إن صــ�ج

كيف أروي عن العجائب سبعا     

ــع منب ــارات  للحض ز  ــط�ي وفلس                           

والاوات أســبلت مثل دم�ي    

مــع حمج للتــالوات  ز  هــ�ي ا ل�ج وا                            

ي      �ج ا �ة و ة  ز �ي عــز ي 
ر�ز أ ن  إ

يتضــوع وعنــ�ج  مســك  فيــه                           

شعر / أحام شرف الدين 

د لصمــو ا ــل  ت ير مقطــع 
شعر
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صدر حديثا 

ز  ة وتســتدعي القــراءة، وهي مظهــر مــن مظاهــر مصــود اليمنيــ�ي ز الكتــب الثالثــة متمــ�ي

هــم ظاهــرة.
أ
ي عزا�

ز ال تثــىز الــذ�ي

ــن النــرص، وهي صدر  ســالمي للعــام 2016م أوىل إصــدارات سلســلة �ي يــدي االإ لــس الز عــن املج

ــة  ــن وفظاع ــ�ي عــى اليم ي مر
أ
ــدوان الســعودي اال ــق جــذور وأســباب الع ت توث ــا�ج كت

ي 
ز

ي �
ــ�ي فــرادة الشــعب اليمــىز

ة
يانــة، و� ي احلقــارة ومســتوى احلز

ز
قتــه � ز مظاهــره، وانفــراد معالئــه ومر�ة

ــة، وجــدارة النــرص. ز املوا�ج ــ�ي
ة
يــة الصمــود، و� عبقر

يــة املعــارصة، أمــة الكر�ي حممد،  ي التكف�ي
ز

ول �
أ
الكتــاب اال

ا. ــرج م�ز ا واملز ية وأســبا�ج وفيــه حديــث عــن نشــأة التكف�ي

 ، ي اهــمي الــراىحج ، إ�ج خــ�ي
أ
ي بعنــوان القمــار اال

 والكتــاب الثــا�ز

وحــزب  الســعودية،  والنشــأة  اليمــن  إخــوان  عــن  وفيــه 

ســاليب املتبعــة.
أ
صــالح، وداعــش واال االإ

ي وجــه 
ز

� ز  اليمنيــ�ي بعنــوان مصــود  الثالــث  والكتــاب 

، وفيــه  ز ف الــد�ي زمــون، أحــالم �ش العــدوان، الغــزاة �يُ

العــدوان  وأســاليب  الصمــود  مظاهــر  عــن  حديــث 

أثبــت أن  زمــة، امك 
أ
اال مــن هــذه  للخــروج  وتوصيــات 

العــدوان ليــس وليــد صدفــة.

إصدارات 
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الحدائق الوردية  يف مناقب أئمة الزيدية 
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عــظــمــاء لـــن ننــساهـــم
أخي الشهيد )أبو حسين(

                                                                                                              

بقم/ فاطمة حممد الوار�ي

(( )آل معران:169(
َ

ون
ُ
ق
َ

ز ْ ْم �يُ ِ
 َر�جِّ

َ
ْحَياء ِعند

َ
 أ

ْ
 َبل

ً ْمَوا�ة
َ
ِ أ

ّ
ي َسِبيِل الل ِ

ز
� 

ْ
وا

ُ
ِتل

ُ
زَ ق ِذ�ي

َّ
زَّ ال َ

َس�ج ْ  �ةَ
َ
                قال تعاىل: ))َوال

�ي العباد. اد حلز                  احلمد هلل الذي هدا�ز لسبيل سبيل الرشاد وموضع االست�ش

يد؟!!!  ا معىز ال�ش
ز

ب. � �ي عباده وملن �ي ا هللا إال حلز ادة ال يعط�ي فال�ش

ي ســبيل هللا مــن أجــل هللا ومــن أجــل 
ز

لــك، وهي نفســه الطاهــرة الزكيــة � ز النفــس الــذي بــذل أغــى مــا �ي يــد هــو ذلــك الشــخص عــز�ي ال�ش

ي هــذه احليــاة.
ز

أن نعيــش أعــزاء كرمــاء �

ــن 
ز

ــداء احلــق ... � الســالم عليــمك �ي �ش

ــداء  ــداء ومــن هــو أخــو ال�ش هــؤالء ال�ش

رص مفلــح  ــىي حممــد �ز يــد �ي ي ال�ش
إنــه أىحز

ــىي ...  ، نعــم ومــا أدراك مــا �ي الــوار�ي

ــا، أطــل  ز عام �ي ي الرابعــة والعــرش
ز

شــاب �

يــة  ي حمافظــة معــران مد�ي
ز

� الوجــود  إىل 

ي عــام1992م، 
ز

ي � ان الغــر�ج ــارة عــزهلة ســ�ي �ش

هلمــة والــذكء  ــىي منــذ صغــره �ج وعــرف �ي

. ي
والنشــاط واحليويــة والقــوة والــورع الذهىز

ي 
ز

ــورة � درســة الث ســاسي �ج
أ
ــ�ة تعليمــة اال تل

ز انتقــل مــع أفــراد أ�تــه  يتــه، وحــ�ي قر

ز  ــة حــ�ي مان
أ
ال مكــل تعليمــه �ج إىل العامصــة أ

ز الــذكء الفطــري مــن خــالل تفوقــه  �ج

كــ�ش  أ عليــه  الحــظ  حيــث  الــدراسي 

ــة  ورة العناي ــرصز ــوا ب ــك ونصح ــه ذل معملي

ــد  ــة ال توج ــدرات عالي ــك ق تل ــه �ي ــه كون ب

ي النــادر مــن أمثــاهل فقــد كن الطالــب 
ز

إال �

صيــل وســلوكه مــع 
ة

ي �
ز

ي املثــاىلي �
االســتثنا�أ

ــه. ــه وزمالئ معملي

ــة  اق ــه وإ�ش ــة و�ج ــه وبشاش ــاب أخالق ش

ي أي حــال، 
ز

روحــه مصاحبــة هل أيــامز كن و�

ــىي يتلهــف لالطــالع عــى اهلــدى  كن �ي

منابهعــا  مــن  عطشــه  وي  لــ�ي والثقافــة 

ــرت جليــة، تلــك التعالــمي  ي هطز
العذبــة الــىة

ي 
يــد، والــىة ي ســلوك ال�ش

ز
واملفاهــمي الدينيــة �

ــع  ي م ــا�ج ج �ي ــل االإ ــالل تعام ــن خ ــد م جس

الثقافــة  تمعــه ووطنــه وأمتــه  أ�تــه وحمج

ي كنــت 
القرآنيــة واالطــالع عــى املــالزم الــىة

ة  ــ�ي ملس ــه �ج ــد التحاق ، وبع ــىي ــة ليح مالزم

يــد  ال�ش اد  اســت�ش قبــل  ومــا  القرآنيــة 

لنــا  ول 
أ
اال يــد  ال�ش وهــو  )يوســف(، 

ــة  ــرب السادس ــداث احل ــد أح ــذي �ش ال

)صعــدة(.  مــران  ي 
ز

� بعدهــا  د  واســت�ش

ــت  ــة جعل ــالزم القراني ــى امل ــه ع طالع و�ج

ي 
ز

... اختلــج � صيــة اســتثنائية  ز ش
منــه حس

ــا وهديلهــا. �ة مــة وأ�ز
أ
صــدره آهــات اال

ة بصعدة  ــىي بكشــافة فتية املســ�ي التحــق �ي

ــة  ية وإعالمي ــكر ــدة دورات عس ــذ ع وأخ

ــك  ــد املل ــيد/ عب ــالمي للس ع ــب االإ ملكت �ج

ي حيــث محــل عــى عاتقــه هممــة 
احلــو�ش

ــانة  س ــح ال�ة ــذي فض ، وال ي ــر�ج ــالم احل ع االإ

تطبيقــه  ي 
ز

� للعــدو  ى  الكــ�ج عالميــة  االإ

البطوليــة  املواقــف  عظــم 
أ
ال وتوثيقــه 

هــاد  احلج ز  ميــاد�ي ي 
ز

� القتاليــة  واملشــاهد 

ــار املشــاهد املســاملة مــن املعارضــة  هطز الإ

ــا  ... حيــث يعجــز العــدو عــن دح�ز

ي أرعبــت 
ــا، تلــك املشــاهد الــىة وتكذي�ج

العــدو وأفرحــت الصديــق، مشــاهد رعــب 

ي 
ي بطــل املقاتــل اليمــىز

مــن فيــم حقيــ�ة

ي وثقــت 
... وآخرهــا تلــك اللحظــات الــىة

فــة  ي موقــع الرش
ز

حلظــة قتــل جنــود العــدو �

الســعودية.

ىي ... يد �ي ي ال�ش
فأىحز

ي 
ز

� متفانيــا  لصــا  حمز ام  ز لاللــ�ة مثــاال  كن 

ــته  ــة عدس عي ــدان �ج ي املي
ز

ا � ــارصز ــل ح مع

وبندقيتــه حيــث كن جبــال وواد�ي وتــال 

ــدة  ــن صع ــداء م ــات ابت �ج ــف احلج تل ي حمز
ز

�

عــالم  االإ ي 
ز

� يــق  الفر ــن  مصز كن  حيــث 

ــن 
ز

� هنــاك  حــداث 
أ
اال لتوثيــق  ي  احلــر�ج

ز إىل أحــداث دمــاج حــىة  مكتبــه بســاق�ي

يــد  فقــة أخيــه ال�ش حــداث معــران �ج
أ
مــر �ج

اده. ــل اســت�ش ( قب ــوار�ي ي )عــى ال
ــا�ز الث

جهاد واستشهاد
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كــب  ي صنعــاء وا
ز

ارة الثــورة � وحــىة انطــالق �ش

ــا وحــىة  ار�ة ــىي ثــورة الشــعب منــذ انطــالق �ش �ي

 ، ز من ســبتم�ج �ي ي احلــادي والعرش
ز

يــوم االنتصــار �

ــىي  يــد الثالــث �ي ي ال�ش
نتصــار الثــورة آ�ش أىحز و�ج

ــرص  لعن ــل �ج ــ�ي املتمث ي مر
أ
ــدي اال ــة التح موا�ج

ــاض  ز
ز

� )القاعــدة(،  املســى  ي 
االســتخبارا�ة

ــة الوطــن  ــش واللجــان الشــعبية معرك ي ــع احلج م

املقدســة متســلحا بعدســته وبندقيتــه وعشــقه 

ــادة. لل�ش

ــىي  �ي عــاد  ــا  وثور�ة أحــداث صنعــاء  وبعــد 

ــاء  حي ز والإ ــه بســاق�ي ي مكتب
ز

ــدة للعمــل � إىل صع

ي 
ة

� �ج ولدراســة  هنــاك  الدينيــة  املناســبات 

هلــا،  يتلهــف  كن  ي 
الــىة عالميــة  االإ الــدورات 

إىل  اده  اســت�ش قبــل  يــد  ال�ش عــىي  وانطلــق 

ة  ــ�ي ــد املس ــات قائ ــد توج�ي ــاء بع ــة البيض حمافظ

. ي
احلــو�ش امللــك  عبــد  الســيد/  القرآنيــة 

البيضــاء  حمافظــة  ي 
ز

�  ) )عــىي ي 
أىحز د  اســت�ش  

العنــرص  ضــد  هــادي  احلج واجبــه  أداء  أثنــاء 

ال  ز ي املســى )القاعــدة(، وهــو ال �ي
االســتخبارا�ة

ة مــن  ي أول صبــاه مل يتجــاوز الثامنــة عــرش
ز

�

معــره. 

