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اإلنسان.. محور التنمية

ــز الصمود اليماني يف  ــد نتطلع أن يكون العام 2018م عام تعزي ــن يف مستهل عام جدي ونح
ــاع أن يقود مسار  ــا اليمني استط ــع القول ان شعبن ــات املصريية، ونستطي ــة التحدي مواجه
التحول الحضاري بكفاءة مشهودة واقتدار عظيم ليجعل هذا الوطن شامخا وقويا بني األمم 
ــر لها من أمن واستقرار واطمئنان ورسوخ يف قيم التآخي والتكافل  ــي تقاس قوتها بما يتوف الت

والتالحم.
اليمن اليوم أحوج ما يكون إىل التفاف عقالء اليمن وأبنائه األوفياء حول املصلحة الوطنية 

العليا بما يرسخ عوامل األمن واالستقرار والسالمة العامة للنسيج االجتماعي.
 نأمل أن تتضافر الجهود واإلمكانيات من أجل تنمية املجتمع وأن يكون الهدف األسمى لكل 

خطة تنموية هو تأهيل اإلنسان اليمني وتفعيل دوره يف عملية التنمية الشاملة.

الحصار الجائر..  عدوان ممنهج
1000 يوم وأكرث وشعب الصمود الصادق، يقدم أروع نماذج التضحية 

واإليثار يف مختلف جبهات العطاء الوطني.
ــد أذناب املحتل  ــدو، وجبهات الداخل ض ــات املواجهة مع الع جبه
ــود الغامر، العيص عىل االنكسار  ــوره فاقد االنتماء.. يا لهذا الصم وطاب

إنها أسطورة الدم والبطولة تنبثق من يوميات العشق واألرض.
ــهيد ديمومة  ما زالت شمس بالدي تعانق املجد كل صباح تمنح الش
ــذه األرض، لقد خنت  ــت نجل ه ــن املرتزق: لس ــول للخائ ــود ، وتق الخل
ــاكلة فهم مجرد أشباح  نواميس الكون واإليمان ومن سار عىل هذه الش

كالحة الوجوه واألرواح. 

هواجس يمانية

رؤى معاصرة
ــا مرهون  ــعوب يف هذه الدني ــب من الش أي شع
ــرة وشعب  ــن دولة مستق ــإذا سمعت ع ــه ف بثقافت
ــع، وإذا  ــة فيها مرت ــم أن سقف الثقاف ــد فاعل سعي
رأيت بالداً تتجرع النكد واألزمات ويعيش شعبها يف 
شقاء فاقتنع أن ثقافته ناقصة, هذه املسلمات هي 
ــاف التي تلتصق ببعض  معيار التسميات واألوص
ــي األول والعالم  ــعوب كالعالم الصناع ــم والش األم

الثاني والعالم الثالث.
ــزء منه يظل  ــل واليمن ج ــي كك ــا العرب يف عاملن
ــياً وال يعاد إال القسم األدنى  الجانب الثقايف هامش
ــرصف لهذا الجانب  ــام وامليزانية التي ت من االهتم
ــه دائماً ما  ــني في ــظف والعامل ــد الش ــدة إىل ح زهي
ــات ذات الطابع  ــداء يف الرصاع ــش الف ــون كب يكون
السيايس بل ويوصمون باألعداء إذا ما حاولوا نقد 

ــرة االتهام واملالحقة  ــري ويظل املثقفون يف دائ ما يج
ــون  ــة ويتسول ــون الفاق ــم يعيش ــد يف جعله والتعم

لقمتهم. 
هذه حقيقة واقعنا العربي املصنف بالعالم الثالث 
ــدان التي تحرتم العقل  بل ويف أدنى سالمله, ففي البل
ــرى املثقف عنوانها وتقدم له كل اإلمكانيات املتاحة  ت
ــا البلدان التي تكرس الجهل ترى املثقف  للحياة، وأم
ــل جهدها للتضييق  ــص به الدوائر وتعم خصماً ترتب
ــا نحن العرب يف الصفوف  ــه، وهذا هو سبب بقائن علي

الخلفية مع األسف الشديد.
ــا تمر بفرتة  ــن حولنا وبالدن ــدل م ــوال تتب إن األح
ــون العلم  ــب الوقوف بعزيمة يك ــال صعبة تتطل انتق
ــريات األحداث  ــل مع متغ ــا للتعام ــة واجهته والثقاف
ــد  ــرن الواح ــن الق ــع األول م ــن يف الرب ــا ونح ال سيم

ــات إيجابية وسلبية  ــن وما يحمله من تجلي والعرشي
ــاح املطامع والعوملة تهب بقوة ال يمكن مواجهتها  وري

