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الشهيد القشيبي..
صموداسطوري وتضحية دفاع ًا عن
الوطن واجلمهورية والثورة
«سأقاتل ومعي كل الشرفاء من أفراد اللواء  310ولن أخون شرفي
العسكري والقسم الذي عاهدت به اهلل ثم الوطن على حماية الشعب
وسالمة أراضيه».

عبدالله املنيفي
تلك كانت آخر تصريحات الش� � ��هيد املناضل العميد
حميد القش� � ��يبي ،قائد اللواء  310في محافظة عمران،
أثناء حصار ميليش� � ��يات التمرد احلوث� � ��ي لقيادة اللواء
األس� � ��بوع املاضي ،ومنذ ذلك الي� � ��وم لم يتضح مصير
الرجل الذي صمد في وجه جماعة احلوثي املس� � ��لحة،
ألكث� � ��ر من ثالثة أش� � ��هر ،قبل أن تس� � ��قط عمران نتيجة
التخاذل ،وتصبح منطقة أشباح بعد أن شرد احلوثيون
أهلها ونهبوا املنازل واملؤسسات اخلدمية واخليرية.
بعد معركة شرس� � ��ة وصل خبر استش� � ��هاد العميد
حميد القش� � ��يبي قائد اللواء  310بعمران ،إلى مسامع
اليمني� � ��ن ،وكان كقنبلة انفجرت على رؤوس� � ��هم ،ليعم
احلزن أرجاء الوطن ،وتألم اجلميع -باس� � ��تثناء قتلته-
على رجل هو آخر نس� � ��خة من املناضلن السبتمبرين،
الذي� � ��ن ناضلوا في مختلف مراحل النضال الوطني بد ًء
من معارك الدفاع عن اجلمهورية إلى حركة التصحيح
التي قادها الرئيس الش� � ��هيد احلم� � ��دي ،وما تالها من
مراح� � ��ل ،واعتبروا استش� � ��هاده بداي� � ��ة منعطف خطير
كون� � ��ه كان ميثل «املطب» االكبر أمام مش� � ��روع جماعة
احلوثي التوس� � ��عي ،والذي يهدف إلى االنقضاض على
اجلمهورية ،وإفش� � ��ال مش� � ��روع الدولة ونسف العملية
السياسية برمتها ،عبر وسائل العنف واإلرهاب.

مواقف تاريخية

لم يكن موقف الوفاء للشرف العسكري والدفاع عن
اجلمهوري� � ��ة هو املوقف الوطن� � ��ي والصلب األول للرجل
الس� � ��بتمبري ،فهو غير ذلك –وكم� � ��ا يؤكد كل زمالؤه-
شخصية اجتماعية وصاحب عالقة واسعة ،وكان محل
قبول عند مختلف األطياف في محافظة عمران.
وق� � ��د بدأ القش� � ��يبي حياته العس� � ��كرية بالتخرج من
الكلي� � ��ة احلربية عام 77م وحص� � ��ل على مؤهل عال في
العلوم العسكرية ،ليعمل في املدفعية مبعسكر السواد،
ثم ت� � ��درج في املناصب العس� � ��كرية وتولى أركان حرب
اللواء السادس في القفلة بعمران ثم أركان حرب اللواء
األول مدرع ثم قائدا لنفس اللواء الذي حتول اسمه إلى
اللواء .310
وملا اندلعت الثورة الش� � ��بابية الش� � ��عبية السلمية في
فبراي� � ��ر  2011كان العميد حميد القش� � ��يبي من أوائل
م� � ��ن أعلنوا تأييدها للثورة ،وهو ما جلب له غضب نظام
صال� � ��ح الذي راح يطلق ضده حمالت إعالمية ،ش� � ��أنه
في ذلك ش� � ��أن بقية القيادات العس� � ��كرية واألمنية التي
أيدت الثورة السلمية ،ووصل األمر إلى تعرضه حملاولة
اغتيال فاش� � ��لة في اغس� � ��طس املاضي عن طريق زرع
عبوة ناسفة في سيارته ،إال أنه جنا من حادثة االغتيال.
واس� � ��تمر القش� � ��يبي بعدها ف� � ��ي أداء دوره الوطني
باحلفاظ على مدينة عمران طوال أش� � ��هر الثورة ،حتى

انفتح� � ��ت ش� � ��هية جماعة التمرد احلوث� � ��ي على عمران،
ف� � ��ي إطار مش� � ��روعه اإلجرامي التوس� � ��عي ،الذي يقوم
على القتل وس� � ��فك الدماء والتهجي� � ��ر والتفجير ،فكان
أمام� � ��ه الل� � ��واء  301وقائده القش� � ��يبي ،الذي كان يرى
فيه احلوثي صخرة تتحطم عليها أحالمه في مش� � ��روعه
املريض ،فكان أن جعل العميد القشيبي هدفه األول من
خ� � ��الل املطالبة بإقالته منذ وق� � ��ت مبكر ،حيث كان يرى
أن إقالة القش� � ��يبي ستمكنه من الس� � ��يطرة على عمران
بأقل ثمن وأقصر وقت ،غير أن القش� � ��يبي ظل صامد ًا ،اقت� � ��رب منه قائد حوثي وقال له ه� � ��ل تذكرني انا الذي
حاصرته في جرف س� � ��لمان مع س� � ��يدي حسن؟ فقال
وأفشل ألشهر مشروع جماعة العنف احلوثية
القش� � ��يبي نعم اذكرك ولست نادم على ذلك فأطلق عليه
النار مباش� � ��رة وفاضت روحه إل� � ��ى الله وودعت اليمن
صمود وتضحية ..إنسانية
واملؤسسة العسكرية واحد ًا من اشجع ابنائها الساعة
يتح� � ��دث الدكتور كم� � ��ال البعداني ع� � ��ن ما وصفها
 8.45دقيقة من مس� � ��اء الثالثاء 11رمضان وسقط وهو
باللحظات األخيرة قبل استشهاد القشيبي ،حيث يقول:
ببزته ورتبه العسكرية لم يحاول التمويه او خلع الرتبة».
«وصلت جلنة الوساطة الرئاس� � ��ية الى داخل املعسكر
وعن مواقفه اإلنس� � ��انية حتى وهو في أحلك الظروف
الس� � ��اعة اخلامس� � ��ة بعد عصر الثالث� � ��اء  11رمضان
يقول الدكتور البعداني أن القشيبي كان قد قال ملرافقيه
ومت االتفاق على تس� � ��ليم املعسكر للش� � ��رطة العسكرية
«انت يا فالن وحيد ابويك وانت يا فالن تزوجت قبل 4
بكافة معادته حتى خروج ق� � ��وة من صنعاء لتحل محل
اشهر دبروا انفس� � ��كم وفارقوني فأنا اعرف نهايتي»..
الل� � ��واء وق� � ��د مت التوقيع على االتف� � ��اق بحضور مندوب
ثم قال الصحابه «من اراد الذهاب فال لوم عليه» وكأنه
جم� � ��ال بنعمر ومت الطلب من القش� � ��يبي ان يوجه قواته
استلهم ذلك من موقف ش� � ��هيد كربالء سيدنا احلسن
الى وقف اطالق النار وه� � ��و ما حصل وغادرت اللجنة
مع اصحابه قبل املعركة فارقه البعض وبقي االكثر.
بعدها على اس� � ��اس وصول قوات الش� � ��رطة العسكرية
ويضيف البعداين« :كان البعض قد عرض عليه بعد
حس� � ��ب االتفاق ففوجئ القش� � ��يبي بهجوم كاس� � ��ح من
العصر اخلروج بس� � ��يارة مموهة الى خارج املعس� � ��كر
احلوثين على املعس� � ��كر ومت االش� � ��تباك معهم وبعد ان
فقال لهم ليس م� � ��ن الرجولة ان اترك افرادي وحيدين،
سيطر احلوثين على مقر القيادة انحاز القشيبي ومعه
في حن أنه لم يس� � ��قط موقع واحد من املواقع املجاورة
مرافقوه وبعض الضباط الى مبنى املواصالت املجاور
للمعسكر اال بعد استشهاد القشيبي».
للمعس� � ��كر ومن هناك كان يدير املعركة فعرف احلوثين
ويؤكد أنه عند س� � ��ماع االفراد ف� � ��ي املواقع املجاورة
مقره وهاجموه بإعداد كثيفة وسقط حوله  19فرد وكان
خبر استشهاد قائدهم قاموا ا بتفجير واحراق الدبابات
هو نفسه يحمل البندقية بيده حتى نفذت الذخيرة وهنا
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واملعدات التي كانت معه� � ��م وتركوها وهم يهيمون على
وجوههم في اجلبال والوديان والدمع ينهمر من اعينهم
على وطن خذله ابنائه بكل مكوناتهم كانوا يسيرون في
الطرقات ولسان حالهم يقول «اال قاتل الله السياسة».
ي� � ��رى البعداني أن القش� � ��يبي لم يخ� � ��ذل الوطن في
يوم من االي� � ��ام في كل احلروب م� � ��ن اجل اجلمهورية
والوحدة ،ويصفه بالقول« :لقد صمد في عمران صمود
اس� � ��طوري بال اس� � ��ناد وال امداد وال تغطية سياسية او
اعالمية ،لقد كان يدافع عن كل مس� � ��ئولي صنعاء الذين
يؤمنون باجلمهورية ،وخذله اجلميع ،وس� � ��وف يأتي يوم
نبحث جميع ًا عن قائد بحجم حميد القشيبي ولن جند،
وأظن ذلك اليوم قريب».

عزمية رغم اخلذالن

من جهت� � ��ه يقول الكاتب واحمللل السياس� � ��ي فيصل
علي أن القش� � ��يبي رجل عس� � ��كري رسم اسمه بحروف
الع� � ��زة والكرامة في ميادين التضحي� � ��ة والفداء للوطن،
وارتفع الى ربه شهيدا للواجب دفاعا عن وطن كثر فيه
املرتزقة وبائعي الضمير.
ويضي� � ��ف مس� � ��تغرب ًا« :يضحكن� � ��ي م� � ��ن يدعي ان
القشيبي كان منتميا لإلصالح كل ما أعرفه عن الرجل
ان� � ��ه عس� � ��كري من قب� � ��ل ان يكون لإلص� � ��الح وجود
بعقود و لم يكن يحمل س� � ��وى بطاقة انتماء للش� � ��رف
العسكري».
وعن تأثير خبر استش� � ��هاده على الشارع اليمني
يقول فيصل علي« :لقد س� � ��عدت حينما س� � ��معت نبأ
استش� � ��هاده فالش� � ��هادة ال ينالها اال مخلص لوطنه،
لقد قات� � ��ل الى ان نال الش� � ��هادة وارتفع جنمه بينما
قاتلة ظل نكرة لن يذكره التاريخ؛ التاريخ الذي سجل
القش� � ��يبي واحد من أعظم القادة العسكرين في هذا
البلد وما اقلهم».
وي� � ��رى فيصل علي أن إعالم احلوثي لم يس� � ��تطع
الني� � ��ل من الرجل وال من عزميت� � ��ه ،مع خذالن اعالم
احلكومة للش� � ��هيد القشيبي ورفاقه في عمران العزة
والكرامة.
ويس� � ��تطرد «إن كانت ه� � ��ذه اجلولة قد وصل فيها
املرتزق� � ��ة إلى قتل القائد العظي� � ��م لكنها مجرد جولة
فه� � ��ذا البل� � ��د لن يحكم� � ��ه مرت� � ��زق وأن ادعى وصال
بالس� � ��ماء فقد انقطعت حبال اتصاله بهذا الش� � ��عب
األصيل».
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التجمع اليمني لإلصالح يدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة
أدان التجم� � ��ع اليمن� � ��ي لإلصالح واس� � ��تنكر
بش� � ��دة العدوان الصهيوني الغاش� � ��م على قطاع
غزة والذي يدخل أس� � ��بوعه الثان� � ��ي على مرأى
ومس� � ��مع من العالم دون أن يحرك ساكنا ودون
أن يتح� � ��رك الضمير العاملي لوقف املجزرة بحق
األطفال والنساء األبرياء.
واعتبر اإلصالح السكوت على اجلرمية وعلى
تلك املش� � ��اهد التي تتصدر القنوات ألطفال غزة
ونس� � ��اءها ورجاله� � ��ا وهم مابني ش� � ��هيد وجريح
ومهدم منزله مشاركة في اجلرمية وحافز إضافي
لي� � ��د اإلرهاب الصهيوني لإليغال في اس� � ��تباحة

الدماء وارتكاب املجازر ومواصلة العدوان.
وح� � � ّ�ي اإلصالح في ه� � ��ذا الس� � ��ياق صمود
الش� � ��عب الفلس� � ��طيني في غ� � ��زة والتفافهم حول
املقاومة املشروعة ضد العدوان كما يحيي بسالة
فصائ� � ��ل املقاومة في الدفاع ع� � ��ن القطاع والتي
علمت االحتالل الغاش� � ��م أن األحرار اليعدمون
الوس� � ��ائل في الدفاع ع� � ��ن أوطانهم ودحر الظلم
واملعت� � ��دي مهما امتلك م� � ��ن آالت البطش ومهما
تلقى من دعم ومساندة.
وأم� � ��ام ه� � ��ذا الع� � ��دوان البرب� � ��ري الظالم دعا
اإلص� � ��الح ش� � ��عوب العالم احلرة إلى مس� � ��اندة

الش� � ��عب الفلس� � ��طيني والى دعم صم� � ��وده في
وج� � ��ه الع� � ��دوان ،كما دعا ق� � ��ادة األم� � ��ة العربية
واإلس� � ��المية وكاف� � ��ة الهيئات الدولي� � ��ة واألممية
لتحمل مسؤوليتها إزاء املجازر التي ترتكب بحق
الشعب الفلسطيني بغزة ويطالبها بتحرك عاجل
لوقف العدوان.
ودعا اإلص� � ��الح كل منظمات العالم وأصواته
احلرة إلى التنديد باحلرب على غزة والى التحرك
من اج� � ��ل مالحقة ق� � ��ادة اإلره� � ��اب الصهيوني
وتقدميهم للعدال� � ��ة الدولية كمجرمي حرب وقتلة
أطفال ومرتكبي جرائم ضد اإلنسانية.

 ...ويطالب مبحاكمة قيادة ميليشيا احلوثي اإلرهابية
وقفت األمانة العامة للتجمع اليمني
لإلصالح في اجتماعها الدوري املنعقد
يومنا ه��ذا األرب��ع��اء  12م��ن رمضان
1435ه� امل��واف��ق  9م��ن يوليو 2014
امل���ك���رس مل��ن��اق��ش��ة األح������داث ال��دام��ي��ة
واالنتهاكات واجلرائم اجلسيمة التي
راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات
اجلرحى وآالف املشردين في عمران
والتي ارتكبتها جماعة التمرد احلوثي
اإلرهابية بحق أبطال القوات املسلحة
ال��ب��واس��ل وامل��واط��ن��ن وم���ا ق��ام��ت به
ه����ذه اجل��م��اع��ة اإلره���اب���ي���ة م���ن نهب
وسلب للممتلكات واملعدات العسكرية
ومم��ت��ل��ك��ات امل��واط��ن��ن ف���ي محافظة
عمران واملناطق احمليطة بها ونقض
هذه اجلماعة لكل االتفاقيات السابقة
التي وقعتها مع اللجنة الرئاسية.
إن تصرفات هذه اجلماعة في عمران
وم���ا سبقها ف��ي احمل��اف��ظ��ات األخ���رى
يكشف عن طبيعتها ومنهجها القائم
على تدمير الدولة واالنقضاض على
اجلمهورية ومكاسب الثورة اليمنية
وتعطيل امل��س��ار الدميقراطي وإعاقة
تنفيذ مخرجات احلوار الوطني.
إن ك���ل ه����ذه األع���م���ال اإلج��رام��ي��ة
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا ع��م��ران واحمل��اف��ظ��ات
األخ���رى ي��ؤك��د زي��ف وتضليل جماعة
احل��وث��ي اإلره��اب��ي��ة ف��ي إدع��ائ��ه��ا أنها
تقاتل جماعات أخرى ،من أجل مترير
مخططاتها في تقويض الدولة ومتزيق
البلد طائفي ًا وتنفيذ مخططات خارجية
إلدخ������ال ال��ي��م��ن ف���ي أت�����ون االق��ت��ت��ال
الداخلي.
وبهذا الصدد تؤكد األمانة العامة
لإلصالح على ما يلي:
 -ت��ش��ي��د ب��ال��ث��ب��ات ال��ع��ظ��ي��م ألب��ن��اء

ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة واألم�����ن
ال�����ذي�����ن ص�����م�����دوا ب��ك��ل
ش��ج��اع��ة أم���ام ع���دوان
م��ل��ي��ش��ي��ا احل���وث���ي
اإلره����اب����ي����ة ومل����دة
خمسة أشهر وفي
مقدمتهم الشهيد
العميد الركن حميد
القشيبي .نسأل الله
العلي العظيم الرحمة
ل���ل���ش���ه���داء وال���ش���ف���اء
العاجل للجرحى.
 ت���ؤك���د األم���ان���ة ال��ع��ام��ة علىمواقفها املعلنة في إدانتها الشديدة
ل��ك��ل م���ا ارت��ك��ب��ت��ه ج��م��اع��ة احل��وث��ي
اإلره���اب���ي���ة م���ن أع���م���ال ق��ت��ل وت��دم��ي��ر
وإزه������اق وت��ه��ج��ي��ر وت��ف��ج��ي��ر امل��ن��ازل
واملساجد وامل��دارس ومقرات األحزاب
ف��ي س��اب��ق��ة ال يعرفها اليمنيون في
تاريخهم املعاصر.
 ت��دع��و ك��اف��ة ال���ق���وى السياسيةواملكونات القبلية واملواطنن إلى إدانة
ه���ذه األع��م��ال اإلج��رام��ي��ة واإلره��اب��ي��ة
بشكل صريح.
 ك���م���ا ت���ط���ال���ب األم����ان����ة ال��ع��ام��ةل���إلص���الح مب��ح��اك��م��ة ق���ي���ادة ج��م��اع��ة
احل��وث��ي اإلره��اب��ي��ة واملليشيات التي
عاونتها وتلطخت يدها بالدماء وفقا
للدستور وال��ق��ان��ون ،وحت��م��ل جماعة
احلوثي اإلرهابية مسؤولية احملافظة
على حياة كافة املختطفن.
 تؤكد األمانة العامة على موقفال��ت��ج��م��ع ال��ي��م��ن��ي ل���إلص���الح ال��داع��م
جل��ه��ود ال���دول���ة حمل���ارب���ة اجل��م��اع��ات
اإلره��اب��ي��ة املسلحة ال��ت��ي ت��ه��دد أم��ن
واستقرار ووحدة البلد وفي مقدمتها

جماعة احلوثي اإلرهابية.
 ت�����ط�����ال�����ب رع�������اةامل����ب����ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة
وم����ج����ل����س األم������ن
وك���اف���ة امل��ن��ظ��م��ات
ال����دول����ي����ة إدراج
ج���م���اع���ة احل���وث���ي
ض��م��ن اجل��م��اع��ات
اإلرهابية.
 كما تشيد األمانةال��ع��ام��ة مب��وق��ف األم��ن
ال����ع����ام مل��ج��ل��س ال���ت���ع���اون
اخلليجي واللجنة الرئاسية وتؤكد
ع��ل��ى أن���ه ح���ان ال��وق��ت ل��ت��ح��وي��ل ه��ذه
امل��واق��ف إل���ى إج�����راءات عملية ميكن
امل���ض���يء ق���دم��� ًا ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��رج��ات
احلوار الوطني وكبح جماح اجلماعات
اإلرهابية املسلحة.
 وت��ش��دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��خ��رج��اتاحلوار بنزع سالح اجلماعات املسلحة
وفي مقدمتها جماعة احلوثي اإلرهابية
وم��ا شجعها على ه��ذه اجل��رائ��م بحق
ال��وط��ن وامل��واط��ن��ن إال ال��ت��ب��اط��ؤ في
تنفيذ هذه املخرجات.
 وت��دع��و األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ال��ق��ي��ادةالسياسية وحكومة ال��وف��اق الوطني
إل���ى إص����دار ب��ي��ان ت��وض��ي��ح��ي ألب��ن��اء
الشعب اليمني واملجتمعن اإلقليمي
وال��دول��ي مل��ا ج��رى ف��ي ع��م��ران ،داعية
إلى الشروع في حتقيق شفاف وعاجل
للمتسببن في هذه األعمال الوحشية
وإعالن النتائج.
 كما تدعو األمانة العامة لإلصالحاملنظمات احلقوقية بسرعة اإلط��الع
ع��ل��ى واق�����ع ع���م���ران وال����وق����وف على
ال���وض���ع اإلن���س���ان���ي امل������روع وإن���ق���اذ

اجلرحى واملعتقلن.
 ك��م��ا ت��ؤك��د األم��ان��ة ال��ع��ام��ة علىم��س��ؤول��ي��ة زع���ي���م ج��م��اع��ة احل��وث��ي
اإلره��اب��ي��ة ل��ك��ل م��ا ج���رى ف��ي ع��م��ران
واحملافظات األخرى باعتباره املسؤول
املباشر واحملرض على القتل ودعوته
للحرب في خطابه األخير.
 ك��م��ا ت��ؤك��د األم��ان��ة ال��ع��ام��ة علىأن ال��ش��ه��داء م��ن اجل��ن��ود وال��ض��ب��اط
واملدنين شهداء واجب ويلزم تعويض
أسرهم التعويض العادل.
 ك�م��ا تعبر ع��ن أن إق���دام جماعةاحلوثي اإلرهابية على إعدام قائد اللواء
 310العميد الركن حميد القشيبي غدر ًا
جرمية حرب بكل املقاييس.
 وجت��دد األم��ان��ة ال�ع��ام��ة تأكيدهاعلى أهمية قيام الدولة بدورها وبسط
ن �ف��وذه��ا ع�ل��ى ك��اف��ة احمل��اف �ظ��ات وف��ي
مقدمتها عمران وصعدة .واحلفاظ على
أرواح وممتلكات املواطنن ومؤسسات
الدولة وردع املليشيات ووقف التمدد
اإلرهابي.
 وت���دع���و ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن وك��اف��ةاملواطنن إل��ى ال��وق��وف وراء القيادة
ال��س��ي��اس��ي��ة واجل����ي����ش ف����ي ح��م��اي��ة
مكتسبات الثورة ونظامها اجلمهوري
وم���س���اره���ا ال���دمي���ق���راط���ي وت��وع��ي��ة
الشعب من األعمال اإلرهابية والزيف
وال��ت��ض��ل��ي��ل ال���ت���ي مت���ارس���ه ج��م��اع��ة
اإلرهاب احلوثية.

صادر عن األمانة العامة للتجمع
اليمني لإلصالح
صنعاء  -بتاريخ  12من رمضان
1435هـ املوافق  9من يوليو 2014م

الدول العشر الراعية للمبادرة اخلليجية تدعو احلوثي لالنسحاب
من عمران وتسليم األسلحة
دان���ت ال���دول العش���ر الراعي���ة للمب���ادرة اخلليجي���ة
وآليته���ا التنفيذي���ة العن���ف ال���ذي ح���دث ف���ي عم���ران
واملناط���ق احمليط���ة إلى الش���مال ،مبا في ذلك اس���تيالء
جماع���ة احلوث���ي عل���ى الل���واء 310م���ع كام���ل معدات���ه
وإحراق املعسكر.
وسلم س���فيرا الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا
الي���وم االثن���ن بصنعاء ،لرئي���س اجلمهوري���ة عبد ربه
منص���ور ه���ادي بي���ان س���فراء ال���دول العش���ر الراعي���ة
للمب���ادرة اخلليجي���ة ح���ول املس���تجدات واألوضاع في
محافظ���ة عم���ران ،وال���ذي يأت���ي «إنضمام ًا إل���ى البيان
الصحف���ي ملجلس األم���ن الدولي بتاريخ احلادي عش���ر
من ش���هر يوليو احلالي ،والبيانات الصادرة من العديد
من ال���دول واملنظمات الداعمة ملب���ادرة مجلس التعاون
اخلليجي وآليتها التنفيذية».
وناش���د بيان س���فراء الدول العش���ر جميع األطراف
وقف الصراع املس���لح الذي أزهق وال يزال يزهق أرواح
اليمني���ن ،وأن���ه «يج���ب عل���ى احلوثي���ن واملليش���يات
املرتبط���ة باألح���زاب السياس���ية وكاف���ة اجلماع���ات
واألط���راف املس���لحة املتورط���ة ف���ي أعم���ال العن���ف أن
يوقف���وا املواجه���ات ويحترم���وا كاف���ة اتفاقي���ات وق���ف
اطالق الن���ار التي التزموا بها جميع��� ًا وخصوص ًا تلك

االتفاقي���ة املؤرخ���ة ب���� 22يوني���و املاض���ي وينس���حبوا
من عمران ويس���لموا اس���لحتهم إلى الس���لطات املوالية
للحكومة الوطنية».
وح���ذرت مجموع���ة س���فراء ال���دول العش���ر م���ن أن
اس���تمرار العنف س���تكون ل���ه نتائج وخيم���ة على تقدم
العملي���ة االنتقالية في اليم���ن ،وأولئك الذين يواصلون
اللج���وء إل���ى اس���تخدام الس���الح والعن���ف بالرغ���م من
البيان���ات الواضح���ة م���ن املجتم���ع الدولي مس���تخفن
مبصالح الشعب اليمني سيحاسبون على أعمالهم.
وج���دد البي���ان التأكي���د أن مجموع���ة س���فراء ال���دول
العش���ر لن تته���اون م���ع التخويف غي���ر القانوني الذي
تق���وم ب���ه اجلماع���ات املس���لحة التي ال حتت���رم مصالح
الش���عب ،وتعي���د تأيي���د دعمه���ا للجن���ة اخلب���راء الت���ي
مت تعيينه���ا مبوج���ب ق���رار مجل���س األم���ن الدولي رقم
 ،2140مح���ذرة املتحاربن مبن فيهم الذين قدموا الدعم
للجماعات املس���لحة بأن اعمالهم قد هددت س���لم اليمن
واستقراره.
وأك���د البي���ان أن مجموعة الدول العش���ر تتابع بقلق
بال���غ املواجه���ات املس���لحة ف���ي أرح���ب وتطال���ب بعدم
توسيع رقعة االضطرابات احلالية إلى اجزاء أخرى من
الب���الد مبا في ذلك مدينة صنع���اء وحث الوقف الفوري

لكل أعمال العنف.
واوض���ح البي���ان أن مجموعة س���فراء الدول العش���ر
تق���ف إل���ى جانب الرئيس ه���ادي وجه���وده الرامية إلى
تنفي���ذ مخرج���ات احلوار الوطن���ي ،وحتقي���ق املصالح
الس���لمية ب���ن جمي���ع األط���راف وإيجاد جي���ش محايد
يحم���ل مس���ئولية احلي���اد ف���ي خدمت���ه للوط���ن ،ومتثل
مب���ادرة مجلس التع���اون اخلليجي وآليته���ا التنفيذية
خارط���ة طري���ق إلى مي���ن أكثر أمن��� ًا واس���تقرار جلميع
اليمنين.
وناش���د الس���فراء جمي���ع األط���راف تنفي���ذ مخرجات
مؤمت���ر احل���وار الوطن���ي مب���ا فيه���ا احلاجة إل���ى نزع
السالح ،واملشاركة السلمية في العملية االنتقالية التي
ت������م تأسيس���ها للتعامل مع مظالم املاضي  ،وتأس���يس
ممثل جلميع األطراف.
شامل
نظام حكم
ٍ
ٍ
وعبر البيان عن القلق البالغ ازاء األوضاع اإلنسانية
في الش���مال ،ومتشي ًا مع بيان املنسق اإلنساني ،وحث
جميع األطراف على تسهيل عبور وكاالت اإلغاثة لتصل
إلى املدنين  ،وحماية األنشطة اإلنسانية ،وموظفيها ،
وممتلكاتها ،واحترام وكاالت اإلغاثة في جميع األوقات
وذلك لضمان وصول املساعدات إلى الضعفاء الذين هم
بأمس احلاجة إليها.
ّ

alsahwa@yemen.net.ye
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أحمد عثمان

ahmedothman6@gmail.com

جعجة
بدون طحني
ينصب حديث الرئي� � ��س مؤخرا عن ضرورة
انسحاب احلوثي من عمران وتسليم األسلحة
التي نهبها  ...بدوره احلوثي يعلن االنس� � ��حاب
وقبول� � ��ه بالدول� � ��ة بينم� � ��ا يذه� � ��ب احلوثي إلى
التمس� � ��ك بعم� � ��ران كقطعة تابع� � ��ة لصعدة وهو
يفعل ذلك خوفا من صميل البند السابع،
يكون من الهروب ووضع الرأس في الرمل
عندم� � ��ا نغفل عقي� � ��دة احلوثي ف� � ��ي إقامة حكم
ملكي س� � ��اللي مس� � ��تغال حالة الترهل القائمة
في أجهزة الدولة التي بس� � ��ببها س� � ��لمت أللواء
كامال في اجليش لقمة سائغة ملثيري الفوضى
وفرط� � ��ت بدم� � ��اء وجنود وضباط على رأس� � ��هم
اللواء حميد القشيبي الذي أثبت أنه كان وحده
في املعركة بينما م� � ��ن كان يفترض أن يدعموه
كان� � ��وا في الط� � ��رف اآلخر يطبطب� � ��ون ويهيئون
الوليمة اللئيمة...
احلوثي لن ينس� � ��حب إال إذا ضمن أن تدار
عمران مثل صعدة وهذا صعب وسيتضح في
القري� � ��ب أن عمران س� � ��تكون (لقم� � ��ة اخلانوق)
للحوثي؟
لك� � ��ن ماذا عن مس� � ��ار الدول� � ��ة املتذبذب إلى
اآلن ال� � ��ذي يبدو أن الش� � ��ارع أكث� � ��ر وضوحا
ولديه موقف واضح في الدفاع عن اجلمهورية
والرغبة في رد العدوان الذي يتعرض له اليمن
بجمهوريت� � ��ه ووحدته واس� � ��تقراره ألنه يعرف
أن مش� � ��روع احلوثي مش� � ��روع طائفي من أهم
أهدافه إعاقة بناء الدولة ومتزيق اليمن...
مش� � ��روع مدعوم من أكثر من قوة خوفا من
اس� � ��تقرار اليمن والوطن العربي وهو املشروع
ال� � ��ذي الميلك ق� � ��وة البق� � ��اء في اليم� � ��ن إال في
حالة تخاذل القوى الوطنية واس� � ��تمرار رخاوة
الدولة وبقائها في مربع القول والتهديد بسيف
(عباس) ...
الدول� � ��ة وحده� � ��ا متل� � ��ك مش� � ��روعية إيقاف
املش� � ��روع اإلمام� � ��ي وكل املش� � ��اريع املناهضة
للدولة لكنها لن تس� � ��تطيع ذلك إال بقرار واضح
وص� � ��ادق يبدأ بتطهير اجليوب املناهضة داخل
مؤسس� � ��ات الدولة والتي متثل اخلطر احلقيقي
على أي حترك سياسي كان أو عسكري...
ال اعتقد أن الشارع اليمني سيبقى محايدا
فالقضية قضيت� � ��ه وهو اآلن يغلي ويكاد صبره
ينفذ وهو يرى جعجعة بدون طحني.