ة  اد عــىي إال مــن نــرش ــ�ج اســت�ش ز ــىي �ج مل يعــم �ي

هممــة  ي 
ز

� كن  نــه 
أ
ال تشــييعه  يــوم  ي 

ز
� خبــار 

أ
اال

ــىي  ــاد �ي ــا ع ــا، بعده ــه مغلق ــة، وكن هاتف رمسي

ــان  �ي ي مكتبــة جامعــة االإ
ز

إىل صنعــاء ومعــل �

ــا، وقبــل بــدء العــدوان  قــة م�ز ز بعــد إخــراج املر�ة

ــىي  ــق �ي ــن انطل ــ�ي عــى اليم ي مر
أ
الســعودي اال

يــش واللجــان الشــعبية إىل  فقــة احلج ــه �ج
ة

مــع طا�

ــاك. ي هن ــق احلــر�ج ــدن للتوثي ــة ع حمافظ

فيــه مدينــة عــدن  لــت  الــذي حسج اليــوم  ي 
ز

و�

ــراد  ــرك أف
ة

ــدم حيــث � ل ــة معمــدة �ج أول العز�ي

ــم، وانطلــق  يــش واللجــان الشــعبية ملهم�ة احلج

ــىي كل�ــم مصطحبــا معــه عدســته  مهعــم �ي

ليصــور مشــاهد اقتحــام وكــر مــن أوكر القاعــدة 

ن، وبيــامز هــو حامــل  ي منطقــة الشــيخ عــامش
ز

�

رض شــاهدة عــى 
أ
ــا عــى اال آهلة التصــو�ي إذا �ج

ــام رحــلة إنســان هل صــوت وملكــة وصــورة  اختت

ــد  ي ــة، �ش ــد قضي ي ــد شــعب، �ش ي ــه �ش ــد أن ت�ش

بعــاء 2015/5/26م. ر
أ
ي يــوم اال

ز
ي � عــالم احلــر�ج االإ

اد  ة جــدا، خــ�ج اســت�ش وفعــال كنــت فاجعــة كبــ�ي

، �ي مــن كنــت  ز ، �ي أ�ج حســ�ي ــىي (، نعــم �ي ــىي )�ي

ادك أعظــم ... نعــم  حياتــك عظيمــة واســت�ش

ي 
ز

ا � فــت فراغــا كبــ�ي
ّ
مــة �ي مــن خل

أ
ز اال �ي عــز�ي

مــة.
أ
ــا، وفراقــك خســارة عظيمــة عــى اال حياتن

لكــن  ي 
أىحز �ي  ادك  الســت�ش ســف 

أ �ز مل   ) ــىي )�ي

أعيننــا... قــرة  �ي  لفراقــك 

ز هللا �ي قدوتنــا ...  ( �ي مــن أحييــت د�ي ــىي )�ي

ز  ي د�ي
ز

ادلــك � ج �ي مــن كن ردك عــى لك مــن �ي

 
َ
ــة نَّ َ ج

ْ
ــوا احل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َ
ْ أ ْم َحِســْبمةُ

َ
هللا مــن القــرآن: »أ

 َ ْ َوَيْعــمَ وا ِمْنــمُ
ُ

زَ َجاَهــد ــِذ�ي
َّ
ُ ال ِ اللَّ

َ
ــا َيْعــم َّ َولَ

.))142 )آل معــران:   » زَ �ي ِ ــا�جِ الصَّ

                 لقد كانت آخر كلماتك هي 
الصبر يا أمتي ... فالنصر قريب إن شاء اهلل

 لن نتوقف حتى نصل األقصى ....
فعــا  أخــي ... لــم نتوقــف وإن حســبوا أنهــم 

 ... أوقفــوك 
وعلــى   ... الحــق  شــهيد  يــا  عليــك  فالســام 

قبلــك. مــن  الشــهداء  إخوانــك 
وعلى كل الشهداء ...

ــى ...  ــت األعل ــمى وأن ــت األس ــهيد ... أن ــا ش في
ــهيد ... ــت الش ــد وأن ــت المجاه وأن

فإلــى اللقــاء يــا أخــي وشــقيق ظهــري فــي جنــات 
اهلل.

                سام ... سام ... سام
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إشكاليات وحلول

نساء ضد العدوان

تلفــة، امك  تمــع املز  املج
أ

ا� يــع �ش ز محج مــع بــ�ي ج
ة

ي �
ز

الــس النســاء � لــس مــن حمج كــ�ش مــن حمج
أ
عنــوان اســتنبطته مــن خــالل حضــوري ال

ولــت مــن القيــل والقــال ومــن 
ة

الــس وكيــف أصبحــت، وكيــف � ز مواقــف النســاء وأيضــا أدوارهــن، فكيــف كنــت املج ــا تبــ�ي أ�ز

الــس سياســية وثقافيــة واقتصاديــة. الغيبــة والنميمــة إىل حمج

ــات النظــر فتــارة  ز و�ج كــ�ش مــن موضــوع فيحصــل هنــاك تفــاوت بــ�ي لــس تــدور احلــوارات واملناقشــات حــول أ كــ�ش مــن حمج ي أ
فــ�ز

عيــة ذات أخــالق وثقافــة عاليــة  صيــات اجامة ز ش
ي أجــد حس

رة يكــون هنــاك اختــالف، وغالبــا كنــت أالحــظ أ�ز يكــون هنــاك توافــق و�ة

الــس. ــرصز هــذه املج
ة

�

ــت  ــا عــى موقــف خــاطأ كن ــد اختالف ج
ة

ز، وعندمــا � ــا تعــزَّ �ز
أ
ــب كنــت أالحــظ �ج ــرأي الصائ ي ال

ز
ــق � ــاك تواف وعندمــا يكــون هن

ضيــة  ــروح الر�ي ل ــع أن يتحــى �ج مي  هلمــا أن عــى احلج
ز

ــو� مــا وت مــور ببســاطة، وتؤلــف بي�ز
أ
 هلــن اال

ز
ــو� ز وت ز الطرفــ�ي ــ�ي تتدخــل ب

ــد. مــور عــى حممــل احلج
أ
خــذ اال

أ
و�ي

ــض  ــن بع ــة م ــى الرصخ ــاد ع اض وانتق ــ�ة ــل اع ــس، حلص ل ــور املج ز حض ــ�ي ــالف ب ــة اخت ــا لنقط ــو تطرقن ــال ل ــبيل املث ــى س فع

ــا أن تتحــدث  ي مــن واج�ج
عيــة الــىة ي دور الشــخصية االجامة

�ة
أ
ــوم مــن طــرف آخــر، وهنــا �ي ات، وأحيــا�ز يكــون هنــاك هج احلــارصز

ــع. مي ــا وردهــا بطــرح ســؤال بســيط عــى احلج ــا مســئوهلة أمــام هللا فــاكن حدي�ش �ز
أ
مــور للحضــور ال

أ
 اال

ز
ــو� وت

هل أمريكا وإسرائيل من بقية أهلنا؟ 
�زَ  ْ ــن �ةَ

َ
ي كتابــه }َول

ز
أمل يقــل هللا تعــاىل �

ــَع  ِب
َّ
ت
َ
ــىةَّ ت ــاَرى َح َص  النَّ

َ
ــوُد َوال ُ َ �ي

ْ
 ال

َ
ــك َعن

ــرة:120 ــْم{ البق ُ �ةَ
َّ
ِمل

ــد  ــا، وق ثــل شــعارا وموقف
ة
إن الرصخــة �

كــ�ج والرئيــس ليــس 
أ
حــددت العــدو اال

للعــامل  بــل  ســب 
ز

� ســالمية  االإ مــة 
أ
لال

)الشــيطان  يــاك  أمر أن   وهي  مكــل، 
أ
�ج

)الغــدة  هي  إ�ائيــل  وأن   ،) كــ�ج
أ
اال

يــاك  أمر ــا  تغذ�ي ي 
الــىة الرطانيــة( 

وتدمعهــا، أال يــدل هــذا عــى خبــث 

ســالم  االإ ــاه  ج
ة

� ــود  ال�ي لــدى  شــديد 

عــى  هــذا  نالحــظ  أمل  ؛  ز واملســمل�ي

بــث عــى  الواقــع عندمــا انتــرش هــذا احلز

ــود  ــن نشــاهد ال�ي
ز

مكلهــا و�
أ
املنطقــة �ج

ــق  ي ــن طر ــاك ع ــا وهن ز هن ــ�ي يكي مر
أ
واال

ي 
الــىة البلــدان  ي 

ز
� وداعــش  القاعــدة 

دة  ــدم وإ�ج ــف وه ــاك وقص ي ــا أمر احتل�ة

ــن واقفــون موقــف املتفــرج، 
ز

اعيــة و� محج

رض 
أ
ي اال

ز
نســان خليفــة هللا � أليــس االإ

ملعــروف ويــهز عــن املنكــر؟  مــر �ج
أ
�ي

ــب أن نكشــف احلقائــق أمــام  ج إذن �ي

ــم  �ز
أ
�ج أنفســنا  تفعيــل  وأمــام  ميــع  احلج

وديــة  عــالم ال�ي لــوا علينــا بوســائل االإ
ّ
يضل

احلقائــق  ييــف  ز �ة عــى  تعمــل  ي 
والــىة

بيــة. ة والعر ــز�ي كقنــاة احلج

ــا موقــف مــن  ــب أن يكــون لن ج ــا �ي وهن

مــن  ــاف  ز �ز أال  وهــو  بــث،  احلز هــذا 

يــاك وإ�ائيــل وال مــن أي إنســان  أمر

أن  ــاول  �ي حــىة  أو  منعنــا  يســتطيع 

ر  ، وأال نــ�ج لســكوت عــى الــرش يقنعنــا �ج

ــتطيع أن  ــى تس ــا دوهلة عظ ــاك أ�ز ي مر
أ
ال

ــا  ــق نفوذه ي ــن طر ــامل ع لع ــمك �ج تتح

بقم / رضية إ�عيل
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اإلنفاق  
بروح الجماعة

ــه 
أ
 مــن جرا�

ز
لــر� ــا لوجــه �ج يــف ويضلــل وينكــر و�ج ز عــدوان ظــامل بــل ماتعنيــة الملكــة �ي

كــ�ج شــاهد عليــه وعــى أفعــاهل امم أدى  ي كنــت أ
جراميــة عــى أرض الواقــع والــىة البشــعة واالإ

ا رجــال أو امــرأة  ا أو صغــ�ي ز النــاس فــاكن ســواء كن كبــ�ي ــىي احلقائــق أمــام أعــ�ي ج
ة

إىل �

طفــال أو شــيخا.

يــ�ي إىل أرضنــا  مر
أ
ميــع حيمنــا شــاهدوا دخــول املتــل اال ــدوا احلج

ة
نــا أطفــال رصخــوا و�

ز
�

ــوم 22  ــا ي ــد وحد�ة ــوم عي ي ي
ز

ــة � بي
أ
ــاء اال ي �ء صنع

ز
ــة � ــل الصوتي ــوا صــوت القناب ومسع

مايــو 2016م. 

الطفولة تسهم في رفد الجبهات
وافــة وطلحــة  ــا أطفــال حــارة احلج اليــة قــام �ج ج

ة
ــة أقيمــت فعاليــة ار� ي صنعــاء القد�ي

ز
هنــا و�

ــة ووحــدة الصــف  ــاظ عــى الوحــده الوطني ــم مــن أجــل احلف بتشــجيع ود� مــن أهال�ي

ــب أن يكــون لنــا دور فعــال ومعــىي . ج نــه �ي
أ
ــع الــل �ج فأمحج

ي ســبيل هللا« مــن خــالل العمــل 
ز

ــوهل تعــاىل » وأنفقــوا � ــع عــى تطبيــق ق مي واتفــق احلج

خــوات مــن ســاكن احلــارة 
أ
ــاعي وموحــد، فقــد قامــت بعــض اال نفــاق بشــل محج عــى االإ

هــاىلي فوجــدن اســتعدادا نفســيا جيــدا.
أ
وطرحــن الفكــرة عــى أغلــب اال

ت  الكت واحللــو�ي
أ
هــاىلي يعــدون اال

أ
ز هلــذه الفعاليــة بصــوره �يعــة واال وبــدأ التجهــ�ي

ــال  طف
أ
ــة وخــرج اال عي ــة احلماســية واالجامة ز الفعالي ــ�ي ــات ينظم ي، واملنظم ــ�ي ــق احلز للطب

ميــع ينتظــرون حلظــة البدايــة بشــوق وهلفــة. ي التنظــمي وأصبــح احلج
ز

لملســاعدة واملشــاركة �

ــف  ز فوق ــ�ي ــتعداد والتجه ــن االس ــهة م ــد ان ــل ق ــرصا كن ال ــة ع ــاعة الثالث ــد الس وعن

ــب0 ــن التع ــم م ــاط أنفا� ــل والتق ــة للتأم ــع حلظ مي احلج

يــال جــدا  ــاء احلــارة فــاكن منظــرا محج
ز

ي لك أ�
ز

مهــوري يــدوي � لســالم احلج فــإذا بنــا نســمع �ج

ــف  ــاق ووق عن
أ
ــمخت اال ــل فش ــن مع ــه م ــون ب ــا يقوم ــة م ــع بعظم ــا أوىح للجمي ف ومرش