إال بعقول جديدة وثقافة عالية املستوى.
ــة  ــة وطني ــة إىل اسرتاتيجي ــا بحاج ــك فإنن ولذل
ــة  ملواجه ــداد  واالع ــل  املستقب ــاق  آف ــرشاف  الست
ــات  ــث املؤسس ــر وتحدي ــة وتطوي ــات املاثل التحدي
الثقافية وتحقيق تنمية ثقافية وتأسيس بنية تحتية 
ــاملة  ــاً للنهوض بالتنمية الش ــكل أساساً محوري تش
ــيش للمجتمع وتطوير  ــع املستوى املعي يف البالد ورف
مستواه الثقايف والسيايس ليصبح قادراً عىل التفاعل 

والحوار مع املجتمعات االخرى بصورة إيجابية.
فاملفهوم الشامل للتنمية الثقافية هو أنه تجسيد 
فعيل لتعبري مجتمعي ارادي هادف يمكن املجتمع من 

خوض عملية ابداعية ذاتية كما وكيفاً.
ــو جزء من  ــة ه ــة اليمني ــة الثقافي ــوم الهوي ومفه
ــرتك معها يف الجذور  ــة العربية واإلسالمية تش الثقاف
ــا تستوعب  ــداع والعطاء كم ــة واالب ــة واللغ التاريخي
ــا يحتويه من  ــاري اليمني القديم وم ــوروث الحض امل
ــة قابلة  ــل روحي ــادات وتقاليد ومث ــم وع ــت وقي ثواب
ــة  ــات الطبيعي ــريات واالحتياج ــع املتغ ــش م للتعاي
واالجتماعية وال بد يف هذا السياق أن نجزم أن الثقافة 
ركن من أركان اليمن وحق اإلنسان اليمني يف اكتساب 
الثقافة واالقرار بديمقراطية الثقافة واالبعاد القومية 

واإلنسانية لها.
ــار  ــوض غم ــا أن نخ ــرية وعلين ــات كب إن التحدي
مواجهتها ولكن من خالل العلم وتوسيع رقعة الثقافة 
ــل عدو أسايس وال ننتظر  عىل خريطة الوطن فالجه

أن يأتينا خري من خالله.
وللتذكري فاليمن إىل حد اآلن يفتقر ألدوات الثقافة 
ــرسح وال مطابع لكتاب وال  ــة فال سينما وال م الرئيسي
ــات ثقافية فاعلة وال معارض سنوية لتسويق  مؤسس

إبداعات األدباء والكتاب.

ــعب ودمر  ــل الرئيس السابق صالح بعد أن قتل أبناء الش قت
ــل مع  ــب عىل كل املتناقضات إال انه فش ــن وحاول أن يلع الوط

أنصار الله وها هو اليوم يلقى مصريه وهكذا مصري كل ظالم.
نيا من ذَكر  فإنَّ الله - سبحانه وتعاىل - خَلق النَّاس يف هذه الدُّ
ــوا ويتآَلفوا، ويتعاوَنوا  ــى، وجعلهم شعوًبا وقبائل ليتعارَف وأُنث
ــر باملْعروف وأفعال الخري، وكذِلك  عىل الِربِّ والتَّقوى، وعىل األم
ــْدوان، وعىل النَّهي عن املنكر  ــي يتعاوَنوا عىل دْفع اإلْثم والُع لَك
ــىل أحد، وال يتجربَّ أحٌد عىل  ، فال يتكربَّ أحٌد ع ّ ــن أْفعال الرشَّ وع

أحد.
ــد أمر الخالُق عباَده هؤالِء عن طريق األنبياء واملُرْسلني،  ولق
ين واملنِذرين بأَن يكونوا إخوًة متحابِّني فيما  وعن طريق املبرشِّ
اُحم، ولكنَّه يف  فقة والرتَّ بينهم، تُسود بينهم عالقاُت املحبَّة والشَّ
ــس الوقت حرَّم عليهم أمرًا، هذا األمر هو صفة املُْجرمني، هذا  نف
افلني، فكم من  ــوى بها إىل أسفِل السَّ ة إالَّ ه ــر ما شاع يف األُمَّ األْم
مْت بسبب ِفْعلهم لهذا  بيوٍت عامرة، وكم من قصوٍر شاِمخة تهدَّ
ــادة، وتسود بني أفراِدها  ع ــر، وكم من أُرسٍة كانت تظلُّها السَّ األْم
ــر بينهم أحاط بها  ــار هذا األم ــة والتَّعاون، فبسبب انِتش املحبَّ
قاء، ونزلت بها املصائب واملِحن، هذا األمر لخطورِته؛ حرَّمه  الشَّ
ْلم، وما أدراك  الله عىل نفِسه قبل أن يحرَِّمه عىل النَّاس، إنَّه الظُّ