تـنـظـيـمـيــة ال ـث ــورة تــدعــو لـســرعــة
تنفيذ مـخــرجــات احل ــوار والـكـشــف
عن املعرقلني وفرض هيبة الدولة
دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية
إلى سرعة العمل على تنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار الوطني
والكشف عن املعرقلن ليحدد الشعب موقفة منهم.
وطالبت في بيان لها – تنش���ر الصحوة نصه  -باستكمال
هيكل���ة اجلي���ش واألم���ن وبنائهما وفق��� ًا للمعايير واألس���س
العلمي���ة والوطني���ة ،ومب���ا يضم���ن خلق جيش وأم���ن وطني
موحد خلدمة الوطن.
كم���ا طالبت اللجنة بفرض هيبة الدولة وبس���ط س���يطرتها
على جميع أراضي الوطن ونزع السالح الثقيل واملتوسط من
كافة القوى واملليش���يات املتمرس���ة وراء السالح ومبا يضمن
أنه���ا بؤر االقتتال واالحت���راب ،وتنفيذ القرارات األممية على
األطراف التي ال تلتزم بتسليم األسلحة للدولة.

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

الفرق ب��ن صانعي الطائ��رات ..ومنظم��ي مس��ابقات مل��كات اجلم��ال!
الس��بت الماضي كان الش��اويش اإلماراتي ضاحي خلفان يكتب ( أو للدقة يكتب له س��كرتيره الصحفي) كلمة يزعم
فيه��ا إن الرئيس المصري محمد مرس��ي كان مرضيا عنه من قبل إس��رائيل خالل فترة حكم��ه ،ولذلك توقفت الغارات
اإلس��رائيلية ض��د غزة وتوقفت حماس ن مهاجمة إس��رائيل خالل تلك الفترة! والمعنى م��ن ذلك أن الخلفان يريد أن
يقول ؛أو يردد مزاعم إعالمية مصرية موالية للس��لطة االنقالبية؛ إن مصر السيسي تواجه مؤامرة صهيونية حماسوية
بس��بب العدوان على غزة؛ ألنه يس��بب إحراجا للس��لطة الحاكمة في القاهرة ،ويظهرها بمظهر المتآمر والس��اكت عن
اإلجرام الصهيوني ،وخاصة بعد رفضها فتح المعبر البري ،واستمرارها في فرض الحصار الخانق على قطاع غزة!
وبغ� � ��ض النظر عن أن اله� � ��دف احلقيقي من تخاريف
الش� � ��اويش خلفان ه� � ��و محاولة س� � ��اذجة لتبرئة الدور
املصري غير املباش� � ��ر (حصار غزة) واملباشر (زيارة
مدي� � ��ر املخاب� � ��رات املصرية إلس� � ��رائيل قبي� � ��ل العدوان
والتحريض اإلعالمي الس� � ��افر لضرب حماس وغزة)..
وبغ� � ��ض النظر عن حقيقة أن إس� � ��رائيل لم تخيب أماني
بعض العرب وشنت عدوانا على غزة أيام حكم مرسي،
وكان وم� � ��ا يزال موقف مصر مرس� � ��ي ض� � ��ده صفحة
مضيئ� � ��ة في عهد الرئيس املنتخب الذي أجبر الصهاينة
على إيقاف عدوانهم ،والتوقيع على اتفاق تهدئة ،وأرسل
رئيس وزراءه إلى غزة حتديا للعدوان ،وس� � ��مح بذهاب
حمالت الدعم الشعبي على العكس مما يحدث هذه املرة
وما كان يحدث أيام املخلوع مبارك!
نق� � ��ول :بغ� � ��ض النظر عن كل ذل� � ��ك مما ال يفهمه
الش� � ��اويش وال يريد س� � ��كرتيره اإلعالم� � ��ي (هل نكون
مخطئني إن استنتجنا أنه من رجال أمن مبارك العاملني
في دبي!) أن يعترف به ..إال أن الله تعالى كفى املؤمنني
في غزة وخارجها مؤونة الرد على الش� � ��اويش ،وسخر
صحيفة أمريكية صدرت في اليوم التالي وفيها موضوع
يرد عليه في اتهاماته ملوقف مصر مرسي أثناء العدوان
الصهيوني قبل األخير على غزة في نوفمبر !2012
الصحيفة األمريكية اسمها ( كريستيان ساينس
مونتير) وهي ذات خلفية دينية مس� � ��يحية ،ومع ذلك لم
تغالط قراءها ألنها صحيفة حتترم نفسها ومن يدفعون
قيمتها ،والعاملون فيها ال يصومون رمضان على طريق
الش� � ��اويش خلفان ومهرجي اإلعالم املصري ،ومع ذلك
فقد أبى عليهم احترامهم ألنفس� � ��هم وللعقل إال أن يقروا
أن الظهور القوي املفاجىء للقدرات العسكرية للمقاومة
الفلس� � ��طينية بقيادة حماس كان س� � ��ببه هو ..د .محمد
مرس� � ��ي الرئيس املصري اإلخوان� � ��ي! واقرأوا ملخصا
للخبر كما جاء في (صحيفة املصريون):
صحيفة أمريكية :مرسي سبب قوة حماس!
[ األح� � ��د  13يولي� � ��و  :2014قال� � ��ت صحيف� � ��ةكريس� � ��تيان س� � ��اينس مونيتور األمريكية إنه أثناء حكم
الرئيس املصري الس� � ��ابق محمد مرس� � ��ي اس� � ��تطاعت
حماس احلصول علي كميات كبيرة من األسلحة واملواد
العس� � ��كرية مكنتها من إنشاء ترس� � ��انة صاروخية بقوة
تدميرية أكب� � ��ر ومدي أطول يس� � ��تطيع الوصول إلي تل
أبيب .ونوهت الصحيفة إلى أنه عندما مت إزاحة مرسي
ف� � ��ي يولي� � ��و  2013توقفت تل� � ��ك اإلم� � ��دادات إثر تدمير
األنف� � ��اق .ونوهت الصحيفة إلى أنه أثناء حكم مرس� � ��ي
كانت اإلمدادات واألس� � ��لحة تنتقل م� � ��ن مصر إلي غزة
عبر الطرق الس� � ��ريعة ،إضافة إلي املعدات التي سمحت
حلم� � ��اس باحلصول عل� � ��ى قدرات تصنيعي� � ��ة عالية في
مجال الصواريخ .ولفت� � ��ت الصحيفة إلى أن أكبر دليل
على دع� � ��م مصر وحزب الله حلماس هو ش� � ��بكة أنفاق
الصواريخ التي أنش� � ��أتها حماس حتت األرض ،والتي
جعلت من الصعب على إسرائيل اكتشافها ،مشيرة إلى
أنه نفس األس� � ��لوب الذي استخدمه حزب الله في حرب
 2006مع إسرائيل .وأشارت الصحيفة إلي أن حماس

غذائية واس� � ��تهالكية في أي بلد عربي ،لكن كل بلد وكل
إنس� � ��ان عليه أن يعرف قدره وق� � ��در صناعاته ،ومقدرته
عل� � ��ى الدفاع عن نفس� � ��ه وبلده من عدمه� � ��ا ..والعظماء
س� � ��يظلون عظماء ول� � ��و كانوا فق� � ��راء ومحاصرين ألنهم
فقط ..ش� � ��رفاء وأصح� � ��اب قضية عادلة؛ م� � ��ع أنه كان
بإمكانه� � ��م أن يصنع� � ��وا مثل محمد دح� � ��الن وغيره من
العمالء الذين يحتضنهم أمثالهم من ..املهرجني!

حقائق ..غزة!

أزاحت الس� � ��تار عن ترسانة صواريخ ذات قوة تدميرية
كبي� � ��رة ودقة عالية ،مش� � ��يرة إلي أن� � ��ه صواريخ حماس
أصبح مبقدورها الوصول إلي جتمعات سكانية ومراكز
اقتصادية حساسة داخل العمق اإلسرائيلي .وأضافت
الصحيف� � ��ة ،إنه منذ  19ش� � ��هرا أب� � ��دت حماس قدرات
صاروخية أكثر ق� � ��وة وفعالية في إصابة األهداف التي
تطلق باجتاهها ،مش� � ��يرة إلي أنها أصبحت متتلك 10
آالف صاروخ أكبر من تلك التي استخدمتها في حربها
األخيرة مع اس� � ��رائيل في نوفمبر  .2012وأوضحت
الصحيفة إن صواريخ حماس متوسطة املدي أكثر دقة،
في حني تس� � ��عي للحصول عل� � ��ي صواريخ بعيدة املدي
تس� � ��تطيع الوصول إلي ما بعد تل أبيب والقدس لتضع
 5ماليني من س� � ��كان إس� � ��رائيل البالغ عددهم  8مليون
في خط� � ��ر ،وهو ما تأكد الليلة املاضية عندما س� � ��قطت
صواريخ حماس في بل� � ��دة احلضرة علي بعد  70ميل
م� � ��ن قطاع غزة أي ضعف املس� � ��افة بينها وبني تل أبيب
.]..
وكم� � ��ا ه� � ��و مفهوم من اخلب� � ��ر األمريك� � ��ي وتخاريف
الشاويش خلفان أنهما صدرا قبل إعالن امتالك حماس
لطائرات بدون طيار ذات ثالث نوعيات (اس� � ��تطالعية-
هجومية قاذفة -انتحارية) وإال كان تخريف الش� � ��اويش
أسوأ كأن يقول إن العالقة الطيبة بني مرسي وإسرائيل
دفعت حماس لصن� � ��ع طائرات صغيرة بدال من طائرات
مقاتلة حقيقية كما كان يتمنى!
وألن صناعة طائرات بدون طيار ؛في غزة احملاصرة
من الش� � ��قيق والعدو؛ حتم� � ��ل قنابل وقذائ� � ��ف وتتجول
تس� � ��تطلع مواق� � ��ع العدو في س� � ��ماء فلس� � ��طني احملتلة؛
وليس لالستعراض في س� � ��ماوات املدن العربية جلذب
الس� � ��ائحني واملس� � ��تثمرين لصناعة الفيمتو والكاسترد
والصابون وتنظيم مس� � ��ابقات أجم� � ��ل فتاة وفتى وكلب؛

هن� � ��اك حقائ� � ��ق ثابت� � ��ة ف� � ��ي املواجهة ب� � ��ني املقاومة
والصهاين� � ��ة :الصلف واإلجرام اليه� � ��ودي العنصري
الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية ،ومعه التأييد
العنص� � ��ري اإلجرامي ل� � ��دول الغرب بقي� � ��ادة الواليات
املتحدة ..والثاني هو الصمود األس� � ��طوري والعبقرية
الت� � ��ي تبديها املقاومة كل مرة ف� � ��ي مواجهة العدوان..
واألخير هو ..اخلذالن العربي والفلس� � ��طيني الرسمي،
ومشاركة دول عربية في التحريض ضد غزة وحماس،
ورمبا املش� � ��اركة في التخطيط ،وتقدمي الدعم والتمويل
فألن ذلك أمر يش� � ��كل صدمة ألمثال الش� � ��اويش خلفان واملعلومات على أس� � ��اس :عدو عدوي صديقي ..وهذه
فتوقع� � ��وا أن يزي� � ��د هذيان� � ��ه وأمثاله في األي� � ��ام املقبلة األنظمة عدوها حماس واإلسالميون ..أعداء إسرائيل!
وافتراءاته على مرس� � ��ي واإلخوان ..ألن هذه اإلجنازات
العسكرية التقنية ؛باإلضافة إلى تطور نوعية الصواريخ مستوطنون وجنود ..أطفال!
التي طالت معاقل العدو؛ تفضح الش� � ��اويش الذي تفرغ
لتبري� � ��ر عدوانه� � ��ا وجرائمه� � ��ا يق� � ��ول الصهاين� � ��ة إن
منذ عامني للنيل من كل إسالمي حتى أجلمه الله بحقيقة
املس� � ��توطنني الثالثة الذين خطف� � ��وا وقتلوا في حادثة لم
أن هؤالء اإلسالميني الذين يحرض عليهم وعلى دمائهم،
تتبناها أي منظمة فلسطينية حتى اآلن ؛وكان ذلك سببا
ويتهمهم بالفش� � ��ل فعلوا ما لم يفعله نظام عربي سابق
وال الح� � ��ق ..وأنه في الوقت الذي تعجز أجهزة الداخلية لكل ه� � ��ذه اجلرائم؛ كان� � ��وا ..أطفاال! رغ� � ��م أن صورهم
العربية عن اكتش� � ��اف عصاب� � ��ات الصهاينة وهي تدخل املنشورة تدل على أنهم فتيان في مرحلة الشباب األولى..
وتخرج كما تش� � ��اء إلى بلدانها لتقتل الفلسطينيني؛ ها لكن هذا هو س� � ��لوك التزوير عن� � ��د الصهاينة وأمثالهم،
هي املقاومة الفلس� � ��طينية ال تقتلهم فقط عندما يحاولون وستجدهم يقتلون ويعتقلون صبيانا فلسطينيني وأطفاال
التسلل إلى غزة بل تطاردهم إلى عرينهم ومعسكراتهم ،حقيقيني في كل مكان دون السؤال عن شهادة امليالد!
اخلالف ح� � ��ول حتديد الطفولة والش� � ��باب محل جدل
وترسل طائرات (طائرة يا بني آدم مش حفاظات بامبرز
وأدوات جتمي� � ��ل!) لتصوير ما تريد بتقنية عالية ثم تعود كبير ف� � ��ي عاملنا العربي وخاصة فيم� � ��ا يختص بتحديد
س� � ��ن الزواج وحتمل املسؤولية اجلنائية ..وعلى الطريقة
معظمها ساملة إلى قواعدها!
ال شك أن هذه اإلجنازات العسكرية ؛ومن قبل الصمود اليهودي� � ��ة فبعض العرب يتالعب في املس� � ��ألة؛ فإن كان
األس� � ��طوري للمقاومة بفضل الله؛ يثير حساسية الدول جعل الس� � ��ن القانونية  18س� � ��نة يتفق م� � ��ع أجندته فهو
الكرتوني� � ��ة التي تعتمد في حماي� � ��ة حكامها وأمنها على كذلك ..وإذا كان تغيي� � ��ر املعايير وتخفيض احلد يخدمه
القوات األجنبية التي تستأجرها بفلوس ..وإن كان ذلك فال مانع ..ويحضرني في هذه املناس� � ��بة حالة الغضب
ال مينع لألمانة هذه الدول الكرتونية من إنفاق عشرات التي انتابت عماد الدين حس� � ��ني رئيس حترير صحيفة
مليارات الدوالرات سنويا لش� � ��راء الطائرات واألسلحة الش� � ��روق املصري� � ��ة ؛وأحد أب� � ��واق الس� � ��لطة االنقالبية
اخلطيرة بوصفها من فروض الكفاية فقط ..ولتش� � ��غيل على الطريقة القومية بتاع الس� � ��تينيات؛ عندما اس� � ��تنكر
مصان� � ��ع احلماة الغربي� � ��ني األش� � ��اوس ..وليس ال قدر األستاذ /فهمي هويدي في مقال له وجود مئات األطفال
الل� � ��ه من أجل احلرب ..ألن للحرب رجالها وجيوش� � ��ها ،املصريني في املعتقالت (إلى جنب النس� � ��اء والش� � ��يوخ)
وسياس� � ��ة الدفاع عند هذه ال� � ��دول الكرتونية قائمة على
فحينها انتفض الصحفي القومي العربي وال أيام القاهر
مبدأ[ :بفلوسي ..أحمي حدودي! والدوالر األبيض يوفر
والظاف� � ��ر ،ورفض قبول االتهام معل� � ��ال موقفه بأن هؤالء
الدم في الس� � ��لم واحلرب! ودع سمائي ألن جيوش العم
ليس� � ��وا أطف� � ��اال ..ألن الطفل هو من ل� � ��م يتجاوز عمره..
جون والعم سام حتميها.]..
ملحوظ� � ��ة :نح� � ��ن ال نقلل من أهمية وج� � ��ود صناعات  12سنة!
إنت فني يا ..كعتية باشا ..ويا جدة عم ّية عثمان!
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إدان� ��ات واس �ت �ن �ك��ار دول ��ي وم�ح�ل��ي ل�س�ي�ط��رة ميليشيا
احلوثي اإلرهابية على عمران
رأى سياس��يون أن كل بيان��ات اإلدانة الدولي��ة بما فيها إدان��ة مجلس األمن
للحوثيي��ن ،ال ترقى إلى مس��توى الجرائم الت��ي ارتكبوها في عم��ران فيما يرى
آخ��رون أن االكتفاء فق��ط باإلدان��ة دون إدراج جماعة الحوثي ضم��ن الجماعات
اإلرهابية ودون إجراء عقابي رادع س��يضعف القرار الدولي وس��يقضي على فرص
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويشجع جماعات العنف على الذهاب لحلول بوسائل
السالح وهو ما يؤدي إلى الفوضى وفشل االنتقال في اليمن.

فارس الشعري
أثارت واقعة سقوط مدينة عمران في يد ميليشيات جماعة
احلوثي اإلرهابية ومقتل العميد الركن اللواء حميد القشيبي
قائ���د الل���واء  310غ���در ًا عل���ى ي���د مس���لحي احلوث���ي إدان���ات
واس���تنكار دول���ي ومحلي واس���ع النط���اق واعتبره���ا آخرون
جرمية حرب بكل املقاييس.
وأحكم���ت جماعة احلوثي اإلرهابية س���يطرتها على مدينة
عم���ران ي���وم الثالثاء املاض���ي بعد مواجهات عنيفة اس���تمرت
ألكثر من ستة أشهر مع قوات عسكرية ومقاتلني قبليني.
كما أقدم مس���لحو جماعة احلوثي اإلرهابية على قتل قائد
اللواء  310العميد الركن حميد القش���يبي بعد سيطرتهم على
مق���ر اللواء مبحافظة عمران بعد ش���هور من املعارك الشرس���ة
وس���ط تساؤالت تثير الش���كوك عن توقف اإلمدادات العسكرية
للواء عقب تلك املواجهات.
وسارعت اللجنة الرئاسية املكلفة بوقف االقتتال مبحافظة
عم���ران إل���ى حتمي���ل جماع���ة احلوثي���ني كامل املس���ؤولية عن
األحداث والتطورات املأساوية التي شهدتها احملافظة وما قد
يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن واستقرار الوطن.
وقال بيان للجنة نشرته وكالة «سبأ» انه وبعد نقاش مطول
مت االتف���اق عل���ى أن تتمركز الش���رطة العس���كرية في معس���كر
الل���واء  ٣١٠فيم���ا ينس���حب احلوثي���ني م���ن كافة املؤسس���ات
واملنش���آت احلكومي���ة ف���ي احملافظ���ة مقاب���ل اخل���روج اآلم���ن
لل���واء وقيادته ،لكنهم لم يلتزم���وا مبا مت االتفاق عليه وقاموا
مبهاجم���ة معس���كر الل���واء وارتكب���وا أعما ًال مروع���ة زادت من
تأجيج التوتر واالقتتال وترويع املدنيني.
واعتب���رت م���ا قامت به جماع���ة احلوثي���ني اإلرهابية «عدم
التزام باالتفاقات السابقة ومخرجات احلوار الوطني».
فيم���ا قال���ت اللجن���ة األمنية العلي���ا التي يرأس���ها الرئيس
عبدربه منصور هادي أن جماعة احلوثيني نقضوا اتفاق وقف
إط���الق النار في محافظة عمران غ���در ًا وقتلوا ضباط ًا وجنود
ونهبوا كافة محتويات اللواء .310
وأضاف���ت األمني���ة ف���ي بي���ان رس���مي أن مس���لحي جماع���ة
احلوثي اإلرهابية اس���تولوا على املصالح واملرافق احلكومية
والوح���دات العس���كرية واألمني���ة باحملافظة ومنه���ا إدارة أمن
احملافظ���ة وإدارة ش���رطة الس���ير وف���رع قوات األم���ن اخلاصة
وغيرها من املصالح واملؤسسات واملرافق التابعة للدولة.
وأش���ارت إل���ى أن العناص���ر احلوثي���ة اإلرهابي���ة نهبت كل
محتوياتها من أس���لحة ومعدات ووسائل ،كما قامت مبهاجمة
واحتالل معس���كر الل���واء(  ) 310مدرع ف���ي الوقت الذي كانت
اللجن���ة الرئاس���ية املكلف���ة بإنهاء التوتر في عم���ران واملناطق
احمليط���ة به���ا ق���د توصل���ت إل���ى اتف���اق لوق���ف إط���الق الن���ار
والوصول إلى حل مرضي لألطراف.

الرئيس واحلكومة

وطبق��� ًا لوكالة (س���بأ) فقد هاجم الرئي���س عبد ربه منصور
ه���ادي وفت���ح الن���ار على جماع���ة احلوثي اإلرهابي���ة ،وقال إن
أحداث عمران «فرضت واقع ًا جديد ًا وكشفت النوايا احلقيقية
للحوثي���ني وخروجهم ع���ن إجماع الش���عب ومخرجات مؤمتر
احلوار الوطني ما يتطلب التعامل معه بجدية ومسئولية «.
وأض���اف أن م���ا حدث في عمران اس���تهداف واضح للدولة،
مش���ير ًا إل���ى أن���ه ل���ن يس���مح باملس���اومة م���ع احلوثي���ني ع���ن
خروجهم من عمران وتس���ليم أسلحتهم وعودتهم إلى ثكناتهم
األصلية في صعدة مع تس���ليم كافة األسلحة واملعدات وإخالء
كافة املباني واملعسكرات التي مت االستيالء عليها في املدينة.
وأضاف «ما حدث ال ميثل اس���تهدافا لطرف معني أو للواء
معني بل اس���تهداف واض���ح وجلي للدول���ة وأجهزتها األمنية
وقواتها العسكرية ومؤسس���اتها املدنية ،واستهداف للعملية
السياس���ية واملرحل���ة االنتقالي���ة ومخرج���ات مؤمت���ر احل���وار
الوطني الشامل وانقالب عليها».
وتابع «على اجلميع أن يفهم جيدا بأنه المجال للمس���اومة
ع���ن خ���روج احلوثي���ني وميلش���ياته بأس���لحتهم م���ن عم���ران
وتس���ليم كافة األس���لحة واملعدات والذخائر التي مت االستيالء
عليه���ا من قب���ل احلوثيني في أحداث معمران ،وإطالق س���راح
كاف���ة املعتقل���ني مدنيني وأمنيني وعس���كريني وتس���ليم جثثت
الشهداء».
كم���ا وج���ه برف���ع درج���ات االس���تعداد القتال���ي للوح���دات
العس���كرية واألمنية في إط���ار العاصمة صنع���اء واحملافظات
املجاورة ،وذلك عقب اجتماع أمني ضم وزير الدفاع وعددا من
القيادات العس���كرية ُخ ِ ّصص ملناقشة س���يطرة احلوثيني على
مدينة عمران شمال البالد.
وأك���د الرئي���س ف���ي اجتماع���ات متفرق���ة م���ع قي���ادات ف���ي
الدول���ة م���ن األمن واجليش أنه س���يعمل بكل ح���زم وقوة للبدء
ف���ي اس���ترجاع أس���لحة الدولة ون���زع كاف���ة األس���لحة الثقيلة
واملتوسطة ودون استثناء أحد وسيتم العمل على إخالء كافة
املواقع وخاصة من جماعة احلوثيني.

م���ن جانبه���ا حمل���ت احلكومة جماع���ة احلوث���ي اإلرهابية
مس���ؤولية األحداث التي شهدتها مدينة عمران ،وفي مقدمتها
اقتحام املعسكرات واملباني األمنية واحلكومية.
وقالت احلكومة في بيان لها إنها حتمل العناصر احلوثية
كام���ل املس���ئولية القانونية واألخالقية واإلنس���انية عن كل ما
ح���دث ف���ي مدينة عم���ران وتداعيات ذل���ك على امن واس���تقرار
الوطن.
ون���ددت احلكومة بهذه االعت���داءات واحلرب التي وصفتها
ب�»العبثي���ة» الت���ي ش���هدتها مدين���ة عم���ران ،مؤك���دة إدانته���ا
الش���ديدة له���ا ،مب���ا حتمله من أخط���ار وتداعيات على الس���لم
االجتماع���ي واألم���ن واالس���تقرار ،وم���ن تأثيرات س���لبية على
اخلط���وات التنفيذي���ة اجلاري���ة بش���أن نتائج مؤمت���ر احلوار
الوطني.بحسب وكالة سبأ.