ــه. ي ماكن
ز

ــع لك � مي احلج

خيرنا ألهلنا
�ــام  اءة وإخــالص وذلــك مــن أجــل االإ مــاس و�ج ــارس معــل �ج �ش بــدأ البائــع الصغــ�ي �ي

ي ســبيل الوطــن. 
ز

ي ســبيل هللا و�
ز

اهــد � ــات والوقــوف إىل جانــب املج �ج ود� احلج

هعــا ويذهــب بنفســه لوضهعــا  ــرص عــى محج فــاكن لك طفــل يبيــع مــا صنعــت هل والدتــه و�ي

كــوالت  ت واملأ اء احللــو�ي نفــاق بــرش ي االإ
ز

م يشــاركون �
أ
ب واال

أ
نفــاق، كن اال ي صنــدوق االإ

ز
�

هلنــا«.
أ
�ز ال ــت شــعار »خــ�ي

ة
ــم � ــم وأصدقــاء أبنا�أ مــن أبنا�أ

ــت املقابــلة مــع 
ة
ــا الفــوز والتنافــس هــو ســبيل املنــال و� طفــال ف�ي

أ
امك أقيمــت مســابقة لال

ي هــذا اليــوم.
ز

عــوا � ز �ج طفــال الــذ�ي
أ
بعــض اال

ــاؤ�ز  ــه إذا وع أبن ن
أ
ــا ال تمعن ي حمج

ز
ــم � ــوعي وال�ز مشــاهد قاهــرة للعــدو تعــ�ج عــن مــدى ال

ة. ــو�ز عــى أشــياء كثــ�ي أعان

نفــاق  الإ ملشــاركة �ج لرفــض وأدورامه �ج ــم �ج وا عــن مواق�ز طفــال مل يعــ�ج
أ
لذكــر أن اال ــد�ي �ج احلج

يــع  ي محج
ز

ــة � ز رصخــوا رصخــة مدوي ــم أمــام العــدو حــ�ي ــم وثبا�ة د�ي
ة

كــدوا � فقــط بــل أ

ة  ــا�ش ــاب إىل الســوق مب ــدوق والذه ي الصن
ز

ــا � ــع م م ج ــد أخــرى، و�ج ــرة بع ــاء احلي م
ز

أ�

ــعبانية  ــوم الش ــو ي ــل وه مي ــوم احلج ــذا الي ــاء ه ، كن ان�ة ــلة ي القاف
ز

ــام � � ــواد لالإ اء امل و�ش

امــع وكن شــعور  ي احلج
ز

فطــار � صيــل والذهــاب إىل صــالة املغــرب واالإ
أ
ــس اال بغــروب مسش

جــواء كنــت مثــل أجــواء يــوم العيــد فعــال.
أ
ن اال

أ
ي ال

نــه يــوم عيــد حقيــ�ة
أ
ميــع حقيقــة �ج احلج

إشكاليات وحلول

بقم/ رضية املتولك



42

هل أمريكا وإسرائيل من بقية أهلنا؟ 
�زَ  ْ �ةَ ــن 

َ
}َول كتابــه  ي 

ز
تعــاىل � يقــل هللا  أمل 

ِبــَع 
َّ
ت
َ
ت َحــىةَّ  َصــاَرى  النَّ  

َ
َوال ــوُد  ُ َ �ي

ْ
ال  

َ
َعنــك

البقــرة:120 ــْم{  ُ �ةَ
َّ
ِمل

وقــد  وموقفــا،  شــعارا  ثــل 
ة
� الرصخــة  إن 

ليــس  والرئيــس  كــ�ج 
أ
اال العــدو  حــددت 

مكــل، 
أ
ســب بــل للعــامل �ج

ز
ســالمية � مــة االإ

أ
لال

(، وأن  كــ�ج
أ
يــاك )الشــيطان اال وهي أن  أمر

ا  ي تغذ�ي
إ�ائيــل هي )الغــدة الرطانيــة( الــىة

يــاك وتدمعهــا، أال يــدل هــذا عــى خبــث  أمر

؛  ز ســالم واملســمل�ي ــاه االإ ج
ة

ــود � شــديد لــدى ال�ي

ــرش  ــا انت ــع عندم ــذا عــى الواق أمل نالحــظ ه

ــن 
ز

مكلهــا و�
أ
بــث عــى املنطقــة �ج هــذا احلز

ز هنــا وهنــاك  يكيــ�ي مر
أ
ــود واال ال�ي نشــاهد 

ــدان  ي البل
ز

ــش � ــدة وداع ــق القاع ي ــن طر ع

دة  يــاك وقصــف وهــدم وإ�ج ــا أمر ي احتل�ة
الــىة

املتفــرج،  موقــف  واقفــون  ــن 
ز

و� اعيــة  محج

ــر  م
أ
رض �ي

أ
ي اال

ز
ــة هللا � نســان خليف ــس االإ ألي

ــر؟  ــن املنك ــهز ع ــروف وي ملع �ج

ميع  ــب أن نكشــف احلقائــق أمــام احلج ج إذن �ي

ــا  ــوا علين ل
ّ
ــم يضل �ز

أ
ــنا �ج ــل أنفس ــام تفعي وأم

ي تعمــل عــى 
وديــة والــىة عــالم ال�ي بوســائل االإ

بيــة. ة والعر ــز�ي ييــف احلقائــق كقنــاة احلج ز �ة

مــن  موقــف  لنــا  يكــون  أن  ــب  ج �ي وهنــا 

ــاك  ي ــاف مــن أمر ز بــث، وهــو أال �ز هــذا احلز

وإ�ائيــل وال مــن أي إنســان يســتطيع منعنــا 

لســكوت عــى  ــا �ج ــاول أن يقنعن أو حــىة �ي

ــى  ــا دوهلة عظ ــاك أ�ز ي مر
أ
ر ال ــ�ج ، وأال ن ــرش ال

يــق نفوذها  لعــامل عــن طر تســتطيع أن تتحــمك �ج

ــا عــى شــعوب العــامل،  االقتصــادي وهيمن�ة

كــة واملرمــة  ســلحة الفتا
أ
ــن الــذي يصنــع اال

ز
�

ــق  ي ــن طر ــوداء ع ــواق الس س
أ
ي اال

ز
ــا � ويبيهع

ــدول  ــذي يبيهعــا لل ــن ال ســلحة، وم
أ
ــار اال ج

ة
�

اضعــة هلــا مــن أجــل اســتخداهما حلمايــة  احلز

ــل. إ�ائي

يــاك  أمر أن  عملنــا  قــد  الكــر�ي  فالقــرآن 

ــا ليســت واقعيــة قــال  ء وأ�ز ي
ليســت بــ�ش

 
َ

ــاِرُعون  ُيَس
ٌ

ــَرض ــْم َم ِ و�جِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ز
زَ � ــِذ�ي

َّ
ى ال َ ــ�ةَ

َ
ــاىل }ف تع

 
ْ

ن
َ
ُ أ َعــَ� اللَّ

َ
ۚ  ف

ٌ
ة َ ِ ِصيَبَنــا َدا�أ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ٰ أ

َ ــ�ش
زْ َ  �ز

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ــْم َيق ِ ِف�ي

ــا  ٰ َم ــىَ ــوا َع ُيْصِبُح
َ
ــِدِه ف ــْن ِعْن ــٍر ِم ْم

َ
ْو أ

َ
ــِح أ ْت

َ
ف
ْ
ل َ �جِ

ي ِ
�ة
أْ �يَ

{ )املائــدة :52( َ ز ِدِمــ�ي
ــْم �زَ ِ�ِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ ي  ِ

ز
وا � ُّ�َ

َ
أ

بــدر  ز  حســ�ي الســيد  القائــد  يــد  ال�ش إن 

 لنــا أن أمعــاق 
ز

ح وو� ي قــد �ش
ز احلــو�ش الــد�ي

أمعــاق  ي 
ز

و� احلقائــق،  النفــوس هي مكــن 

ــذرات  ــخط وب ــذرات الس ــون ب ــوس تك النف

ي تــدوي 
يــة وبــذرات الرصخــات الــىة احلر

ز  ــ�ي ــا ح ، وأنن ز ــ�ي ــام املنافق ــدو وأم ــام الع أم

ي 
ز

ز ونــرصخ ســن�م � خــر�ي
آ
ــاف مــن اال

ز
ال �

ــر  ي آخ
ز

ــا � نن
أ
ي الســاحة ال

ز
ــق � كشــف احلقائ

ــن  ــك الزم ــم بذل ــال، وهللا أع ــان امك يق الزم

ــون فقــط  ــه فيكون ــاس في ــل الن ب ــذي يتغر ال

؛  رص�ي منافــق  أو   – رص�ي  مؤمــن  ز  صفــ�ي

النــاس  بــل  تغر ن 
أ
�ج كفيــلة  حــداث 

أ
واال

ــا نتحــدث لنعــرف 
ز
ــق، وإ� وتكشــف احلقائ

ز  لــو مــن حالتــ�ي ز حقيقــة أننــا أمــام واقــع ال �ي

ن يكــون لنــا 
أ
مــا تفــرض �ج لك واحــدة م�ز

وىل: أننــا أمــام وضعيــة همينــة وهي 
أ
موقــف اال

ذل وخــزي وعــار واســتضعاف، وإهانــة، 

ــود والنصــارى،  ــت رمحــة ال�ي
ة

ــا � إذالل وأنن

مــل 
ز

ال � ز  هــذا عــار علينــا، إن كنــا ال �ز
ّ

وأن

ليوم  هلل وبكتابــه ورســوهل و�ج القــرآن ونؤمــن �ج

ــف. ــا موق ــون لن ــا إىل أن يك ــر لتدفعن خ
آ
اال

والثانيــة: هي مــا يفرضــه علينــا ديننــا والقــرآن 

ــق  ــن منطل ــف م ــا موق ن يكــون لن
أ
العظــمي �ج

ســبحانه  هللا  أمــام  ملســئولية  �ج الشــعور 

ز  خــر�ي
آ
ــا اال ــا جعلن وتعــاىل، فنحــن إذا رضين

ن نقبــل حــاهلة 
أ
يعــا �ج ضــون معنــا ورضينــا محج �ي

ن 
أ
ــر والضعــة، ورضينــا �ج اهلــوان والــذل وال�ة

 . ز خــر�ي
آ
نعيــش عــى فتــات وبقــا�ي موائــد اال

�ز هللا  ــ�ي ــل س ــكتنا ه ــا وس ــا �ج وإذا رضين

ــام هــذا  ــا؟ وهــل ســيعفينا بســكوتنا أم علين

ر هلل عــز وجــل ونقــول  الظــم؟ هــل ســن�ج

ــن رضينــا وقبلنــا وأننــا ســنص�ج ونقبــل 
ز

هل �

ــا. بوضعن

 ْ ــمُ ْي
َ
ٰ َعل ــىَ ْت

ُ
ي ت ِ

�ة ــْن آ�يَ
ُ
ك

َ
ْ ت لَ

َ
ــا: }أ ــال لن ــه ق  أم أن

{ )املؤمنــون: 105(، وقــال لنــا عز 
َ

ُبــون
ِّ

ذ
َ
ك

ُ
ــا ت َ نــمةُ �جِ

ُ
ك

َ
ف

ــاِت{  َن َبيِّ
ْ
ل  �جِ

ُ
مك

ُ
ــل ْ ُرُس ــمُ ِتي

ْ أ  �ةَ
ُ

ــك
َ
ْ ت َولَ

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
وجــل: }ق
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الخجل عند األطفال

اهمي إعداد/غد�ي إ�ج

ز  خــر�ي
آ
جــول عــادة مــا يتحــاسش اال الطفــل احلز

عيــة ويبتعــد  ي املواقــف االجامة
ز

يــل لملشــاركة � وال�ي

ز  خــر�ي
آ
ال ــا ويكــون خائفــا ضعيــف الثقــة بنفســه و�ج ع�ز

يــب  ــص غر ز ش
ددا، صوتــه منخفــض، وعندمــا يتحــدث إليــه حس مــ�ة

ــة  ي نفســه عنــد موا�ج
ــ�ز ز يــب و�ي ج ــه وقــد يلــزم الصمــت وال �ي مــر و�ج �ي

ية 2-3 ســنوات، ويســتمر  ي الفئــة العمر
ز

طفــال �
أ
جــل عنــد اال ء، ويبــدأ احلز الغــر�ج

ي أو يســتمر.
تــ�ز ز طفــال حــىة ســن املدرســة وقــد �ي

أ
عنــد بعــض اال

  أسباب الخجل عند األطفال
مشاعر النقص التي تعتري نفسية الطفل

نــف أو الســمنة  أو انتشــار 
أ
 وذلــك قــد يكــون بســبب وجــود عاهــات جســمية مثــل العــرج أو طــول اال

لقــة،  هــل مــن أنــه دمــمي احلز
أ
ة مــا يســمعه مــن اال ــه أو بســبب كــ�ش ي و�ج

ز
احلبــوب أو البثــور والبقــع �

ــه وقــد تكــون مشــاعر النقــص تلــك بســبب  ــه أو أصدقائ خوت إ كــد ذلــك عندمــا يقــارن نفســه �ج ويتأ

ــاراة أصدقائــه  �ة الــذي يــؤدي إىل عــدم مقــدرة الطفــل عــى حمج
أ
فــاض املســتوى االقتصــادي لــال ز ا�ز

جــل. لتــاىلي احلز لنقــص و�ج فيشــعر �ج

التأخر الدراسي
ي مثل سنه.