لم؟ ما هو الظُّ
لم ظلمات يوم القيامة، واستمع معي إىل كالم الله - تعاىل  الظُّ
ــي َحرَّْمُت  ــا ِعَبادي، إنِّ ــث القُديس: ((َي ــول يف الحدي ــو يق - وه
ــال َتَظاَلُموا))؛ رواه  ــيس وَجَعْلُتُه بْيَنكم ُمَحرًَّما، َف ْلَم عىل َنْف الظُّ

مسلم.
ــدود التي  ــاوزة الح ــم هو ُمج ل ــو الظلم؟ الظُّ ــرى ما ه ــا ُت في
ــىل الحرمات التي قدَّسها  ــا الله - عزَّ وجلَّ - والتَّطاُوُل ع رشعه
ــم، وَقْذُف  ــُة ماله ُظْل ــم ُظْلم، ورسِق ــب املسل ــاب؛ فتْعذي ربُّ األْرب
الم أنَّ املظلوم يف ذلك اليوم  ــه ظلم، وقْتُله ُظْلم، وليعلم الظَّ نساِئ
ــي ال ُيظلم فيها  ــة الرَّبَّانيَّة الَّت ــام املحكم ــب سُيوقفه أم العصي

أحد، "وسَيْعَلم الَّذين ظَلموا أيَّ منقلٍب ينقلبون".
الم: أيُّها الظَّ

، أو  أظننَت أنَّ ظلمك للمسلمني واملسلمات؛ من َرضٍْب أو سبٍّ
ــل ماٍل بالباِطل أو أْكل مال يتيٍم - سيضيع  ــم أو تزوير، أو أْك شْت

ُسًدى؟! كال، كال؛ بل إنَّ الّظلم ظلمات يوم القيامة.
ــك، يا َمن دعْتك  ــاك منِصُبك، يا َمن دعاك كرسيُّ فيا َمن دع
ــم الضعفاء  ــىل ُظل ــك وقدرُتك ع ــك قوَّت ــن دعْت ــا َم ــك، ي ُت صحَّ
ــدرة الله - جلَّ وعال  ر ق ــراء واملستضعفني من العباد، تذكَّ والُفق
املني،  - واْعلْم يقيًنا بأنَّ الله هو الَّذي سيقتصُّ للمْظلوم من الظَّ
ــريًا أو كبريًا؛ فإنَّه  ــع أنواعه، سواء كان صغ ْلم بجمي ــَذِر الظُّ فاح

ظلمات يوم القيامة.
ــن تأكل أموال  لَم، يا َم ــاك الظُّ ــارك، إيَّ ــن تْعتدي عىل ج يا َم
ــاَث من املرياث  ــا َمن َتحرم اإلن ْلم، ي ــل، إيَّاك الظُّ ــاس بالباِط النَّ
لم،  ْلم، يا َمن تْؤذي املسلمني، إيَّاك الظُّ كور، إيَّاك الظُّ وُتْعطي الذُّ

يا َمن ُتساعد عىل تْعذيب األبِرياء وقْتلهم، إيَّاك الّظلم.
حيحني من حديث ابِن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ - صىلَّ الله  ففي الصَّ

اه بالوصايا  ــل إىل اليمن وصَّ ــه وسلَّم - ملَّا بعث معاَذ بن جب علْي
ــا أْن قال له املصطفى - صىلَّ  ــة، وكان من بني هذه الوصاي الغالي
ــه علْيه وسلَّم -: ((اتَِّق َدْعَوَة املَْظُلوِم؛ فإنَّها َلْيَس َبْيَنها وَبنْيَ  الل

اللَِّه ِحجاٌب)).
ــوىس األشعري أنَّ  ــني من حديث أبي ُم حيح ــل ورد يف الصَّ ب
ــال: ((إنَّ اللََّه َلُيْمِيل  ــب النَّبي - صىلَّ الله علْيه وسلَّم - ق الحبي
اِلِم، حتَّى إِذا أَخَذُه َلْم ُيْفِلْتُه))، وقرأ النَّبّي - صىلَّ الله علْيه  ِللظَّ
ــَك إذا أََخَذ اْلُقرَى  ــاىل -: " َوَكَذِلَك أَْخُذ َربِّ ــم - قوَل الله - تع وسلَّ

