بتصحيح وضع اجلهاز التنفيذي للجنة

الخميس
 27رمضان 1435هـ
الموافق  24يوليو 2014
العدد ()1434

16
ً 60
صفحة رياال

السنة الواحد والثالثون

احلشد املليوني في جنازة عميد الشهداء القشيبي

ميالد اجلمهورية الثانية

à√je<Ì{ïÊÜ÷]ÓÀéjä⁄
- T a i z

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون :شبكة إبن الهيثم
أناقة مت
ميزة  -جودة عال

ية  -ذوق رفيع



شبك ـ ــة إب ــن الهيث ــم
للبصـريـ ــات والسمعـ ـيـات

H O S P I T A L

A L - R A W D H A H















< املركز الرئيسي :صنعاء ش الزبيري أمام البنك
العربي ،ت 504906 :فاكس272267 :
تعز :شارع جمال جوار فندق االخوة
ت  221520 :جولة املسبح259480 :
< فرع صنعاء:
ش تعز جوار مطبعة املفضل ت 263113
< عدن:
كريتر ،امليدان ،مبنى فندق اجلزيرة ت 257486

< احلديدة:
ش صنعاء جوار مركز اكرم لالتصاالت ت 213745:
< املركز العاملي للنظارات صنعاء ،ت277739 :




rawdhahtaiz@yahoo.com 

ذكرى الواحدي  -تصوير:أحمد احلاشدي

متابعات

الخميس  27رمضان 1435هـ ـ -الموافق  24يوليو  - 2014العدد ()1434

alsahwa@yemen.net.ye

2

اآلنس ��ي :اإلص ��اح م ��ع املصاحل ��ة املنص ��وص رئيس اجلمهورية يزور محافظة عمران ويتفقد أحوال
عليها باحلوار واملرتبطة بالعدالة االنتقالية املواطنني وجهود تطبيع األوضاع باحملافظة

أكد األمني العام لإلصالح،األستاذ عبدالوهاب
اآلنس���ي ،أن اإلص���الح م���ع املصاحل���ة الوطني���ة
املنص���وص عليها في احل���وار الوطني واملرتبطة
بالعدالة االنتقالية.
ج���اء ذلك خالل كلمة له في اإلفطار واألمس���ية
الرمضاني���ة التي نظمتها دائ���رة اإلعالم والثقافة
باإلص���الح مس���اء الثالث���اء لقي���ادات املؤسس���ات
اإلعالمية ومراسلي وسائل اإلعالم اخلارجية.
وأك���د اآلنس���ي أن���ه ال ميك���ن أن تك���ون هن���اك
مصاحل���ة وطني���ة ب���دون عدال���ة انتقالي���ة ونحن
نرف���ض أي مصاحل���ة تتص���ادم م���ع مخرج���ات
احلوار الوطني.
وأشار إلى أن مش���اركة اإلصالح في احلكومة
احلالي���ة مرتب���ط باملب���ادرة اخلليجي���ة واخلروج
منه���ا يوف���ر فرصة لبع���ض التهام اإلص���الح بأنه
أول من أخل باملبادرة وخرج عنها.
وتط���رق اآلنس���ي خ���الل حديث���ه إل���ى مس���يرة
اإلص���الح مؤكد ًا أن���ه ليس حزب���ا حديديا يرفض
تع���دد اآلراء واخت���الف وجه���ات النظ���ر داخ���ل
أط���ره املختلفة لكن القرارات واملواقف حتس���مها
مؤسسات اإلصالح.
وأوضح أن اإلصالح سواء األفراد أو القيادات
ليس���وا معصوم���ني وأي ف���رد ف���ي اإلص���الح ثبت
خروجه عن النظام والقانون مس���تعدون لتقدميه
للمحاكمة.
وأضاف :لم يحدث على امتداد تاريخ اإلصالح
خ���روج أي إصالح���ي ع���ن م���ا تق���رره مؤسس���ات
اإلصالح إزاء مختلف القضايا.
وجدد اآلنس���ي موقف اإلصالح الذي أعلن عنه
ف���ي ع���ام  2002ح���ول منهجية النضال الس���لمي
مؤك���د ًا أن كل أدبيات���ه ومواقفه تؤكد ذلك بش���كل
قاطع وال خروج عن هذا املبدأ.
وح���ول تفس���يره مل���ا ج���رى ف���ي عم���ران أك���د
اآلنس���ي أن س���ببه أحد أمرين إما عجز الدولة أو
خيانة ،وطالب بتحقيق ش���امل فيما جرى وإعالن
احلقائق للشعب.