مجلس األمن الدولي

ب���دوره أدان مجل���س األم���ن بش���دة هج���وم احلوثي���ني على
محافظة عمران ،والعدوان على املباني احلكومية واملعسكرات
واملمتل���كات اخلاصة والعامة وترويع املدني���ني وعدم االلتزام
باالتفاقات.
وأكد املجلس إدانته ملا قامت به جماعة احلوثي من مهاجمة
مدين���ة عم���ران والعدوان على املباني احلكومية واملعس���كرات
واملمتل���كات اخلاصة والعامة باإلضافة إل���ى ترويع املواطنني
واآلمنني وعدم االلتزام باتفاقات وقف إطالق النار والتهدئة.
واعتبر ذلك العدوان خروج ًا س���افر ًا على مخرجات احلوار
الوطن���ي ويتناقض ذلك مع االتفاقات املبرمة من خالل اللجنة
الرئاسية واملساعي احلميدة والوطنية التي يبذلها هادي من
اج���ل جتنيب الب���الد ويالت التعصب املناطق���ي أو املذهبي او
اجلهوي وحقن الدماء البريئة بحسب تعبيره.
وطال���ب املجل���س احلوثي���ني واجلماع���ات األخ���رى إل���ى
االنس���حاب من عمران والتخلي عن الس���يطرة عليها وتس���ليم
األس���لحة والذخائ���ر الت���ي نهب���ت م���ن عم���ران إلى الس���لطات
الوطنية املوالية للحكومة .
وطالب مجلس األمن في اجللسة األخيرة بشأن اليمن نزع
سالح جميع املجموعات املسلحة املشاركة في العنف احلالي،
وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطالق النار املوقعة سريع ًا،
وطلب���وا م���ن الوح���دات العس���كرية مواصلة التزامه���ا احلياد
خدمة ملصلحة الدولة.
وذك���ر مجل���س األم���ن الدولى بالعقوب���ات املش���ار إليها في
القرار  )2014( 2140املوجهة ضد أفراد أو جماعات مش���اركة
في أو توفر دعم ًا ألعمال تهدد س���لم اليمن وأمنه واس���تقراره.
وحث���وا جلن���ة اخلبراء ،التي تتولى مهامه���ا وفق القرار ،على
النظ���ر س���ريع ًا ف���ي قضية ه���ؤالء املعرقلني وتق���دمي توصيات
عاجلة إلى جلنة العقوبات التي شكلها القرار .2140

مجلس التعاون اخلليجي

كم���ا تلق���ى الرئي���س ه���ادي اتص���ا ًال هاتفي��� ًا من أم���ني عام
مجل���س التع���اون لدور اخللي���ج العربية الدكت���ور عبداللطيف
الزيان���ي ابل���غ فيه إدان���ة مجلس التع���اون اخلليج���ي لعدوان
جماع���ة احلوثي اإلرهابية عل���ى محافظة عمران وعدم االلتزام
باالتفاق���ات املبرم���ة الداعية إل���ى التهدئة ووق���ف إطالق النار
وجتنيب اليمن ويالت سفك الدماء البريئة والزكية.
وأكد الدكتور الزياني أن هذا العدوان ميثل خروجا صارخا
ع���ن مخرجات احلوار الوطني الش���امل ،مبرزا مطالبة مجلس
التع���اون اخلليجي بضرورة االلتزام باإلجم���اع الوطني الذي
متثل���ه مخرجات احلوار الوطني الش���امل ألجل اليمن اجلديد
واملستقبل اجلديد وجتاوز كافة التحديات ملا من شأنه ضمان
أمن واس���تقرار وسالمة اليمن ،وكذا ضرورة مراعاة احلرمات
واحلقوق العامة واخلاصة والكف عن العدوان
وخ���رج مجلس التعاون لدول اخللي���ج العربية ببيان يدين
فيه العدوان املس���لح الذي قام���ت به جماعة احلوثي اإلرهابية
ض���د مدينة عمران ش���مال اليمن ،وما قام���ت به من اقتحامات،
ونه���ب ،وقت���ل ،وترويع للمدني���ني ،وتدمير للممتل���كات العامة
واخلاص���ة ،واعت���داءات عل���ى مؤسس���ات ومراف���ق حكومي���ة،
ووحدات عسكرية وأمنية ،وذلك في انتهاك واضح لالتفاقيات
املوقع���ة ف���ي ه���ذا اخلص���وص ،وتع���ارض ص���ارخ ملخرج���ات
احلوار الوطني الشامل.بحسب البيان.
وحم���ل املجل���س جماع���ة احلوث���ي اإلرهابي���ة املس���ؤولية
الكاملة عن كل ما جرى ويجري في مدينة عمران ،وما يتعرض
له مس���ار التسوية السلمية في اليمن من تعطيل يهدد مسيرة
االنتقال السياسي الس���لمي ،والتي بذل الشعب اليمني بكافة
ق���واه واملجتم���ع الدول���ي الكثير في س���بيل إجناحه���ا  ،بهدف
الوصول باليمن إلى بر األمان».
بدورة أكد رئيس بعثة مجلس التعاون اخلليجي في اليمن
الس���فير س���عد بن محمد العريفي إن دول اخلليج تؤكد دعمها

املطل���ق جلميع اإلج���راءات والق���رارات التي تتخذه���ا القيادة
السياسية اليمنية الستعادة السيطرة على محافظة عمران.
ونقل���ت صحيفة «الش���رق األوس���ط» ع���ن العريف���ي قوله إن
اس���تعادة محافظ���ة عمران من يد جماعة احلوث���ي اإلرهابية «
ميثل حقا سياديا مشروعا بل وواجبا على الدولة ».
من جانبه قالت اململكة العربية الس���عودية أنها لن تس���مح
بتهدي���د اليمن وإضافة أنها س���تضل الس���ند األكب���ر لليمن في
حروب���ه املش���بوهة باعتبار مصير البلدي���ني (اململكة واليمن )
واحد.
ج���اء ذلك ف���ي ال���رأي السياس���ي لصحيفة ع���كاظ الصادرة
اخلمي���س ،حي���ث قال���ت إن « اليم���ن يعيش هذه األي���ام معركة
حقيقي���ة ض���د أكثر من قوة ال تريد اخلير لليمن  ..وال للش���عب
اليمني على اإلطالق».
وتابع���ت الصحيفة ف���ي رأيها « فمن جان���ب تواجه الدولة
اليمني���ة عدوان القاع���دة تواجه من جانب آخر أيضا جماعات
احلوثي���ني الذي���ن يعمل���ون على تقوي���ض الدولة واالس���تيالء
عل���ى س���دة احلك���م عل���ى م���رأى م���ن األمم املتح���دة واملجتمع
الدولي وبدعم مباش���ر وغير مستتر من قوى وأطراف إقليمية
تتصدره���ا إي���ران ..وق���وى خارجية يج���ري التأك���د منها ومن
حقيقة األدوار التي تلعبها إلسقاط اليمن وهدمه».

أمريكا وبريطانيا

وجددت الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا التأكيد على
دع���م املجتمع الدولي لليمن بتنفي���ذ مخرجات مؤمتر احلوار،
ودعم جه���ود الرئيس اليمني وقي���ام الدولة احلديثة وحتقيق
أمن واستقرار ووحدة اليمن .
وأعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق األوسط هيو
روبرتس���ون في بيان أصدرته اخلارجي���ة البريطانية األربعاء
املاض���ي ع���ن حيث أدانت اململك���ة ومش���اطرته للمخاوف التي
أبداها املستش���ار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لش���ئون
اليمن جراء استمرار أعمال العنف في عمران .
واس���تطرد الوزي���ر البريطاني قائ���ال  »:وإذ تؤكد احلكومة
البريطاني���ة دعمه���ا الكام���ل للحكوم���ة اليمني���ة وحت���ث كاف���ة
األط���راف عل���ى س���رعة وق���ف االعم���ال العدائي���ة وااللت���زام
باالتفاقي���ات املبرمة ..نذكر ب���ان قرار مجلس األمن الدولي رقم
 2140واضح في مس���ألة دعم املرحلة االنتقالية السياس���ية في
اليمن وكذلك في مس���ألة اتخاذ إج���راءات ضرورية ضد أولئك
الذين يرغبون في إعاقة مستقبل اليمن».
وعل���ى غرار ذل���ك أدانت الواليات املتح���دة األمريكية أعمال
العن���ف التي ش���هدتها مدينة عمران ،وإح���كام جماعة احلوثي
املس���لحة على املدينة داعي ًا كاف���ة األطراف إلى جتنب االنزالق
في النشاطات املسلحة ذو الطبيعة الهجومية أو االنتقامية.
وقال���ت وزارة اخلارجية األمريكية في بيان لها والذي تلته
الناطق���ة باس���مها جني بس���اكي «إن حكومة الوالي���ات املتحدة
تدع���و احلوثيني إلى الوقف الفوري لكافة التحركات املس���لحة
ووقف تقدمهم نحو العاصمة صنعاء».

اإلحتاد األوربي

كم���ا دان االحتاد األوروبي بش���دة العنف ال���ذي طال مدينة
عم���ران واملناط���ق احمليط���ة به���ا ف���ي األي���ام املاضي���ة ج���راء
املواجهات املس���لحة بني جماعة احلوثيني اإلرهابية ووحدات
من اجليش.
وفي س���ياق متصل قال االحت���اد األوروبي في بيان أصدره
عق���ب األح���داث الت���ي ش���هدتها مدينة عم���ران «يدي���ن االحتاد
األوروب���ي س���قوط ضحايا خاصة بني املدني���ني ،ويحث جميع
األط���راف عل���ى االلت���زام باتفاقات وق���ف إطالق الن���ار ،خاصة

االتف���اق املب���رم في  22يونيو ب���ني جماعة احلوث���ي اإلرهابية
ووحدات من اجليش .
قائ���ال« :إن األعم���ال الرامية إل���ى إيقاد العنف في الش���مال
تق���وض عملية االنتقال ف���ي اليمن»واختتم االحت���اد األوروبي
بيانه قائال «:يُعد قرار مجلس األمن  2140إشارة واضحة إلى
أي معرقل يهدد السلم واألمن واالستقرار في اليمن».
اجلامعة العربية
جامع���ة ال���دول العربي���ة ،ل���م تكن ف���ي مناى عن م���ا حصل
ف���ي اليم���ن فقد س���ارعت في رده���ا وحملت جماع���ة احلوثيني
اإلرهابي���ة املس���ؤولية الكاملة عما يحدث م���ن انتهاكات بحق
املواطن���ني اليمني���ني ،مؤك���دة عل���ى ض���رورة انس���حاب تل���ك
اجلماعة وغيرها من املجموعات املس���لحة من محافظة عمران
إلفس���اح املجال أمام اجلهود املبذولة إلعادة تطبيع احلياة في
املدينة وتأمني وصول فرق اإلغاثة الطبية واإلنس���انية احمللية
والدولية.
وعب���ر األمني الع���ام جلامعة ال���دول العربي���ة الدكتور نبيل
العرب���ي ف���ي البيان ع���ن إدانته الش���ديدة للتداعي���ات الناجمة
القتح���ام جماعة احلوثيني املس���لحة وس���يطرتها على عدد من
املقرات احلكومية والعس���كرية واخلاصة في محافظة عمران،
وم���ا رافق ذلك من ترويع للمواطن���ني اآلمنني وذلك في انتهاك
واضح ومستمر التفاقيات وقف إطالق النار والتهدئة ،مطالبا
تلك املجاميع املس���لحة بتس���ليم األس���لحة الثقيلة واملتوسطة
التى اس���تولت عليها من مقرات الدولة اليمنية ومعس���كراتها
مبحافظة عمران.

سفراء الدول العشر

على صعيد متواصل حذرت الدول العشر الراعية للمبادرة
اخلليجية في بيان لها من اس���تمرار العن���ف ونتائجه املدمرة
ف���ي عمران ،ومحاس���بة من يلجأ الس���تخدام الس���الح والعنف
إلح���الل الس���الم داعي��� ًا احلوثيني إلى االنس���حاب م���ن عمران
واملناطق احمليطة بها وتسليم األسلحة للدولة .
وش���دد س���فراء الدول العش���ر الراعية للمب���ادرة اخلليجية
ف���ي بي���ان لهم إن الدول العش���ر لن تتهاون م���ع التخويف غير
القانون���ي ال���ذي تقوم ب���ه اجلماعات املس���لحة ،وتعي���د تأييد
دعمه���ا للجنة اخلبراء التي مت تعيينه���ا مبوجب قرار مجلس
األم���ن الدولي رق���م  2140وحتذر أولئ���ك املتحاربني مبن فيهم
الذين قدموا الدعم للجماعات املس���لحة بأن أعمالهم قد هددت
سلم اليمن واستقراره.
ب���دورة طال���ب ح���زب اإلص���الح رع���اة املب���ادرة اخلليجي���ة
ومجل���س األم���ن وكاف���ة املنظم���ات الدولي���ة ب���إدراج جماع���ة
احلوثيني ضمن اجلماعات «اإلرهابية ».
وق���ال اإلص���الح في بيان ل���ه أن جماعة احلوثي���ني ارتكبوا
أعمال قتل وتدمير وإزهاق وتهجير وتفجير املنازل واملساجد
واملدارس في سابقة ال يعرفها اليمنيون في تاريخهم املعاصر،
ولهذا يجب أن يدرجوا ضمن قائمة اجلماعات اإلرهابية.
واعتب���ر إع���دام احلوثي���ني لقائد الل���واء  310ف���ي محافظة
عم���ران العميد الركن حميد القش���يبي غ���در ًا جرمية حرب بكل
املقاييس.
وأض���اف احل���زب أن ممارس���ات اجلماع���ة في عم���ران وما
س���بقها في احملافظات األخرى «يكشف عن طبيعتها ومنهجها
القائ���م عل���ى تدمي���ر الدول���ة واالنقض���اض عل���ى اجلمهوري���ة
ومكاس���ب الثورة اليمنية وتعطيل املسار الدميقراطي وإعاقة
تنفيذ مخرجات احلوار الوطني» ،بحسب البيان.
وطاب احلزب محاكمة قيادة جماعة احلوثيني واملليشيات
الت���ي س���اندتها «وتلطخ���ت يده���ا بالدم���اء وفق���ا للدس���تور
والقانون»داعي���ا إل���ى الش���روع ف���ي حتقي���ق ش���فاف وعاج���ل
للمتسببني في هذه «األعمال الوحشية» وإعالن النتائج .
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حقوقيون يدعون الدولة ومنظمات املجتمع املدني إلى حماية
حقوق وحريات أبناء صعدة وعمران
دعا حقوقيون الدولة والقوى السياس��ية ومنظمات المجتمع المدني إلى حماية
ما أنجز من مبادئ وقيم حقوق اإلنسان خالل العقود الماضية وحذروا من خطورة
الس��كوت على إرهاب الحوث��ي وجرائمه التي تنتهك حقوق اإلنس��ان وعدم ردعه
ووض��ع حد لالنته��اكات التي تمارس بحق أبن��اء الوطن في عم��ران وغيرها من
المناطق.

ناجي قدام

وقال احملامي عبدالله الذبحاني أن أهم املخاطر التي التي زادت فيها االنتهاكات ،وإذا س� � ��كتت عنها
تواجهها اليمن أو ًال هي القضاء على مؤسسات الدولة ،ستتفاقم وستكون أضعاف مما هي عليه اليوم.
والقضاء عل� � ��ى ماتبقى من الدول� � ��ة املدنية ،ومخرجات
استهداف اجليش
احلوار التي خلصت إلى أن تقام في اليمن دولة مدنية
أما احملامي والناش� � ��ط احلقوقي عبدالرحمن
قائمة على نظام الدستور والقانون واملؤسسات املدنية.
وأكد الذبحاني – في تصريح للصحوة – أن ما قام برم� � ��ان فيؤك� � ��د أن األحداث األخيرة وس� � ��قوط
به احلوثي في عمران يهدد الدولة املدنية ويقضي عليها عمران بي� � ��د احلوثيني ،واقتح� � ��ام اللواء ،310
قبل أن تولد ،وهذا مايس� � ��عى إلي� � ��ه احلوثي بتصرفاته واالنتهاكات البش� � ��عة واملروعة التي حدثت في
واس� � ��تخدامه للقوة خروج عن القانون وعن الدس� � ��تور عمران من تفجير للبيوت واملساجد واجلمعيات
متام ًا واتخذ منطق الس� � ��اح ومنط� � ��ق القوة واالعتداء اخليري� � ��ة واملكتب� � ��ات ،وقتل املدني� � ��ني ،وعمليات
اإلعدام لألس� � ��رى كل هذه األح� � ��داث توحي أن
بدون مبرر.
وقال إن الدولة تتحمل مس� � ��ئولية كبيرة خاصة وهي اليم� � ��ن مقبلة على مرحلة – في حال اس� � ��تمرت
س� � ��ارت مبس� � ��ار جيد في املبادرة اخلليجي� � ��ة ،وكذلك الدول� � ��ة ف� � ��ي موق� � ��ف الوس� � ��يط أو احملايد كما
في مخرج� � ��ات احلوار الوطني ،وأك� � ��دت على احلقوق يزعمون -فان اليم� � ��ن مقبلة على مرحلة خطيرة
واحلري� � ��ات وينبغي عل� � ��ى الدولة أن تف� � ��ي بوعدها ألن جد ًا س� � ��تتنامى وترتفع حدة انتهاكات حقوق اإلنسان
الش� � ��عب قد اتفق على هذه األم� � ��ور وخرج مبخرجات ألنن� � ��ا أمام جماعة إرهابية متطرف� � ��ة اتخذت من العنف
وس� � ��لمها للدولة والتنفي� � ��ذ اآلن ،وتطبيقها يعتبر ملزما والس� � ��اح وس� � ��يلة للوصول إلى الس� � ��لطة وجعلت من
للدول� � ��ة ألن مخرج� � ��ات احل� � ��وار أخذت ش� � ��رعيتها من القوات املس� � ��لحة واألمن ومن كل القوى الوطنية هدف ًا
الش� � ��عب املصدر األساس� � ��ي ،ومصدر السلطات وهو للنيل منها.
وأكد برمان – ف� � ��ي تصريح للصحوة  -أن املجتمع
الش� � ��عب .وأكد أن مخرجات احلوار ملزمة للدولة ومن
اآلن يج� � ��ب عليها أن تنفذ هذه املخرج� � ��ات وينبغي أن اليمن� � ��ي اليوم والدولة واملنظم� � ��ات احلقوقية واألحزاب
حتاف� � ��ظ على احلق� � ��وق واحلريات وأن تك� � ��رس قصار والقوى السياس� � ��ية بحاجة إل� � ��ى أن تقف موقف ميكن
جهدها لترس� � ��يخ مبادئ احلق� � ��وق واحلريات التي هي أن يخ� � ��رج اليم� � ��ن مما هو فيه ،موقف ج� � ��اد ،لو عرفت
احلرية والعدالة واملس� � ��اواة ،وأي تهديد لها ينبغي على جماعة احلوثي أن هن� � ��اك موقف ًا جاد ًا رمبا تتوقف عن
الدول� � ��ة أن تقف بجانب هذه املبادئ وما تزال الدولة – عملها هذا.
وق� � ��ال إن اس� � ��تهداف وتدمير اجلي� � ��ش فيه خطورة
وإن أخذ منها جزء في محافظة عمران -إال أن الدولة ال
تزال قائمة ولديها إمكانيات ومؤسسات ولديها قضاء ،كبيرة جد ًا فنحن في بلد مضطرب؛ وهناك منو واضح
وبإمكانه� � ��ا أن تتخذ اإلج� � ��راءات القانونية واإلجراءات للجماعات املس� � ��لحة ،وأي ضعف في اجليش سيؤدي
املش� � ��روعة أو التنفيذية للحفاظ على احلقوق واحلريات إلى تصاعد نفوذ هذه اجلماعات املسلحة ،وهذا يؤدي
إلى تهديد أمن واس� � ��تقال واس� � ��تقرار اليمن بش� � ��كل
ولتمكني املؤسسات من أداء دورها بشكل أكبر.
وأش� � ��ار إلى أن األحزاب السياس� � ��ية املوجودة في واضح.
وأش� � ��ار إلى أن ما ح� � ��دث في عم� � ��ران كان بتواطؤ
اليمن ،شاركت في مسار الثورة اليمنية وشاركت كذلك
في احلوار الوطني وينبغ� � ��ي أن حتترم هذه املخرجات واضح من قبل بعض القيادات العس� � ��كرية ،وفي حال
وأن تدعو إلى ترس� � ��يخها والعمل بها ،وينبغي أن تدعو ما إذا س� � ��كتنا عن هذه التواطؤات كدولة وكمؤسسات
الدولة بكل الوس� � ��ائل املتاحة لها وتطالب بالس� � ��ير وفق حقوقية أيض ًا رئيس الدولة ،إذا صمتنا ستستمر هذه
هذه املخرج� � ��ات وأن تقف ضد أي اس� � ��تخدام للعنف اخليانات ،لكن إذا طبق القان� � ��ون ومت تنفيذ محاكمات
س� � ��واء أكان احلوث� � ��ي أو غير احلوث� � ��ي وأن تدعو إلى عسكرية مس� � ��تعجلة وبصورة عاجلة ،واحملاكمات في
عدم اس� � ��تخدام العنف مهما كان األمر ،وتشد من أزر
الدولة في هذا االجتاه وينبغي أن تطرح موقفها وتعلنه
سواء للداخل للش� � ��عب أو املنظمات احمللية أو للخارج
للمنظمات الدولية وإلى العالم حتى يعرف قضية اليمن
ويتفاعلوا معها ويس� � ��اعدوا اليم� � ��ن للخروج من املأزق
الذي وقع فيه.
ووجه احملامي والناش� � ��ط احلقوقي ن� � ��داء للمنظمات
احمللية والدولية أن تقوم بالرس� � ��الة التي أسس� � ��ت من
أجله� � ��ا وأن تقوم بدورها على أكم� � ��ل وجه وأن ترصد
كل ما يحدث من انتهاكات حلقوق اإلنس� � ��ان وأن تعمل
عمله� � ��ا بآلياتها القانونية واملنظمات هي املعروفة محلي ًا
ودولي � � � ًا في رصد هذه االنته� � ��اكات وفي رصد امللفات
ف� � ��ي كل ما يحدث ،واملطالبة بترس� � ��يخ مب� � ��ادئ العدالة
واملس� � ��اواة واحلرية .وأضاف :املنظمات لها دور كبير
جد ًا في ترس� � ��يخ هذا املبدأ ولها كلمة مسموعة وأشد
على أيدي املنظمات احمللية أن ال تيأس مهما كان األمر
ألن الرسالة تبقى سامية والدعوة تبقي سامية فا تترك
اليمن وهو مي� � ��ر في ظرف حرج خاصة في هذه الفترة

أخاقية وعليها أن ترصد كل هذه األحداث وأن
تدين كل انتهاك حلقوق اإلنس� � ��ان حتى ال تفقد
مصداقيتها.
وأشار إلى أن ما بني خال عشرين سنة من
نضال الناش� � ��طني واملنظمات ينهار اليوم فجأة
به� � ��ذا الصمت املخيف ،وف� � ��ي حال صمت هذه
املنظمات حيال االنتهاكات ستفقد مصداقيتها.

انتهاكات راعبة

وترتكب مليش� � ��يات احلوث� � ��ي اإلرهابية منذ
دخوله� � ��ا مدين� � ��ة عم� � ��ران جرائم بش� � ��عة بحق
< الذبحاني
< برمان األهال� � ��ي ،بعي� � ��د ًا عن أعني اإلع� � ��ام واملنظمات
اإلنسانية.
مث� � ��ل هذه اخليانات ال بد أن تتم بصورة عاجلة رمبا ال
وقالت املصادر أن مدينة عمران شهدت خال األيام
تستغرق س� � ��اعات فقط وتصدر فيها أحكام إذا حصل
وأن طب� � ��ق القان� � ��ون وأحيلوا إلى محاكمات عس� � ��كرية املاضية عملي� � ��ات مداهمة للمن� � ��ازل وانتهاك للحرمات
مس� � ��تعجلة ،أعتقد أنه س� � ��تتوقف هذه اخليانات ،لكن ونهب للممتلكات من قبل تلك املليش� � ��يا احلوثية بصورة
اليوم كل خائن يرى أنه يس� � ��تلم ثم� � ��ن دم زمائه وثمن وحش� � ��ية تنم عن جهل مطبق ألبسط احلقوق التي يجب
رفاق� � ��ه ويبيعهم ث� � ��م بعد ذلك ال يتعرض ألية مس� � ��اءلة ،أن يرعوها.
وأوضح مصدر محلي أن أطقم حوثية تقوم مبداهمة
ويع� � ��ود مرة أخرى إلى عمله وفي أس� � ��وأ األحوال ينقل
عش� � ��رات من منازل املواطنني بحجة أنه� � ��م تكفيريني،
إلى مكان آخر.
وضاف :أش� � ��عر بخيبة أم� � ��ل حول مواق� � ��ف الدولة حي� � ��ث يقوم مس� � ��لحو احلوثي باقتحام املن� � ��ازل وإهانة
ومواقف األح� � ��زاب والتنظيمات السياس� � ��ية ومنظمات النس� � ��اء واألطفال وإجبار أصحاب تلك املنازل بترديد
املجتم� � ��ع املدني وم� � ��ا نراه اليوم هو صم� � ��ت مريع في الصرخ� � ��ة ،ثم يقومون بطردهم منها واحتالها ومن ثم
ح� � ��ال ما تعرض طفل النتهاك جند املنظمات كلها تدين نهبها والتمركز فيها.
وأوضح املصدر بأن مليش� � ��يات احلوثي قامت بقتل
وتصدر بيانات خاصة املنظم� � ��ات التي لديها متويات
في هذا املج� � ��ال ،لكن عندما تس� � ��قط محافظة بكاملها العديد من املواطنني ،بينهم خطيب أحد املس� � ��اجد قبيل
وت� � ��دك البيوت وأماكن العب� � ��ادة وينتهك القانون الدولي خطبة اجلمعة املاضية ،بعد أن رفض تس� � ��ليم املسجد
اإلنس� � ��اني وتنتهك آدمية اإلنس� � ��ان نرى صمت ًا مخيف ًا .لهم ،فما كان من مس� � ��لحي احلوثي إال أن أطلقوا النار
وقال إن منظم� � ��ات املجتمع املدني لم تصدر بيان ًا حتى عليه وأردوه قتي ًا في منبر املسجد.
وبحس� � ��ب املصادر فقد اقتحمت مليشيات احلوثي
اآلن حول األحداث التي صارت في عمران فهناك أطفال
قتلوا ونساء قتلن أيض ًا وتعرضن لكثير من االنتهاكات حوالي  23مدرس� � ��ة ف� � ��ي مدينة عمران خ� � ��ال الثاثة
وهناك حصار حدث للمدني� � ��ني ومنع الكهرباء وحصل األيام م� � ��ن اقتحام عمران ،وقامت بتحويلها إلى ثكنات
عقاب جماعي ألبناء محافظة عمران واملنظمات غضت عسكرية و جتمعات ملسلحيها.
وفي قري� � ��ة بيت ري� � ��اش الواقعة بالق� � ��رب من موقع
الطرف ،وكأن األمر اليعنيها س� � ��واء كانت الداخلية أو
اجلميمة الذي كان يتمركز فيه اجليش أقدمت مليشيات
اخلارجية.
وأك� � ��د أن منظم� � ��ات املجتمع املدني أمام مس� � ��ئولية احلوث� � ��ي على اقتحامه� � ��ا ،وتفتيش من� � ��ازل املواطنني،
باإلضاف� � ��ة إلى اعتقال  13م� � ��ن أبناءها بحجة وقوفهم
مع اجليش.
و يقول مواطنون إن� � ��ك إذا دخلت مدينة عمران ،لن
جتد س� � ��وى الدمار أمامك ،ومؤسسات الدولة املنهوبة،
وانتشار املسلحني احلوثيني على بعد النظر بينك وبينهم
وقناصة يعتلون اجلب� � ��ال ،ولكن إن متكنت من الدخول
إلى عمران ،ف� � ��ا ميكنك اخلروج منها إطاقا؛ حيث ال
يسمح بالدخول سوى لوسائل اإلعام التابعة للحوثي،
سواء قنوات التلفزة أو الصحف واملواقع اإللكترونية.
ونقلت صحيفة «الش� � ��رق األوسط» أن مدينة عمران
عاصمة احملافظة التي كانت حتوي أكثر من  120ألف
نسمة ،لم يعد بها سوى ما يزيد أو يقل عن خمسة آالف
نس� � ��مة فقط ممن آثروا البقاء في مس� � ��اكنهم واملغامرة
ملصي� � ��ر يعرفونه ويس� � ��معون عنه جيدا ،وه� � ��و التنكيل
والنهب والسلب من قبل جماعات التمرد احلوثي التي
أقبلت إلى عمران من محافظة صعدة ،وينتقد املواطنون
أسلوب احلوثيني في فرض طقوس دينية في مناطقهم،
تتعارض م� � ��ع املذهب الزيدي ال� � ��ذي ينتمي إليه معظم
أبناء املنطقة ،وهي طقوس شيعية اثني عشرية.
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تفاصيل مرعبة وقاس��ية تختفي وراء الصور الكلية لمعاناة النازحين والعالقين بين الحياة والموت بمنطقة عمران ،الفئات الضعيفة منهم مثل
كبار السن والعوائل الفقيرة واألطفال والنساء ,فالنازحون هم أكثر مَن يدفع الثمن.
“كتب علينا التش��رد والنزوح ،كنا آمنين في بيوتنا مع أطفالنا ونس��اءنا نمارس حياتنا بش��كل طبيعي راضين بما قس��مه اهلل لنا في حياتنا وأرضنا
تحدث إلينا أبو إيهاب � (نازح )� وهو يقف أمام منزل قديم بمنطقة وادي أحمد التي أصبحت مأواه الجديد وقد كسا وجهه الحزن واأللم.