َوِهَي َظاِلَمٌة إِنَّ أَْخَذُه أَِليٌم َشِديٌد  [هود: 102].
ــذي رواه ابن حبَّان َعْن  ــًدا هذا الحديث الَّ ــل تدبَّر معي جيِّ ب
ــهِ - صىلَّ اللَُّه َعَلْيِه  ا رََجَعْت إىل رَُسوِل اللَّ ــٍر، قاَل: َلمَّ سيِّدنا َجاِب
ُثوِني ِبأَعاِجيِب ما رَأَْيُتْم  وسلَّم - ُمَهاِجرُة الَبْحِر، َقاَل: ((أال ُتَحدِّ
ِبأرِْض الَحَبَشة!))، قاَل ِفْتَيٌة ِمْنُهْم: َبىل َيا رَُسوَل اللَّه، َبْيَنا َنْحُن 
ُجُلوٌس َمرَّْت ِبَنا َعُجوٌز ِمْن َعَجاِئِز رَهاِبيِنِهم، َتْحِمُل عىل رَأِْسَها 
ــرَّْت ِبَفًتى ِمْنُهْم، فَجَعَل إْحَدى َيَدْيِه َبنْيَ َكِتَفْيها  ُقلًَّة ِمْن َماٍء، فَم
ا ارَْتَفَعْت  ــا، فَلمَّ ــرَّْت عىل رُْكَبَتْيها، فاْنَكَرسَْت ُقلَُّته ُثمَّ َدَفَعها، فَخ
اْلَتَفتْت إِلْيِه فَقاَلْت: َسْوَف َتْعَلُم - َيا ُغَدُر - إَذا َوَضَع اللَُّه الُكْرِيسَّ 
ــلُ ِبما َكاُنوا  ، وَتَكلََّمِت األْيِدي واألرُْج ــنَ ــنَي واآلِخِري وَجَمَع األوَِّل
َيْكِسُبون، فَسْوَف َتْعَلُم َكْيَف أْمرِي وأَْمرَُك ِعْنَدُه َغًدا! َقاَل: َيُقوُل 
ــوُل اللَِّه - صىلَّ اللَُّه َعَلْيه وسلَّم -: ((َصَدَقْت، َصَدَقْت، َكْيَف  رَُس

ًة ال ُيْؤَخُذ ِلَضعيِفِهم ِمْن َشديِدِهْم؟!)). ُس اللَُّه أُمَّ ُيَقدِّ
ــن شديِدهم  ــة ال يْؤَخذ م ــه أُمَّ ــدِّس الل ــف يق ــه، كي ــم والل نع
ــرتم فيها الكرامات، ال  ة ال ُتح ــم؟! وكيف يقدِّس الله أمَّ لضعيِفه
ة ُتسفك  ــا األعراض واألنساب؟! كيف يقدِّس الله أمَّ ُتصان فيه

ة بهذه  الم؟! أمَّ ــربيء، ويربَّأ فيها الظَّ ماء، ويتَّهم فيها ال فيها الدِّ
مار، وَمحكوم  األخالقيَّات الفاسدة محكوٌم عليها يف الّدنيا بالدَّ

لم يف اآلخرة بالنَّار. عىل أفراِدها من أهل الظُّ
ــرَت - أخي املسلم - يف مجتمع املسلمني اليوَم، ستِجد  لو نظ
ــاء ال ُحرمة لها، ُيقتل كّل يوم العرشات؛ بل املئات، املوت  أنَّ الّدم
ــة النَّاس..  ــري ُتْقَتل ومن عامَّ ــة، طواب ــالد املسلمني بالجمل يف ب
ــا التَّفجريات  ــاء، ضحاي ــاال دون استثن ــا وأطف ــاء وشيوخ نس
ــارًا، يف األسواق ويف  ــا وجه ــًال ونهارًا، علًن اعة لي ــدار السَّ ــىل م ع
ــمَّ تْفجريها  ــوت وتْفخيخها ث ــدارس والجامعات، نسف البي امل
عىل ساِكنيها، قْتل السجناء وتْصفيتهم إثر التَّعذيب وبأحَدث 
ــة املسلم  ــَة لها، ُحرم ــْت ال قيم ــم أصبح ــة املسل ــرق، ُحرم الطُّ

أصبحْت ِسْلعة رخيصة يف أسواِقنا.
ــذا اْبُن ُعَمَر - ريض الله عنهما - َنَظَر َيْوًما إىل الَكْعبِة، فَقال:  ه
ــًة ِعْنَد اللَِّه  ــُن أْعَظُم ُحرَْم ــَم ُحرَْمَتِك! واملُْؤِم ــا أْعَظَمِك وأْعَظ "م
ــم -: ((قْتُل املْؤِمن أعظم  ــال - صىلَّ الله علْيه وسلَّ ــِك"، بْل ق ِمْن