وأش���ار إل���ى أن املش���اكل احلالية ل���ن حتل إال
بجه���د كل اليمني���ني وس���يأتي اليوم ال���ذي يدرك
فيه الش���عب بحكمته ما يج���ب أن يقوم به بقناعة
للخروج من احلالة الراهنة.
من جهته أكد الناطق الرس���مي باس���م التجمع
اليمني لإلصالح ورئيس دائرته السياسية سعيد
شمس���ان أن اإلصالح لن ميد يده ولن يتعامل مع
قتلة ش���باب الثورة وناهبي أموال الش���عب الذين
له���م تأريخ فاس���د وأس���ود ف���ي الب���الد ،وال ميكن
التعاطي معهم بأي شكل من األشكال.
وأوضح شمس���ان في تصريح ل�»الصحوة نت»
أن احل���وار قيمة إنس���انية ال ميك���ن جتاوزها مع
أي ط���رف من األط���راف ،أو مع أي قوى من القوى
السياس���ية املتواج���دة عل���ى الس���احة اليمين���ة،
باس���تثناء اجلماع���ات املس���لحة الت���ي تلطخ���ت
يدها بدماء أبناءنا في القوات املس���لحة من أفراد
اجليش واألمن واملواطنني األبرياء.
وأضاف»بالنس���بة حل���زب املؤمت���ر الش���عبي
فكم���ا هو معل���وم لدى اجلميع أنن���ا ملزمون نحن
وإياهم بتس���وية سياس���ية وباملب���ادرة اخلليجية
وآليتها التنفيذية املزمن���ة ،وكلنا ملزمون بتنفيذ
تل���ك البنود وامل���واد التي وردت في تل���ك املبادرة
وآليتها واملوقع عليها من كافة األطراف.
وق���ال شمس���ان أن اإلص���الح م���ع اصطف���اف
وطن���ي م���ن أجل أهداف مح���ددة املعالم وردت في
املب���ادرة اخلليجي���ة واليته���ا التنفيذي���ة وأكدتها
عليه���ا مخرجات احلوار الوطن���ي ،وهذا ما يجب
أن يعم���ل له اجلمي���ع كفريق واحد من أجل إيجاد
األم���ن واالس���تقرار وبن���اء اليم���ن اجلدي���د ال���ذي
ضحايا من اجله الش���باب وجميع فئات الش���عب
وخرجوا باملاليني إلى س���احات احلرية والتغيير
ينشدونه.
ودع���ا إل���ى االبتع���اد عن ش���بح احل���روب التي
تنفذها اجلماعات املس���لحة بهدف إرباك املشهد
السياس���ي وإفش���ال التس���وية وعرقل���ة تنفي���ذ
مخرجات احلوار الوطني.

امل �ش �ت��رك ي�س�ت�ن�ك��ر ال �ص �م��ت ال �ع��رب��ي ازاء
امل �ج��ازر ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ب�ق�ط��اع غ��زة وي��دع��و
النظام اليمني للتحرك العاجل
ادانت احزاب اللقاء املشترك الصمت والتخاذل العربي ازاء ما يرتكبه الكيان الصهيوني
الغاصب في االراضي العربية الفلس���طينية بقطاع غزة من مجازر بش���عة وحرب ابادة منذ
نحو ثالثة اسابيع متواصلة.
ودعا املشترك النظام اليمني الرسمي الى دعوة القيادات العربية للتحرك العاجل ووقف
العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة ،والتحرك العربي واالسالمي املوحد الستصدار
قرارات دولية توقف العدوان وحتاكم املتورطني الصهاينة بجرائم حرب االبادة في احملاكم
الدولية.
كم���ا طال���ب البيان بان ترتقي اي مبادرات عربية مقبلة الى مس���توى القدرات العس���كرية
املتطورة والنجاحات التي حققتها املقاومة في العدوان الصهيوني االخير.
كما دعا املشرك الى سرعة فك احلصار عن قطاع غزة وتقدمي كافة انواع الدعم واملساندة
للشعب العربي الفلسطيني ،مبا ميكنه من الصمود وصد العدوان الصهيوني.
كم���ا طالبت احزاب القاء املش���ترك الش���عب اليمني وكافة الش���عوب العربي���ة الى التحرك
الالزم للتعبير عن الدعم واملساندة لألشقاء في فلسطني.