ذكرى الواحدي
أنقاض اإلنسانية

حال���ة أبو إيهاب تش���اركه فيه���ا  200عائلة
نزحت من عمران وجلأت إلى اس���تئجار بيوت
قدمي���ة أو دكاك���ن صغي���رة لإلقام���ة به���ا أو
اللجوء إلى منازل بعض األقارب هناك.
صعوب���ة عملية الن���زوح فاقمه���ا عدم متكن
معظ���م العائالت من نقل حاجياتهم األساس���ية
من مالبس وطعام وحليب األطفال ،واألغراض
الش���خصية اخلفيفة ،فروا من املوت واخلوف
تاركن معظم حاجاتهم خلفهم.
يق���ول أب���و إيه���اب :اضطررنا إل���ى النزوح
بعدم���ا اش���تدت املعارك وزاد القصف الش���ديد
ب���ن اجلي���ش ومليش���يات احلوث���ي هربن���ا
مس���رعن مبالبس���نا وأوراقنا فق���ط ،حتى أننا
اضطررنا لترك الطعام ،وال نقدر على ش���راء ما
نحتاج من األغراض بس���بب ضي���ق احلال لقد
تركنا كل ما منلكه ورائنا.
ابتلع حزنه وقال :قتل جاري الذي كان يعمل
(مباش���ر) في مطعم عندما أجبرته الظروف عل
الع���ودة ملنزل���ه ألخذ بعض األغ���راض من أكل
ومالب���س لصغ���اره فقت���ل برصاص���ة قناص���ة
احلوثي أمام منزله.
وتاب���ع بغضب :ال حكومة وال جهات وال تلك
املنظم���ات الزائف���ة قدم���ت لنا ول���كل النازحن
بعض املساعدات للبقاء على قيد احلياة.
تش���ارك عائل���ة أبو عادل عائل���ة أبو إيهاب
معاناتها بعدما نزحت إلى منطقة وادي أحمد
باألمانة حتت ظروف قاسية ومؤملة فال مصدر
عي���ش وال اهتم���ام رئاس���ي حكوم���ي يخف���ف
معاناتهم.
ي���روي أبو عادل جتربت���ه املؤملة في النزوح
قائ ً
ال :تركنا بيوتنا وكل ما منلك وراء ظهورنا
فل���م نس���لم م���ن التروي���ع والقت���ل والتهدي���د
املس���تمر من مليشيات احلوثي بتفجير بيوتنا
أو اختطافن���ا وال من قذائفهم ورصاصهم الذي
يخترق الصدور واملنازل.
يضيف :قبل س���قوط عم���ران بعد اخليانات
املتوالي���ة اختطفوا بعض الش���باب ونش���روا
البالب���ل واملخ���اوف ب���ن أهلها واش���تروا ذمم
البعض حتى يتهيأ لهم اقتحام املدينة كثفوا
من إطالق النار على رؤوس األبرياء فس���قطت
عم���ران وأصب���ح أهلها م���ن النازح���ن بعد أن

كانت عصية على هؤالء الشرذمة املتمردة.
تق���ول زوجت���ه :ل���م نع���رف إلى أي���ن نذهب،
فلي���س لنا أقارب بعكس آخري���ن لديهم أقارب،
وليس لدينا أمتعة ،فقد خرجنا مبالبس���نا ولم
نحم���ل معن���ا غير بعض املال ،م���ا جعلنا نبيت
ليلتن���ا في العراء حتى أش���رق الصباح س���ألنا
كثي���را عن مناطق أكثر رخصا فدلونا على هذا
امل���كان ،وكم���ا ترين هذا املن���زل القدمي املهترئ
تعيش فيه أكثر من  3أس���ر ..بكت وهي تصف
شعور القهر واألسى الذي خاجلها وهي تغادر
منزلها وكل ذكرياتها وشبابها في ذلك املكان.
تابعت« :متنا خوفا ما قدرنا نصوم رمضان
مثل الناس ش���غلونا في أروحنا قتل ودمار كل
ي���وم كنا نتوقع امل���وت هذه املليش���يات حولت
حي���اة الناس إلى جحيم» ،هن���اك ناس عالقون
إل���ى اآلن حت���ت الرص���اص وإذالل احلوث���ة
فق���د نهبوا كثي���را من املنازل ومنه���ا منزلنا لم
يتركوا فيه ش���يء ،اغرورق���ت عيناها بالدموع
ولم تستطع مواصلة احلديث عن وجع التشرد
والنزوح.

حكاية نزوح

رحل���ة عائل���ة أب���و س���ليمان م���رت بطري���ق
متعرج���ة وط���رق مختلفة رغم ق���رب عمران من
العاصم���ة صنعاء إال أن رحلتهم ظلت أكثر من
ثالث س���اعات يتجنبون خاللها نقاط احلوثي
املنتشرة وقذائفه املتساقطة.
العوائل النازحة خرجت مبالبسها فقط وال
متل���ك ما ًال تش���تري به ال���دواء وحليب األطفال
وكب���ار الس���ن واألطف���ال ال يحتمل���ون قس���وة
الن���زوح ..يقول أبو س���ليمان :الطريق ضاعف
علين���ا الوقت حيث وصلنا إل���ى هنا بعد ثالث
س���اعات وصلنا إلى جسر عمران ال نعرف أي
وجه نسلكها ظللنا حتت اجلسر يومان نسأل
الناس كيف ميكن توفير س���كن بسيط لنا ،وها
نحن اآلن نعيش في هذا املنزل ولكن ال نعرف
كيف سندفع إيجاره.
وتابع أبو س���ليمان متنه���د ًا :تتعاطف معنا
بع���ض العائالت وتتصدّق علين���ا بعدما تركنا
كل ش���يء ،بيوتنا وأثاثنا ومزارعنا ومواشينا
أم���ا احلكومة يبدو أن ال أهميه لنا كبش���ر في
ه���ذه الدول���ة التي خان���ت أبناء عم���ران ،نزلت
دموع أبو سليمان وهو يشير إلى داخل منزله
الضيق الذي احتوى على غرفة مظلمة وصالة
صغي���رة وجزء غير واض���ح املالمح كأنه حمام
داخل هذا املكان س���بع عش���ر ش���خص اكتظوا
بصورة بائسة تدل على حجم املعاناة.
يتابع أبو سليمان وقد مسح دموعه بعد أن
س���ألته عن س���ببها :قال لي ج���ارى أن احلوثة
فجروا منزلي بعد أن نهبوه وقلب كفيه حسرة
واختن���ق بعبرات���ه ليق���ول :نح���ن باختص���ار..
ضائعون في بلد اسمه اليمن.

أطفال ..نازحون

يقتس���م األطف���ال النازح���ون معاناته���م م���ع
عائالته���م بعدما مروا بتج���ارب مريرة ،فأحمد
ذو العش���رة أع���وام ،اضطر للمش���ي مس���افات
طويل���ة خ���الل نزوح���ه م���ع عائلته إل���ى منطقة
احملش���اش ث���م انتقل���وا بعده���ا إل���ى اجلنات
ف���زادت حالته���م س���وءا فق���رروا الف���رار إل���ى
صنعاء مبنطقة مذبح ..يقول :مش���يت ومشيت
حتى تعبت قدماي ،وكانت أمي تضربني حتى
أس���رع في املشي خوف ًا من أن تقع قذيفة علينا
ح���ن مررن���ا بطريق فيه اش���تباكات ،ق���ال ذلك
وهو يرفع قدمه التي تشقق جلدها.
أم���ا أم مصطف���ى تروي معاناته���ا مع ابنها
البالغ من العمر  3أعوام ،إذ يعاني من التهاب
مع���وي وإس���هال ش���ديد تراف���ق م���ع انع���دام
الوس���ائل للوص���ول إلى أقرب مش���فى أو مركز
بس���بب القذائف ونقاط احلوثي ..فررنا وابني
الصغير ينازع سكرات املوت فليس لدينا عالج
النقط���اع العالجات واألغذية  ،بل ليس لدي ما
يكف���ي م���ن احلفاظ���ات لطفلي املري���ض ،وضع
ابني زاد س���وء ًا فال مال موجود لعالجه كذلك
انعدام أبسط مقومات احلياة هناك ..كتب الله
ل���ه عمر جديد رغ���م أنني كل حلظ���ة كنت أقول
سأفقده.
تتابع قائلة :أشعر أنني أعيش في كابوس،
وألول م���رة أستش���عر كارث���ة اإلنس���ان الن���ازح
بعدما كنت أس���مع فقط ،حكايات من أقرباء لي
هج���روا ونزح���وا كم هو مؤل���م أن تعيش بعيد

عن بيتك وفي أرضك وخاصة في رمضان.

كبار السن لهم حكاياتهم

أكث���ر ش���يء يؤل���م عندما ت���رى الدم���وع في
وج���ه رجل مس���ن على مش���ارف الس���بعن من
العم���ر ،احلاج���ة أم جنم هي إح���دى النازحات
م���ن عمران ،توس���لت إلى أبنائه���ا أن يتركوها
تلقى مصيرها في بيتها حيث لم يعد في العمر
الكثي���ر كما تقول وتضي���ف أم جنم :بل لم يعد
جسدي يقوى على كل هذا التعب واحلزن مع ًا،
وأنا على مشارف ال� 70عام ًا ،بد ًال من أن أكون
مع���ززة مك ّرمة في بيتي ،أن���ا أثقل على أبنائي
ف���ي رحل���ة نزوحه���م وأعاني من أم���راض عدة
أولها آالم املفاصل وليس آخرها السكري ،أكثر
ما يش���غل بال أبن���اء أم جنم أنها لم تتمكن من
إحضار دوائها بعدما خرج أبناؤها وعوائلهم
مس���رعن ..يا ألله كم أمتن���ى املوت على ّ
ذل ما
نح���ن في���ه ،لكنني أجت ّلد بالصب���ر كي ال يجزع
أبنائ���ي ،فق���د يطول نزوحنا وق���د ال نعود ،الله
يهلك احلوثي وكل خائن لعب بحياتنا ،وهكذا
اختتمت أم جنم حديثها باكية.
للم���رة األولى مير احلاج أب���و جنم بتجربة
الن���زوح الت���ي اختبره���ا ف���ي ال��  75م���ن عمره
بعدما مرت عليه الكثير من األحداث ويستطرد:
اضطررن���ا الس���تئجار أكثر من س���يارة ودفعنا
مبال���غ أكثر حت���ى نصل إلى منطق���ة آمنة كنت
متعب ًا جد ًا في الطريق ،فأنا أعاني من أمراض
القل���ب ،وكاد اخل���وف يقتلنا ونح���ن نفر حتت
القذائف والرصاص ونرى القتلى في كل مكان.
وتاب���ع :اجلمي���ع كان يخ���اف م���ن تده���ور
صحت���ي أكثر وأكثر حلظات كثيرة في الطريق
ش���عرت أنها نهايتي ومتني���ت املوت ألدفن في
منزل���ي ومنطقت���ي التي أحببت وس���الت دموع
القهر على خديه املتجعدين.

عالقون بني احلياة واملوت

ذك���ر كثي���ر م���ن النازح���ن وبع���ض
اإلحصائي���ات وج���ود أكثر من خمس���ة آالف
أس���رة مازالت موج���ودة في عم���ران فمعظم
ه���ؤالء من الفقراء ،فحالته���م املزرية والفقر
املدقع منعهم من الف���رار والبقاء حتت أتون
علي
احل���رب واإلذالل ..الع���م صالح اش���ترط ّ
ع���دم ذكر( كنيته) جتنبا النتقام احلوثة فهو
كم���ا يقول :منعت���ه ظروفه القاس���ية لتهريب
عائلت���ه م���ن امل���وت أو البحث له���م عن مكان
آمن.
يتاب���ع :نحن ألجن���د ما نطعم به أنفس���نا
فكي���ف إذا ذهبنا إلى منطقة أخرى ال نعرف
فيها أحدا ولي���س لدينا أي دخل فبقينا هنا
إم���ا حي���اة أو م���وت ..يق���ول :ما يح���دث في
صع���دة من ذل وعبودية يحدث هنا فقد نهب
احلوثة كثي���ر من احمل���ال التجارية واملنازل
حت���ى املس���اجد ل���م يتركوه���ا إم���ا نه���ب أو
تفجير.
وضح���ك س���اخرا :دخل���وا منزل���ي
املتواض���ع لنهبه خوف���وا أطفالي وزوجتي
لكن لم يجدوا فيه إال الفقر واحلاجة فقاموا

بش���تمي وكادوا يضربونن���ي كذل���ك فعل���وا
م���ع بقي���ة املن���ازل املجاورة فأي ش���يء ثمن
أخذوه أو عبث���وا به ،تنهد بعمق وقال :هذه
العصاب���ات نعرفه���ا من���ذ أن احتلت صعدة
الت���ي كنت أس���كانها وأذاق���ت أهلها األمرين
عبودية وإذالل وسلب ونهب.
ش���هادة أخ���رى ترويه���ا أم هن���اء تص���ف
فيه���ا الوض���ع ال���ذي يعيش���ونه بع���د دخول
احلوث���ي عم���ران بقوله���ا :يح���اول احلوث���ة
ف���رض هيبته���م وتخويف األهال���ي الباقن
ب���ل وصلوا إلى حد اإلذالل ،وتارة يهاجمون
املن���ازل وأخ���رى ينهبونها عملي���ات تفتيش
وخط���ف وقتل وتفجير ترويع مس���تمر حتى
بعد أن هدأ الوضع قليال.
تتابع :الزال وضعنا س���يء ج���دا فاملدينة
ش���به فارغة ال وجود إال لسيارات املليشيات
احململة باألس���لحة املنهوبة اخلوف والرعب
هو س���يد املكان ،نح���ن العالقون حتت وطأة
اجل���وع والظالم فال م���اء أو كهرباء أو لقمة
عي���ش ومازلن���ا ف���ي كل حلظ���ة نتوق���ع فيها
امل���وت عل���ى أيديه���م إذا اس���تمرت املدين���ة
وعمران كلها حتت سيطرتهم والدولة نائمة
وخائنة.
تقول جارتها :اعتقلوا عددا من الش���باب
الذي���ن قالوا عنه���م إنهم م���ن املتعاونن مع
الدول���ة أخذوه���م إلى مكان مجه���ول وهناك
من يقتل بالهوية.
أكثر معاناة هي للنساء واألطفال الذين
ف���وق كل مآس���ي احلرب يصاب���ون بأمراض
مختلف���ة س���وء تغذي���ة وأم���راض نفس���ية
وجس���دية ال ع���الج له���ا إذا ظللن���ا على هذا
الوضع املزري.
ابنتي (سعاد ) في سن العاشرة أصيبت
مبرض السكر بسبب رؤيتها ألحد جيراننا
يقن���ص أمام عينيه���ا بجانب طفله الذي كان
يص���رخ م���ن الرعب واخل���وف وأب���وه غارق
بدمائه.
ما يحدث في مدينة عمران بعد س���قوطها
يفسر مخاوف أهلها وتوقع مستقبل غامض
يبلع معاملها لتكون هي األخرى خارج نطاق
اجلغرافي���ا اليمني���ة وحكمه���ا .فحال���ة م���ن
االس���تياء واألسى يطل من وجوه ساكنيها؛
ألن مدينتهم الصغيرة ستكون صورة أخرى
م���ن محافظة صع���دة التي تعي���ش حالة من
العزلة واالنقطاع عن العالم وعن وطنها األم
وسيطرة احلكم اإلمامي عليها.
يق���ول رش���يد :ل���م يعد ف���ي مدين���ة عمران
إال امل���وت واألش���باح ومليش���يات احلوث���ي
الت���ي زرع���ت نقاطها ودمارها ف���ي كل مكان،
فالداخ���ل واخل���ارج منه���ا مفق���ود الهوي���ة
والكرامة واإلنسانية.

يتاب���ع بغضب :أطفال صغار من ملش���يات
احلوث���ي يحمل���ون أس���لحه تط���اول قامته���م
يفتش���ونك بإهانة كلما مررت مبنزلك استفزاز
وطريق���ة همجية ف���ي معاملة الناس تصل إلى
ح���د الش���تائم واالبت���زاز حت���ى دخ���ول منزل���ك
واخل���روج من���ه ب���أذن منه���م حص���ار للحي���اة
والكرامة هناك ش���خصيات مستهدفة مت تدمير
منازله���م كليا فلماذا هذا احلق���د كله وهل هذه
مس���يرتهم القرآني���ة .الدمار والقت���ل لم يكتفوا
بإش���عال احل���روب فقط ب���ل بتدميره���م املنازل
وزرع اخلوف يسقطون به أمل للناس بالعودة.
ويردف بقوله :الوضع سيء جدا .أسر هنا
فقدت كل س���بل احلياة أطفال ونس���اء مهددون
باملوت والقتل ال منظمات وال حكومة تسعفهم
م���ا حصل في مدينة عمران عار على رئيس���ها
وحكومته���ا ويوضح حجم املؤامرة لن ينس���ى
التاريخ ذلك ما دامت عمران قائمة.
معان���اة النازح���ن والعالق���ن ق���د يصع���ب
وصفه���ا إال من عاي���ش حلظة الن���زوح وتذوق
م���رارة املوت ق���د ال نتخيلها أو نش���عر بها إال
أن نك���ون من ضمن قائم���ة النزوح التي تتولى
عل���ى كل منطقة تدخلها ملش���يات احلوثي وقد
تصبح اليمن في ظل املؤامرة واخليانة.

تقرير
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أكدوا أن ما حدث في عمران اختراق ملخرجات احلوار وللقرار األممي2140

سياسيون :جماعة احلوثي حركة إرهابية تريد إعادة املشروع اإلمامي
أثناء زيارة تفقدية قام بهار رئيس الجمهورية األحد الماضي إلى الكلية
الحربية قال إن ما حدث في عمران استهداف واضح وجلي للدولة وأجهزتها
األمنية وقواتها العسكرية ومؤسساتها المدنية ،واستهداف للعملية السياسية
والمرحلة االنتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانقالب عليها،
وأضاف :بكل وضوح اليمكننا أن نسمي ما حدث في عمران إال أنه تجاوز غير
مقبول وال معقول وال يمثل استهدافا لطرف معين أو للواء معين بل استهداف
واضح وجلي للدولة وأجهزتها األمنية وقواتها العسكرية ومؤسساتها المدنية.

حتذي���رات للجماع���ة احلوثية بضرورة االنس���حاب من
عمران خال فترة انتهت عملي ًا مساء السبت الفائت.

> حواس

> شمسان

علي قيس
م���ن جهته أكد الباحث غائب حواس أن ما جرى في
عم���ران مؤامرة من خيوطها ما ه���و ظاهر أمامنا ومن
املتآمري���ن م���ن ال يزال إل���ى اآلن ال يزال يخف���ي أدواره
التآمرية إلى مراحل أخرى قادمة ،وأضاف حواس :أنه
أصب���ح من الواضح أن هن���اك تآمر وتعاون مع جماعة
احلوثي الس���الية العنصرية اإلرهابية بش���كل واضح
وجلي وان مسئولني كبار عسكريني وسياسيني هم من
ضمن منظومة املؤامرة.

بالئني ..إرهاب وإمامه

وح���ول خط���ورة وص���ول ه���ذه األس���لحة ف���ي أيدي
جماعة العن���ف كجماعة احلوثي اإلرهابية فهذا يعتبر
أمرا خطيرا حيث أن جماعة احلوثيني ليس���ت جماعة
إرهابي���ة فحس���ب ب���ل أنه���ا جتم���ع عل���ى اليمنيني بني
باءي���ن اإلرهاب واإلمامة بينما بقية احلركات األخرى
اإلرهابية ذات طابع أمني ولكنها ليست حركة عنصرية
أم���ا جماعة احلوثي فهي حركة إرهابية عنصرية تريد
إع���ادة مش���روعها اإلمام���ي الكهنوتي بآلي���ة اإلرهابي
وهنا جتمع على الشعب اليمني بني اإلرهاب واإلمامة
وكاهما أخطر وأقذر من اآلخر.
وح���ول دور الدول���ة جتاه هذه اجلماع���ات اإلرهابية
ق���ال ح���واس أن دول الدول���ة دور س���يء ال يرق���ى إل���ى
املستوى املطلوب من قبل أبناء الشعب.

سالح الدولة

وطالب ح���واس في تصريح ل�(الصحوة) الدولة إلى
أن تب���ادر الس���تعادة س���احها الذي تواطأ مس���ئولون
فيه���ا إلعطائ���ه ومنح���ه وتس���ليمه جماع���ات إرهابي���ة
كاحلوث���ي يس���تخدمها ل���دك من���ازل املواطن���ني وأبناء
الش���عب وأن الشعب اليمني يطالبون اليوم من الدولة
عل���ى أقل تقدير أن ينزعوا س���اح الدول���ة الذي يدك به
املتمردون اإلرهابيون احلوثيون منازلهم.
واعتب���ر ح���واس الدول���ة مش���اركة بس���احه في دك

منازل املواطنني بأيدي جماعة اإلرهاب احلوثي.

اجلميع ضحايا

وأض���اف :الذي���ن يتواطئ���ون مع احلوثي س���واء
سياسيون أو عسكريني أو أحزاب من أي منطقة في
اليمن عليهم أن يدركوا خطورة النار التي يش���علها
احلوث���ي وهم يقوم���ون بتغذيتها ألنه���م لن يكونوا
بعيدي���ن عن تل���ك النار وأن���ه رمبا يكون���وا أول من
يكتوي بها وأن صبر الش���عب مهم���ا طال فإنه لن يظل
إلى ما ال نهاية.

اختراق ملخرجات احلوار

عبدالس���ام محم���د – رئيس مركز أبعاد للدراس���ات
االس���تراتيجية – أش���ار إلى أن اقتحام اللواء وسقوط
عمران هو اختراق ملخرجات احلوار الوطني وإضعاف
للقرار الدولي .2140
وأش���ار رئي���س مرك���ز أبع���اد ف���ي تصري���ح
ل�(الصحوة):إل���ى أن���ه طامل���ا أن البيان���ات واإلدان���ات
ضعيف���ة ورد الدول���ة كان ضعيف��� ًا حول ه���ذه اجلرائم
ف���إن ذل���ك س���يتيح فرص���ة جلماع���ات العنف للتوس���ع
ف���ي الب���اد م���ن منطل���ق أن مخرجات احلوار س���قطت
وأن الق���رار الدول���ي لم يحقق ش���يء للمعيقني لانتقال
السياس���ي حي���ث أن الق���رار  2140ذك���ر أن م���ن ضمن
املعيقني للعملية السياس���ية من يستهدفون املؤسسات
العسكرية واملدنية ويرتكبون جرائم وجماعة احلوثي
ارتكب���ت هذه اجلرائم في عم���ران وحتققت فيها جميع
ه���ذه الش���روط وبالرغم م���ن ذلك لم تدخ���ل ضمن البند
الس���ابع ولم تش���ملها العقوب���ات الت���ي يتضمنها هذا
البن���د وأضاف:بالتالي أعتقد أن عمران س���تكون مبرر
للعن���ف خ���ال الفت���رة القادم���ة م���ا ل���م تتح���رك الدولة
واملجتمع الدولي بعقوبات ضد احلوثي.

تهديد للسلم والدولة

الباحث في ش���ئون اجلماعات املس���لحة علي الذهب

> الذهب

> عبدالسالم

أك���د أن م���ا حدث لل���واء  310ف���ي عمران ه���و محصلة
لتباين املواقف في قيادة وزارة الدفاع ومعها مؤسسة
الرئاس���ة وب���ني مجموعة قوى الث���ورة ،جتاه ما يجري
هن���اك دون اعتب���ار له���ذا التباي���ن ال���ذي اس���تفاد من���ه
اس���تفادة كاملة احلوثي���ون وأنصارهم الذين اقتحموا
املدينة واللواء ونهبوا أسلحته ومعداته املختلفة.
وحول خطورة وصول أسلحة اللواء  310إلى أيدي
جماع���ة احلوثي اإلرهابية قال الذهب :خطورة وصول
األسلحة املنهوبة إلى أيدي احلوثيني يفاقم من اخلطر
ال���ذي متثل���ه ه���ذه اجلماعة جت���اه الس���لم االجتماعي
وجت���اه الدولة برمتها التي هي وحدها من يحق له أن
يحتكر القوة وأدواتها.
من جانبه أش���ار الكاتب السياس���ي ياسني التميمي
إل���ى أن س���قوط الل���واء وتصفي���ة قائ���ده  -وف���ق أوثق
الروايات -وس���قوط مدينة عم���ران ،كل ذلك م َّثل صدم ًة
مروع ًة للقيادة اليمنية وللشعب ،ولكل احلريصني على
النظ���ام اجلمهوري ،ألن ه���ذا اإلجناز العس���كري الذي
دفعت به االنتهازية السياس���ية بشكل أعمى ،عزز أكثر
من فرص املش���روع اإليراني في النجاح ،وهو مشروع
يس���عى إلى هدم الدولة وإس���قاط النظ���ام اجلمهوري،
وإقامة نظام إمامي طائفي في الباد.
وأض���اف :ل���م يعد أم���ام الرئي���س اليمني م���ن خيار
س���وى استخدام القوة ،وهو ما تشير إليه تصريحاته،
وتأكيداته في سلس���لة االجتماع���ات التي عقدها خال
األي���ام املاضية ،مع كبار القي���ادات في الدولة والقوات
املس���لحة ومجل���س الدفاع الوطني ،وم���ا صدر عنه من

مبررات واهية
م���ن جهت���ه أعتبر أس���تاذ عل���م االجتماع السياس���ي
بجامعة صنعاء د.عبد الباقي شمس���ان ،تخاذل الدولة
ووزارة الدف���اع ع���ن نص���رة وتعزي���ز الل���واء «»310
مبحافظ���ة عمران حتى س���قط بيد جماعة احلوثي بأنه
نتيجة القرار التوافقي للسلطة االنتقالية.
ووص���ف شمس���ان رؤي���ة الس���لطة االنتقالي���ة
ب�»اخلاطئة» مشير ًا إلى أن قرارها غير حاسم في كثير
من القضايا في ظل ما تش���هده الباد من حتوالت ،في
موق���ف كان يس���تدعي اتخ���اذ قرارات حازمة مس���تمدة
م���ن قوة الدع���م احملل���ي والدول���ي واإلقليم���ي للعملية
االنتقالية وسيادة الدولة.
وأش���ار في تصريح صحفي إل���ى أن مبررات جماعة
احلوث���ي بأن الل���واء « »310بعمران تاب���ع ملن خاضوا
معه���م مع���ارك في املاض���ي ،ال يبرر تخ ِ ّلي الس���لطة عن
دع���م هذا الل���واء الذي يُعد أحد ألوي���ة اجليش اليمني
ك���ون س���يطرة احلوثيني علي���ه يعن���ي أن الدولة فقدت
جزء ًا من سيادتها.

حتت الرقابة

وأكد شمسان أن عدوان جماعة احلوثي على عمران
أدخله���ا رس���مي ًا إل���ى مجل���س األم���ن الدول���ي كجماعة
مس���لحة ووضعه���ا املجتم���ع الدول���ي حت���ت املراقب���ة �
حسب تعبيره.
وق���ال :إن جماعة احلوثي خس���رت كثي���ر ًا بإقدامها
على العدوان املس���لح على عم���ران وغيرها من املناطق
اليمني���ة ،كونه���ا أصبحت حتت مراقب���ة مجلس األمن،
األمر الذي يجعل مستقبلها يزداد تضييق ًا ،منوه ًا إلى
أن عمران ش���هدت وقائع انتهاكات جس���يمة وباعتراف
احلوثيني أنفسهم أنهم جماعة مسلحة.

للتاريخ..

متث���ل مدينة عمران التي اس���تولى عليها احلوثيون
األس���بوع املاض���ي  -بع���د اقتح���ام الل���واء  310ونهب
عدد كبير من األس���لحة الت���ي كانت في اللواء  -املدخل
الش���مالي للعاصم���ة صنع���اء وبإح���كام احلوثي���ني
الس���يطرة على عمران أصب���ح الطريق أمامهم مفتوحا
للدخ���ول إلى العاصم���ة ،إضافة إلى نه���ب اللواء 310
فقد تعرضت محافظة عمران حلالة من النهب والسلب
ملن���ازل وممتل���كات املواطن���ني ش���بيهة بحال���ة النه���ب
والس���لب الت���ي تعرض���ت له���ا صنع���اء عام���ي 1948
و ،1967عل���ى أي���دي فل���ول ذل���ك النظ���ام ،وه���م الذي���ن
يلتقون في نفس األفكار مع جماعة احلوثي حاليا ،مع
ف���ارق أن احلوثيني ،وحس���ب ما يعلن���ون وما يبدو من
ممارس���اتهم ،أكث���ر ارتباطا باخلارج وحتدي���دا إيران،
وأكثر أيديولوجية من النظام األمامي.