ز
ن مه � فاض مستوى الطفل الدراسي مقارنة �ج ز   ا�ز

افتقاد الشعور باألمن
ه إمــا لقلقــه الشــديد وإمــا  يــل اىل االختــالط مــع غــ�ي مــن والطمأنينــة ال �ي

أ
ال  الطفــل الــذي ال يشــعر �ج

ــا مــن نقــدمه هل،  جــل وخوف ز ــه �ج ي نظــره همــددون هل يذكرون
ز

ــم �
ز

ــم، � ــه م�ز لغــ�ي وخوف لفقــده الثقــة �ج

. ز ــم خاصــة الوالــد�ي ي�ة ر كذلــك الطفــل تنتابــه تلــك املشــاعر مــع الكبــار فيخــ�ش مــن نقــد الكبــار وحسز

إشكاليات وحلول
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إشعار الطفل بالتبعية
لعجــز عنــد حمــاوهلة  بعــا للكبــار وفــرض الرقابــة الشــديدة عليــه وذلــك يشــعره �ج عــل الطفــل �ة ج �ج

ــس  ــد أن يلب ي ــاذا �ي ــس وم ــون املالب ــل ل ــه مث ــة ب ــرارات املتعلق ــاذ الق ز ــك ا�ة االســتقالل وكذل

ثــال يقــول الوالــدان 
ز

خــذ رأيــه �
أ
م �ج ز مــن احلديــث نيابــة عــن الطفــل وعــدم االهــامة ويكــ�ش الوالــد�ي

ــب الســكوت( مــع أن هــذا الطفــل مل يتــم ومل يعــ�ج عــن رأيــه إطالقــا. : )أمحــد �ي أحيــا�ز

طلب الكمال والتجريح أمام األقران
لك والدراســة 

أ
ي واال

ي املــ�ش
ز

ي أطفاهلــم �
ز

أ � ي لك شــىي
ز

ي طلــب الــال �
ز

همــات �
أ
ء واال �ج

آ
 يلــح بعــض اال

همــات 
أ
ء واال �ج

آ
، وهنــاك بعــض اال ج لتــدر�ي ويغفــل الوالــدان عــن أن الســلوكيات يتعملهــا الطفــل �ج

ي نفســية الطفــل.
ز

اليبــاىلي بتجــر�ي الطفــل أمــام أقرانــه وذلــك هل أ�ش كبــ�ي �

تكرار كلمة الخجل أمام الطفل
لنقص. حلزجل وتد� عنده هذه الملكة الشعور �ج عل يشعر �ج ج

ة
ذه الفكرة و� ا فيقبل الطفل �ج  ونعته �ج

 الوراثة وتقليد أحد الوالدين
ز للخجــل مــن الطفــل عــى أنــه أدب  ز والعكــس غــ�ي �يــح ود� أحــد الوالــد�ي ولــ�ي ج

ز أبنــاء حز ء احلزجولــ�ي �ج
آ
  عــادة مــا يكــون لــدى اال

جــل.  ي احلز
ز

وحيــاء ســبب جوهــري �

اضطرابات النمو الخاصة والمرض الجسمي
مــراض مثــل 

أ
ز امك أن إصابتــه ببعــض اال خــر�ي

آ
ال نــب الطفــل االحتــاكك �ج ج

ة
ي �

ت اللغــة الــىة  كضطــرا�ج

ــا  رجــا مر�ي ــم حمز ن�ج ج
ة

ي �
ز

ــد � ج نعــه مــن االندمــاج أو حــىة االختــالط مــع أقرانــه، و�ي
ة
عاقــة � احلــى واالإ

هل.

   

عاج مشكلة الخجل عند األطفال

  تعــرف علــى األســباب وعاجهــا فمثــا إن كان ســبب خجــل الطفــل هــو اضطــراب باللغــة علــى الوالدين 
أن يســارعا فــي عــاج هــذه المشــكلة لــدى الطفل.

شجع الطفل على الثقة بنفسه وتعريفه بالنواحي التي يمتاز فيها عن غيره.  •

ال تقارنه باألطفال االخرين ممن هم أفضل منه.  •
وفر له قدرا كافيا من الرعاية والعطف والمحبة.  •

ابتعد عن نقد الطفل باستمرار وخاصه عند أقرانه أو إخوته.  •
ال تدفع الطفل للقيام بأعمال تفوق قدراته ومهاراته.  •

اعمل على تدريبه في تكوين الصداقات وتعليمه فن المهارات االجتماعية.  •
عزز إنجازاته ولو كانت قليلة.  •

دربه على االسترخاء لتقليل الحساسية من الخجل.  •
شجع الطفل على الحوار من قبل الوالدين كما يجب أن يشجع على الحوار مع اآلخرين.  •

اصحبه في نزهة إلى أحد المتنزهات وأشركه في اللعب مع األطفال.  •
عالجــه بالعــاج العقلــي االنفعالــي بتعليــم الطفــل أن يتحــدث مــع ذاتــه لمحاولــة االقضــاء علــى   •
األفــكار الســلبية مثــل )أنــا خجــول(، وإبدالهــا بأفــكار أكثــر إيجابيــة مثــل )ســأنجح، ســأكون أكثــر جــرأة(.
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ــود  ــح وج ــد أصب ــة، فق ــورة الصارخ ــذه الص ــى ه ــة ع ــا الزوجي ــاالت حياتن ــورة االتص ــم ث ــع أن تقتح ــد يتوق ــن أح مل يك

زواج والزوجــات مصــدرا للســعادة 
أ
ي أيــدي اال

ز
يــل( � )املو�ج

ســب طبيعــة العالقــة  ، وذلــك �ج ــا�ز ، وللشــقاء أحي ــا�ز أحي

ــا!! ــة.. وتقلبا�ة الزوجي

يــل( كوســيلة عاطفيــة  ــن الزوجــات مــن تســتخدم )املو�ج
ز

�

ي تنعــش 
شــاعر احلــب الــىة ــا �ج تســاعدها عــى مالحقــة زو�ج

ــاع عــى  ــن االندف ــد م ي نحــه املز
ة
ــاء العمــل و� ي أثن

ز
ــه � قلب

يــق النجــاح. طر

ــت  ــو خــارج البي ــا وه ــن تالحــق زو�ج ــن الزوجــات م وم

ركتــه، إىل 
ة

ي لك �
ز

ــت املراقبــة �
ة

ــط، وأنــه � ــا معــه عــى احلز �ز
أ
ه �ج ــرد تذكــ�ي ة أو ) املســكول( ملج ملاكملــات والرســائل القصــ�ي �ج

! ز اســوسي اللعــ�ي اع احلج ــر فيــه هــذا االخــ�ة عــل يلعــن اليــوم الــذي هطز ج
ة

درجــة �

وال تســتخدم معظــم الزوجــات الرســائل اهلاتفيــة إال للطلبــات اليوميــة، حيــث يتلــ�ة الرجــل رســاهلة مــن زوجتــه تقــول: 

ســاهلة مباغتــة: »احــرصز حــاال.. أمي  ــا« أو تفاجئــه �ج »ال تنــس إحضــار الولــد مــن املدرســة.. والبنــت مــن عنــد خال�ة

رتنــا«.  جــاءت لز�ي

ــات  ــق االطــالع عــى املاكمل ي ــه عــن طر ــركت زوجت
ة

ــة � ــل( وســيلة ملراقب ي ــن )املو�ج ــزوج م ــان أخــرى يتخــذ ال ي أحي
ز

و�

ســل  ي ليجــد رســاهلة تقــول: »القمــر �ي
يدهــا اهلاتــ�ز ــا فتــح صنــدوق �ج الصــادرة والــواردة. وتقــول إحــدى الزوجــات إن زو�ج

 !» ســل حبــا ذهبيــا، أمــا أ�ز فأرســل حبــا أبــد�ي حبــا فضيــا، والشــمس �ة

ــن أن يكــون املرســل رجــال  ــد م ــه، إذ ال ب ــة زوجت ســلها صديق كــن أن �ة ــة هكــذه �ي ومل يصــدق الرجــل أن رســاهلة عاطفي

لفعــل صديقــة  ، فــإذا هي �ج ايــة الرســاهلة ي �ز
ز

 املذكــور �
ة
لــر� يــد كتابــة رســائل احلــب والغــرام. ومل يقتنــع إال بعــد أن اتصــل �ج ج �ي

ــا جيــدا.
ز

ي يعر�
زوجتــه الــىة

ــل لــدى لك مــن الــزوج أو الزوجــة بــدأت تثــ�ي العديــد مــن  ي ــى املو�ج ــواردة ع والواقــع أن خصوصيــة املعلومــات ال

عتبــار أن  خــر، �ج
آ
ــل ماكملــات الطــرف اال ــوز أن يطلــع أحدمهــا عــى حسج ج ز يعتقــد أنــه ال �ي املشــات، خصوصــا أن الطرفــ�ي

ــب  ج ز �ي ز الزوجــ�ي ــا، وأن الثقــة بــ�ي ي ال يصــح االطــالع عل�ي
ذلــك مــن احلزصوصيــات الــىة

ي 
مــور احلزصوصيــة الــىة

أ
ال هــاز احلافــل �ج اع هــذا احلج أن تكــون قويــة، امك كنــت قبــل اخــ�ة

! ز ــذا الشــل املهــ�ي ي أال تكــون مكشــوفة �ج
ينبــ�ز

ي 
ز

يــل( قــد تنفــع أحيــا�ز � زواج أن رســائل )املو�ج
أ
ى بعــض اال وعــى صعيــد آخــر، �ي

ي احليــاة الزوجيــة، ويصبــح 
ز

ــا � ي ال بــد م�ز
تــدم املشــات الــىة

ة
دئــة النفــوس عندمــا � �ة

يقــة لطيفــة  ة طر ا، فيكــون االعتــذار عــ�ج رســاهلة قصــ�ي ــا لوجــه أمــرا عســ�ي االعتــذار و�ج

نئــة الزوجــة بعيــد  زواج أن �ة
أ
ــا، وقــد يظــن بعــض اال ار�ي للتصــال وإعــادة امليــاه إىل حمج

نئــة،  ــا عــى ال�ة ة قــد تــؤدي الغــرض املطلــوب، لكــن �عــان مــا يتلــ�ة رســاهلة جوابيــة تشــكره ف�ي ميالدهــا عــ�ج رســاهلة قصــ�ي

ــذه املناســبة الســعيدة. ــا �ج ا�أ ي ال بــد مــن �ش
هلديــة الــىة وتذكــره �ج

ي
و�ة لة الصدى للاكتب عبد الكر�ي ب�ي من حمج

�ز لمك اخ�ة

مشاغبات تكنولوجية في الحياة الزوجية!
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ق  تقــع مدينــة مــأرب إىل الــرش