صاح��ب اإلمتي��از

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

االشرتاك����ات

ق���ام األخ الرئي���س عبدرب���ه منص���ور ه���ادي
رئيس اجلمهورية صباح امس االربعاء بزيارة
تفقدي���ة حملافظة عمران للوق���وف عن كثب على
أوضاع احملافظة عقب األحداث التي ش���هدتها
خالل األيام املاضية.
حي���ث كان ف���ي اس���تقباله محاف���ظ محافظة
عم���ران محم���د صال���ح ش���مالن وأم���ني ع���ام
املجل���س احمللي صالح املخلوس وقائد املنطقة
العس���كرية السادسة اللواء الركن محمد يحيى
احل���اوري وأعض���اء املجالس احمللي���ة واملكتب
التنفي���ذي واملش���ائخ واألعيان والش���خصيات
االجتماعية.
وف���ور وصوله إلى مبن���ى املجمع احلكومي
باحملافظ���ة التق���ى األخ الرئيس قيادة الس���لطة
احمللية واملكتب التنفيذي بحضور نائب رئيس
ال���وزراء وزي���ر االتص���االت وتقني���ة املعلومات
الدكت���ور احم���د عبي���د بن دغ���ر ونائ���ب رئيس
ال���وزراء وزير الكهرباء عبدالله محس���ن االكوع
ووزير الصحة العامة والس���كان الدكتور احمد
قاسم العنس���ي ووزير االشغال العامة والطرق
املهن���دس عمر عبدالله الكرش���مي ومدير مكتب
رئاس���ة اجلمهوري���ة الدكت���ور أحم���د عوض بن
مبارك .
وف���ي اللقاء حت���دث األخ الرئيس  ..مش���ير ًا
إل���ى أن هذه الزيارة تعد رس���الة إلى كافة أبناء
الش���عب اليمن���ي ب���أن محافظ���ة عم���ران تنع���م
باألمن واالس���تقرار وبداية لتنفي���ذ خطة إعادة
تطبي���ع األوضاع في احملافظ���ة من خالل إعادة
اخلدمات في مختل���ف القطاعات التي تضررت
جراء األحداث التي ش���هدتها وخاصة الكهرباء
واملياه والصحة والتعليم .
وأك���د األخ الرئي���س عبد رب���ه منصور هادي
ض���رورة تضافر كاف���ة اجله���ود واالجتاه نحو
البن���اء والتنمي���ة وط���ي صفحة املاض���ي وفتح
صفح���ة جديدة مش���رقة ..وقال « يكفي الش���عب
اليمن���ي صراع���ات وح���روب ويكف���ي ماعان���اه
م���ن ويالته���ا من���ذ  50عام ًا حيث انه���ا لم تثمر
سوى املزيد من الدمار واملآسي وعرقلة مسيرة
التنمية».
وأضاف األخ رئيس اجلمهورية « إن الشعب
اليمن���ي يتوق إلى األمن واالس���تقرار والس���الم
والتوج���ه صوب بناء اليمن اجلديد املبني على
العدالة واملساواة والوئام بني كافة مكوناته».
وأش���ار األخ الرئي���س إل���ى أن املب���ادرة
اخلليجي���ة كانت ثم���رة للتوافق ال���ذي ارتضاه
أبناء اليمن س���بي ً
ال للخروج إلى بر اآلمان عقب
األحداث التي شهدتها اليمن عام 2011م .
وق���ال « ان مخرجات مؤمتر احلوار الوطني
أكدت على ضرورة نزع السالح وعدم املواجهة
ب���ني أبناء الش���عب الواح���د وتغلي���ب مصلحة
الوط���ن عل���ى ماعداه���ا م���ن مصال���ح كم���ا انها
رس���مت خارطة طري���ق ملس���تقبل اليمن اجلديد
ووضع���ت احلل���ول ملختل���ف قضاي���اه ومنه���ا
القضي���ة اجلنوبي���ة وقضية صع���دة ولهذا فقد
اتفق���ت مختل���ف الق���وى واألط���راف واملكونات
املشاركة في املؤمتر بأن الصراع ولغة السالح
ال تصنع احللول بل انها جتلب معها املزيد من
املعاناة ومضاعفة اجلراح والفرقة والشتات».
ودع���ا األخ الرئي���س النازح���ني م���ن أبن���اء
محافظ���ة عمران إل���ى العودة إل���ى ديارهم بعد
تطبي���ع األوض���اع في احملافظة  ..الفت��� ًا إلى أن
الدول���ة واحلكوم���ة تعم���ل جاه���دة عل���ى إعادة
اخلدمات األساسية للمحافظة.
وأكد األخ رئيس اجلمهورية أن هناك اتفاق
كام���ل على االنس���حاب م���ن احملافظة م���ن كافة
األط���راف واجلماع���ات املس���لحة وبس���ط نفوذ
الدول���ة وقي���ام الس���لطة احمللي���ة بواجبه���ا في
تنفيذ املشاريع اخلدمية والتنموية.
وق���ال األخ الرئي���س « هن���اك ثواب���ت وطنية
يجم���ع عليه���ا كاف���ة أبن���اء الوط���ن مبختل���ف
توجهاته���م متمثل���ة ف���ي النظ���ام اجلمه���وري
والوح���دة والنه���ج الدميقراط���ي ومخرج���ات
احل���وار الوطني الش���امل مبا يحق���ق األهداف
الوطني���ة املنش���ودة لصن���ع الغ���د األفض���ل
واملس���تقبل املش���رق..مطالب ًا كاف���ة الق���وى
واألط���راف بالتناف���س بالبرام���ج السياس���ية
واالجتماعية واالقتصادي���ة التي تفيد املجتمع
واملواطنني».
وأض���اف «علين���ا اعتبار ماح���دث في عمران
درس ًا من املاضي يستلهم منه اجلميع الدروس