دولية
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مفاجآت املقاومة الفلسطينية ..هل تشكل تغيرا مبيزان القوة؟
تط���ورات جدي���دة ومفاجئة ف���ي التقنيات العس���كرية
والهندس���ية للمقاومة الفلس���طينية باإلعالن عن إطالقها
طائرات بدون طيار ،وقصف تل أبيب بصواريخ من طراز
«إم  ،»75وكذلك اختراق البث التلفزيوني اإلسرائيلي.
حلق���ة االثن���ن ( )2014/7/14م���ن برنام���ج «م���ا وراء
اخلب���ر» ناقش���ت هذه التطورات ،وتس���اءلت ع���ن مدى ما
وصل���ت إليه التقنية العس���كرية الهندس���ية عند املقاومة
الفلس���طينية؟ وما تأثير هذه األس���لحة ف���ي ميزان القوة
بن اجلانبن؟
ف���ي البداي���ة ،ق���ال املتح���دث باس���م حرك���ة املقاوم���ة
اإلسالمية (حماس) سامي أبو زهري إن كتائب عز الدين
القس���ام توعدت من���ذ بدء العدوان اإلس���رائيلي على غزة
بتق���دمي مفاج���آت كل ي���وم ،وبرهنت على ذل���ك منذ اليوم
األول ،وأك���د أن اجلناح العس���كري للحرك���ة ميتلك املزيد
من هذه املفاجآت للعدو ،ولن مير يوم دون مفاجآت حتى
يتوقف العدوان.
«بارئيل:إسرائيل ليست مصدومة وال نعرف إذا كانت
صناعة هذه الطائرات محلية أم مت تهريبها عبر األنفاق،

واألفضل أن نس���أل أين إجنازات حماس خلدمة الس���كان
في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل»
وح���ول أبع���اد ه���ذه املفاجأة ،ق���ال أبو زه���ري إن لها
بعدا أمنيا واستخباريا يتمثل في التقاط صور عسكرية
وأمني���ة مهم���ة للع���دو اإلس���رائيلي ،إضاف���ة إل���ى البع���د
الرم���زي الذي يتمثل في أن املقاومة متكنت للمرة األولى
من إطالق طائرة بدون طيار تطير في سماء االحتالل.
وأض���اف أن االحت���الل ف���ي حال���ة تخب���ط ش���ديد وال
يع���رف م���اذا يفع���ل ،ول���م يك���ن مق���درا ق���درات املقاوم���ة،
كم���ا أن املجتم���ع اإلس���رائيلي ف���ي حالة ارتب���اك ومعظم
اإلسرائيلين في املالجئ حتت األرض.
* التقنية والتحدي
م���ن الناحي���ة التقني���ة ،حتفظ ب���الل صبابحة أس���تاذ
هندس���ة الكهرباء والكمبيوتر في جامعة األميرة س���مية
للتكنولوجي���ا على وصف ما ح���دث باإلجناز من الناحية
العلمي���ة والتقني���ة ،بالنظ���ر إل���ى أن العالم أصب���ح أكثر
انفتاحا ،ومن خالل ش���بكة اإلنترنت ميكن احلصول على

تكنولوجيا هذه الطائرات ،كما ميكن ش���راء هيكلها من
األسواق.
واعتب���ر صبابح���ة -وه���و متخص���ص ف���ي مج���ال
الريبوتات األرضية والطائرات بدون طيار -أن التحدي
احلقيق���ي ف���ي إطالق مث���ل ه���ذه الطائرات ه���و الطيار
اآلل���ي واالتصال مع النقاط األرضية ،وهي أمور حتتاج
إلمكانيات كبيرة ،من بينها االتصاالت عن طريق األقمار
االصطناعية.
أم���ا عن اخت���راق القن���وات التلفزيوني���ة وإمكانيات
القب���ة احلديدي���ة إلس���رائيل ،فيقول صبابح���ة إن أغلب
قن���وات الب���ث التلفزيون���ي الي���وم مرتبط���ة بأجه���زة
حواس���يب ،واختراقه���ا يتطلب قدرات ميك���ن للكثيرين
احلص���ول عليه���ا ،كل م���ا يحتاج���ه األم���ر ه���و إنترنت
وجهاز مرتبط بالشبكة.
وبش���أن القبة احلديدي���ة ،قال إنه���ا مصممة ملقاومة
صواري���خ تس���ير بس���رعات وأحج���ام معين���ة ،وأجهزة
املقاوم���ة إذا كان���ت تس���تخدم برامج أكث���ر ذكاء ميكنها
تضليل القبة احلديدية.

أردوغان :املبادرة املصرية غير كافية ويجب رفع احلصار
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
إن الكيان الصهيوني يس���تخدم مع الفلسطينين
نفس األساليب التي كان استخدمها هتلر.
وف���ي إش���ارة إل���ى م���ا قالت���ه عضو الكنيس���ت
الصهيون���ي إي���الن ش���اكيد أن «كل الفلس���طينين
أعداؤنا»؛ قال أردوغان :لو أحد من الفلس���طينين
قال ذلك لوقف العالم كله ضده.
وأضاف« :إس���رائيل متارس إرهاب الدولة ضد
الفلس���طينين منذ عام  1948وتس���تخدم أساليب
عنيف���ة» ،منوه���ا إل���ى أنه يب���ارك الورق���ة املصرية
للوص���ول إل���ى تهدئة بن «إس���رائيل» وغزة إال أن
«تلك لورقة غير كافية ويجب رفع احلصار عن غزة
نهائيا».
وقال «ال أستطيع أن أصف ما تقوم به إسرائيل
م���ن جرائم في غ���زة» مطالبا «برف���ع احلصار غير

الشرعي عن فلس���طن» ،وأضاف «أن أطفال غزة ال
يزال���ون يقتلون بس���بب أالعيب السياس���ية القذرة
في الش���رق األوسط» ،منتقدا صمت العالم الغربي
من���ذ ع���ام  1948وواش���نطن التي ال تري���د الضغط
على «إسرائيل» لوقف عملياتها ما عدا تركيا التي
تقف دائما ضد «إس���رائيل» .وأضاف إن «إسرائيل
ستدفع يوما ثمنا باهظا ملا تقوم به».
وطالب أردوغان الش���عب الصهيوني باخلروج
ض���د حكومت���ه ألن «ت���ل أبيب» ستخس���ر ف���ي حال
اس���تمرار عدوانه���ا عل���ى الفلس���طينين وغ���زة،
مضيف���ا «نع���م املقاوم���ة في غزة تطل���ق النار ولكن
لديهم  200قتيل وال قتلى لدى «إسرائيل».
وق���ال ل���ن يك���ون هن���اك تطبي���ع ف���ي العالق���ات
م���ا دام���ت «إس���رائيل» تهاجم غ���زة وتقت���ل أطفال
الفلسطينين.

حاخام يهودي« :حماس» جنحت في تركيع «إسرائيل»
رفض ما يس���مى ب���� «احلاخ���ام األكبر» جليش
االحتالل الصهيوني سابق ًا ،أفيخاي رونتساكي،
ّ
املصغ���ر «الكابيني���ت»
ق���رار املجل���س ال���وزاري
القاضي بوقف إطالق النار في قطاع غزة.
واعتب���ر رونتس���اكي ف���ي تصريحات نش���رتها
وس���ائل إع���الم عبرية ،اليوم الثالث���اء ( ،)7|15أن
التهدئ���ة م���ع املقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة
«يعن���ي أن حرك���ة حماس جنحت ف���ي تركيع دولة
بأكملها على ركبتيها» ،على حد تعبيره.
وقال «حم���اس ال يهمها كم قتلت صواريخها،
بل األهم لديها هو الصورة املعنوية لإلسرائيلين

وهم هاربون للمالجئ ،وقرار الكابينيت من شأنه
أن يقوي ال���روح القتالية حلماس التي هي إرثها
الذي م ّكنها من هزمية إس���رائيل؛ فاحلركة وبقية
الفصائل الفلس���طينية تس���تمد قوتها من روحها
القتالي���ة ،فلي���س لديهم دباب���ات أو طائرات ،ومع
ذل���ك فقد قاموا بتركيع دول���ة كاملة على ركبتيها،
دولة كاملة هربت للمالجئ» ،وفق ًا لتصريحاته.
وأض���اف رونتس���اكي «إس���رائيل رهين���ة بي���د
حم���اس فه���ي تطل���ق الن���ار وتوقفه وقتما تش���اء
ويضحك���ون علين���ا وف���ي وجوهن���ا ،ويب���دو ل���ي
بأنن���ا نفكر باله���دوء أكثر من تفكيرن���ا بالنتائج،

فحم���اس آخذة في التعاظم م���ن مواجهة ألخرى،
كما أن إس���رائيل لم تنجح حتى اليوم في تصفية
أي م���ن قياداته���ا في القط���اع؛ فلم���اذا نخاف من
حم���اس ونظه���ر للم���رة الثاني���ة وكأنن���ا خائفون
م���ن املواجهة معها بع���د أن قتل لنا  10جنود في
عملي���ة الرصاص املصب���وب من أص���ل  7ألوية»،
حسب قوله.
ويش���غل احلاخ���ام رونتس���اكي حالي ًا منصب
«احلاخ���ام األكبر» ملس���توطنة «إيتم���ار» اليهودية
املقام���ة على أراضي الفلس���طينين ش���رق مدينة
نابلس شمال الضفة الغربية احملتلة.

القسام تسيّر «أبابيل »1فوق وزارة الدفاع اإلسرائيلية
اس���تهدفت املقاوم���ة الفلس���طينية االثن���ن
بالصواري���خ مواق���ع إس���رائيلية ،مم���ا أدى إل���ى
إصابة إس���رائيلي على األقل ،فيما أعلنت كتائب عز
الدين القس���ام -اجلناح العس���كري حلرك���ة املقاومة
اإلسالمية (حماس) عن إرسالها طائرات بدون طيار
«أبابي���ل »1ف���ي مه���ام مح���ددة ،إحداها ف���وق وزارة
الدفاع اإلسرائيلية.
وقالت س���رايا القدس -اجلناح العسكري حلركة
اجلهاد اإلسالمي إنها قصفت مفاعل ناحال سوريك
الن���ووي جنوب ت���ل أبيب وقاع���دة بلماخيم اجلوية
بصاروخن من طراز براق ،70وكانت قد اس���تهدفت
مدين���ة نتاني���ا وقاع���دة بلماخي���م أم���س بص���اروخ
براق.100
م���ن جهته���ا ،أفادت صحيف���ة يديع���وت أحرنوت
بإصابة إسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ في أسدود،
وكانت كتائب القس���ام قد قالت إنها أطلقت عددا من
الصواريخ نحو مدينة أس���دود ،وس���قط أحدها على
قاعدة عسكرية إسرائيلية حتوي صواريخ نووية.
يأت���ي ذل���ك بينم���ا أعلن���ت كتائ���ب القس���ام أنها
سيّرت عدة طائرات بدون طيار فوق إسرائيل ،قامت
ف���ي إحدى طلعاتها مبهام محددة فوق وزارة الدفاع
اإلسرائيلية التي يدار منها العدوان ،حسب البيان.
وق���ال اجلي���ش اإلس���رائيلي إن منظوم���ة آرو
حيت���س املض���ادة للصواري���خ البالس���تية اعترضت
صب���اح الي���وم طائرة ب���دون طيار أطلقته���ا املقاومة
الفلسطينية من قطاع غزة.
وق���د مت إس���قاط الطائ���رة عل���ى بعد نح���و ثالثن
كيلومت���را ف���ي العمق اإلس���رائيلي كما قال مراس���ل
اجلزي���رة الذي أكد أن ش���ظايا الطائ���رة تناثرت على
مناطق واسعة.
وأض���اف أن اجلي���ش اإلس���رائيلي ق���ام بتجمي���ع

احلطام إلجراء حتقيقات بش���أن مدى تطور الطائرة
وأجهزته���ا التكنولوجي���ة ،وم���ا إذا كان���ت محمل���ة
باملتفجرات.
وكش���فت كتائب القس���ام في بيان أن مهندسيها
ط���وروا ثالث���ة مناذج من الطائ���رات دون طيار حتت
اسم «أبابيل ،»1النموذج األول للمهام االستطالعية،
والثاني للمهام الهجومية املتمثلة في إلقاء القنابل،
والثالث للمهام الهجومية االنتحارية.
أهداف جديدة
وكان���ت املقاوم���ة قد أطلقت أم���س  137صاروخا
باجتاه أه���داف ومدن وبلدات إس���رائيلية ،معظمها
باجت���اه ت���ل أبي���ب وف���ق اجلي���ش اإلس���رائيلي ،كما
أطلق���ت ع���دة صواريخ نحو مدينة أس���دود ،وس���قط
أحده���ا عل���ى قاع���دة عس���كرية إس���رائيلية حت���وي
صواريخ نووية من طراز حيتس 2ويريح.2
وأكدت سرايا القدس أنها قصفت مدينة عسقالن
بع���دة صواري���خ اعترضت القب���ة احلديدية بعضها،
كما قصفت أيضا مدينة نتانيا شمالي تل أبيب ألول
م���رة ،كما هددت بقصف مدينت���ي دميونة وتل أبيب
دون حتديد املوعد.
م���ن جهته���ا ،أعلن���ت كتائ���ب ع���ز الدين القس���ام
قصف مدن تل أبيب وريش���ون ليتس���يون واألطراف
اجلنوبية ملدينة حيفا بالصواريخ.
وقال���ت مص���ادر إس���رائيلية إن ع���دة صواري���خ
سقطت على مطار بن غوريون وأطراف مدن تل أبيب
وعس���قالن والنق���ب وبئ���ر الس���بع وقاع���دة باملاخيم
اجلوية ألول مرة.
وط���ال القصف أيض���ا الضواح���ي اجلنوبية لتل
أبيب كرحوفوت ونس تس���يونا وبات يام وريش���ون
لتس���يون ،ومدن���ا ش���مالها كهرتس���ليا وكفار س���ابا

ونتاني���ا ،ووصل���ت الضرب���ات الصاروخي���ة إل���ى
األطراف اجلنوبية حليفا شماال.
وق���د صوب���ت املقاوم���ة نيرانه���ا ألول م���رة جه���ة
نهاري���ا عل���ى ح���دود لبن���ان ،وف���ي عس���قالن أوقعت
الصواريخ أض���رارا مادية وعدة جرحى في صفوف
اإلسرائيلين.
وقال���ت مص���ادر طبي���ة إن مستش���فى ب���رزالي
بعس���قالن القريب���ة م���ن قط���اع غ���زة اس���تقبل 17
إس���رائيليا للعالج نتيجة إصابات نفسية وجسدية
بسبب الصواريخ التي سقطت على املدينة.
تواصل احلشد
وعل���ى صعي���د متص���ل ،بح���ث املجلس ال���وزاري
اإلس���رائيلي املصغ���ر توس���يع الع���دوان عل���ى غزة،
مس���تقرا عل���ى مواصل���ة الضرب���ات اجلوي���ة ،فيم���ا
يواصل اجليش اإلس���رائيلي حشد قواته على تخوم
غزة بحس���ب ما أفادت به مراس���لة اجلزيرة في غزة
هبة عكيلة.
وكانت قوات االحتالل قد شنت فجر األحد -للمرة
األول���ى منذ بدء الهجوم عل���ى غزة -أول عملية برية
في ش���مال القطاع .وأعلن���ت حركتا حماس واجلهاد
اإلس���المي -في بيان -حصول اش���تباك مس���لح بن
مقاوم���ن ووحدة خاصة م���ن البحرية اإلس���رائيلية
قرب شاطئ بحر منطقة السودانية.
كم���ا اعترف اجلي���ش اإلس���رائيلي بإصابة أربعة
جن���ود من النخبة املنضوية حتت لواء هيئة األركان
املس���ؤولة عن تنفيذ عمليات خاصة سرية بقراراتم���ن املوس���اد أو القيادة العس���كرية العلي���ا -معتبرا
أن تلك القوة اس���تطاعت الدخول بنجاح إلى منطقة
تطلق منها املقاومة الفلسطينية الصواريخ.
< املصدر  :اجلزيرة  +وكاالت

منظمات دولية:

األطفال يدفعون ثمن العدوان على غزة

ح���ذرت منظمات دولية من اس���تهداف األطفال واملدني���ن ومن تدهور األوضاع
اإلنسانية للفلسطينين في قطاع غزة ،وال سيما أن املصادر الطبية تؤكد ارتفاع
أعداد الشهداء بالقصف اإلسرائيلي الذي دخل يومه الثامن على القطاع ،خاصة
في صفوف األطفال واملدنين.
وق���د طالب مس���ؤول في األمم املتح���دة اليوم االثنن إس���رائيل بوقف هجومها
ضد املدنين والبني التحتية املدنية في قطاع غزة ،باعتبار ذلك مخالفة للمبادئ
األساسية للقانون اإلنساني الدولي.
وأعرب املفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئن الفلسطينين (أونروا)
بيي���ر كرينب���ول عن قلقه وتأث���ره جراء تصاع���د العنف في قطاع غزة واخلس���ائر
البش���رية واملادي���ة املدم���رة التي يتكبدها املدنيون ،مش���يرا إلى أن كل املؤش���رات
واملعطيات تؤكد أن النس���اء واألطفال يشكلون عددا ملحوظا من ضحايا الغارات
اجلوية اإلسرائيلية.
ووصلت حصيلة الشهداء الفلسطينين اليوم إلى أكثر من  170شهيدا بينهم
 35طفال و 24امرأة ،وأكثر من  1200جريح منذ العدوان اإلسرائيلي على القطاع
فجر الثالثاء املاضي.
وقدرت مصادر حقوقية فلس���طينية أن اجليش اإلسرائيلي شن أكثر من 3000
هج���وم على قطاع غزة ،منها  1980هجوم���ا صاروخيا ،و 590قذيفة من الزوارق
البحرية ،و 500قذيفة مدفعية.
وقد أعرب األمن العام للمتحدة بان كي مون أمس األحد عن أسفه الستشهاد
«الكثي���ر م���ن املدني���ن الفلس���طينين» ،وحذر م���ن أن أي اجتياح بري إس���رائيلي
للقطاع سيؤدي لسقوط املزيد من الضحايا ،مجددا دعوة لوقف إطالق النار.
وذك���ر مراس���ل اجلزيرة في غزة تامر املس���حال أن وكال���ة األونروا نظمت ندوة
صحفية صباح اليوم حذرت فيها من خطورة الوضع اإلنساني داخل القطاع.
وكان���ت األون���روا ق���د فتح���ت أبواب ثمان���ي مدارس ف���ي قطاع غ���زة أمام آالف
النازح���ن الذين اضطروا للجوء إليها بعد تهديد قوات االحتالل بقصف منازلهم
من خالل الغارات اجلوية املتواصلة.
ودعا جيش االحتالل أمس األحد س���كان عدة مناطق بشمال القطاع إلى إخالء
منازلهم «فورا» ترقبا لغارات جوية مكثفة.
وردت وزارة الداخلي���ة في غزة على ذلك بدعوة املواطنن الذين تركوا منازلهم
وجلؤوا إلى مدارس األونروا للعودة فورا إلى منازلهم كي ال يس���هموا في تنفيذ
مخطط االحتالل الهادف إلى إرباك الساحة وتسهيل مهامه في قلب القطاع.
بي���الي أك���دت اجلمع���ة تلقيه���ا تقاري���ر مقلق���ة للغاي���ة م���ن الضحاي���ا املدنين
واألطفال(األوروبية).
تقارير مقلقة
وكان���ت مفوض���ة حق���وق اإلنس���ان التابعة ل���أمم املتح���دة نافي بي���الي أكدت
اجلمع���ة تلقيه���ا تقارير وصفته���ا باملقلقة للغاي���ة عن عدد الضحاي���ا املدنين -ال
سيما األطفال -نتيجة الغارات اإلسرائيلية على املنازل في قطاع غزة.
واعتبر بيان لبيالي نقلته املتحدثة باس���مها رافينا شمدس���اني للصحفين في
جني���ف ،أن «مثل هذه التقارير تثير ش���كوكا جدية بش���أن م���دى مراعاة الهجمات
اإلسرائيلية للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان».
وأضافت بيالي «مجددا ،يدفع املدنيون ثمن النزاع ..أدعو جميع األطراف إلى
أن يحترموا بشدة التزاماتهم استنادا إلى القوانن الدولية بشأن حقوق اإلنسان
والقوانن اإلنسانية الدولية حلماية املدنين».
وكان���ت القي���ادة الفلس���طينية طالب���ت األمم املتح���دة بتوفير احلماية للش���عب
الفلس���طيني ،وذلك في رس���الة س���لمها الرئيس الفلس���طيني محمود عباس األحد
ملمثل األمم املتحدة في األراضي الفلس���طينية روبرت س���يري لينقلها إلى بان كي
مون.
> املصدر  :اجلزيرة  +وكاالت

alsahwa@yemen.net.ye
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رسوم /عبداهلل الحمزي

بشرى سارة

تعلن إدارة دار القرآن الكرمي اخليرية باليهياري – إب
عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد 1436/1435هـ الموافق 2015/2014م
علم ًا بأن التسجيل:

على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
> أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.
> أن يك ��ون حاص � ً�ا عل ��ى ش ��هادة التعلي ��م
األساس ��ي للع ��ام 2014/2013م وأن يحض ��ر
رقم اجللوس.

> أن يتفرغ للدراسة في الدار ويلتزم
بالدراسة في املدرسة احلكومية.
> أن يجتاز امتحان القبول بنجاح.

(بادر بالتسجيل فالمقاعد محدودة)

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها
للزميل

فارس الشعري

مبناسبة اخلطوبة..
فألف ألف مبروك..

«الصحوة»

س ــيبدأ م ــن ي ــوم الس ــبت  22رمض ــان 1435ه ـ ـ
املوافق 2014/7/19م وحتى يوم السبت
 29رمضان 1435هـ املوافق 2014/7/26م.
لالستفسار واملزيد من املعلومات
االتصال على رقم :

( )04845138أو ( )713653914أو ()715348290

أجمل التهاني وأطيب التبريكات

نهديها لألخ حمزة أحمد املعلمي

مبناسبة عقد القران امليمون وقرب الزفاف..
فألف ألف مبروك..
آل املعلمي عنهم :مؤسسة األنصار – إب
منتدى التمكني الدعوي – الصحوة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا
كتابات
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اآلثار اإلقتصادية لشهر الصيام
رمضان شهر الصيام والقيام الغاية منه حتقيق التقوى،
وللصي� � ��ام آث� � ��ار اقتصادي� � ��ه إيجابيه تتحقق عند متس� � ��ك
الصائمن بحكمة الصوم وأدائه كما ينبغي وليس كما اعتاد
عليه الناس ،يقترن ش� � ��هر الصي� � ��ام باالنتعاش االقتصادي
احملف� � ��ز بزي� � ��ادة اإلنفاق الكل� � ��ي للمجتمع بش� � ��قيه :اإلنفاق
التقليدي على شراء السلع -واإلنفاق اخليري املتمثل بزيادة
حجم ال� � ��زكاة والصدقات واملوارد املالي� � ��ه االخرى املرتبطة
بفريضة الصيام ك� � ��زكاة الفطر واملكف� � ��رات املالية املرتبطة
بأحكام الصوم.
فاإلنفاق اخليري ميثل تدفق للدخل وإعادة توزيع الدخل
من األغنياء ال� � ��ى الفقراء الذين ميلهم احلدي لالس� � ��تهالك
مرتف� � ��ع ولكنه في حدود االعت� � ��دال وفقا للحكمة الربانية من
الصوم ،وبهذا يزيد االس� � ��تهالك الكلي املرغوب فيزيد تبعا
لذل� � ��ك الطلب الكلي ومن ثم الدخ� � ��ل القومي فالناجت احمللي
من السلع.
يرتب� � ��ط االنتعاش االقتص� � ��ادي في رمضان باس� � ��تقرار
األسعار عند مستويات مناسبة لألسباب التأليه:
 1زي� � ��ادة الطلب على الس� � ��لع(زيادة الطل� � ��ب الكلي) تتمتلبيته� � ��ا اما من خالل زي� � ��ادة الطاق� � ��ة اإلنتاجية لالقتصاد
اذا كان ذل� � ��ك مرنا او من خ� � ��الل التغيرات في املخزون من
السلع ،وهو مايجعل عرض السلع متناسقا مع الطلب عليها
فتستقر األسعار.
 2وف� � ��ي حالة ان جزء من هذا املخزون مت اس� � ��تيرادهحاال مما يسبب زيادة الطلب على العملة األجنبية (الدوالر)

د .محمد األفندي
واحتمال ارتفاع األسعار اال ان زيادة حتويالت العاملن في
اخلارج الى أس� � ��رهم في الداخل(كحالة اليمن) في رمضان
يس� � ��هم في تعادل عرض العملة األجنبية م� � ��ع الطلب عليها
فيساعد ذلك على استقرار األسعار احمللية.
 3ان م� � ��ن برك� � ��ة الصوم وحكمت� � ��ه ان وجبات الطعامتنخفض الى وجبتن وهذا يس� � ��هم في ترش� � ��يد االستهالك
في رمض� � ��ان رغم زيادة الطل� � ��ب على الس� � ��لع ويقابل ذلك
زي� � ��ادة معروض الس� � ��لع والوجبات الت� � ��ي تقدمها منظمات
املجتمع املدني ولذلك فرغم زيادة الطلب على الس� � ��لع اال ان
االستهالك املعتدل وفقا حلكمة الصوم يجعل األثر الصافي
يسري لصالح استقرار األسعار.
 4وسواء زادت الطاقة اإلنتاجية او تغير مخزون السلعفإن ذلك يولد مناخا مشجعا لزيادة االنتاج وتزايد فتح فرص
عمل للناس وخاصة في الريف واحلضر.
للص� � ��وم الذي يتم وفقا ملقاصده وحكمته الش� � ��رعية اثار

وخز الضمير
اقتصادي� � ��ه إيجابيه عل� � ��ى زيادة إنتاجي� � ��ة العاملن فاملتوقع
زيادة اإلنتاجية لالعتبارات التاليه:
 1ميث� � ��ل الصي� � ��ام دوره عملي� � ��ة ف� � ��ي عقلنة وترش� � ��يداالس� � ��تهالك من الطعام وهذا الس� � ��لوك له اثر صحي يؤكده
األطباء حيث يتخلص اجلس� � ��م من س� � ��موم ونفايات الغذاء
الذي يتراكم في اجلس� � ��م خالل السنه وتلك السموم تصيب
اجلس� � ��م بأمراض مختلفة والتخلص منها بالصيام يزيد من
مناعة اجلسم في مقاومة األمراض وبالتالي يرتفع مستوى
صحة االنسان ومن ثم قدرته على العمل وزيادة إنتاجيته.
 2يعمل الصيام على تغيير تفضيالت املستهلك ألنواعالطعام الذي يس� � ��تهلكه في رمض� � ��ان فاحلفاظ على مقاصد
الصيام يجعل الصائمن يقبلون على أكل التمر اثناء الفطور
وغيره وقد اثبتت التقارير الطيبة الفوائد العظيمة للتمر على
صحة االنسان وهذا أيض ًا يزيد إنتاجية العاملن.
 3ان اإلنتاجي� � ��ة العالي� � ��ة مرتبطة باملس� � ��توى الصحياملرتفع وهذا ما يحققه الصوم املرغوب الذي يدرب االنسان
على كبح رغباته املتعددة فاإلقالل من األكل يقي االنس� � ��ان
من كثير من الس� � ��موم وما ملئ ابن آدم وعاء شرا من بطنه
وفقا للحديث الشريف.
 4ان متتع االنس� � ��ان مبستوى صحي مرتفع والصومفرص� � ��ه لتحقيق ذل� � ��ك يقلل أيض ًا من اإلنف� � ��اق على الرعاية
الصحية وهذا يتيح فرصة لزيادة االدخار من الدخل ويكون
حافزا لالستثمار ومزيدا من العمل.