ســافة 173  مــن مدينــه صنعــاء �ج

وادي  ضفــة  عــى  ا  مــ�ة كيلــو 

ــا ســد مــأرب  ي ف�ي
ي بــىز

أذنــة والــىة

ال حمافظــة  ــا �ش ده ، و�ي ي
ز ــار�ي الت

ــاىلي  ــع احلز ب ــراء الر ــوف و� احلج

دهــا 
ة

� الغــرب  ــة  �ج ومــن 

دهــا مــن  حمافظــة صنعــاء امك �ي

البيضــاء،  حمافظــة  نــوب  احلج

ي 
ق حمافظــىة الــرش دهــا مــن  و�ي

مــوت وشــبوة، وقــد مسيــت  حرصز

ول قبــل امليــالد فقــد ذكــرت 
أ
لــف اال

أ
ــذا االمس منــذ وقــت قــد�ي جــدا يعــود إىل مطلــع اال مدينــة مــأرب �ج

ي بعــض 
ز

ــر لفظهــا � ي نقــوش مــن القــرن الثامــن قبــل امليــالد بلفــظ )م ر ي ب(، امك هطز
ز

مدينــة مــأرب �

ز  يــة مــأرب ومــاكن قــرص صلحــ�ي �ج أنــه التــل الــذي تقــع عليــه قر مس )م ر ب( و�ي النقــوش املتأخــرة �ج

المس  ــذي ورد ذكــره �ج ــف عــام وال ــارب أل ــل مــا يق ي قب
ز أمحــد اهلمــدا�ز ــذي ذكــره العالمــة احلســن �ج ال

ــة . ي النقــوش اليمنيــة القد�ي
ز

نفســه �
بناء سد مأرب

يــة احلديثــة أن مــأرب العامصــة  �ش
أ
ــاث اال �ج

أ
وتفيــد اال

نشــوء وارتقــاء احلضــارة  ي 
ز

ا � كبــ�ي لعبــت دورا  قــد 

ي 
ز

� الظهــور  ي 
ز

� ســبأ  دوهلة  بــدأت  حيــث  الســبئية، 

ــدت نشــاطا  ول قبــل امليــالد، وقــد �ش
أ
لــف اال

أ
مطلــع اال

ــيدت خالهلــا املــدن 
ُ

ة معينــة ش ي فــ�ة
ز

معمــار�ي واســعا �

واملعابــد وأعظــم مــا �ة تشــييده آنــذاك هــو ســد مــأرب 

العظــمي الــذي وفــر للــدوهلة إماكنيــة االســتقرار وأ�ــم 

ــداد  مت ــدت �ج ي امت
ــىة ــبأ ال ــارة دوهلة س ــاء حض ي إنش

ز
�

معــر هــذا الســد.

مأرب املدينة والسد
إعداد/شفاء أبو طالب

اث �ة
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ــال  ي حمج
ز

امك ذكــرت البحــوث والدراســات احلديثــة �

ــة أن ســد مــأرب  ر واحلضــارات القد�ي �ش
آ
عــم اال

يــا إىل القــرن الثامــن قبــل امليــالد غــ�ي أن  ز ر�ي يعــود �ة

ي 
ز

ملانيــة �
أ
ــا البعثــة اال ي قامــت �ج

ج الدراســة الــىة
أ

نتــا�

ى أن فكــرة إنشــاء الســد قد  ــة �ة أحــد الســدود القد�ي

ز  ة زمنيــة طويــلة بــ�ي راحــل عديــدة وعــ�ج فــ�ة مــرت �ج

ي قبــل امليالد لكن 
لــف الثــا�ز

أ
ول واال

أ
لــف اال

أ
بدايــة اال

هممــا كنــت البدايــة فإنــه ال خــالف حــول كــون ســد 

بتــا قــد الزم احلضــارة الســبئية منــذ  مــأرب معملــا �ش

ر اليمــن وأعظــم  ــر آ�ش البدايــة، وأنــه يعتــ�ج مــن أ�ش

بيــة، وأنــه  ة العر ــز�ي ي شــبه احلج
ز

بنــاء هنــدسي قــد�ي �

ــري إليــه الســيول  ج
ة

ي عــى وادي أذنــة الــذي �
قــد بــىز

ــا  ق ــة هل �ش ــات املاذي ي املرتفع
ز

ــاه � ــن مســاقط املي م

ــار و رداع  ــن ذم ــعة م ــاحة شاس ــداد مس ــى امت ع

مطــار غالبــا 
أ
ــا اال طــل عل�ي ي �ة

ومــراد و خــوالن والــىة

ــا  ــد بترصي�ز ــوم الس ــطس فيق ــل إىل أغس ي ــن إ�ج م

ــدر  ي تق
ــىة ز ال ــ�ي نت ي أرض احلج

ــ�ة ــة لتس ــورة �يع بص

ز كيلــو مــ�ة  ز وســبع�ي كــ�ش مــن اثنــ�ي
أ
ا �ج مســاح�ة

بــع ويبلــغ طــول جــمس الســد 720م، وارتفاعــه  مر

ــدة  ــد القاع ــد عن ــدار الس ــك ج ــواىلي 15 م، ومس ح

ــار الضخمــة  حج
أ
60م، وكنــت أساســات جــمس الســد مــن اال

ز  انبــ�ي حلجــارة واحلــى مــن احلج ي مغــ� �ج ا�ج ــا جــدار �ة
ة

فو�

مــا املــاء إىل  ي الســد مرصفــان ينفــذ م�ز
ز

ويوجــد عنــد طــر�

شــباكت وقنــوات الــري امك يتضــح أنــه مل يكــن اهلــدف مــن 

ز امليــاه فقــط بــل كنــت مــن همامــه أيضــا رفــع  ــز�ي ز الســد �ة

كــ�ش ارتفاعــا، 
أ
ز اال منســوب امليــاه حــىة تصــل إىل ال�لــ�ي

ي الــذي اســتطاع  �ش
أ
يــد مــن أمهيــة هــذا املعــم اال ز وهــذا �ي

ي تغيــ�ي مســارها االقتصــادي 
ز

ي بنــاء حضــارة و�
ز

أن ي�ــم �

كل.

داف العدوان لسد مأرب اس�ة
دف  ي تســ�ة

ات العــدوان الــىة مل يســم ســد مــأرب مــن طــا�أ

ات ســد  دفت هــذه الطــا�أ اليمــن أرضــا وإنســا�ز فقــد اســ�ة

ــك  ــة  أ�ة ذل ز غــارة جوي ــ�ي ــ�ش مــن ثالث ك
أ
ــد�ي �ج مــأرب الق

ســة مــا  دتــه حمافظــة مــأرب مــن معــارك �ش ي إطــار مــا �ش
ز

�

ر  داف الغــ�ي مــ�ج كــد هــذا االســ�ة يــة، وقــد أ ز جويــة و�ج بــ�ي

داف  ســ�ة ــد �ج ي واحلاق ــف الغــىج ــة وأهــداف هــذا التحال ني

ــم لطمــس اهلويــة اليمنيــة  مكــل وحمــاوهلة فاشــلة م�ز
أ
اليمــن �ج

ية.  �ش
أ
تــه اال اث اليمــن ومورو�ش يقــة مــن خــالل تدمــ�ي �ة العر
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أمه أنواع التعلمي

ز هلــم  عــداد مواطنــ�ي إ ــمة �ج 1-التعلــمي العــام وهــو الــذي �ي

مــل املســئولية امك يعمــل 
ة

القــدرة عــى املعرفــة واالســتنارة و�

ــن  كة م ــة املشــ�ة ــل الثقاف ــمي عــى نق ــن التعل ــوع م هــذا الن

ــوم. ز والعل ــار�ي ــا والت غرافي ــة احلج ــل كدراس ــل إىل جي جي

ز  عــداد مواطنــ�ي إ ــمة �ج ي وهــو التعلــمي الــذي �ي
2- التعلــمي املهــىز

نويــة متخصصــة  ز للعمــل همنيــا، وهنــاك مــدارس �ش مؤهلــ�ي

ــدرس  ــة ت ــة الفني ــدارس الثانوي ــا�ز امس امل ــا أحي ــق عل�ي يطل

ــا مــواد كلنجــارة والزراعــة والصناعــة . ف�ي

التعليم وأساليب تطويره
إعداد/ شفاء أبو طالب

,,

ــارس مــن قبــل 
ة
ي �

التعلــمي هــو العمليــة املنظمــة الــىة

املعــم لنقــل املعــارف املهاراتيــة إىل املتعــم مــن 

و هــذه املهارات، 
ز

اهــات املتعــم � ج
ة

خــالل تنميــة ا�

. ي لعمليــه التعلــمي
ويعــد التعــم هــو النتــاج احلقيــ�ة

ــوض   ساســيات لل�ز
أ
•امك أن التعلــمي مــن أحــد اال

معليــة  فــإن  ثقافتــه  مســتوى  ز  ســ�ي
ة

و� تمــع  ملج �ج

ز احلي مــا دام عــى قيــد احليــاة،   تــالزم الــاك�أ
ّ

التعــم

ــة  ــور املهم م
أ
ز اال ــن أمه وأ�ج ــا م ــمي أيض ــد الّتعل ويع

ي حياتنــا فبالتعلــمي نتطــور فكــر�ي وحضــار�ي وعمليــا 
ز

�

از أفــراد ذوي فكــر  ــدف إىل إ�ج امك أن التعلــمي �ي

رض واســتمرار 
أ
ي إمعــار اال

ز
ر � ، وهــو اســتامش ووعي

ــع،   ــم رائ ــة وذات طع ــاة بطــرق سلســة ومر�ي احلي

ــة  موع ــن حمج ــارة ع ــه عب ن
أ
 �ج

ً
ــا ــمي أيض ــرف  التعل ويع

ــا الفــرد مــن همــارات  ي يقــوم �ج
ــىة
ّ
مــن املمارســات ال

دف  ي �ة
ــىة
ّ
ديــدة وال ضافــة إىل القــمي احلج الإ ومعــارف �ج

 
ً
كتســب بعدهــا همــارة ومعرفــة أن يكــون الفــرد قــد ا

ة .   وخــ�ج

،، 

إشاكليات وحلول
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أساليب التعلمي

نــه التعلــمي الــذي 
أ
1-التعلــمي النظــامي وهــو مــا يعــرف �ج

ي املــدارس .
ز

النــاس � يتعملــه 

ــذي يتعملــه النــاس مــن  ــمي ال ي وهــو التعل
ــا�أ ــمي التلق 2-التعل

طفــال للغــة 
أ
ــم اليــومي مثــل تعــم اال م حليا�ة خــالل اممرســ�ة

. ز خــر�ي
آ
ع لال مــن خــالل االســامة

ز  3-التعلــمي الغــ�ي رىمسي وهــو ذلــك التعلــمي الــذي يكــون بــ�ي

ــا  ــل انضباط ــع أق ي الواق
ز

ــو � ي وه
ــا�أ ــامي والتلق ــمي النظ التعل

ــص متعــم بتعلــمي  ز ش
ز يقــوم حس مــن التعلــمي النظــامي مثــال حــ�ي

ميــة.
أ
بــة اال ي مبــادرة ملار

ز
ــص أمي � ز ش

حس

أمه أهداف التعلمي

ــمي هــو االســتجابة  إن أمه وأىمس هــدف مــن أهــداف التعل

ــمي مــن  ــرأ امك أن التعل ــه الكــر�ي بقــوهل اق ــه نبي ــا أمــر هللا ب مل

رض 
أ
ي اال

ز
كــن الفــرد مــن االســتخالف �

ة
ي �

ســباب الــىة
أ
أمه اال

ز مــن وجــود  �ج
أ
بصــورة �يحــة، وهي الغايــة والســبب اال

رض.
أ
نســان عــى هــذه اال االإ

 