نيا))؛ رواه النَّسائي. عند الله ِمن زوال الدُّ
ــه علْيه وسلَّم  اعة كما قال - صىلَّ الل ــات السَّ ــذه من عالم وه
ــا الَهْرُج  ــْرُج))، َقاُلوا: وَم ــى َيْكرُثَ الَه ــُة حتَّ اَع ــوُم السَّ -: ((ال َتُق
ــُل))، ويف لفظ: ((ال يْدري  ــال: ((الَقْتُل الَقْت ــا رَُسوَل اللَّه؟ َق َي
ــم ُقِتل!))؛ رواه البخاري  ــُل فيم َقَتل، وال يدري املقتوُل في القات

ومسلم.
ــل املسلمني األبرياء -  ــول لكّل َمن يقتل ويساعد يف قْت أنا أق

ــم تظنُّون أنَّكم ستْنجون  املون، إن ُكنت ــول لهم: أيُّها الظَّ أق
ــًة أُخرى  ــوا أنَّ هناك َمحكم نيا، فاْعلم ــم الدُّ ــن َمحاِك م

ــع، تلك  ــة وال شفي ــا واسط ــْت فيه ــوة، وليس ــا رش ــْت فيه ليس
املحكمة التي شعارها: " وَال َيْظِلُم َربَُّك أََحًدا"  [الكهف: 49].

ر - أخي املسلم - أنَّ الله تعاىل غافٌل عن هؤالء وعن  وال تتصوَّ
ــنُي، إنَّ الله  ــاىل - يعلم خائنَة األع ــل إنَّ الله - تع ــم، ال؛ ب أعماله
ــم؛ لكي يزْدادوا  رهم وُيمهله ــه خافية؛ ولكنَّه يؤخِّ ال َتخفى علي
ــاك: "َوِقُفوُهْم إِنَُّهْم َمْسُؤوُلوَن  آثاًما مع آثاِمهم، ثمَّ يقول لهم هن

" [الصافات: 24].
ــاك؟! ماذا  الم هن ــواب الظَّ ــاذا سيكون ج ــا ليت ِشْعري م في
ــيء املقتول  ــذي يج ــك اليوم الَّ ــل يف ذل ــواب القاِت ــون ج سَيك
ــخُب دًما حتَّى يأتَي  املْظلوم آخًذا بتالبيب قاِتله، وأوداُجه تش
العرش، حتى يصل إىل املحكمة، فيقول املقتول: يا رب، سْل هذا 
ــيل؟ فيسأله الله -  ــذي دفعه إىل قْت بب الَّ ــي، ما هو السَّ ــَم قتلن ِل
ــا الَّذي دفعك إىل قْتِله؟ فيقول  ــزَّ وجلَّ -: يا فالن، ِلَم قتلَته؟ م ع
ــزَّة لفالن، قتلته ألنال رضا  الم: يا رّب، قتلُته لتكون الع ــذا الظَّ ه
ــالن، قتلُته لتكون  ــا من ف ــل أن أنال منصًب ــالن، قتلُته من أْج ف
العزَّة لفالن، فيقول له الله - تعاىل -: تِعست؛ بل العزَّة يل، خذوه 
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها  ــا ُمَتَعمِّ إىل النَّار، " َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًن
َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما " [النساء: 93].

ــذي يرويه مسلم يف  ــذا الحديث الَّ ــا الظالم، اسمع إىل ه أيه
ــه علْيه وسلَّم - يوًما أصحابه،  ــه: سأل النَّبيُّ - صىلَّ الل صحيِح
ــال: ((أتدروَن َمِن املُْفِلُس؟)) قالوا: املْفلُس ِفيَنا َمْن ال ِدرَهَم  فق
تي َمْن يأتي َيوَم القياَمِة  ــاع، فَقاَل: ((إنَّ املُْفلَس ِمْن أُمَّ َلُه وال َمَت

بصالٍة وصياٍم وزَكاٍة، ويأتي وَقْد َشَتَم َهَذا، وَقَذَف َهَذا، وأََكَل ماَل 
َهَذا، وَسَفَك َدَم َهَذا، وَرضََب َهَذا، فُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِته، وَهَذا 
ــل أْن ُيقَىض َما َعَليِه، أُِخَذ  ــْن َحسناتِه، فإْن َفِنَيْت َحَسناُته َقْب ِم