>رئيس الدائرة اإلقتصادية لإلصالح
واستاذ اإلقتصاد بجامعة صنعاء

التسامح والصبر
ألهمي���ة احلكاي���ة التي قرأتها منذ أي���ام لكاتب لبناني
معروف أستسمح القارئ بأن تكون مدخ ً
ال لهذا احلديث
مل���ا حتمله ،عل���ى قصرها ،من أمثولة نح���ن بحاجة إليها
ف���ي ه���ذا الوقت حيث تتس���اقط جثث املئ���ات واآلالف من
أهلن���ا وإخواننا ف���ي حروب يحتار العق���ل والضمير في
فه���م معناه���ا ومغزاها .تقول احلكاي���ة« :إن الكاتب طلب
ذات م���رة م���ن ش���غالة بوذي���ة تعمل ف���ي من�زله ملس���اعدة
عائلت���ه أن تق���وم ب���رش مبيد للحش���رات في وك���ر للنمل
عل���ى درج البيت فرفض���ت :قائلة :حرام مس���تر» إلى هنا
تنته���ي احلكاي���ة ،ام���رأة بوذي���ة عاملة في من���زل لبناني
ترف���ض أن تبيد مجموع���ة صغيرة من النم���ل املوصوفة
باحلش���رات ،وبالق���رب منه���ا وعلى مرأى ومس���مع تقوم
حرب هي األبش���ع في تاريخ اإلنس���انية وتاريخ اإلس���الم
خاصة ،إلبادة اآلالف من البش���ر مبا فيهم نس���اء وأطفال
وش���باب ف���ي عم���ر الزه���ور لتحقي���ق أه���داف ومكاس���ب
سياس���ية ال عالق���ة له���ا باملب���ادئ وال باألخ���الق وال بقيم
األرض والسماء.
لق���د أث���ار موق���ف العامل���ة البوذي���ة دهش���ة الكات���ب
اللبنان���ي والب���د باملقاب���ل أن يثي���ر دهش���تنا نح���ن وأن
نب���دأ في التس���اؤل ،كيف غ���اب التس���امح ومحبّة الناس
وهما عنوان اإلس���الم الذي أوجده خالق الناس أجمعني
لتتعاي���ش ف���ي ظل���ه كل املذاهب والطوائ���ف واألديان في
أمن وس���الم ،وقد حتقق ذل���ك بفضله وعلى أيدي العقالء
والعلم���اء واملخلص���ني م���ن أتباعه الذين عرف���وا أنه دين
عظيم يهدي للرشد وإلى إصالح الكون ومعماره ولم يأت
لنشر اخلالفات وإثارة املنازعات بني أبنائه حتت الفتات
مس���تحدثة تقودها األنانية وتلقي تش���جيع ًا مباش���ر ًا أو
غير مباش���ر من القوى املعادية للدين اإلسالمي تلك التي
تس���عى منذ ق���رون إل���ى تقدمي���ه ألتباعها وللعال���م ،بأنه
دي���ن عدوان���ي إرهاب���ي يدعو إل���ى القتل والفت���ك باألهل

د .عبدالعزيز املقالح
واخلص���وم على الس���واء ،وه���و تصور مغلوط لإلس���الم
وملبادئه التي تقوم على احملبة والعدل واألخوّ ة واحلرية
وإصالح ذات البني واالعتراف باالختالف والتنوع الذي
من شأنه أن يحفظ التوازن وال يطيح بالتعايش.
لق���د اتس���عت دائ���رة املجازر ف���ي اآلون���ة األخيرة على
مس���توى الوط���ن العرب���ي والعال���م اإلس���المي وبات���ت ال
حتص���ى ولم نس���مع س���وى أص���وات قليلة تكس���ر طوق
الصم���ت املضروب حول ما يج���ري ،وكأنه أمر طبيعي ال
يس���تحق التندي���د واإلنكار ،وفضح املش���روع الصهيو -
أمريكي الهادف إلى متزيق كل أواصر العروبة واإلسالم
الت���ي ترب���ط أبناء ه���ذه املنطقة بعضه���م ببعض وصو ًال
إلى تس���يّد الكيان الصهيوني الذي ازدادت شراس���ته في
الس���نوات األخي���رة ووصل���ت ذروتها في ه���ذه األيام من
خالل ذبح العش���رات من الفلس���طينيني في غزة والضفة.
وما كان اجل َّ
الد نتنياهو ليبدي أنيابه ومخالبه على هذا
النحو ويعلن حتديه الصارخ لكل املناش���دات والقرارات
الدولي���ة لو لم يكن العرب ق���د منحوه بضعفهم ومتزقهم
فرصة العبور إلى أحالمه واستكمال مشروع االستيطان

وتفريغ الضفة بعد السيطرة التامة على القدس ومحاولة
تقسيم املسجد األقصى!!
إن بعض��� ًا م���ن هذه الدماء التي تس���يل عبث��� ًا في بالد
العروبة واإلسالم كانت كافية لتحرير فلسطني وإعادتها
إل���ى أهلها ،كم���ا كانت قادرة على أن تعي���د لألمة املمزقة
وحدته���ا وهيبتها واحترامها ،ولكن ،وآه من لكن :هل ما
يزال هناك فس���حة من الوقت لدى األخوة األعداء للتفكير
والتراج���ع وإظهار الندم على ما يرتكبونه من أخطاء أو
باألصح خطايا؟ إن كل إنس���ان شريف على وجه األرض،
وال أقول كل إنس���ان عربي أو مس���لم فقط ما يزال ينتظر
ه���ذه اللحظة ،وحبذا لو تكون البداية من هنا ،من اليمن
الس���عيد ،مين اإلميان واحلكمة ،مين التس���امح والصبر
اجلميل.

تأمالت شعرية:

دماؤهم على الرمال
فوق العشب،
ْ
الطريق
في
تشكو إلى الله،
وأهلهم ال يفتحون حني يرحلون
خيم َة العزاءْ.
لم يبق في البالد
خيم ٌة ولم يعد هناك
في العيون دمع ٌة
وال مجال للبكاءْ.
> نق ً
ال عن صحيفة «الثورة» اليومية

وطنيون من أجل اجلمهورية
ل� � ��ن يكون اإلصالح الثور األبي� � ��ض ،ولن يكون الثور
األحمر ،وإمنا س� � ��يكون بفضل الله السباق إلى كل
ن� � ��داء ينادي ب� � ��ه الوطن ،وإل� � ��ى كل اصطفاف وطني
نظيف يخ� � ��دم الوطن ،ويعمل من أج� � ��ل رفعة اليمن.
والس� � ��احة اليمنية مليئة باألخيار والش� � ��رفاء من كل
األطي� � ��اف واجلهات والق� � ��رى واحملافظات ،من الذين
س� � ��نجد أنفس� � ��نا وإياهم في مربع واح� � ��د ،هو مربع
بناء اليمن اجلمهوري اجلديد الذي يصنع املستقبل
الباس� � ��م بإذن الل� � ��ه ثم بجهود كل ه� � ��ذا االصطفاف
الوطن� � ��ي العريض م� � ��ن األخيار والش� � ��رفاء في كل
أرجاء الوطن .الواجب الوطني تغيب عنده املناكفات،
وتصفية احلسابات .والواجب الوطني يعزز باملواقف
والتضحي� � ��ات ،والواج� � ��ب الوطني يأب� � ��ى أن تتحول
عنده املبادئ إلى حس� � ��اب للربح واخلسارة ،أو إلى
مساومات .سم نفسك الرجل الثوري األول ،وردد ما

أحمد عبدامللك املقرمي
ش� � ��ئت من كالم وشعارات لتقنع نفسك وغيرك بهذه
التس� � ��مية ،لكن الواقع العملي هو من سيؤيد ادعاءك
أو سيفضحك .سم نفس� � ��ك الداعي األبرز (للمدنية)
واكت� � ��ب عن هذا في كل الصحف وقل ما ش� � ��ئت في

alsahwa@yemen.net.ye

هذا على شاش� � ��ات التلفاز والقنوات الفضائية .غير
أن الواقع العملي هو من سيظهر احلقيقة ،وهل كنت
مدني� � ��ا بطبع� � ��ك وثقافتك وس� � ��لوكك ،أم كانت املدنية
مجرد قناع زائف سقط عند أول اختبار!؟ حتدث عن
( احلداثة ) ف� � ��ي كل احملاضرات والندوات وحلقات
النقاش ،ودبج ما ش� � ��ئت من مقاالت ومقابالت ،ولكن
احذر أن تفضحك الوقائع العملية فتجد نفس� � ��ك في
خندق التخلف واجلم� � ��ود وحتت ركام غبار املاضي
الظالم� � ��ي البائ� � ��د .ما أكث� � ��ر الش� � ��عارات ،وما أكثر
االدع� � ��اءات ،غي� � ��ر أن هناك واقع يأت� � ��ي فيختبر هذه
الش� � ��عارات ،وميتحن تلك االدعاءات ،وهناك تسقط
أقنعة كثي� � ��رة ،وتبرز احلقيقة .وح� � ��ن تبرز احلقيقة
فإن اصطفافا عريضا يضم كل الش� � ��رفاء واألخيار
ليكون� � ��وا جميعا حصنا حصينا للوطن بعيدا عن كل
مشاريع الزيف والتضليل!
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علي بن عبداهلل الواسعي

يجب على الشعب
وعلى الرئيس؟
اخليانة الت� � ��ي ظهرت في عم� � ��ران حتتم
علينا عدة أمور:
فبالنسبة للشعب يجب أن يستأنف ثورته
بأقوى مما ظهر من فبراير سنة 2011م
وأن تك� � ��ون ه� � ��ذه الثورة كاملة ش� � ��املة،
ثورة ضد كل أعداء الش� � ��عب اليمني ،من
املخل� � ��وع وأذنابه وكل ذيوله من احلوثين
ثورته ضد كل من ثبت أنه عاون املخلوع
بأي شيء ،فإن التساهل مع أمثال هؤالء
ه� � ��و ال� � ��ذي أوصلن� � ��ا إلى ما ح� � ��دث في
عمران من خيانة وغدر بالقش� � ��يبي الذي
كان كاجلب� � ��ل أم� � ��ام أع� � ��داء اليمن ،وقبل
هذا كله ما حدث للمواطنن من مأس� � ��اة
آالف املش� � ��ردين والقتل� � ��ى واجلرحى في
س� � ��بيل أن يرجع املاضي البغيض الذي
تخلص منه الش� � ��عب اليمني في سبتمبر
س� � ��نة 1962م وكم س� � ��قطت من ضحايا
وكم قتل م� � ��ن عظماء ،وفي عمران حدثت
اخليانة التي كانت س� � ��تمحو كل ذلك في
حلظة عن.
وبالنس� � ��بة للرئيس علي� � ��ه أن يحاكم من
خاننا في عم� � ��ران وكان س� � ��بب ًا في تلك
املأس� � ��اة وأن يتخل� � ��ص م� � ��ن كل من فيه
شك حتى يصبح اجلهاز احلكومة نظيف ًا
نطمئن إليه.
على الرئي� � ��س أن ينظر إلى املواطن الذي
شرد وفجع فيمن يعوله ويرعاه ،وال ينتظر
أن يرى اخلطر يحدق به ثم يتحرك ليدفع
عن نفسه اخلطر.
على الرئيس أن يعرف أنه مسئول عن كل
ميني في الشمال وفي اجلنوب وعليه أن
يدفع عنهم كل خطر ومكروه.
يج� � ��ب أن يتع� � ��اون الش� � ��عب واحلكومة
لتصحيح األخطاء املتراكمة التي عاشت
معن� � ��ا منذ قامت ثورة س� � ��بتمبر إلى اآلن
منتظ� � ��رة م� � ��ن يصححه� � ��ا ،وكأن هناك
إصرار ًا على بقائها كما هي.
يج� � ��ب أن نفتح عه� � ��د ًا جديد ًا وأس� � ��لوب ًا
جدي� � ��د ًا ليرتاح الش� � ��عب املنك� � ��وب الذي
ابتاله الل� � ��ه مبوتى الضمائ� � ��ر والذين ال
يريدون له اخلير.
ملاذا كلنا نرى األخطاء ،وال يفكر أحد في
تصحيحها والتخلص منها.
أق� � ��ول هذا ألنني س� � ��بق أن ذكرت أخطاء
وطالبت بتصحيحها قبل أكثر من ثالثن
س� � ��نة وأراه� � ��ا مازالت إلى الي� � ��وم ،ملاذا
اإلصرار على أن نبقى في دائرة اخلطأ؟
لي� � ��س عيب ًا أن نخطئ بل إنه من الطبيعي
أن نخط� � ��ئ وكل بن� � ��ي آدم خط� � ��اء وخير
اخلطائن التوابون.
هذا ه� � ��و العيب ال� � ��ذي نس� � ��تغرب بقاءه
واستمراره ،إن تصحيح األخطاء سيريح
املسئولن وسيريح املواطنن.
إنن� � ��ا ننتظر أن يكون ما حدث في عمران
حافز ًا قوي � � � ًا ملغادرة املاض� � ��ي بأخطائه
ومآس� � ��يه ،واالنتق� � ��ال إلى حال� � ��ة جديدة
يرحب بها املواط� � ��ن ويتجاوب معها بكل
أريحية وإيجابية.

رمضانيات
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هذه رسالة في بيان فضل العشر األواخر من رمضان ،وما يستحب فيها من األعمال ،وكيف كان حال النبي في هذه العشر؟ وفيها بيان لليله القدر
وفضل العمل فيها مع بيان أس���باب مغفرة الذنوب في رمضان.وقد اخترناها من كتاب (لطائف املعارف فيما ملواس���م العام من الوظائف) عن عائش���ة
رضي الله عنها ،قالت» :كان رسول الله إذا دخل العشر ش ّد مئزره ،وأحيا ليله ،وأيقظ أهله » وفي رواية» :أحيا الليل ،وأيقظ أهله ،وجد ،وشد املئزر»
[رواه البخاري ومسلم].

> احملرر التربوي

> محمد اخلميسي

مميزات رمضان
إن الوق���ت هو احلياة وه���و أثمن وأغنى
م���ن كل أع���راض الدنيا وزينته���ا ،وحرصنا
عليه يجب أن يكون أش���د م���ن حرصنا على
أثمن ما منلكه في هذه احلياة.
فبالوق���ت نكس���ب الدني���ا واآلخ���رة ،وإن
أحس���نا االنتف���اع ب���ه وحرصن���ا عل���ى ع���دم
إضاعت���ه فيما ال يفيد في أم���ور دنيانا ومع
ه���ذه القيم���ة العالية للوقت ف���إن األوقات ال
تتس���اوى فهناك أيام أغلى وأثمن من غيرها
وهن���اك أش���هر أثمن م���ن غيرها ،وس���اعات
أثم���ن وأغل���ى من غيرها ،وكلم���ا كان الوقت
أغل���ى وأثم���ن كلم���ا تضاع���ف اخلي���ر الذي
نكسبه فيه وكثر وعظمت بركته.
وش���هر رمضان أعظ���م الش���هور ،وأيامه
وليالي���ه أغلى األيام والليالي وأثمنها ،ومن
أضاع لياليه وأيامه وس���اعاته ودقائقه كان
ملا سواها أضيع وكانت خسارته أكبر.
فه���ي أغلى األوق���ات وأثمنها وأنفس���ها،
فهو ش���هر اختاره الله من بني س���ائر شهور
الس���نة ،وخص���ه بخصائ���ص ليس���ت لغيرة
ترف���ع مكانته وتعلي من ش���أنه ،وترفع قدره
وتنزل���ه ف���ي أنف���س املؤمن���ني بالل���ه منزل���ة
عالي���ة ،وتدعوهم إلى تعظيمه واإلقبال على
اغتنام أيامه ولياليه بل ساعته ودقائقه مبا
يتفق وخصائصه التي خصه الله بها.
وأول خصائصه :اختيار الله واصطفائه
له من بني سائر الشهور ،وفي هذا االختيار
واالصطفاء تكرمي وتعظيم له وتفضيل.
ثانيه���ا :أن الل���ه تعال���ى أنزل في���ه كتابه
وأوح���ى فيه بوحيه حيث قال تعالى (ش���هر
رمض���ان الذي أنزل في���ه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان).
ثالثه���ا :أنه تعالى خصه بأن جعله زمانا
إلقامة ركن من أركان اإلسالم -وهو الصيام-
حي���ث قال تعالى( :يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون ،أياما معدودات فمن كان منكم
مريضا أو على س���فر فعدة من أيام أخر) ثم
إن الل���ه عني ه���ذه األي���ام املع���دودات بقوله
(ش���هر رمض���ان الذي أنزل في���ه القرآن هدى
للن���اس وبين���ات من اله���دى والفرق���ان فمن
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر).
رابعها :أنه شهر اإلميان والتقوى ،وذلك
م���ا يدل علي���ه قول احلق س���بحانه( :يا أيها
الذي���ن آمن���وا كتب عليكم الصي���ام كما كتب
عل���ى الذين م���ن قبلك���م لعلكم تتق���ون) ،وقد
ورد في السنة النبوية على صاحبها أفضل
الص���الة والس���الم( :إن الل���ه ف���رض علين���ا
صيامه وندبنا إلى قيامه).
خامس���ها :أن الل���ه خص���ه ب���أن جعل فيه
ليل���ة هي خير من ألف ش���هر حيث قال( :إنا
أنزلن���اه ف���ي ليلة الق���در ،وم���ا أدراك ما ليلة
القدر،ليل���ة الق���در خير من ألف ش���هر ،تنزل
املالئك���ة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
س���الم هي حتى مطلع الفجر) ،وقال تعالى:
(إن���ا أنزلن���اه ف���ي ليل���ة مباركة) وق���د بينت
الس���نة الصحيحة أن ليلة القدر في العش���ر
األواخر من رمضان.
سادس���ها :أن���ه ش���هر الرحم���ة والتوب���ة
والغف���ران ،وذل���ك ما ي���دل عليه ق���ول النبي
صل���ى الله عليه وس���لم( :من ص���ام رمضان
إميانا واحتس���ابا غف���ر له ما تقدم من ذنبه)
وقول���ه أيض���ا ( :م���ن ق���ام رمض���ان إميان���ا
واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه) ،وقوله:
(من قام ليلة القدر إميانا واحتس���ابا غفر له
م���ا تقدم من ذنبه) وما أخرجه الطبراني من
حدي���ث أبي هريرة مرفوع���ا( :اطلبوا اخلير
دهركم وتعرض���وا لنفحات رحمة ربكم ،فإن
لله نفحات من رحمته يصيب بها من يش���اء
من عباده) وم���ا أخرجه الطبراني أيضا من
حدي���ث محم���د بن مس���لمة مرفوع���ا (إن لله
ف���ي أيام الدهر نفح���ات فتعرضوا لها فلعل
أحدكم تصيبه نفحة فال يشقى بعدها أبدا).

فضل ليلة القدر و العشر األواخر
كان النب� � ��ي يخ� � ��ص العش� � ��ر األواخر
من رمض� � ��ان بأعمال ال يعمله� � ��ا في بقية
الش� � ��هر:فمنها :إحياء اللي� � ��ل؛ فيحتمل أن
املراد إحياء الليل كله ،ففي حديث عائشة
قالت » :كان النبي يخلط العشرين بصالة
ونوم ،فإذا كان العش� � ��ر  -يعني األخير -
ش ّمر وش ّد املئزر» [رواه أحمد] .ويحتمل
أن يري� � ��د بإحياء الليل إحياء غالبه ،ويؤيده
ما في صحيح مس� � ��لم عن عائشة ،قالت:
»ما أعلم� � ��ه قام ليلة حتى الصباح».ومنها:
أن النب� � ��ي كان يوق� � ��ظ أهل� � ��ه للصالة في
ليالي العش� � ��ر دون غيره من الليالي ،قال
إلي إذا دخل العشر
سفيان الثوري :أحب ّ
األواخ� � ��ر أن يتهجد باللي� � ��ل ،ويجتهد فيه،
و ُينهض أهله وولده إلى الصالة إن أطاقوا
ذل� � ��ك .وقد صح عن النب� � ��ي أنه كان يطرق
فاطمة وعلي ًا لي ًال فيقول لهما» :أال تقومان
ُفتصليان» [رواه البخاري ومس� � ��لم].وكان
يوق� � ��ظ عائش� � ��ة بالليل إذا قض� � ��ى تهجده
وأراد أن ُيوت� � ��ر .وورد الترغيب في إيقاظ
أح� � ��د الزوجني صاحب� � ��ه للصالة ،ونضح
املاء ف� � ��ي وجهه .وفي املوط� � ��أ أن عمر بن
اخلطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله
أن يصلي ،حتى إذا كان نصف الليل أيقظ
أهله للصالة ،يقول لهم :الصالة الصالة،
ِالص اَال ِة
ويتلو ه� � ��ذه اآلية :اَوأْ ُم � � � ْر اَأ ْهلاَ� � � اَ�ك ب ّاَ
اص اَط ِب ْر اَعلاَ ْي اَه� � ��ا [طه.]132:وكانت امرأة
اَو ْ
أبي محمد حبيب الفارسي تقول له بالليل:
(ق� � ��د ذهب الليل وبني أيدين� � ��ا طريق بعيد،
وزادنا قليل ،وقوافل الصاحلني قد سارت
قدامنا ،ونحن قد بقينا ).
ي� � ��ا نائم � � � ًا بالليل ك� � ��م ترق� � ��د *** قم
ياحبيبي قد دنا املوعد
وخُ ذ من الليل وأوقات� � ��ه *** ورِ د ًا إذا
ما هجع ال ّرقد
م� � ��ن نام حتى ينقضي ليله *** ثم يبلغ
املنزل أو يجهد
ومنه� � ��ا :أن النب� � ��ي كان يش � � � ّد املئزر.
واختلف� � ��وا في تفس� � ��يره ؛ فمنهم من قال:
ه� � ��و كناية عن ش� � ��دة ج� � � ِ�دّه واجتهاده في
العبادة ،وه� � ��ذا فيه نظ� � ��ر ،والصحيح أن
امل� � ��راد اعتزال� � ��ه للنس� � ��اء ،وبذلك فس� � ��ره
الس� � ��لف واألئمة املتقدمون منهم س� � ��فيان
الثوري ،وورد تفس� � ��يره بأنه ل� � ��م يأوِ إلى
فراشه حتى ينسلخ رمضان .وفي حديث

أنس» :وطوى فراش� � ��ه ،واعتزل النساء».
وق� � ��د قال طائفة من الس� � ��لف في تفس� � ��ير
قوله تعالى :فاَاآل اَن اَب ِ
اش � � � ُروهُ ّاَن اَوا ْب اَتغُواْ اَما
اَكت اَاَب ال ّل ُه لاَ ُك ْم [البقرة :]187:إنه طلب ليلة
القدر .واملعنى في ذل� � ��ك أن الله تعالى ملا
أباح مباش� � ��رة النس� � ��اء في ليالي الصيام
إل� � ��ى أن يتبني اخلي� � ��ط األبيض من اخليط
األسود ،أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر؛ لئال
يشتغل املس� � ��لمون في طول ليالي الشهر
باالستماع املباح ،فيفوتهم طلب ليلة القدر،
فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من
الليل ،خصوص ًا ف� � ��ي الليالي املرجو فيها
ليل� � ��ة القدر ،فمن ها هنا كان النبي يصيب
من أهله في العش� � ��رين م� � ��ن رمضان ،ثم
يعتزل نس� � ��اءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في
العش� � ��ر األواخر.ومنها :تأخي� � ��ره للفطور
إلى الس� � ��حرُ :روي عنه من حديث عائشة
وأنس أن� � ��ه كان في ليالي العش� � ��ر يجعل
عشاءه سحور ًا .ولفظ حديث عائشة» :كان
رس� � ��ول الله إذا كان رمض� � ��ان قام ونام،
فإذا دخل العش� � ��ر ش � � � ّد املئزر ،واجتنب
النس� � ��اء ،واغتس� � ��ل بني األذان� � ��ني ،وجعل
العش� � ��اء سحور ًا» [رواه ابن أبي عاصم].
وع� � ��ن أبي س� � ��عيد اخلدري ،ع� � ��ن النبي ،
قال» :ال تواصلوا ،فأيكم أراد أن يواصل
فليواص� � ��ل إلى الس� � ��حر» ،قال� � ��وا :فإنك
تواصل يا رس� � ��ول الله؟ قال» :إني لس� � ��ت
كهيئتكم ،إن� � ��ي أبيت لي ُمطع� � ��م ُيطعمني
وساق يس� � ��قيني» [رواه البخاري].وظاهر
ٍ
هذا يدل على أن� � ��ه كان يواصل الليل كله،
وق� � ��د يكون إمنا فعل ذلك ألنه رآه أنش� � ��ط
له عل� � ��ى االجتهاد في ليالي العش� � ��ر ،ولم
يكن ذلك مضعف ًا له ع� � ��ن العمل؛ فإن الله
كان يطعمه ويس� � ��قيه.ومنها :اغتساله بني
العش� � ��اءين ،وقد تقدم من حديث عائشة:
»واغتس� � ��ل ب� � ��ني األذانني» وامل� � ��راد :أذان
املغرب والعش� � ��اء ،قال اب� � ��ن جرير :كانوا
يستحبون أن يغتس� � ��لوا كل ليلة من ليالي
العشر األواخر .وكان النخعي يغتسل في
العش� � ��ر كل ليلة ،ومنهم من كان يغتس� � ��ل
ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة
القدر .وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة
ثالث وعش� � ��رين وأربع وعش� � ��رين ،ويلبس
ثوبني جديدين ،ويس� � ��تجمر ويق� � ��ول :ليلة
ثالث وعشرين هي ليلة أهل املدينة ،والتي

رمضان وانتصار األمل
أيه���ا الصائمون  :ل���م يكن االمتناع عن الطعام عائقا عن العمل ،وال كان الصيام ذريعة
للكس���ل.ولم يكن فراغ املعدة س���ببا للجلوس وال تكية للتفرغ والهروب.لقد تغذت أجس���اد
املس���لمني بالهم���ة ح���ني لم تتغ���ذى بالطعام .تغ���ذت عروقه���ا باألمل حني عطش���ت للماء ،
فكان ذلك ش���بعا روحي���ا عاليا فتحركت األمة في رمضان ش���رقا وغربا محرزة النجاحات
محقق���ة االنتصارات ،كان رمضان منش���طا روحيا يذكي في القلوب روح العزمية ،وصدق
املواجهة ،ونصرة احلق ،والبذل في س���بيل الله بأغلى ما ميلكون  ،وبأحس���ن ما يعطون.
كان رمض���ان مبثاب���ة االنطالق���ة احلقة لألمة في جميع ميادين حياته���ا وليس ميدان دون
آخر وال بشي دون سواه.إن رمضان التأريخ يدل على حيوية األمة ،وقمة نشاطها ،وكامل
طاقتها ،وس���عة صدرها ،ووس���ع بذلها ،وجه���د مقدرتها ،وكمال رش���دها  .فرمضان االول
لألم���ة رمض���ان الس���نة الثانية للهجرة كان رمض���ان بدر الكبرى ولم يك���ن رمضان الراحة
واالسترخاء ،بل كانت سنة الصيام األول لألمة وهي سنة اجلهاد األول لألمة.
ليس رمضان هدأت العروق بقدر ما هو ثورة األرواح .ليس رمضان جوع البطون بقدر

تليها ليلتنا ،يعني البصريني.فتبني بهذا أنه
يس� � ��تحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة
القدر التنظف والتزين ،والتطيب بالغس� � ��ل
والطي� � ��ب واللباس احلس� � ��ن ،كما يش� � ��رع
ذل� � ��ك في ا ُ
جلمع واألعياد .وكذلك ُيش� � ��رع
أخذ الزينة بالثياب في س� � ��ائر الصلوات،
وال يكم� � ��ل التزين الظاهر إال بتزين الباطن
بالتوبة واإلنابة إل� � ��ى الله تعالى ،وتطهيره
من أدناس الذنوب؛ ف� � ��إن زينة الظاهر مع
خ� � ��راب الباطن ال تغني ش� � ��يئ ًا.وال يصلح
ملناج� � ��اة امللوك في اخلل� � ��وات إال من زين
ظاهره وباطن� � ��ه وطهرهما ،خصوص ًا ملك
املل� � ��وك الذي يعلم الس� � ��ر وأخفى ،وهو ال
ينظر إلى صوركم ،وإمنا ينظر إلى قلوبكم
وأعماك� � ��م ،فمن وقف بني يدي� � ��ه فليزين له
ظاهره باللباس ،وباطنه بلباس التقوى.
إذا املرء لم يلبس ثياب ًا من التقوى ***
تقلب ُعريان ًا وإن كان كاسي ًا
ومنه� � ��ا :االعتكاف ،فف� � ��ي الصحيحني
عن عائش� � ��ة رض� � ��ي الله عنه� � ��ا أن النبي
كان يعتكف العش� � ��ر األواخر من رمضان
حتى توف� � ��اه الل� � ��ه تعالى .وف� � ��ي صحيح
البخاري عن أب� � ��ي هريرة رضي الله عنه،
»كان رس� � ��ول الله يعتكف في كل رمضان
عشرة أيام ،فلما كان العام الذي ُقبض فيه
اعتكف عشرين» .وإمنا كان يعتكف النبي
في هذه العشر التي ُيطلب فيها ليلة القدر،
قطع � � � ًا ألش� � ��غاله ،وتفريغ ًا لبال� � ��ه ،وتخلي ًا
ملناج� � ��اة ربه وذك� � ��ره ودعائه.فاملعتكف قد
حبس نفس� � ��ه على طاعة الله وذكره ،وقطع
عن نفسه كل شاغل يش� � ��غله عنه ،وعكف
بقلبه وقالبه على رب� � ��ه وما يقربه منه ،فما
بقى له هم س� � ��وى الله وم� � ��ا ُيرضيه عنه.
وكما قويت املعرف� � ��ة واحملبة له واألنس به
أورثت صاحبه� � ��ا االنقطاع إلى الله تعالى
بالكلية على كل حال.