ي ظل وجود غزو فكري واسع النطاق
ز

مستوى التعلمي  �

 
يــ�ي قــد أ�شّ امم ال شــك فيــه أن الغــزو الفكــري ال�يــو أمر

ة وامم الشــك فيــه أيضــا أن  ــمي بنســبة كبــ�ي ي مســتوى التعل
ز

�

نــت مالحمــه للكثــ�ي مــن أبناء  طــط قــد انكشــف و�ج هــذا املز

ــري  ج ــا �ي ــوا م ــا أدرك ــة إذا م ــدى البقي كد ل ــيتأ ــن، وس اليم

طــط أن يفصــل العــم  مــن حوهلــم، فقــد اســتطاع هــذا املز

رج  ز ض أن �ي ي مــن املفــ�ة
ــرص الفائــدة الــىة عــن املتعــم وأن �ي

ــا الطالــب مــن مرحــلة تعليميــة تســتمر لســنوات عديــدة،  �ج

ــامسش عــى  ــدوان الغ ــذا الع ي ظــل ه
ز

ــا � ــ�ش بشــاعة أنن ك
أ
واال

أرضنــا ووطننــا اليمــن نشــاهد خطــوة جديــدة مــن خطــوات 

دف  ز قــرر التحالــف البغيــض أن يســ�ة طــط حــ�ي هــذا املز

عــذار واهيــة وغبيــة 
أ
كــز تعليميــة ومــدارس وجامعــات �ج مرا

معتقــدا بذلــك أنــه اســتطاع أن يدمــر مــا تبــ�ة مــن أمهيــة 

مــر هــو موقــف أبنــاء 
أ
ي اال

ز
ميــل � ي اليمــن، لكــن احلج

ز
للتعلــمي �

ــم  ــطروا بطوال�ة ــد س ــة فق ــذه القضي ــة ه ي موا�ج
ز

اليمــن �

بيــة والتعلــمي بدايــة عــام دراسي  ن قــررت وزارة ال�ة
أ
كلعــادة �ج

امعــات  ميــع مــع هــذا القــرار امك أن احلج ــاوب احلج ج
ة

جديــد، و�

ــت القصــف.
ة

تحــت ومــر عــام مــن التعلــمي �
ُ
ف

 تطو�ي أساليب التعلمي 
كــن لــل معــم أن يبتكــر أســاليب لتطــو�ي معليــة التعلــمي  �ي

ا لــدى  ا كبــ�ي ك أ�ش ــا قــد يكــون بســيطا ولكنــه يــ�ة بع�ز

ــا  ــب االلتفــات إل�ي ج ي �ي
املتعــم، وفــامي يــىي بعــض النقــاط الــىة

 : ــمي لتطــو�ي أســاليب التعل

ملتعــم  بــط العــم �ج ز عــى مســأهلة ر كــ�ي * أوهلــا وأمههــا هــو ال�ة

ــه  ــتوى قدرات ــه ومس ــاف رغبات كتش ــالل ا ــن خ ــدف م و�ي

ــة لملتعــم . ــة الصحيحــة والدقيق واملتابع

اتيجيات التعلــمي ليكــون  موعــة متنوعــة مــن اســ�ة * تطــو�ي حمج

ــة  ملي
أ ز �ة ــار�ي

ة
ــالل � ــن خ ــك م ــون ذل ــد يك ــاطا ق ــ�ش نش ك أ

مــاعي الــذي يســاعد  تنشــط الذهــن ومــن خــالل العمــل احلج

. ي الســلمي
ز الذهــىز عــى التحفــ�ي

عــل  ج
ة

ر البيئــة مــن حــول املتعــم كخلــق نشــاطات � * اســتامش

ــدارس  ــاء امل ر فن ــال اســتامش ــا حــوهل مث ــع م ــدمج م ــم ين املتع

كــن  امعــات، مــن جانــب آخــر �ي أو نشــاطات معامــل احلج

لبيئــة مثــل  بطــه �ج إكســاب املتعــم شــيئا هممــا مــن خــالل ر

ــن نشــاطات املتعــم أن  ز يكــون مصز ام حــ�ي ز تيــب وااللــ�ة ال�ة

حلفــاظ عليــه. م �ج ز تــب مــاكن تعليمــه ويلــ�ة �ي

ي 
ز عــى املهــارات لــدى املتعــم وتطــو�ي أدائــه الفــىز كــ�ي * ال�ة

ــدد أســلوبه نوعيــة همــارة الطالــب أو املتعــم نفســه. الــذي �ي
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ية تنمية برش

نصائح مفيدة للذات

ك  عش حارصز
مــا  ــذان بعــدان أنــت تفقــد الســيطرة عل�ي

ز
ــوف مــن املســتقبل � ي أو احلز

كــ�ش القلــق ســببه النــدم عــى املــا�ز أ

ي وخطــط لملســتقبل وواصــل متــوالك عــى هللا.
ــارب املــا�ز ج

ة
فاســتفد مــن �

ة  فن املوا�ج
ســوأ �ش امعــل عــى 

أ
ــة املصاعــب، روض نفســك لتقبــل اال ي موا�ج

ز
اعــا � ج

ش
ــاوف ال حقيقــة هلــا، كــن حس معظــم املز

عــىز اعقلهــا وتــولك(. ســوأ )�ج
أ
ــدث ذلــك اال أال يكــون وال �ي

خطار القلق 
أ
ذكر نفسك �ج

ت  ــا�ج ة واملعــدة والصــدر والــرأس والظهــر واالل�ة ــا أن هنــاك أمــراض جســدية كلقلــب ومشــالك البــرش
أ
تذكــر دا�

والعجــز وأمــراض نفســية تكــون نتيجــة خضوعــك للقلــق.

ملفيد  اشغل نفسك �ج
ــذا امم  ــب الشــقاء، وه ان ــل حلج ي

ة
ــب � ي الغال

ز
ــك � ــت للتفكــ�ي بســعادتك أو شــقائك فإن ــك الوق ــر لدي ــىة توف م

ــاط ضعفــك. ــد نق ــدم وال تقــف عن ــز عــى التق ك فرك ــرصز ي

5-مبدأ التسلمي
ة التسلمي .

ة
ي �

ز
ا من عظمي إال وهو �

ز
مر املتوم �

أ
ال ال تصطدم �ج

تعم فن النسيان أو التناسي
ــر عليــك وقــف 

ة
تعــم كيــف تتنــاس لتعيــش وال تقبــل أن تكــون آهلة تنديــد وال تتخــذ موقفــا مــن لك حادثــة �

ا . عندهــا كثــ�ي

اصنع ابتسامتك 
هــد االبتســامة، وتعتــ�ج  هــد، ودليــل احلج حلج ي إال �ج

�ة
أ
أ الــذي ال �ي االبتســامة عنــوان ومفتــاح الســعادة، والــ�ش

ــمس. ــى التب ــك ع ــود نفس ــة فع ــك صدق ــه أخي ي وج
ز

ــامة � االبتس
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ــاب  ُيعــد النقــرس أحــد أنــواع ال�ة

محــض  دة  ز�ي إ�ش  املعقــد  املفاصــل 

ي الســائل 
ز

مكــه � ا ي الــدم و�ة
ز

يــك � اليور

سالســة  ي 
ز

� ويــؤ�ش   ، املفصــىي

ت احلــادة  لنــو�ج ز �ج ــه ويتمــ�ي حركت

والتــورم  مل 
أ
اال مــن  واملفاجئــة 

وامحــرار املفاصــل، امم يــؤدي إىل 

ــا وعــادة  ا�ج يــج املفاصــل وال�ة �ة

مــا يســى هــذا املــرض بــداء امللــوك 

ة مــن أحــد  ن تنــاول اللحــوم بكــ�ش
أ
ال

ــذا الــداء. والذي  صابــة �ج أســباب االإ

ــص عــى  ز ش
كــن أن ُيصيــب أي حس �ي

ــ�ش عرضــة  ك ــن أن الرجــال أ  م
ز

ــر� ال

صابــة  داد نســبة االإ ز صابــة بــه، و�ة لالإ

عنــد الســيدات خاصــة بعــد انقطــاع 

يــة. ر الــدورة ال�ش

أعراض وعالمات النقرس
ي 

ز
، وعــادة مــا يكــون � أ * أمل حــاد مفــاىحج

ــام  صبــع الكبــ�ي )مفصــل إ�ج
أ
قاعــدة اال

أي مفصــل  يصيــب  قــد  لكنــه  القــدم( 

ــا  أتلف�ة ي 
الــىة املفاصــل  وخاصــة  آخــر 

ــاب  ــل االل�ة ــرى مث ــة أخ ــاالت مرضي ح

. املفصــىي العظــىي 

ــورم  ــور ت ــع هطز ي املفصــل م
ز

* آالم حــادة �

وامحــرار حــول املفصــل )تصبــح املفاصــل 

ــب  ــد يصاح ــة(، وق ــون ومتورم ــراء الل مح

ي درجــة احلــرارة 
ز

عــراض ارتفــاع �
أ
هــذه اال

ــى(. )احل

لراحــة؛  �ج الشــعور  وعــدم  عــاج  ز اال�ز  *

ــد صعوبــة  ج لنقــرس عــادة مــا �ي فاملصــاب �ج

مــن  ــد  ج �ي حيــث  مفاصــل  حركــة  ي 
ز

�

يهكــا مــن أجــل تقليــل  ر
ة

فضــل عــدم �
أ
اال

مل.
أ
اال

ي تؤدي إىل النقرس
سباب الىة

أ
أمه اال

ي 
ز

دة نســبة أمــالح محــض البوليــك � •ز�ي

غشــية 
أ
ي اال

ز
ا � ســ�ج الــدم، امم يــؤدي إىل �ة

الداخليــة لملفصــل وعظــام املفصــل حيــث 

يــد مــن  ز ة لملــرض. و�ي ز الم املمــ�ي
آ
ــدث اال

ة
�

ــدم.  ي ال
ز

ــك � ــاع نســبة محــض البولي ارتف

بفــرط  صابــة  الإ �ج عائــىي  ز  ر�ي �ة •وجــود 

ــب  ــث تلع ــدم حي ي ال
ز

ــك � ي ــض اليور مح

ــة  صاب ي االإ
ز

ــا � ــة دورا أيض ــات الوراثي ين احلج

ــذه احلــاهلة حيــث أثبتــت االإحصائيــات  �ج

ــاص  ز ش
بعــة أحس أن فــردا واحــدا لــل أر

ز  ر�ي �ة لوجــود  جــع  �ي لنقــرس  �ج ز  مصابــ�ي

عائــىي هل.

وتينــات  ال�ج تنــاول  مــن  كثــار  االإ  •

 . نيــة حليوا ا

ول  ــ�ة ــتوى الكوليس ــاع مس ــمنة وارتف •الس

ــدم.  ي ال
ز

�

• قصور الغدة الدرقية.

•أمراض الىلك.

البقــاء  مثــل  )احلركــة(  النشــاط  قــلة   •

. الــر�ي ي 
ز

� طويــلة  ات  لفــ�ة

ت الكحولية. و�ج •تناول املرش

ة. �ك بكيات كب�ي
أ
• تناول اللحوم واال

ملــرض  الطبيعيــة  العالجــات  بعــض 

النقــرس
مــراض 

أ
حلســن احلــظ أن النقــرس مــن اال

يقــة  كــ�ش مــن طر القابــلة للعــالج، وهنــاك أ

ــا: ــه وم�ز للتقليــل مــن أخطــاره ومضاعفات

الســوائل،  مــن  الكثــ�ي  ب   �ش ــب  ج �ي  *

مكيــات  وتنــاول  يومًيــا  امليــاه  وخاصــة 

�ك واللحــوم 
أ
ز واال وتــ�ي معقــوهلة مــن ال�ج

ــب أن  ج ــ�ي امك �ي ــل كب ــا بش ــ�ش م�ز ــال تك ف

ــك  ي نظام
ز

هكــة � ضــار والفا ــن احلز تكــ�ش م

ي اليــومي .
الغــذا�أ

ي عــالج 
ز

* عصــ�ي الليمــون هل أ�ش فعــال �

ســبة  مــالح امل�ة
أ
داء النقــرس، اذ يذيــب اال

ــل. ي املفاص
ز

�

ي حــاالت الســمنة 
ز

س مفيــد جــدا � �ز �ز
أ
* اال

ت املفاصل. ــا�ج وال�ة

* الكركدية مفيد جدا للنقرس.

فيــف  ز �ة عــى  يعمــل  العنــب  * عصــ�ي 

. الــدم   
ز

البوليــك � نســبة محــض 

أو  التفــاح  قــرش  مغــىي  يفيــد  التفــاح   *

ي عــالج النقــرس .
ز

عصــ�ي التفــاح املطبــوخ �

ي عالج النقرس.
ز

يار يفيد � * احلز

النقــرس  عــالج  ي 
ز

� مفيــد  الكــراث   *

املفاصــل. ت  ــا�ج وال�ة

النقــرس  أوجــاع  يســكن  الفجــل  * ألك 

املفاصــل. وآالم 

ي عــالج 
ز

رجــ�ي املــر مفيــد � ب نقيــع احلج * �ش

رجــ�ي بصــب  النقــرس .. ويصنــع نقيــع احلج

ــى 20 محج  ــى ع ــاء املغ ــن امل ــ�ة م ــف ل نص

. رجــ�ي مــن أوراق احلج

ــة النقــرس  * عصــ�ي الكرفــس مفيــد ملعاحلج

ب مقدار  ت املفاصــل، حيــث يــرش ــا�ج وال�ة

نصــف قــدح يوميــا وملــدة 15 – 20 يومــا.