مْن َخَطاياُهم َفُطرَِحْت َعَليِه، ُثمَّ ُطِرَح يف النَّاِر)).
ــل معي أّيها املسلم، لقد صىلَّ وزكَّى وصام، ولكن مع ذلك  تأمَّ
ونه جرًّا ليقفوه  ــروَن له يوم القيامة، يجرُّ ها هم املْظلومون يظه
ــذا يجرّه من ظْهرِه، وهذا يجرُّه من  ــني يَدي الله - جلَّ وعال -: ه ب
لحيته، وهذا يجرّه من َيمينه، وهذا يجرُّه من يساره، فإذا أوقفوه 
بني يَدي الله، يقول أحد املْظلومني: يا رّب، هذا شتمني، واآلخر 
ــي، واآلخر يقول: يا رّب، هذا اغتابني،  يقول: يا رب، وهذا ظَلمن
اء، واآلخر يقول:  ني يف البيع والرشِّ واآلخر يقول: يا رّب، هذا غشَّ
لم، فجامل  ــا رّب، هذا وجدني مظلوًما وكان قادرًا عىل دْفع الظُّ ي
الَم وتركني، واآلخر يقول: يا رّب، هذا جاورني فأساء  ونافق الظَّ

بني وقتلني... جواري، واآلخر يقول: يا رّب، هذا عذَّ
ــني يَدي امللك  ــا متعلًِّقا بك ب ني ــن ظلمَته يف الدُّ ــرتى كلَّ َم س
ــذوا من  ــف، فيقال: ُخ ــت واق ــه وأن ــب بحقِّ ــال - ُيطاِل ــلَّ وع - ج
حسناِته، فتنظر إىل صحيفِتك الَّتي بني يدْيك، فرتاها قد خَلْت 
ــا طوال عمرِك، فترصخ  ــن الحسنات التي تِعبت يف َتحصيله م
وتقول: أين حسناتي؟! أين صالتي؟! أين زكاتي؟! أين قرآني؟! 

أين طاعتي؟! أين؟! أين؟! أين...؟!
ــت إىل صحائف َمن  ــد ُنقل ــني؟! لق ــي يا مسك ــن ِه ــرف أي أتع
ــك، وبقي أهل الحقوق  نيا، واآلن فِنيت حسناُت ــم يف الدُّ ظلْمَته
ــادون عىل الله - جلَّ وعال - أن ُيعطيهم حقوَقهم منك، فيأمر  ُين
ــقُّ - سبحانه - أن يؤَخذ من سيئاِت َمن ظلمَتهم يف دنياك؛  الح
ــقُّ - تبارك وتعاىل -: "  ــرح عليك ثمَّ ُتطرح يف النَّار، قال الح لُتط
رُُهْم ِلَيْوٍم  اِلُموَن إِنََّما ُيَؤخِّ ا َيْعَمُل الظَّ ــالً َعمَّ وََال َتْحَسنَبَّ اللََّه َغاِف
َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبَصاُر * ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم َال َيرَْتدُّ إَِلْيِهْم 
َطرُْفُهْم َوأَْفِئَدُتُهْم َهَواٌء * َوأَْنِذِر النَّاَس َيْوَم َيأِْتيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل 
ِبِع  ــْب َدْعوََتَك وََنتَّ ــا إىل أََجٍل َقِريٍب ُنِج رَْن ــوا َربََّنا أَخِّ الَِّذيَن َظَلُم
ــْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل * َوَسَكْنُتْم  ــَل أََوَلْم َتُكوُنوا أَْقَسْمُتْم ِم الرُُّس
ــَف َفَعْلَنا ِبِهْم  َ َلُكْم َكْي ــنيَّ ــوا أَْنُفَسُهْم وََتَب ــِن الَِّذيَن َظَلُم ِيف َمَساِك
ــْم َوِعْنَد اللَِّه َمْكرُُهْم َوإِْن  ــا َلُكُم اْألَْمَثاَل * َوَقْد َمَكُروا َمْكرَُه ْبَن َوَرضَ
ــُه اْلِجَباُل * َفَال َتْحَسنَبَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه  َكاَن َمْكرُُهْم ِلَتُزوَل ِمْن
ُل اْألَرُْض َغْريَ اْألَرِْض  ــدَّ ــْوَم ُتَب ــٌز ُذو اْنِتَقاٍم * َي ــُه إِنَّ اللََّه َعِزي رُُسَل
ــاِر * وََترَى اْلُمْجرِِمنَي َيْوَمِئٍذ  ــَواُت َوَبَرُزوا ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّ َم َوالسَّ
ُمَقرَِّننَي ِيف اْألَْصَفاِد * َرسَاِبيُلُهْم ِمْن َقِطرَاٍن وََتْغَىش ُوُجوَهُهُم النَّاُر 
يُع اْلِحَساِب * َهَذا  ــزَِي اللَُّه ُكلَّ َنْفٍس َما َكَسَبْت إِنَّ اللََّه َرسِ * ِلَيْج
َر أُوُلو  كَّ ــَالٌغ ِللنَّاِس َوِلُيْنَذُروا ِبِه َوِلَيْعَلُموا أَنََّما ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َوِلَيذَّ َب