والعب���ر وإغالق هذه الصفح���ة والبدء بصفحة
جدي���دة والس���ير مع اإلجم���اع الوطن���ي صوب
بناء اليمن اجلديد الذي يتطلع إليه اجلميع من
خ���الل تغيير منظومة احلكم لتواكب املتغيرات
اجلديدة املرتكزة على مخرجات مؤمتر احلوار
الوطن���ي الش���امل ومب���ا يحف���ظ حق���وق كاف���ة
املواطن���ني ويحق���ق تطلعاته���م ف���ي املس���اواة
والعدالة واحلكم الرشيد».
وأك���د األخ الرئي���س أن الدول���ة واحلكوم���ة
ً
ً
س���تولي محافظ���ة عم���ران اهتمام���ا كبي���را في
مختلف املجاالت ..الفت ًا إلى أنه مت تخصيص ٥
مليارات ري���ال إلعادة اعمار املرافق واملمتلكات
العام���ة واخلاصة التي تضررت خالل األحداث
األخيرة.
وكان محاف���ظ محافظة عم���ران حتدث بكلمة
رحب فيه���ا باألخ الرئيس ف���ي زيارته التفقدية
حملافظ���ة عم���ران لتلم���س أح���وال املواطن���ني
فيه���ا واإلطالع عن كثب عل���ى اجلهود املبذولة
لتضمي���د جراحه���ا ومعاجل���ة آث���ار وتداعيات
وأض���رار األح���داث الت���ي ش���هدتها مؤخ���را..
معتب���را هذه الزي���ارة دليل على م���ا يوليه األخ
الرئي���س من اهتم���ام بهذه احملافظ���ة وحرصه
عل���ى متابعة جهود احلكوم���ة للتعجيل بإعادة
تطبي���ع احلي���اة فيها كم���ا تعتبر دعم��� ًا ودفعة
قوية للجميع للعمل من أجل التنمية والبناء.
وأش���ار محاف���ظ عمران إل���ى توجيهات األخ
الرئي���س بتش���كيل جلن���ة برئاس���ة األخ رئي���س
ال���وزراء ملعاجلة مختلف املواضي���ع والقضايا
التي تهم احملافظة عقب األحداث التي شهدتها
 ..الفت ًا إل���ى أن اللجنة أقرت تنفيذ التوجيهات
واتخاذ عدد من اإلج���راءات واملعاجلات ومنها
انش���اء وحدة تنفيذية م���ن املختصني والفنيني
م���ن مختل���ف اجله���ات املعني���ة وذات حلص���ر
األض���رار وتنفيذ مجمل امله���ام املتعلقة بإعادة
إعمار املناطق املتضررة.
ولفت إلى أن اللجنة خصصت مبلغ خمس���ة
ملي���ارات ري���ال كدفعة أولى إلع���ادة اإلعمار في
احملافظة وكذا تكليف وزيري الدفاع والداخلية
بتطبيع االوضاع االمنية في احملافظة وتشكيل
جل���ان مختصة عل���ى كافة املس���تويات للحصر
والتدقي���ق وتوجيه اجلهات اخلدمية واملركزية
بالتنس���يق م���ع مكاتبه���ا في احملافظة لس���رعة
العمل عل���ى اعادة اخلدمات االساس���ية خاصة
الكهرب���اء واملي���اه واالتص���االت باإلضاف���ة إلى
تس���يير مائة الف حالة مس���اعدة إغاثية عاجلة
م���ن امل���واد الغذائي���ة والعالجي���ة واإليوائية..
موضح ًا أن هذه املعاجلات من شأنها أن تسهم
في إعادة األوضاع إلى طبيعتها.
وقال « إن مثل هذه املواقف الوطنية ليس���ت
غريب���ة عل���ى األخ الرئي���س» ..مثمن��� ًا جه���وده
وس���عيه ال���دؤوب إلخم���اد الف���ن والصراع���ات
الت���ي ال ينجو منه���ا أحد وإخراج اليمن إلى بر
اآلمان من خالل تنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار
الوطني الش���امل باعتب���ار الدولة ه���ي الراعية
للجميع والضامنة حلقوقهم».
كما حتدث عدد من احلاضرين حيث عبروا
باس���م أبن���اء احملافظ���ة ع���ن الش���كر والتقدير
لألخ الرئيس على ه���ذه الزيارة وما يوليه من
اهتمام لتسريع عودة احلياة الى طبيعتها في
محافظة عمران ..مؤكدين استعدادهم للتعاون
مع جهود الدولة واحلكومة في هذا اجلانب.
كم���ا ق���ام األخ الرئي���س عب���د رب���ه منصور
ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة بجول���ة تفقدي���ة