< ليلة القدر

ق� � ��ال تعالىِ :إ اَنّا اَأن اَزلْناَا ُه فِ � � ��ي لاَ ْيلاَ ِة الْ اَقدْرِ
( )1اَو اَم� � ��ا اَأ ْد اَر اَ
اك اَم� � ��ا لاَ ْيلاَ ُة الْ اَق � � �دْرِ ( )2لاَ ْيلاَ ُة
الْ اَقدْرِ خاَ ْي ٌر ِ ّم ْن اَألْ ِف شاَ � � � ْه ٍر [القدر.]3-1:
وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال في شهر
رمض� � ��ان» :فيه ليلة خير من ألف ش� � ��هر،
م � � � اَن ُحرم خيرها فقد ُح� � ��رم» [رواه أحمد

والنس� � ��ائي] .وقال مالك :بلغني أن رسول
الل� � ��ه صلى ال ّل� � ��ه عليه وس� � ��لم ُأرِ ي أعمار
الناس قبله ،أو ما شاء الله من ذلك ،فكأنه
تقاص� � ��ر أعمار أمت� � ��ه أال يبلغوا من العمل
الذي بلغ غيره� � ��م في طول ال ُعمر ،فأعطاه
الل� � ��ه ليلة القدر خير ًا من ألف ش� � ��هر.وأما
العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي أنه
قال» :من قام ليلة القدر إميان ًا واحتس� � ��اب ًا
ُغفر له ما تقدم من ذنبه» وقيامها إمنا هو
إحياؤها بالتهجد فيها والصالة ،وقد أمر
عائش� � ��ة بالدعاء فيها أيض ًا.قال س� � ��فيان
إلي من
الثوري :الدعاء في تلك الليلة أحب ّاَ
الصالة .ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من
الصالة التي ال يكثر فيها الدعاء ،وإن قرأ
ودعا كان حس� � ��ن ًا .وقد كان النبي يتهجد
في ليال� � ��ي رمضان ،ويقرأ ق� � ��راءة مرتلة،
ال مير بآية فيها رحمة إال س� � ��أل ،وال بآية
فيها ع� � ��ذاب إال تعوذ ،فيجمع بني الصالة
والقراءة والدع� � ��اء والتفكير .وهذا أفضل
األعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها.
وقالت عائش� � ��ة رضي الله عنه� � ��ا للنبي :
أرأيت إن وافقت ليلة القدر ،ما أقول فيها؟
ق� � ��ال» :قولي :اللهم إن� � ��ك عفو حتب العفو
ُ
فأعف عني» والعفو من أسماء الله تعالى،
وهو املتجاوز عن س� � ��يئات عباده ،املاحي
حب العفو فيحب أن
آلثارها عنه� � ��م ،وهو ُي ُ
يعفو عن عباده ،ويحب من عباده أن يعفو
بعضهم ع� � ��ن بعض ؛ ف� � ��إذا عفا بعضهم
ع� � ��ن بع� � ��ض عاملهم بعف� � ��وه ،وعفوه أحب
إلي� � ��ه من عقوبته .وكان النبي يقول» :أعوذ
برضاك من سخطك ،وعفوك من عقوبتك»
[رواه مس� � ��لم].وإمنا أمر بسؤال العفو في
ليل� � ��ة القدر بعد االجتهاد في األعمال فيها
وفي ليالي العشر؛ ألن العارفني يجتهدون
ف� � ��ي األعمال ،ثم ال يرون ألنفس� � ��هم عم ًال
صاحل ًا وال حا ًال وال مقا ًال ،فيرجعون إلى
سؤال العفو ُاملذنب املقصر
أفضل ما يقال في العشر من الدعاء
عن عائش� � ��ة رضي الله عنها أنها قالت
«أرأيت إن
للنب� � ��ي صلى الله عليه وس� � ��لم:
اَ
وفق� � ��ت ليلة الق� � ��در ،ما أقول فيه� � ��ا؟ قال:
قول� � ��ي :اللهم إنك عفو حت� � ��ب العفو فاعف
عن� � ��ي».وكان م� � ��ن دعائه صل� � ��ى الله عليه
وسلم« :أعوذ برضاك من سخطك ،وعفوك
من عقوبتك».

>

اخلضر بن حليس

ما هو ش���بع القلوب .لقد هزمت فيه األمة الهزمية ،ونصرت النصر  ،وأحبطت اإلحباط ،
ويئست اليأس  ،وخذلت الكسل ،وأعجزت العجز  ،وكانت حلظات هذا الشهر وسويعاته
انتص���ارات تل���و االنتصارات وجناحات بعدها جناحات.كم م���ن معد فارغة انتصرت على
مع���د م���ألى ،وكم من عروق ظامئة هزم���ت عروقا منتفخة ؛ألنها تش���ربت االميان فامتألت
به قلوبها ،وأذكى عقولها ،ونش���ط نفوس���ها .فعاش���ت األمة بدر ،وفتح مكة ،وعني جالوت
،وفتوحات أخر.عاشت فتوحات لكنها قبل أن تفتح الفتوحات فتحت للحق نفوسها ،وقبل
أن حترز االنتصارات انتصرت على سقم قلوبها .لقد كانت متهيئة للنصر مستعدة لتلقيه
بع���د أن نص���رت الل���ه أوال في جميع ميادين حياتها ؛ فحققت الش���رط ليتحقق لها اجلزاء
ص ْر ُكمْ) [س���ورة محمد .]7 :لقد غذى الصيام قلوبها  ،وروى نفوس���ها
ص ُروا ال َّل َه َي ْن ُ
( ِإنْ َت ْن ُ
 ،وأش���بع أرواحها فغدت به فوالذا صلبا وجبهة ال تلني.إننا اليوم بحاجة إلى أمل يدفع
إلى عمل ،يحرر جبهاتنا من الكسل.والله غالب على أمره.

رمضانيات

الخميس  20رمضان 1435هـ ـ -الموافق  17يوليو  - 2014العدد ()1433

ال يتميز ش��هر رمضان دينيا بالصيام ،فقد جاء الصيام احتفا ًء بالمناس��بة الجليلة القدر في رمضان والتي تجس��دت في
ليلة القدر بنزول القرآن الكريم وما صيام الش��هر إال احتفاء بهذه المناس��بة العظيمة التي يس��مهيا المفكر اإلس��امي
محمد عمارة بلحظة «الظهور للدين» الذي ميز هذه األمة ،وجعل من دينها الطور الخاتم لرس��االت الدين اإللهي الواحد،
والشريعة العالمية التي استكملت وأكملت لإلنسان مكارم األخاق..

alsahwa@yemen.net.ye
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ذكرى

> مجيب احلميدي

كيف نستفيد من مدرسة القرآن في رمضان؟
ولق� � ��د كانت بداية ه� � ��ذه «اللحظة» هي
ن� � ��زول «ال� � ��روح األمني» عل� � ��ى «الصادق
األم� � ��ني» بأولى آيات القرآن الكرمي ،حلظة
«مطلع الفجر» في ليل� � ��ة من الليالي الوتر
في العش� � ��ر األواخر من ش� � ��هر رمضان
«في غار حراء».ف� � ��ي هذه «اللحظة» ،التي
أضاءت فيها األرض بنداء الس� � ��ماء»اقرأ
باس� � ��م ربك الذي خلق».ويؤكد عمارة أن
الق� � ��رآن يحكي الوقائع الت� � ��ي تقود العقل
املس� � ��لم الكتش� � ��اف حكمة جعل الصيام
اإلس� � ��امي في شهر رمضان ،دون سواه
من الش� � ��هور ..وذلك عندم� � ��ا يحدثنا عن
توقيت نزول القرآن الكرمي»إنا أنزلناه في
ليلة القدر* وما أدراك ما ليلة القدر* ليلة
القدر خير من ألف ش� � ��هر* تنزل املائكة
وال� � ��روح فيها ب� � ��إذن ربهم م� � ��ن كل أمر*
سام هي حتى مطلع الفجر».و وكان ذلك
في ش� � ��هر رمضان ..ولذل� � ��ك يرى عمارة
أن الل� � ��ه جعله ميقاتا لش� � ��عيرة الصوم -
مدرسة بناء اإلرادة اإلسامية  -املجددة
أبدا لفتوة األمة ،كي تستعيد دائما عافية
املياد اجلديد ،وصحة اجلهاد واالجتهاد
والتجديد ..فقال س� � ��بحانه ،وهو يش� � ��رع
له� � ��ذه الفريض� � ��ة فيحدد امليق� � ��ات ..وعلة
التوقيت ش� � ��هر رمضان ال� � ��ذي أنزل فيه
القرآن ه� � ��دى للناس وبين� � ��ات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على س� � ��فر فعدة من
أي� � ��ام أخر يريد الله بكم اليس� � ��ر وال يريد
بكم العس� � ��ر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
على ما هداكم ولعلكم تش� � ��كرون» .ويؤكد
عمارة أهمية االستفادة من مدرسة القرآن
في رمضان فنزول الق� � ��رآن الكرمي ،إمنا
مثل حلظة املياد ألمة اإلس� � ��ام ،ألنه مثل
«النور» الذي خرجت إليه األمة من ظلمات
اجلاهلي� � ��ة ..ومثل «الهدى» الذي نعمت به
بعد حيرة الض� � ��االت ..وفي كلمة واحدة
جامع� � ��ة يق� � ��ول عمارة ،فلقد مث� � ��ل القرآن
ينبوع «اإلحياء» اإلسامي ،الصالح دائما
وأب� � ��دا لط� � ��ي صفحات امل� � ��وات واجلمود
والتقلي� � ��د ،مبا يقدم من س� � ��بل لاجتهاد
والتجدي� � ��د واإلب� � ��داع ف� � ��ي «اإلحياء» في
كل ميادين العمران ..النفس اإلنس� � ��انية
مب� � ��ا يهذبها ويرتق� � ��ي مبلكاتها ..وعمران
الواقع امل� � ��ادي مبا يحس� � ��نه ويجمله من
ألوان املدنية ..هذا «اإلحياء» اإلس� � ��امي
هو أخص املصطلحات املعبرة عن رسالة
ه� � ��ذا «الينب� � ��وع» ،الذي نص� � ��وم رمضان
احتف� � ��اال بذك� � ��رى حلظة نزول� � ��ه على قلب
رس� � ��ولنا محمد ابن عبدالله ،عليه الصاة
والسام ..وصدق الله العظيم إذ يقول:يا
أيها الذين آمنوا اس� � ��تجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم مل� � ��ا يحييكم واعلم� � ��وا أن الله
يحول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتش� � ��رون.
ويتساءل عمارة :هل ننجح ،في رمضان،
في اس� � ��تعادة روح «اإلحياء» اإلسامي،
الذي مثله الق� � ��رآن العظيم ،عندما أخرج

هذه األمة «م� � ��ن الظلمات إل� � ��ى النور»؟!.
ويؤك� � ��د أن النجاح هو ف� � ��ي «إقامة» هذا
الدين ..وجتدي� � ��د دنيانا بفك� � ��ره املتجدد
هي «األمانة» الت� � ��ي حملناها نحن عندما
سعدنا بنعمة التدين بهذا الدين ..فطوبى
للسالكني سبل التجديد واإلحياء للعمران
اإلسامي ..الساعني إلى أداء «األمانات»
في مختلف ميادين العمران ..أولئك الذين
يجعلون م� � ��ن صيام رمض� � ��ان االحتفال
الائق بإحياء ذكرى حلظة املياد العظيم
ألمة محمد ،عليه الصاة والسام .ويتفق
املفكر اإلس� � ��امي محسن عبداحلميد مع
محمد عم� � ��ارة في ضرورة أعادة االعتبار
لدور القرآن في معاجلة أمراض األمة ألن
الل� � ��ه تعالى أراد في هذا الش� � ��هر الكرمي
أن يع� � ��ود املس� � ��لمون إل� � ��ى كت� � ��اب ربهم،
فيتدارسونه و يتأملون في سننه و أحكامه
و قصصه ،و يكتش� � ��فون من خال معانيه
السامية و إشراقات أسماء الله احلسنى
فيه أمراضه� � ��م ،و عاج الفنت التي تودي
بس� � ��عادتهم و متزق أخوتهم و تقربهم من
موك� � ��ب الش� � ��يطان و تبعده� � ��م عن موكب
الرحم� � ��ن .ويؤكد عبداحلمي� � ��د أن القرآن
الكتاب الرباني الكوني العظيم وجهه الله
تعالى لكيان اإلنسان مجموع ًا في العقل و
القلب و الروح و النفس .و صحابة رسول
الل� � ��ه ( صلى الله عليه و س� � ��لم ) لم يكن
معهم إال ه� � ��ذا الكتاب و بيان الرس� � ��ول،
ال كت� � ��ب و ال مكتب� � ��ات .فنقلهم من ظلمات
ّ
الوضاء
اجلاهلية اآلسنة إلى نور اإلسام
و العبودية اخلالصة لربهم.فلما متسكوا
�ص لهم الدين و
بتعالي� � ��م هذا الكتاب خَ ُل� � � َ
هدوا به ش� � ��عوب ًا و أمم ًا ،فجاءتهم الدنيا
بكل ما فيها من سياسة و دولة و تنمية و

ابت
هال رمضا
ن
ي
لل
د
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تور
يوسف ال
قرضاوي

ثروة و أمة و حضارة .ويشير عبداحلميد
أن الق� � ��رآن الك� � ��رمي كان ط� � � ّ�ب الفنت في
حياتهم ،و ملّا هجره املسلمون حتولوا من
قيادة رسول الله ( صلى الله عليه و سلم
) إل� � ��ى قيادات اإلحل� � ��اد و االنحرافات و
الفساد و السفه و ما جاءت به صراعات
التأريخ من التعص� � ��ب للمذهب و الطائفة
و أوكار الهجم� � ��ة الباطني� � ��ة ،وأصابهم ما
أصابهم من الطغي� � ��ان و الذل و الفرقة و
التخلف و الضن� � ��ك .ويذكرنا عبداحلميد
مبا روي عن علي ( رضي الله تعالى عنه
) قال :قال رسول الله ( صلى الله تعالى
عليه و س� � ��لم ) (( :ستكون فتنة )) .قلت:
فما املخرج منها يا رس� � ��ول الله .قال(( :
كت� � ��اب الل� � ��ه .فيه نبأ ما قبلك� � ��م و خبر ما
بعدك� � ��م و حكم ما بينكم ،هو الفصل ليس
باله� � ��زل ،من تركه من جبار قصمه الله ،و
من ابتغى الهدي ف� � ��ي غيره أضله الله .و
هو حبل الله املتني ،و هو الذكر احلكيم ،و
هو الصراط املستقيم ،و هو الذي ال تزيغ
ب� � ��ه األهواء ،و ال تلتبس به األلس� � ��ن ،و ال
تنقضي عجائبه ،و ال يش� � ��بع منه العلماء.
و ه� � ��و الذي ما إن س� � ��معته اجلن قالو( :
إنا س� � ��معنا قرآن ًا عجب ًا يهدي إلى الرشد
فآمن� � ��ا به ) .من قال به صدق ،و من عمل
به أجر ،و من حكم به عدل ،و من دعا إليه
هدي إلى صراط مستقيم ))ويؤكد محسن
عبداحلمي� � ��د أن الفنت التي مير بها العالم
اإلسامي اليوم ال مخرج منها إال بالعودة
إلى القرآن الك� � ��رمي ويؤكد أن اللجوء إلى
الق� � ��رآن الكرمي حلل الطا ّم� � ��ات الكبرى و
الصغرى ف� � ��ي املجتمع اإلس� � ��امي التي
تطيح بوح� � ��دة األمة و مصاحلها املادية و
الروحية لي� � ��س اختيار ًا ،و إمنا هو فرض

ش� � ��رعي ،يأثم اجلميع في ع� � ��دم تطبيقه.
وي� � ��رى إن املس� � ��لمني اليوم بعي� � ��دون عن
اللجوء إلى ه� � ��ذا الفرض اإللهي احلكيم.
ف� � ��إذا لم يكون� � ��وا يدرك� � ��ون أو يتجاهلون
حقيقة ما يطلب منه� � ��م ربهم كي ال يقعوا
في الضالة و الش� � ��قاء ،ففي األقل عليهم
أن يلجئ� � ��وا إلى حكم العقل العام للخروج
من الفنت املردية .ويش� � ��ير ألى أننا بقليل
من البح� � ��ث و التحقيق نصل إلى أن هذا
أيض � � � ًا بعيد عن التفكي� � ��ر و املداولة ،ألن
احملرك له� � ��ذه الفنت املتتالي� � ��ة هو الغرائز
احليواني� � ��ة الت� � ��ي تبح� � ��ث ف� � ��ي املصالح
اجلهوية و احلزبية و العنصرية و الطبقية
و املذهبي� � ��ة و الطائفي� � ��ة .و حينئذ تنطبق
علينا س� � ��نة الله تعالى ((واتق� � ��وا فتنة ال
تصينب الذين ظلموا منكم خاصة)).
ويتعجب الش� � ��يخ عل� � ��ي الطنطاوي من
عدم استفادة املسلمني من مدرسة القرآن
الك� � ��رمي ويق� � ��ول «يقرأ املس� � ��لمون القرآن
فيحركون ألس� � ��نتهم بلفظ كلماته وجتويد
تاوته ،ولكن ال يفكرون في وجوب حتريك
عقولهم لفهم معاني� � ��ه ،ويرون أن هذا هو
األصل في الق� � ��راءة ،كأن القرآن ليس إال
كام � � � ًا معد ًا للتلح� � ��ني وال ُيطلب منهم إال
التس� � ��ابق إلى حس� � ��ن تلحينه وصار البر
بالق� � ��رآن كل البر ،والعناية به كل العناية،
أن نتق� � ��ن مخارج حروف� � ��ه ونفخم مفخمه
ونرقق مرققه ونحافظ على حدود مدوده،
ونعرف مواضع إخف� � ��اء النون وإظهارها
ودغمها وقلبها والغنة بها.
ويشير الطنطاوي إلى أن القرآن الذي
أنزله الله أمر ًا ونهي ًا ومنهج ًا كام ً
ا للمسلم
في حياته اخلاصة وحيات� � ��ه االجتماعية،
ُيكتفي منه بالتغني بألفاظه وجتويد تاوته
!ويتس� � ��اءل:هل ينف� � ��ع القاض� � ��ي أن يقرأ
القان� � ��ون مج� � ��ود ًا ثم ال يفهم� � ��ه وال يحكم
به ؟وإذا تلق� � ��ى الضابط برقية القيادة هل
ينجيه من احملكمة العس� � ��كرية أن يضعها
على رأسه ويقبلها ويترمن بها ،وال يحاول
أن يدرك مضمونها.بل لو رأيتم رج ً
ا قعد
يق� � ��رأ جريدة حتى أمتها كلها من عنوانها
إلى آخر إعان فيها ،فس� � ��ألتموه :ما هي
أخبارها ؟ فقال :والله ما أدري ،لم أحاول
أن أتفه� � ��م معناها فماذا تقولون فيه ؟ أما
تنكرونه وتنكرون عليه ؟ فكيف ال تنكرون
على من يعكف على املصحف حتى يختم
اخلتم� � ��ة ،وقد خرج منها مبث� � ��ل ما دخل
فيها ،ما فهم من معانيها شيئ ًا ؟ فمن أين
ج� � ��اءت هذه املصيبة ؟ وأي عدو من أعداء
الله اس� � ��تطاع أن يلعب هذه اللعبة فيحرم
املسلمني من قرآنهم وهو بني أيديهم ،وفي
كل بيت نُسخ منه ،وهو ُيتلى دائم ًا في كل
مكان ؟ يحرمهم منه وهو في أيديهم وهو
ملء أنظارهم وأسماعهم ؟

لن نضيع وأنت حسبنـا

إلهنا :منا ما يليق بجهلنا ،ومنك ما يليق بحلمك ،ومنا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق
بكرمك ،منا ما يليق بضعفنا ومنك ما يليق بقدرتك ،منا ما يليق ببشريتنا ومنك ما يليق
بربوبيت����ك ،من����ا م����ا يليق بالطني واحلمأ املس����نون ،ومنك ما يليق باحل����ي القيوم.إلهنا:
ل����ن نضي����ع وأنت حس����بنا ونعم الوكيل.ولن نض����ام وأنت لنا نعم املول����ى ونعم النصير.
ول����ن نخ����ذل ،ونحن بعينك الت����ي ال تنام ،وفي كنفك الذي ال ي����رام .اللهم باعد بيني وبني
خطاي����اي كم����ا باعدت بني املش����رق واملغ����رب ،اللهم اغس����لني من خطاياي بامل����اء والثلج
والب����رد .اللهم نقني من اخلطايا كم����ا ينقى الثوب البيض من الدنس.اللهم بارك لي في

س����معي وبصري ،وعلم����ي وعملي ،ورزقي وعافيتي ،ووقتي وعم����ري ،وجميع ما أنعمت
ب����ه علي.الله����م بعلم����ك الغي����ب ،وقدرتك على اخلل����ق ،أحيني ما علمت احلي����اة خيرا لي،
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي ،اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة ،وأسألك
كلم����ة احل����ق في الرضا والغضب ،وأس����ألك القصد ف����ي الفقر والغنى ،وأس����ألك نعيما ال
ينفد ،وأس����ألك الرضا بعد القضاء ،وأس����ألك برد العيش بعد املوت ،وأس����ألك لذة النظر
إلى وجهك ،والشوق إلى لقائك ،في غير ضراء مضرة ،وال فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة
اإلميان ،واجعلنا هداة مهتدين.

> محمد سيف العديني

شهر القرآن
حبي���ب
الك���رمي
الق���رآن
رمضان،ورمض���ان حبي���ب الق���رآن
الكرمي،فهم���ا صديق���ان حبيب���ان ،ق���ال
تعال���ى َ
«:ش���هْ ُر َر َم َ
ن���ز َل
ض���انَ ا َّل���ذِ َي أ ِ
���اس وبينا ت ِ ّمنَ
فِ ي���هِ ا ْل ُق��� ْرآنُ هدًى ِ ّلل َّن ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
مِ
ان ف َم ش���هِ َد نك ُم الشهر
ا ْلهُ دَى وَ ا ْلف ْرق ِ
فليصم���ه وَ َم���ن كَانَ َم ِر ً
يض���ا َأوْ عَ َل���ى
ّام ُأ َخ َر ي ُِري ُد ال ّل ُه ِب ُك ُم
َس��� َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِ ّمنْ َأ َي ٍ
س��� َر وَ لِ ُتكْمِ ُلوا
ُس��� َر وَ َالي ُِر ي ُد ِب ُك ُم ا ْلعُ ْ
ا ْلي ْ
ّ
َ
ُ
ا ْل ِع��� َّد َة وَ لِ ُتك َِبّ��� ُر و ْالل��� َه عَ ل���ى م���ا هَ دَاك ْم
وَ َلعَ َّل ُك ْم ت ْ
َش ُك ُرونَ » ( )185سورة البقرة.
إن القران نزل كله إلي سماء الدنيا من
الل���وح احملفوظ في رمضان ،وتش���رف
ه���ذا الش���هر بنزول ه���ذا الكت���اب فيه
،ولذل���ك كان صل���ى الل���ه علي���ه وس���لم
يتدارس القرآن الكرمي مع جبريل عليه
الس���ام في رمضان ،يس���معه ويتدبره
ويتل���وه ويتأمل عبره ،ويعيش في ظل
نداؤه ويسرح طرف القلب في خمائله
،ويطل���ق ك���ف احل���ب ف���ي كن���وزه ،إن
الص���ا ئم القارئ يؤلف في صيامه بني
رمض���ان وبني الق���رآن ألكرمي ،فيعيش
ه���ذا الش���هر مع ه���ذا الكت���اب العظيم
َاب َأن َز ْل َناه ِإ َلي َْك
،ال���ذي قال الله فيه«:كِ ت ٌ
مُ بَ���ا َر ٌك ليدبروا آيات���ه وَ لِ َي َت َذ َّك َر ُأوْ ُلوا
َْ
َاب» ()29سورة ص«،أفا يتدبرون
ال ْلب ِ
���وب أ ْق َفا ُلهَ ���ا» ()24
ا ْل ُق��� ْرآنَ َأ ْم عَ ل���ي ُق ُل ٍ
س���ورة محمد«،أف���ا يتدب���رون ا ْل ُق��� ْرآن
ْ���ر ال ّل���هِ َلوَ َجدُو ْا
وَ َل���وْ كَانَ مِ ���نْ ِعن���دِ َغي ِ
فِ ي���هِ اختاف���ا كثي���را» س���ورة النس���اء
أن الق���رآن الكرمي ف���ي رمضان له طعم
وم���ذاق ،وله إيحاءات خاصة ،ودالالت
م���ن ن���وع آخ���ر أن الق���رآن الك���رمي في
رمضان معطر بنسمات شذي ألنفاس
أن الق���رآن الك���رمي ف���ي رمض���ان يعيد
ذك���رى نزوله ،وأيام تدارس���ه ،وأوقات
اهتمام الس���لف ب���ه فقد صح عنه عليه
الص���اة والس���ام أن���ه ق���ال(( :اقرؤوا
الق���رآن فإنه يأتي يوم القيامة ش���فيعا
لصحاب���ه)) ،وق���ال صل���ي الل���ه علي���ه
وس���لم (( :خيرك���م م���ن تعل���م الق���رآن
وعلمه)) ،وقال عليه الصاة والس���ام
 (( :اق���رؤوا الزهراوين ،س���ورة البقرة
وآل عم���ران فإنهما تأتي���ان كغمامتني
أو غيابت���ني ،أو كفرق���ان م���ن طي���ر
فتظ���ان صاحبهم���ا ي���وم القيام���ة))
،وقال عليه الصاة والس���ام  (( :الذي
يق���رأ القرآن وهو ماهر به مع الس���فرة
الك���رام البررة،وال���ذي يق���رأ الق���رآن
وه���و يتعتع فيه له أج���ران)) أن بيوت
س���لفنا كان له���ا ف���ي رمض���ان خاص���ة
دوي ك���دوى النحل ،تش���ع نورا ومتأل
س���عادة ،وكانوا يرتلون القرآن الكرمي
ترتيا،يقفون عند عجائبه ويبكون من
عظاته ويفرحون ببش���ارته ويأمترون
بأم���ره وينته���ون بنهي���ه.و ص���ح أن
اب���ن مس���عود رضي الله عن���ه قرأ علي
رس���ولنا صلى الله عليه وس���لم سورة
النس���اء فلما بلغ قوله تعال���ىَ « :ف َكي َ
ْف
يد وَ ِج ْئ َنا ِبك
أم ٍة ِب َشهِ ٍ
ِإ َذا ِج ْئ َنا مِ ن ُكل َّ
عَ َل���ى هؤالء ش���هيد قال علي���ه الصاة
والس���ام  :حس���بك اآلن ق���ال  :فنظرت
فإذاعيتاه تذرفان،إنه احملب سمع كام
حبيبه فبكى.أن الق���رآن الكرمي مهمته
هداية الناس إلى طريق الله املس���تقيم
،وان القرآن الكرمي نور وش���فاء ملا في
الصدور،وعلم وثقافة ومعرفة وبرهان
،وأن القرآن الكرمي حياة وروح وإنقاذ
وس���عادة وأج���ر ومثوب���ة،و أن القرآن
الك���رمي تعاليم ربانية ،ودس���تور إلهي
،وحكم���ة خال���دة .فه���ل لن���ا أن نعيش
م���ع الق���رآن ا لكرمي ف���ي رمضان وغير
رمض���ان ،وه���ل لن���ا أن نع���رف عظم���ة
الق���رآن الك���رمي فنمأل حيا تنا س���عادة
بالقرآن الكرمي ،ونورا بالقرآن الكرمي،
وإش���رافا مع الق���رآن الكرمي،هل لنا أن
نفعل ذلك؟.اللهم تقبل صيامنا.