يــالء واحلبــوب  قــالل مــن تنــاول الباز * االإ

ز  ــان والســبا�ز ج
ز

ففــة والعــدس والباذ� املج

ــوم .  ــارت واللح ــل وال�ج والتواب

ــف  في ز ــاىلي و�ة ــوزن املث ــى ال ــة ع * املافظ

ــوزن.  ال

. * االبتعاد عن التو�ة

 . ز قالع عن التدخ�ي * االإ

* االمتناع عن الكحول.

�ة�ة

إعداد/ مىز املتولك

مرض النقرس
داء الملوك أو داء 

المفاصل



ــاب املفاصــل  ُيعــد النقــرس أحــد أنــواع ال�ة

ــدم  ي ال
ز

يــك � دة محــض اليور املعقــد إ�ش ز�ي

ي 
ز

� ويــو�ش   ، املفصــىي الســائل  ي 
ز

� مكــه  ا و�ة

ــادة  ت احل ــو�ج لن ز �ج ــ�ي ــه ويتم ــة حركت سالس

وامحــرار  والتــورم  مل 
أ
اال مــن  واملفاجئــة 

املفاصــل  يــج  �ة إىل  يــؤدي  امم  املفاصــل، 

ــا وعــادة مــا يســى هــذا املــرض  ا�ج وال�ة

ة مــن  ن تنــاول اللحــوم بكــ�ش
أ
بــداء امللــوك ال

ــذا الــداء. والــذي  صابــة �ج أحــد أســباب االإ

 
ز

ــص عــى الــر� ز ش
كــن أن ُيصيــب أي حس �ي

صابــة  لالإ كــ�ش عرضــة  أ الرجــال  أن  مــن 

ــة عنــد الســيدات  صاب داد نســبة االإ ز ــه، و�ة ب

يــة. ر خاصــة بعــد انقطــاع الــدورة ال�ش

أعراض وعالمات النقرس

 

ي 
ز

، وعــادة مــا يكــون � أ * أمل حــاد مفــاىحج

ــام  إ�ج )مفصــل  الكبــ�ي  صبــع 
أ
اال قاعــدة 

القــدم( لكنــه قــد يصيــب أي مفصــل آخــر 

ــا حــاالت  ي أتلف�ة
وخاصــة املفاصــل الــىة

ــاب العظــىي  مرضيــة أخــرى مثــل االل�ة

. املفصــىي

ــورم  ــور ت ــع هطز ي املفصــل م
ز

-* آالم حــادة �

ــح املفاصــل  وامحــرار حــول املفصــل )تصب

محــراء اللــون ومتورمــة(، وقــد يصاحــب 

ــرارة  ــة احل ي درج
ز

ــاع � ــراض ارتف ع
أ
ــذه اال ه

)احلــى(.

لراحــة؛  �ج الشــعور  وعــدم  عــاج  ز اال�ز  *

ــد صعوبــة  ج لنقــرس عــادة مــا �ي فاملصــاب �ج

فضل 
أ
ــد مــن اال ج ي حركــة مفاصــل حيــث �ي

ز
�

مل.
أ
ــل اال ــل تقلي ــن أج ــا م يهك ر

ة
ــدم � ع

ــؤدي  ي ت
ــىة ــباب ال س

أ
أمه اال

إىل النقــرس

دة نســبة أمــالح محــض  •ز�ي

ي الــدم، امم يــؤدي 
ز

البوليــك �

غشــية الداخليــة لملفصــل 
أ
ي اال

ز
ا � ســ�ج إىل �ة

الم 
آ
اال ــدث 

ة
� حيــث  املفصــل  وعظــام 

ــاع نســبة  ــد مــن ارتف ي ز ة لملــرض. و�ي ز املمــ�ي

ــدم.  ي ال
ز

محــض البوليــك �

صابــة بفــرط محــض  الإ ز عائــىي �ج ر�ي •وجــود �ة

ينــات  ي الــدم حيــث تلعــب احلج
ز

يــك � اليور

ــذه احلــاهلة  صابــة �ج ي االإ
ز

الوراثيــة دورا أيضــا �

فــردا  أن  االإحصائيــات  أثبتــت  حيــث 

ز  ــاص مصابــ�ي ز ش
أحس بعــة  أر لــل  واحــدا 

ــىي هل. ز عائ ر�ي ــود �ة ــع لوج ج ــرس �ي لنق �ج

وتينات احليوانية.  كثار من تناول ال�ج • االإ

ي 
ز

ول � •الســمنة وارتفــاع مســتوى الكوليســ�ة

الدم. 

• قصور الغدة الدرقية.

•أمراض الىلك.

البقــاء  مثــل  )احلركــة(  النشــاط  قــلة   •

. الــر�ي ي 
ز

� طويــلة  ات  لفــ�ة

ت الكحولية. و�ج •تناول املرش

ة. �ك بكيات كب�ي
أ
• تناول اللحوم واال

بعض العالجات الطبيعية ملرض النقرس

ــراض  م
أ
ــن اال ــرس م ــظ أن النق ــن احل حلس

ــة  يق كــ�ش مــن طر ــاك أ ــلة للعــالج، وهن القاب

ــا: ــه وم�ز ــاره ومضاعفات ــن أخط ــل م للتقلي

الســوائل،  مــن  الكثــ�ي  ب   �ش ــب  ج �ي  *

مكيــات  وتنــاول  يومًيــا  امليــاه  وخاصــة 

�ك واللحــوم فــال 
أ
ز واال وتــ�ي معقــوهلة مــن ال�ج

ــب أن تكــ�ش  ج ــ�ي امك �ي ــا بشــل كب تكــ�ش م�ز

ي 
ي نظامــك الغــذا�أ

ز
هكــة � ضــار والفا مــن احلز

اليــومي .

 *

ــالج داء  ي ع
ز

ــال � ــون هل أ�ش فع ــ�ي الليم عص

ي 
ز

ســبة � مــالح امل�ة
أ
النقــرس، اذ يذيــب اال

ــل. املفاص

ي حــاالت الســمنة 
ز

س مفيــد جــدا � �ز �ز
أ
* اال

ت املفاصــل. ــا�ج وال�ة

* الكركدية مفيد جدا للنقرس.

فيــف نســبة  ز * عصــ�ي العنــب يعمــل عــى �ة

 الــدم .
ز

محــض البوليــك �

* التفــاح يفيــد مغــىي قــرش التفــاح أو عصــ�ي 

ي عــالج النقرس .
ز

التفــاح املطبــوخ �

ي عالج النقرس.
ز

يار يفيد � * احلز

النقــرس  عــالج  ي 
ز

� مفيــد  الكــراث   *

املفاصــل. ت  ــا�ج وال�ة

* ألك الفجــل يســكن أوجــاع النقــرس وآالم 

املفاصل.

ي عــالج 
ز

رجــ�ي املــر مفيــد � ب نقيــع احلج * �ش

رجــ�ي بصــب  ــع احلج ــع نقي ــرس .. ويصن النق

نصــف لــ�ة مــن املــاء املغــى عــى 20 محج مــن 

. رجــ�ي أوراق احلج

ــرس  ــة النق ــد ملعاحلج ــس مفي * عصــ�ي الكرف

ب مقــدار  ت املفاصــل، حيــث يــرش ــا�ج وال�ة

نصــف قــدح يوميــا وملــدة 15 – 20 يومــا.

ــالء واحلبــوب  ي ــاول الباز قــالل مــن تن * االإ

ز  والســبا�ز ــان  ج
ز

والباذ� والعــدس  ففــة  املج

ــارت واللحــوم .  والتوابــل وال�ج

فيــف  ز * املافظــة عــى الــوزن املثــاىلي و�ة

الــوزن. 

. * االبتعاد عن التو�ة

 . ز قالع عن التدخ�ي * االإ

* االمتناع عن الكحول.

�ة

إعداد/ مىز املتولك

مرض النقرس
داء الملوك أو داء المفاصل
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ت والعصا�أ  و�ج املرش
ز وقــت الفطــور  ت الصحيــة والعصــا�أ الطبيعيــة بــ�ي و�ج ــب تنــاول بعــض املــرش ج �ي

ــوم  ت وليق و�ج ــك املــرش ــا تل تو�ي
ة

ي �
ــىة ــة ال ــارص الغذائي لعن ــمس �ج والســحور ليســتمتع احلج

ــوم. ــت الص ــالل وق ــا خ ز احتيا�ج ــ�ي ــا حل ي�ز بتخز

طعمة املاحلة
أ
 اال

طعمــة املاحلــة وخاصــة عــى وجبــة الســحور، 
أ
ــب احلــرص عــى عــدم تنــاول اال ج  �ي

ي تنــاول امليــاه والعطــش الشــديد.
ز

دة الرغبــة � طعمــة املاحلــة تعمــل عــى ز�ي
أ
فاال

املاء
ة مــن امليــاه عــى وجبــة الســحور، وذلــك لتخلــص   احلــرص عــى عــدم تنــاول مكيــة كبــ�ي

ــب تنــاول مكيــة مناســبة فقــط مــن  ج ة بعــد تناوهلــا، لــذا �ي ــمس مــن مكيــة امليــاه الكبــ�ي احلج

ــاول  ــل تن ة وأخــرى قب ــ�ة ز ف ــ�ي ــاه ب ــاول كــوب مــن املي ــة الســحور، وتن ــاه عــى وجب املي

ــمس امليــاه. يقــة ليخــزن احلج ــن طر يقــة هي أمصز ــذه الطر
ز

الســحور �

مس  طيب احلج �ة
ــمس  ي تســاعد احلج

ليــاف الــىة
أ
ال كــه الغنيــة �ج يــق تنــاول الفوا ــمس عــن طر طيــب احلج للقيــام ب�ة

لعطــش  ي يقــوم الشــخص بتناوهلــا للتقليــل مــن فــرص الشــعور �ج
عــى امتصــاص امليــاه الــىة

م. خــالل وقــت الصــوم كلبطيــخ والــاش

ز الاكفي�ي

ت مــدرة للبــول،  و�ج ز مــرش ة مــن الاكفيــ�ي تــوي عــى نســبة كبــ�ي
ة

ي �
ت الــىة و�ج  تعتــ�ج املــرش

ــمس امليــاه  ــا عــى إفقــاد احلج ــر رمضــان لقدر�ة ي �ش
ز

عــل تناوهلــا غــ�ي مفضــل � ج وهــذا مــا �ي

لعطــش  ة الصــوم امم يســاعد عــى الشــعور �ج نســان بتناوهلــا خــالل فــ�ة ي يقــوم االإ
الــىة

الشــديد.