اْألَْلَباِب " [إبراهيم: 42 - 52].
لم، وأن نِقف  ــَذر من الظُّ ــإذا كان األمر كذلك، فال بدَّ من الح ف
مع أنُفِسنا وقفة مراجعة ونسأل أنُفَسنا: ما هو حاُلنا يف بيتنا؟ 
املني  ــا؟ ويف املوقع الَّذي نكون فيه، هل نحن من الظَّ ويف وظيفِتن

أو املْظلومني؟
الم - أنَّ الّدنيا لن تدوَم ألحد، وأنَّ املال ال يدوم  اعلم - أّيها الظَّ
ة ال تدوم ألحد، وأنَّ املنصب ال يدوم ألحد، ولو  ألحد، وأنَّ الّصحَّ
ــوت وسَتْرتك الدنيا  ــل إليك، واعلم أنَّك ستم دام لغريك ما وص

وستِقف يوم القيامة أمام الله - تعاىل.

ــل  ــان يواص ــوة وإيم ــل ق بك
الوطن اليمني مسرية التصدي 
ــودي األمريكي  ــدوان السع للع
وتقديم انصع صور االستبسال 
ــراب الوطن  ــن أجل ت والفداء م

الغايل.
إن الحصار الجائر واستمرار 
ــع  املجتم ــداءات  ن ــل  تجاه
ــع الحظر  ــدويل بخصوص رف ال

ــارات واملنافذ  ــن املوانئ واملط ع
استهداف لكل القيم الحضارية 
واملدنية وحقوق اإلنسان ويضع 
ــوق  بالحق ــة  املعني ــات  املنظم
والحريات أمام تحدي إعادة ما 
ــآت تعليمية  تم تدمريه من منش
ــام  ــؤدي مه ــة ت ــق صحي ومراف

خدمية للمجتمع.
مدير عام مكتب األشغال 
العامة
محافظة صنعاء

إسماعيل  المقالح

َّعميد ركن/ مساعد الحريري َ َّ أَّ َّ َّأ َّ ِّْ ْ

ويلك أيها الظالم من املظلومويلك أيها الظالم من املظلوم

مجيب ردمان

عادل أبو زينة  

قت، كيف 
ًة ال ُيْؤَخُذ ِلَضعيِفِهم ِمْن َشديِدِهْم؟!)). ُس اللَُّه أُمَّ ُيَقدِّ

: ((صدقت، صدق ــول اللِه  صىل الله عليه وسلم  : ((رس ــول اللِه  صىل الله عليه وسلم  رس
ــن شديِدهم  ــة ال يْؤَخذ م ــه أُمَّ ــدِّس الل ــف يق ــه، كي ــم والل نع

م ِمن شديِدِهدس الله أمة ال يؤخذ ِلضعيِفِهم ِمن شديِدِهم؟!)). ِ له أمة ال يؤخذ ِلضعيِف
ــرتم فيها الكرامات، ال  ة ال ُتح ــم؟! وكيف يقدِّس الله أمَّ لضعيفه
م ِ م

ة ُتسفك  ــا األعراض واألنساب؟! كيف يقدِّس الله أمَّ ُتصان فيه
م م مِ م ِ

ــم قِتل!))؛ رواه البخاري  ــل فيم قتل، وال يدري املقتول في القات
ومسلم.

ــل املسلمني األبرياء -  ــول لكّل َمن يقتل ويساعد يف قْت أنا أق
مم

ــم تظنُّون أنَّكم ستْنجون  املون، إن ُكنت ــول لهم: أيُّها الظَّ أق
بر ني ل يف وي ل ي ن ل نيول ل يف وي ل ي ن ل ل

ــًة أخرى  ــوا أنَّ هناك َمحكم نيا، فاْعلم ــم الدُّ ــن َمحاِك م
ــم تظنون أنكم ستنجو ــول لهم: أيها الظاملون، إن كنت ــم تظنون أنكم سأق ا الظاملون، إن كنت

ــه عليه وسلم  يوما أصحابه، ــه: سأل النبي  صىل الل صحيِح
درَهَم ال َمْن فيَنا املْفلُس قالوا: املْفلُس؟)) َمن ((أتدروَن ــال: فق

ب يو م و ي ىل بي ل ِ بي يو م و ي ىل بي ل
تي َمْن يأتي َيوَم القياَمِة ــاع، فَقاَل: ((إنَّ املُْفلَس ِمْن أُمَّ َلُه وال َمَت
ــال: ((أتدرون مِن املفِلس؟)) قالوا: املفلس ِفينا من ال ِدرهم ــال: ((أتدرون مِن املفِلس؟)) قالوا: املفلس ِفينافق ق