األدبية
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الشاعر سمير عطية للصحوة:

حمام السام
يا َ

رمضان انعتاق للروح نحو الفالح

>

في هذا الحوار نطوف مع الش��اعر الفلس��طيني س��مير عطي��ة محمود رئيس
البيت الفلسطيني للشعر ،في أفياء رمضانية ماتعة ،نقرأ فيها مباهج هذا الشهر
الفضيل بعيون شاعر رقيق العبارة صادق العاطفة له مع رمضان شئون وشجون

حاوره :عبدالغني المقرمي
أصاب
رم ما
ع���ا ْمُ ،جندّد العه َد من بعد تقصي���ر ،و ُن ّ
َ
ت���ور و ُفط���و ْر ،ف ّلل���ه د ّر َك مِ نْ
ش���هر أعادتْ
ٍ
ال���و ّد مِ ���ن ُف ٍ
والصفح  .في
ساعا ُته إلى قلوبنا سع َة احلب والعفو
ّ
أشواقِ ه عرفنا ل ّذة ال ّرحمة ،والتكافل ،نظرنا من جديد
لعطش الطير ،وجوع الدّواب ،لفحتنا ّ
���مس التي
الش ُ
قس���ت على وجوه الفقراء ،فاس���تيقظنا من بعد رقادْ،
وأش���علنا نا َر العطاءِ من بعدِ رمادْ .شه ٌر أشهرنا فيه
فضل
ال ّتوب���ة ،وأطلقن���ا فيه الهمّ ة ،وما منْ مِ ّن ٍة لنا أو
ٍ
ف���ي ذلك ،ب ْل هو فضل ال ّرحمن املنان،
صاحب الفضلِ
ُ
واإلكرام .

< رمضان وأش� � ��واق الروح ..حدثنا في
البداية عن هذه املعادلة اإلميانية؟

 رمض���ان  ..صفاء الروح مت ُّر األيّا ُم على املس���لم فيِ
حتاصر ُه بأش���واقها
ال ُدّني���ا ،يتع ّل���ق بهموم ال ُدّني���ا،
وشوق ال ُدّنيا ٌ
ُ
زيف ،وش���و ُكها أل ٌم وكدَر،
وأش���واكها،
فأ ّنى له أن يجنح بس���فينته إلى األمان واالطمئنان ؟
يأتين���ا رمضانُ اخلير ،نعمة املولى ال ّرحمن ومنح ُتهُ،
ُ
تهت���ف أيّامُ ��� ُه ب���ي  :ي���ا بُني ارك���ب معنا وال َتكُ���نْ مِ نَ
ُكرمنا
الكافري���ن ،فنل���و ُذ
ٍ
بجب���ال م���ن رحم���ةِ ال ّل���ه ،وي ِ
بصفاء
ُس���ب ُغ علين���ا َ
ال ّرحم���ن بطمأنين���ة ال ّنف���س ،وي ِ
ومينحنا ع���ز َم اإلقبالِ عليهِ  ،واملس���ارعةِ إلى
ال��� ُّروح،
ُ
ُ
ذيب ما
رحابه َ .ك ْم َت
كدر معاصيناُ ،ت ُ
غس���ل لياليهِ مِ نْ ِ
ِ
وح من أدرانِ ال ُدّنيا واإلقبال عليها،
عَ ل َِق
ِ
بأش���واق ال ّر ِ
اعات أس���مى وأغنى مِ نْ ّ
ّ
ُتصبحُ لياليهِ
بالط ِ
ملذات
كل
ٍ
ُ
حاول أنْ َن َ
صف فتخذلنا الكلمات،
ُتز ّينُ البن آدم ! َك ْم ُن
ونسعى ل ُن ّ
السطو ُر ،ويخ ُلنا البيان وال
س���طر فتعج ُز ّ
يت���ر ّد ُد ف���ي مآذنِ القلوب إ ّال ٌ
فبأي
آيات مِ ���نْ ال ّرحمن ّ ِ :
آالءِ َر ّب ُكما ُت َك ّذبان .

< فم� � ��اذا عن القرآن الك� � ��رمي أين هو من
رمضان وأين رمضان منه؟

 ُأنزل فيه القرآن  :في فضاءِ اإلميانِ املزدان بالقرآنِيع���و ُد رمضان ،يض���ي ُء قناديل اإلميان ف���ي األرجاء،
و ُت ُ
ُ
السعادة فال
شرق شموسه في األنحاءْ،
نبحث عن ّ
جنده���ا إ ّال في تعاليمه ،ونك ُّد في الوصول إلى اخلير
وسو ُر ُه إميان،
وهو بني أيدينا في آياته ،حرو ُف ُه نورُ ،
وهُ دا ُه س���عاد ٌة لبني اإلنسان ،فيا ليتَ قومي يعلمون
ُ
ِ
به���االت ال ّتنزيل األوّ ل ح َ
جبريل عليه
ني يزو ُر
؟ كَأ ّني
ُ
فينقل ل ُه
الس���الم طه املختار ص ّلى الله عليه وس��� ّلم،
ّ
رب َّك الذي َخ ْ
لقَ ،
خلق
رسالة الله عز وجل  :اقرأ
باسم ِ
ِ
اإلنس���انَ مِ نْ ْ
علق ،اقرأ وربّك األكرم ،الذي ع ّل َم بالقلم،
ع ّلم اإلنسانَ ما ل ْم يعل ْم  .فه ْل عل َم اإلنسانُ ما في هذا
الق���رآن منْ عِ ل ْم ويقني ،وش���فاء للمؤمنني ؟ وهل د َرى
ُ
َ
س���يلبث
هار ك ْم
َمنْ هج َر آياتهِ آناء الليل
وأطراف ال ّن ِ
في
تاب
العذاب املهني في الدّنيا قبل اآلخرة ؟ أيّها الكِ ُ
ِ
َ
إنس وج���ان ،آنَ لنا أنْ نعو َد
ال���ذي َأعج َز
اخلل���ق مِ نْ ٍ
إلى ِ
آيات اإلميانْ  ،كي نحظى بعفو ال ّرحمن ،ويُكرمنا
باجلنان .
ِ

< ما هي النس� � ��ائم املتاحة للصائمني في
واحة هذا الشهر الكرمي؟

سفر
َ
التعَ ب
محمود القعود

< فم� � ��اذا ع� � ��ن ليلة الق� � ��در ..أين هي من
عواملك الشعرية؟

 رمضان شهر ال َّرحمة وال َّتراحم َ :ت َمعُ نا موائ ُد ُه مِ نْْ
فراقُ ،ت ُّ
بعدِ
السعاد َة وتزرعُ احملبّة و ُتعي ُد البسم َة
بث ّ
مِ ���نْ بعدِ غيابَ ،ك ْم مش���تْ في ليالي���هِ خطواتنا لصلة
األرحام ،وك ْم وقفت على أبواب نس���ينا مالمحها من ُذ

�ان امل � ��زدان
> > ف ��ي ف� �ض � ِ
�اء اإلمي � � � ِ
�يء
�رآن ي� �ع � ُ
ب ��ال� �ق � ِ
�ود رم� �ض ��ان ،ي �ض� ُ
ق� �ن ��ادي ��ل اإلمي � � ��ان ف� ��ي األرج � � ��اء،
ُ
وت � �ش� � ُ
�اء،
�رق ش �م��وس��ه ف ��ي األن � �ح� � ْ
ُ
السعادة فا جندها إالّ
نبحث عن ّ
ونكد في الوصول إلى
في تعاليمه،
ُّ
اخلير وهو بن أيدينا في آياته.
> >  -ل�ي�ل��ة ال��ق��در ه��دي��ة ال �ن��ور
ل�ع�ش��اق ال �ن��ور وه��ي ع��وال��م مثقلة
النى يجد فيها الشاعر املؤمن من
المال ما تعجز كلماته أنّى كانت
أن تصفها.

رغ �ب��ة ج��ام�ح��ة ف��ى ال �ب��وح  ..تصطدم
بصخرة كبيرة تشكلت عقب ش��روخ ال
نهائية في أعماق الروح  ..كأن السكوت
ه��و ال�ن�ظ��ام ال�س��ائ��د ف��ي منظومة ذل��ك
اإلنسان الذي حتاصر عقله أسئلة شتي
لعل أهمها وأكثرها إحلاحا  :من أجل
ماذا ؟ وأكثرها دهشة  :ثم ماذا ؟
ح��دج��ه بنظرة بها الكثير مم��ا ينبغي
أن ُي�ق��ال  ..ث��م أط��رق بانكسار محاوال
أن يستجمع بعض العبارات املدفونة
فى غياهب املاضي احلزين واحلاضر
البئيس ..قال فجأة  :فى البدء كان األلم
! وفى النهاية كان الندم ! وأردف بنبرة
جنائزية حزينة  :هذا كل شيء !
ابتسم العجوز وق��ال بنبرة متعاطفة
ومتضامنة  :حياتنا كلها صخب وسخط
وألم وتعب !
غمغم ثم نظر للعجوز بتوسل وقال مبا
يُشبه الهمس  :إنه ألم الروح  ..الروح
تصطخب  ..الروح في َصخب و َنصب ..
الروح في تعب مذ حلت في !
ش�ع��ر ال �ع �ج��وز ب��رع�ش��ة خفيفة ذك��رت��ه
ببعض ماضيه البعيد ال ��ذي أيقظته
كلمات الشاب املتألم  ..وحدجه بنظرة
طويلة طول ماضيه املنبعث من وسط
ركام الذكريات واأللم  ..فى األثناء اته
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 ليل���ة القدر هدية النور لعش���اق الن���ور وهي عوالممثقلة اجلنى يجد فيها الشاعر املؤمن من اجلمال ما
تعجز كلماته أ ّنى كانت أن تصفها ..إذا ا ّتسع املعنى
السوداء أن ترقى
ضاقة العبارة ....ه ْل ُميكنُ حملابرنا ّ
ِ
املنبعث من مش���كاة اإلميان ؟ حتم ًا ال،
لوصف ال ّنور
ٌ
مح���اوالت لتوصيف ما في ه���ذه الليالي مِ ن آالء
ه���ي
الل���ه ال ّرحم���ن ،وعفوه وغفرانه من بعد زلل املس���لم .
ف���ي ب���ردةِ البوصي���ري ،ونهجها ألمير الش���عراء ،في
زهدي���ات أب���ي العتاهي���ة ،وف���ي آالف القصائ���د التي
أضاءت من مصابيح الهدى في حروف وس���طور ،بني
ِ
وبوح األشعار:
صمت األفكار،
ال ّرجاء والبُكاء ،في
ِ
الش ُ
ني ُ
أسرى بكِ ّ
وق ب َ
احل ِلم واأل َل ِم
ْ
ْ
لبي ل ْم يَعْ شق وَ ل ْم َي ِه ِم
يا ليتَ َق َ
ُ
ْ
بالفراق َحن ُ
َهام هَ َمى
إذ
ِ
ني املست ِ
ُ
الو َ
كأس َظمِ ي
صال
وبعض الوَ صلِ
ُ
َيرجو ِ
َك ْم في الفؤادِ مِ نَ اآلمالِ َزه ُر هَ وىً
وَ َ
����م
سط ال َي ِ
بابِ ،بال نب ٍْع وال دِ َي ِ
ني ال ّليلِ ّ
فان ُث ْر ضيا َءك ب َ
عل سن ًا
لدرب ّ
وق في ُّ
َيهدي العيونَ
الظ َل ِم
الش ِ
ِ
ُ
انعت���اق ال ّروح نح���وَ الهمّ ���ة،
ومعراجها نحوَ
وه���وَ
ُ
الف���الح وال ّنج���اح ،ف���ال تنتك���س أو تخي���ب ،وترق���ى
ف���ي م���دارج اإلمي���ان ودرجات���ه ،وتنأى عن وس���اوس
الش���يطان ودركات���ه ،في لياليه النيّرة س���ناءات نبوّ ة
ّ
وأنبي���اء ،ما ركنوا ّ
والظلمات  :ال تخافي ُك ّلما
للظل���م
ّ
طلع البد ُر علينا
حوص َر جنمي ..
والضيا فينا يُص ّفد َ
جن���م مُ ن ُذ كانَ
م���ن ضياءات مُ حمّ ��� ْد وانتهَ ���تْ أوجاعُ
ٍ
أعوام
آت بع َد
القه��� ُر يُع َب��� ْد ال تخافي عامكِ األخض��� ُر ٍ
ٍ
ِ
عجاف.

إل�ي��ه ال �ش��اب بعينني متأملتني  ..قال
العجوز :
البد من التعب  ..البد من التعب ..البد من
التعب ! ثم أشاح العجوز بوجهه حتى
ال يلحظ الشاب بعض العبرات الساخنة
ال�ت��ي ف�ق��دت عيناه السيطرة عليها ..
وأردف بغير اقتناع  :كنت مثلك يابني
 ..أعيش بني األرق والقلق  ..بني األلم
والندم  ..بني احلزن والشجن  ..بني الهم
والنكد  ..بني احلنني واألنني  ..وها أنا
أمامك  ..ثمة حقيقة استخلصتها طوال
هذه احلياة  :فى البدء يكون التعب ثم
تسير احلياة إلى حيث األقدار !
ت ��راءت م��ن بعيد ع��دة أط�ي��اف حتاصر
ال�ش��اب تذكره بسنوات مريرة  ..كان
الهتاف الصارخ داخله  :من أجل ماذا
؟ وجه حديثه للعجوز  :من أجل ماذا ؟
رماه بنظرة مغلفة بخبرة السنني ..
 فى هذه األمور ال معنى لسؤال مثل منأجل ماذا ! ولعلك ستقول ثم ماذا ! قلت
لك إلى حيث األقدار !
مل �ع��ت ال ��دم ��وع ف��ى ع�ي�ن�ي��ه ث��م أج�ه��ش
بالبكاء وخيم صمت مديد بليد قطعه
طيفها الذى ناداه في الالشعور  :ماذا
تفعل هنا  ..؟!
أس� � � � ��رع ن � �ح� ��و ال� � �ع� � �ج � ��وز وأش� � � ��ار

للطيف  :ه��ا ه��ى تفجؤني وت�ع��ود من
جديد !
احتضنه العجوز وبكي  ..بكي كما لم
يبك من قبل .

عبدالرحمن بارود

ي ��ا ح �م � َ�ام ال �س ��ام ُ ..ع� � ْ�د ي ��ا ح �م� ُ�ام
ال َي � ��فُ � � ُّ�ل ُال� � �س � � َ�ام إال ُال� � �س � � ُ�ام !
ف��ي زم � ِ�ان ال�ص�ق��ور ِ ..ص� � ْ�ر ُت َح�م��ام� ًا
ك �ي��ف ي�ح�ي��ا م ��ع ال �ص �ق��ور ال� �م � ُ�ام ؟
�رس ه� ��ذا ؟ ت � ��زُ فّ � ��ونَ م � ��اذا ؟
ُّأي ُع� � � ٍ
�ام ؟
ومل� � � � � � � ��اذا ُي � � � �ط � � � � َّب� � � � ُ�ل اإلع � � � � � � � � � ُ
َث� � ِ�ك � � َل� � ْ�ت ُأ ُّم � � �ك� � � ْ�م  ..أل � �ي� � َ�س ل��دي �ك� ْ�م
السام) ؟
غير ( :عاش السام) (يحيا
ُ
ُ
واخلواجا َ
(ش ْيلوك) في َّ
ماض
الذ ِبح ٍ
م �ن��ذ أن َغ � ّل �ن��ا (أل � ِ�ل� � ْن � ِ�ب � ْ�ي) ال �ه �م� َ�ام
أ َو َغ� � ْ�ي� � َ�ر ال� � َّ�س� ��اط� � ِ�ور ُي� �ب � ِ�ص � ُ�ر ش�ي�ئ� ًا
ت � ��اج � � ْ�ر ال � �ب � �ن� ��دق� � ِ ّ�ي� ��ة ال � � �ل� � � َّ�ح� � � ُ�ام ؟
<<<
�اص
ف��ي َم � َه� ِ ّ�ب ال � � َّ�ردى  ...أم��ام��ي رص� ٌ
وورائ � � � � � � � � � � � ْ�ي َخ � � � �ن� � � ��اج� � � � ٌ�ر وس� � � �ه � � � ُ�ام
ُق� � ْل � ُ�ت إذْ غ� � � � َّ�ردتْ ص� ��واري� ��خُ ق��وم��ي
�ام :
وق � ��د ْاح � � َّ�م � ��ر ب ��ال � َّل �ه �ي ��ب ال � �ظ� � ُ
أع �ل �ي �ن��ا  ..وأن � � � ِ�ت غ � � � ْ�ر ُس ي��دي �ن��ا ؟
�رام
أي � �ه� ��ا ال � �ع� ��اش � �ق� ��ون ف � � ��اض ال� � �غ � � ُ
ل �ي� َ�س َب� ْ�ع��دَ ال�ي�ق��ن  -ي��ا ع � ُ�ن  -ش� ٌ�ك
�ام
أثْ � � � َب� � � َ�ت ال � �ف � �ع � ُ�ل م � ��ا ن � �ف � ��ا ُه ال � �ك� � ُ
م� ��ع َم � � � ْ�ن أن� �ت� �م ��و ؟ وه � � � ّ�ا َر َف� � ْ�ع� ��تُ � � ْ�م
�وع ت �ص �ط� ُّ�ك م �ن��ه ال �ع �ظ� َ�ام ؟
ِم� � ْ�ن رك � � ٍ
ُم � ِ�س ��خَ ُال� � � ُّ�ب  ..ف��ال �ب �ي� ُ�ب غ��وري��ا
�ذام
ُم� ِ�س��خَ ال�ط��ب  ...ف��ال�ط�ب�ي� ُ�ب ُال � ُ
<<<
أي� ��نَ م �ل �ي��ا ُر (ال ) ؟ وم �ل �ي��ا ُر (ك� ��ا) ؟
أي � � ��نَ ت� �ل ��ك ُ
ال � � �س � � ُ�ام ؟
امل � � � َّ�رم � � ��ات ِ
�وي ِت� �ب ��اع� � ًا ؟
م ��ا ل �ت �ل��ك ال � � ��اءات ت� �ه � ْ
َأ َو هَ � ��لْ ص� ��ار ر َّب � �ن� ��ا ( ال � �ع� � ُّ�م س � � ُ�ام )
ُق� ِ�ت �ل� ْ�ت (ال) ح �ب �ي �ب� ُ�ة ال� ُ�ع �م��ر غ� ��در ًا
�ام
و ( َن � � َ�ع � � ْ�م)  ..رف ��رف � ْ�ت ل �ه��ا األع � � ُ
َآ َت� � ��زُ ُّف ال �ق �ي��انُ ( ِإ ِس � ْت �ي � َ�ر) ُأخ� ��رى ! !
�دام
(س� �ل ��وم � ْ�ي) [ ]6ل �ه��ا ُت � ��دا ُر ُامل � � ُ
أم َ
�راك ��ن ث�ل�ج� ًا
�ادت ال � �ن� ��ا ُر ف ��ي ال� �ب � ِ
ع� � � ِ
�ود ال � �غ � �م� � ُ�ام
وت � �خ � �ل� ��ى ع � ��ن ال� � � � ُ�رع� � � � ِ
ق� ��د َق� � َل� �ب ��تُ ��م ك � � � َّ�ل امل� � ��وازي� � � ِ�ن َق� � ْل� �ب� � ًا
�رام
وغ � � � � � ��د ْا أ َّول ال � � � � � � ِ
�ال ال � � � � � ُ
<<<
ت��اب �ع��وا ا َل �ك �ش� َ�ف ي��ا َزع ��ام � ِ�ات َق��وم��ي
ف� ِ�ب �ك��م َت ��فْ � َ�خ � ُ�ر ال� �ك� �ش � ُ
�وف ال � ِ�ع �ظ � ُ�ام
أي � � �ه � � ��ودي � � � ٌ�ة ف � �ل � �س � �ط� � ُ�ن أي � � �ض � � � ًا ؟
وأخ� ��ون� ��ا ذو ال � ِ�غ � ْ�ب� �ط � ِ�ة ال � ��اخ � � ُ�ام ؟
َأ َو ه � � ��ذا َو ْع� � � � � ��دٌ ل� �ب� �ل� �ف ��و َر ث� � � � ِ�ان ؟
�ام
ف ��ام � ِ�ض ِب� � ْل� �ف ��و ُر  ..م ��ا ع �ل �ي� َ�ك َم� � ُ
أي� � �ه � ��ا ال� � �ب � ��ائ� � �ع � ��ونَ ح� �ي� �ف ��ا وي� ��اف� ��ا
�ام ؟
أه� � � �ج � � � ٌ
�وم ه� � � ��ذا ِأم اس� � �ت� � �س � � ُ
ق ��د َج � َل� ْ�ب��تُ � ْ�م ع� ��ا َر ال ��زم ��ان  ..ول �ك� ْ�ن
َع � � � � َّ�ض َف � � � � َّ�ك امل � �ع� ��ارض� � َ�ن ال� � ِ ّ�ل � �ج� � ُ�ام
�رود
�اس  -ي��ا ج�م�ي� ُ�ل  .. -ق � ٌ
وم ��ن ال �ن� ِ
�اس  -إي ورب� � ��ي َ -ن� �ع � ُ�ام
ِوم � � ��نَ ال � �ن� � ِ
<<<
َو َق� � � َ�ع ال �س��قْ � ُ�ف ي ��ا ص �ن��ادي��دَ ق��وم� ْ�ي
أ َو ص� � ��اح� � ��ونَ أن� �ت� �م ��و ْأم ن� � �ي � � ُ�ام ؟
أي��ن ف �ت� ٌ�ح ؟ ؟ وأي ��ن ( :إ َّن� ��ا َف� َت� ْ�ح�ن��ا)؟
َش� � � � َّ�د م� ��ا َغ� � � َّي � � َ�ر ْت � ��كُ � � ُ�م األي� � � � � ُ�ام ! !
ُس � � � ��ور ُة ال �ف �ت ��ح ُأن� � � ِ�زل� � � ْ�ت ف� ��ي رع �ي � ٍ�ل
�زام
ال � �ع � �م� ��ال � �ي� ��قُ ع� � �ن � ��دَ ه � ��م َأقْ � � � � � � � ُ
َن � ��فَ � ��روا َخ � � ْل� � َ�ف ق� ��ائ� ��دٌ م� ��ن ُق ��ري � ٌ�ش
َع � � ِ�ق� � �م � � ْ�ت ع � ��ن ن � �ظ � �ي� ��رهِ األرح� � � � � ُ�ام
�اب
ال ُدم � � � ً�ى  ..ال ت ��آم � ٌ�ر  ...ال ِذئ� � � ٌ
ال ق� �ط� �ي � ٌ�ع ي� � �س � ��اقُ  ..ال ْأص� � �ن � � ُ�ام
َق� � � َت� � � َل� � � ْت � ��كُ � � ْ�م َأ ِز َّق � � � � � � � � � ٌ�ة َت � � � َت � � �ل� � � َّ�وى !
وج � � � �ح� � � ��و ٌر ف � �ي � �ه� ��ا َأف � � � � � � � ٍ�اع ِع� � �ظ � � ُ�ام
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ع ــذر ًا غ ــزة !!
وحدها غ� � ��زة البطولة والفداء تقف ش� � ��امخة صاب� � ��رة تواجه العدوان
الصهيون� � ��ي؛ ليس معها إال الله ثم عدالة القضية ،وليس في العالم اليوم
أوض� � ��ح من هذه املعركة ب� � ��ن حق يدافع عنه أصحابه وباطل يس� � ��تخدم
البطش والطغيان ليمنع أصحاب احلق من احلد األدنىٰ منه.
أبطال غ� � ��زة يدافعون ويهاجمون ،يقاومون بالقلي� � ��ل الذي في أيديهم،
يواجه� � ��ون بقوة اإلميان ف� � ��ي قلوبهم ،اليضعون حس� � ��اب ًا للمخاوف التي
حتيط بهم ،لكنهم يلمسون التأييد اإللهي في حركتهم وسكونهم ،وحربهم
وسلمهم ،هانت عندهم احلياة فتحرروا من كثرة احملاذير ،فلله درهم من
أبطال :رجا ًال ونسا ًء وأطفا ًال وشيوخ ًا...
إن العدوان على غزة هذه املرة يأتي في ظروف صعبة غير مس� � ��بوقة،
حيث زادت جراحات أمتنا ،وانشغل أهل كل بلد بأنفسهم ،بل زاد التآمر
والكيد م� � ��ن القريب قبل البعي� � ��د ،وتخلى بعض األقزام عن إنس� � ��انيتهم
فرأيناهم  -في مص� � ��ر  -يخرجون في مظاهرات يطالبون دولتهم إعالن
احلرب على حماس دعم ًا للعدوان اإلسرائيلي!!
لم نكن نتصور أن يصل االنحطاط القيمي إلى هذا املس� � ��توى املتدني
عن� � ��د بعض أبن� � ��اء جلدتنا ،لكنه التمايز والفرز والتمحيص الذي يس� � ��بق
النصر ،حن يبلغ الطغيان مداه ويقف أصحاب احلق مخلصن متوكلن
عل� � ��ى الله ،متجردين من حظوظ النفس ،باذلن كل ما في اس� � ��تطاعاتهم
فيأتيهم الفرج والنصر.
عذر ًا غزة ألن امتداد أمة اإلسالم لم متنحك املدد الواجب عليها
عذر ًا ألن الكثير من ش� � ��باب األمة مش� � ��غولون عن� � ��ك مبتابعة مباريات
كأس العالم،
عذر ًا ألن دو ًال عربية انتظرنا دعمها لكن احلقد اس� � ��تغرقها فكادت لكِ
وجلهادكِ ؛ كانوا يعتذرون بس� � ��بب االنقس� � ��ام بن فتح وحماس ،وانتهت
مبرراته� � ��م بعد املصاحلة الفلس� � ��طينية مؤخر ًا؛ فلم يبقَ لهم ما يوارون به
سوءة خ� َورِ هم وتخاذلهم!
عذر ًا غزة ألن أدعياء محاربة أمريكا وإس� � ��رائيل وجهوا سالحهم لقتل
أبناء دينهم وجنسهم وتخ ّلوا عن دعمك والوقوف معك!
وم� � ��ع كل هذا الضعف والتآم� � ��ر فما زال اخلير ف� � ��ي أمتنا بعنفوانها
وحماس ش� � ��بابها ،خرج� � ��وا مؤيدين صمودك ،غاضب� � ��ن على الصهاينة
وعمالئهم ،رأيناهم في أندونيس� � ��يا وباكس� � ��تان وفي أكثر من بلد ،ورأينا
الفقراء يقدم� � ��ون لك ما يقدرون ،ومن بن األغني� � ��اء تقدمت دول صغيرة
بالدع� � ��م املادي واملعن� � ��وي والسياس� � ��ي ،واملواقف التي عج� � ��ز عنها من
يحسبون أنفس� � ��هم كبار ًا لكنهم ليس� � ��وا اختاروا أن يكونوا هوامش في
احلياة!!
لن نيأس يا غزة املج� � ��د والصمود ،ألنك لم تخذلي أمتك التي خذلتك،
ولك الله يا رمز العظمة واملجد ،ما أبلغ رسائلك الصاروخية التي أفقدت
الصهاينة أمنهم واس� � ��تقرارهم ،ما أعظم ثب� � ��ات أهلك على رغم اجلراح
واأللم ،فمن عمق احلصار تنطلق طائراتك من دون طيار ،إنك تس� � ��خرين
من الذين يس� � ��خرون من ضعف إمكانات� � ��ك ،وحتاصرين من يحاصرك،
وتض ّي�قن اخلناق على العمالء واالنتهازين واجلبناء!!
اللهم اش� � ��تد البالء وزاد العناء ،وتآمر البعيد وتخاذل القريب ،وهؤالء
عبادك  -في فلس� � ��طن  -ندبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة أمتهم واملطالبة
بحقوقهم؛ اللهم عجل لهم بالنصر فأنت وحدك القادر على كل شيء «وما
النصر إال من عند الله العزيز احلكيم».
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