ت  احللو�ي
ــة الســحور  ة عــى وجب ــ�ي ــات كب ت بكي لســكر�ي ــة �ج ــة الغني طعم

أ
ت واال ــو�ي ــاول احلل تن

ــدم  ــى ع ــرص ع ي احل
ــ�ز ــك ينب ــوم، لذل ة الص ــ�ة ــالل ف ــش خ لعط ــعور �ج ي الش

ز
ــاعد � يس

لعطــش خــالل  ت عــى وجبــة الســحور لتجنــب الشــعور �ج ة مــن احللــو�ي تنــاول مكيــة كبــ�ي

ة الصــوم. فــ�ة

نصائح غذائية
لتجنب الشعور بالعطش يف 

نهار رمضان
دة  ة الصــوم، وذلــك الرتفــاع درجــة احلــرارة الــذي يــؤدي إىل ز�ي لعطــش الشــديد أثنــاء فــ�ة نســان �ج قــد يشــعر االإ

ــب  ج ة الصــوم �ي ــ�ة لعطــش الشــديد خــالل ف ــ�ي نســتطيع التقليــل مــن الشــعور �ج ــاه.  ول ــاول املي ي تن
ز

ــة � الرغب

ة الصــوم. لعطــش خــالل فــ�ة ميــه مــن الشــعور �ج
ة

ــمس بكيــة مناســبة مــن امليــاه � ي لتغذيــة احلج
�ة
آ
مراعــاة اال

�ة



54

ي
لك سيد�ة

ية حممصة شع�ي

 2 كر�ي كرميل

ودر 2 مالعق حليب �ج

ينة   جوز اهلند للز

 6 حبات جبنة مثلثات

 حليب مكثف

 بسكويت ماري

 قشطة

يقة الطر

ودر+  كــس �ش يوضــع 2 كرميــل +2 مالعــق حليــب �ج ي �ــن البا�ي
ز

ية �  تفــرد الشــع�ي

فــع مــن النــار ويضــاف هل  كــوب ونصــف مــاء، وتوضــع عــى النــار حــىة تغــىي �ش �ي

ليــط بســكويت مــاري مــع  ص فــوق احلز ية و�ي ليــط عــى الشــع�ي القشــطة �ش يوضــع احلز

كــس  ليــط، �ش يوضــع الصحــن البا�ي ي احلز
ز

الضغــط القليــل حــىة يغمــر البســكويت �

بنــة(،  هــز الصــوص )احلليــب املكثــف + 6حبــات احلج ج ســك قليــال �ش �ي ي الثالجــة ليامة
ز

�

ــوز اهلنــد املمــص. ج ز �ج �ي ز لطــة، و�ة لــط جيــدا ويصــب فــوق احلز ز �ي

هلناء والشفاء و�ج

ية حلوى الشع�ي

ان ابوطالب إعداد/ إ�ي

ت  املكو�ز
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  توست 

صدور دجاج 

قشطة

 3 مالعق جبنة سائلة 

جزر مبشور 

بيبار مقطع مكعبات

ي  ماىحج

يتون أخرصز   ز

جبنة صفراء

 

يقة الطر

كه إىل أن يصبح لونه ذهبيا،   نسلق الصدور أوال، ومن �ش نضع الزيت والبصل املقطع مكعبات ون�ة

زر  رهكا معا، ونضع بعدها البيبار واحلج
ز

ي وبعدها نقطع الصدور إىل مكعبات و� نضع املكعب املاىحج

رهكا قليال مع إضافة قليل من الكون وامللح حسب الرغبة.
ز

و�

لطها  ز خذ القشطة و�ز
أ ص طبقة من التوست، �ش �ز خذ الصحن احلراري و�ز

أ ع حواف التوست و�ز ز نقوم ب�ز

خذ 
أ بنة و ندهن طبقة التوست، وبعدها نضع خلطة الدجاج فوق التوست، �ز مع ال3 املالعق احلج

ينة نضع ما تب�ة من  ا الز ز والقشطة ونغ�ي به الدجاج، وأخ�ي �ج لطة احلج ز ز �ج �ي التوست ويمة دهن الو�ج

ي الفرن ملدة 
ز

. نضهعا � خرصز
أ
يتون اال وشة والز بنة الصفراء م�ج بنة والقشطة إضافة إىل احلج خليط احلج

10دقاق لتحم�ي الوجه فقط.

لعافية �ج

لدجاج  توست �ج

ة أبو طالب إعداد/ أم�ي

ت  املكو�ز

ي
لك سيد�ة
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أمحد: هيا �ي أسامة نذهب لملسجد، نصىي الظهر ونقرأ القرآن حىة العرص.

ي فطورا. ش�ة
أ
يد أن أذهب بعد العرص إىل السوق ال أسامة: هيا بنا وأر

ي املصحف
ز

أمحد وأسامة يقرآن �

ته؟ ان آ�ي ستاذ: ما شاء هللا هل تقرآن القرآن وتتد�ج
أ
اال

ته؟ كيف ذلك؟ أمحد وأسامة: نتد�ج آ�ي

ا؟ ا حدث ف�ي ي أو قصة نعت�ج �ج
ا أمر أو �ز ية معا تتحدث هل ف�ي

آ
ستاذ: تنظران إىل اال

أ
اال

أمحد: وهل هذا واجب علينا �ي أستاذ؟

�ي الذي فيه. رم من احلز ا فيه �ي مه ويعمل �ج ن من ال يتد�ج القرآن وي�ز
أ
ستاذ: نعم �ي أمحد ال

أ
اال

�ي �ي أستاذ؟ أسامة: وما هو ذلك احلز

خرة.
آ
ي الدنيا واال

ز
نا للخ�ي � شد�ز ويو�ج ي هي أقوم �ي

دي للىة ستاذ: القرآن هدٌي ونور �ي
أ
اال

؟ �ز ي القرآن الكر�ي حلول لل قضا�ي
ز

أمحد: وهل �

االت حياتنا. تلف حمج ج ملز ستاذ: نعم �ي أمحد فالقرآن م�ز
أ
اال

االت؟ ي لك املج
أسامة: ماذا تعىز

ا 
ز
ها من العبـــادات فقط، وإ� ي الصـــالة والصوم وغ�ي

ز
انب التعبدي � ســـتاذ: القرآن غ�ي مقترص عـــى احلج

أ
اال

ها. عية والسياســـية وغ�ي مة بـــل القضا�ي االقتصادية واالجامة �ي

م هـــل هذا جانب  ود وتدعـــو�ز ملعادا�ة ذر�ز مـــن ال�ي
ة

ت � ي �ي أســـتاذ عندما توجد هنـــاك آ�ي
أمحـــد: يعـــىز

؟ سي سيا

 أحمد يف

      رمضان   ٭

٭
﴾

ة قصة قص�ي

بقم/رجاء املؤيـــد

ينب النونو ريشة/ز

ي املسجد
ز

�
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يل �ي أمحد تطرقت ملوضوع همم جدا.  ستاذ: محج
أ
 اال

ي القرآن.
ز

ز لك ذلك � ك�ي م املرش سالم ومساند�ة م لالإ ز وشدة عدا�أ ود وخطرمه عى املسمل�ي ال�ي

م دول صديقة تقدم لنا املســـاعدات!!  م يقولون إ�ز ود والنصارى أعـــداء لنا؟ لك�ز ي لك ال�ي
 أســـامة: يعىز

.

ـــم يتحدون ويتنارصون  م إال أ�ز م وإن كنوا أعـــداء فامي بي�ز �ز
أ
م �ج ســـتاذ: إن القـــرآن يصف نفســـيا�ة

أ
اال

سالم. االإ ضد 

بنا واحتالل مقدساتنا. ي عدائنا وحر
ز

ود ونصارى ومتوالون � ياك �ي أمحد: نعم فإ�ائيل وأمر

ز ســـنة، ومل  ك�ش من ســـبع�ي
أ
ز والقدس ال تل فلســـط�ي

ة
رك هللا فيك؛ فإ�ائيل � ســـتاذ: نعم �ي أمحد �ج

أ
اال

ـــد منقذا هلا إال القليـــل من احلركت. ج
ة

�

رر املسملون القدس من االحتالل؟ أسامة: وملاذا مل �ي

م  ـــم تعن�ي اكم معـــالء، مل تعد املقدســـات وأمور دول�ة بيـــة �ج ســـالمية والعر مة االإ
أ
ســـتاذ: ُبليـــت اال

أ
اال

ســـالمية للخـــروج إىل املظاهرات والدعـــوة لتحر�ي القدس. ي للشـــعوب االإ
ميىز مام احلز فاكنـــت دعوة االإ

� طويال؟!
أ
ي من اال

أمحد: وما العمل هل ستظل القدس تعا�ز

ا؟ ناسبة يوم القدس العاملي هل ستشاركون ف�ي ة �ج ة كب�ي ستاذ: تذكرت غدا مس�ي
أ
اال

 أمحد وأسامة: ملاذا هذا اليوم، وما أمهيته؟

ر�ي القدس.
ة

ستاذ: هي خطوة من خطوات �
أ
اال



وبعد
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اليهود في زمن تجلي الحقائق

 ْ ــمُ
َ
ون

ُ
ل
ْ أ  �يَ

َ
ْ ال ــن ُدوِنــمُ  مِّ

ً
ــة

َ
ان

َ
وا ِبط

ُ
ِخــذ تَّ

َ
 ت

َ
زَ آَمُنــوا ال ــِذ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َ
يقــول هللا تعــاىل: »�يَ أ

 ُ ــ�جَ
ْ
ك

َ
ْ أ

ُ
وُرمه

ُ
ي ُصــد ِ

ــ�ز
زْ َواِهِهــْم َوَمــا �ةُ

ْ
ف
َ
َضــاُء ِمــْن أ

ْ
َبغ

ْ
ِت ال

َ
 َبــد

ْ
ــد

َ
ْ ق وا َمــا َعِنــمةُّ  َودُّ

ً
َبــاال

َ
خ

« )آل معــران:118(
َ

ــون
ُ
ْعِقل

َ
ْ ت نــمةُ

ُ
ِت ۖ ِإن ك �يَ

آ ْ
ُ اال ــمُ

َ
ــا ل نَّ  َبيَّ

ْ
ــد

َ
ۚ ق

لســنة إشــارة إىل 
أ
لذكــر دون اال فــواه �ج

أ
: وخــص تعــاىل اال ي ي تفســ�ي القرطــىج

ز
جــاء �

ي 
ز

ــم فــوق املتســ�ة الــذي تبــدو البغضــاء �
ز

ي أقواهلــم هــذه، �
ز

ــم � �ة �ش م و�ش
ة

تشــد�

ــود ومثلهــم املنافقــون هممــا حاولــوا تغليــف أفعاهلــم  عينيــه. وهــذه هي حقيقــة ال�ي

ــار،  ي الليــل وال�ز
ز

ــرات الســالم �
ة
رشــاد، وجنــدوا مكــرمه ملؤ� بعبــارات النصــح واالإ

ــد  ــدو عــى أفواههــم وق ــا يب ز م ــة لملســمل�ي ــد والكراهي مــل مــن احلق
ة

ــم � فقلو�ج

قــدام.
أ
ي فلتــات اللســان وزالت اال

ز
يظهــر �

موعــات  ــم حمج ــود جعلــت م�ز ي محلهــا ال�ي
بيثــة والطبــاع الســيئة الــىة صــال احلز إن احلز

ــم  ــدمه ال يقبلــون عي�ش ج
ز

�ائيــل � ز يدافــع الغــرب عــن بلــد الإ ي حــ�ي
منبــوذة فــ�ز

يطانيــا  يــاك وال روســيا وال �ج ز بذلــك فــال أمر ــد التــار�ي ــم امك ي�ش عــى أراض�ي

ءة  ــا ملــا تعملــه مــن د�ز ــاال واقتســمت مهعــم قطعــة مــن أراض�ي أفســحت هلــم حمج

ــم  ــم اممرســة حيا�ة ــل هل ــذي كف ــد ال ســالم الوحي ــارة لســان، وكن االإ ــق وحق خل

ام لكــن التمــرد طبــع اللئــام. بــل احــ�ة

ــم  ــالص م�ز ــعون إىل احلز ــدوا�أ ويس ــد ال ز أش ــمل�ي ملس ــوم �ج ــود الي ــص ال�ي ب وي�ة

ــل التاكليــف  ق
أ
ي �ج

ــا بعضــا، يعــىز ســالمية ببع�ز ــة واالإ بي ــم الشــعوب العر �ج برصز

ــن واالمه ويكشــف  ــم وم ــة لكــن هللا أراد أن يفضحه ر�ي ــأى عــن مــرح احلج ن و�ج

ــارات  ــف الشــعوب بعب ت ــوم �ة ــا مهعــم، فالي تن ــن خطا�ج ز والرمحــة م ــ�ي ــاء الل غط

ــد ســاعد�ز  ــة، وق اءة مطلق ــود والنصــارى �ج أ مــن ال�ي ــ�ج الشــجب واالســتناكر وتت

ي أوســاطنا.
ز

ــوعي � ــاع ال ــك ارتف عــى ذل



األهداف 

رسالتنا 

الريادة في نشر األحداث وتنمية الفكر والثقافة بمصداقية وموضوعية

نشــر أعمــال فكريــة وثقافيــة تراعــي قواعــد النشــر مــن حيــث جــدة الموضــوع 
ورصانــة الطــرح ودقــة النتائــج والموضــوع واالرتقــاء بالوعــي، ومخاطبــة 
ــة  ــز الهوي ــة وتعزي ــات المهن ــه مــع مراعــاة أخاقي ــات المجتمــع وأحزاب كل فئ

ــة. ــات بوســائل حديث ــز المــوارد والخدم ــة، وتمي الوطني

*رفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع 
*المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها 

*تشجيع نشر أعمال الفكر ودعم الموهوبين ال سيما المرأة 
*إتاحة الفرصة لتبادل اآلراء وإبراز دور المرأة 