حسن الدبعي

»محمد« ثالث أكرث األسماء انتشارا بني مواليد فيينا

ثقافة الهوية 

ــة لعام  ــات الرسمي ــفت نتائج اإلحصائي كش
2017م يف النمسا، أن اسم "محمد» هو ثالث أكرث 
األسماء رواجا بني الذكور املولودين يف العاصمة 
ــدر»  ــن "ألكسن ــل م ــد ك ــام 2017م، بع ــا ع فيين

و»ماكسيميليان».
ــغ»  ــني زيتون ــة "كرون ــك صحيف ــادت بذل أف
ــود اسم  ــرية إىل أن وج ــة، مش ــة النمساوي اليومي
ــاء املواليد األكرث  ــد» يف مقدمة قائمة أسم "محم

انتشارا يف فيينا يعد "تغريا ثقافيا» يف البالد.
ووفق الصحيفة، فإنه بصفة عامة لم يحصل 
ــم "محمد» عىل املرتبة الثالثة، لكن بعد جمع  اس
ــب بها االسم،  ــاءات املختلفة التي يكت ــل الهج ك
 ،«Mohamad«و  ،«Muhamed" ــا  بينه ــن  وم

و»Muhammad»، حل االسم يف تلك املرتبة.

ــم "ألكسندر» 175،  ــن حملوا اس وبلغ عدد م
و»ماكسيميليان» 161، و»محمد» 159، حسب 

املصدر ذاته.
ــا من طالبي  ــا نحو 90 ألف ــت النمس واستقبل
ــام 2015م؛ ما يمثل أكرث من 1 %  اللجوء خالل ع
ــذي يبلغ حاليا نحو 8 ماليني  من عدد سكانها ال

و623 ألف نسمة.
ويذكر يف هذا السياق، أن اسم "محمد» دخل 
ــة لألطفال يف  ــرث شعبي ــاء الـ10 األك ــة أسم قائم
ــز يف اململكة املتحدة، متجاوزا وليام  إنجلرتا وويل
ــائعة  وجيمس ودانيال، وغريها من األسماء الش
ــة  ــن وكال ــات م ــا لبيان ــالد، وفق ــا يف الب تاريخي

اإلحصاء الوطنية الربيطانية.

ــم للبغي واإلبادة والعدوان الهمجي فإنها  عند ما تتعرض األم
تدخل مراحل بالغة الحرج , فيتهدد وجودها اإلنساني وبقاءها 
الحضاري ومقومات حياتها , وحقوقها ومصالحها , وقد  تتعرض 
ــا  ــا وكرامته ــح مستقبله ــالل ويصب ــعوب لالحت ــان والش األوط
ــز الحضارات  ــربى تتماي ــك التحديات الك ــك يف ظل تل ــىل املح ع
ــول جوهر األمم  ــود , كما تظهر الحقيقة ح ــا عىل الصم يف قدرته
ــار.. يف هذا  ــة واالنتص ــىل املقاوم ــا ع ــا وقدراته ــة معادنه وصالب
ــرشي بدراسة عوامل  ــم طالب التاريخ واالجتماع الب السياق يهت
ــات وخربات الدفاع  ــاف مقوم الصمود والكفاح لدى األمم واكتش
ــة وواسعة فيها  ــكل عام هي حالة جامع ــن الوطن , الثقافة بش ع

ــال واملأثورات  ــد الحضارية , واألمث ــدات والتقالي ــار واملعتق األفك
ــخ , واالغنيات املعربة عن  ــة األمم , ووصفات الطب ــربات وحكم وخ
روح الشعوب , ورؤية الناس ألنفسهم وتصوراتهم عن اآلخر وعن 
ــة القضايا والهموم اإلنسانية  ــم , وطرائق تفكريهم حول كاف العال
ــا األمم  ــربة تحياه ــي حالة وخ ــال فه ــاح والنض ــة الكف ــا ثقاف أم
ــي والعدوان ولذلك  ــة النابضة بالحياة التي تتصدى للبغ النبيل
ــرب مختلف وسائل ومستويات  فهي تنهض يف وجه التحديات ع
ــل الدفاع  ــاح, ووسائ ــات وأدوات الكف ــط آلي ــن ابس ــة، م املواجه
املدني إىل التحليل االسرتاتيجي الثاقب الذي يعطي كفاح األمم 
ــم للعدوان وتمر  ــا تتعرض هذه األم ــاراً ورؤية ومعنى وعندم مس
ــة فإنها تستمد قدرتها من إيمانها  بمنعطفات وتحديات مصريي

الراسخ ومخزونها الحضاري .  

أ/ مازن النجار
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