رئي��س التحري��ر

محم ��د عبدالو ه ��اب اليو س ��في
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مدي��ر التحري��ر
راج ��ح ب ��ادي

إدارة اإلعالنات

ف���ي مدين���ة عم���ران ،حي���ث اطلع عل���ى أحوال
املواطن���ني واجله���ود املبذول���ة إلع���ادة تطبيع
األوض���اع في مختلف املج���االت ومعاجلة آثار
األحداث التي شهدتها مؤخرا .
عق���ب ذلك قام األخ الرئيس عبدربه منصور
هادي رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات
املس���لحة الي���وم بزي���ارة تفقدي���ة الى معس���كر
الل���واء التاس���ع مش���اة الق���ادم م���ن محافظ���ة
صع���دة ،حي���ث كان في اس���تقباله قائد املنطقة
العس���كرية السادس���ة اللواء محم���د احلاوري
وقيادة اللواء وضباط وصف وأفراد املعسكر.
وأش���ار األخ الرئي���س إلى أن ه���ذه الزيارة
تأتي لتفقد أحوال احملافظة ومنتس���بي اللواء
التاس���ع الذي���ن يع���ول عليه���م ال���دور الكبي���ر
ف���ي تثبي���ت األمن واالس���تقرار واحلف���اظ على
الوطن ومكتس���باته باعتبار القوات املس���لحة
ه���ي الدرع احلام���ي للوطن ووحدت���ه  ..مؤكد ًا
أن القوات املس���لحة واألم���ن ورجالها األبطال
امليامني هم صمام األمان ملسيرة الوطن وأمنه
واس���تقراره ووحدت���ه ومكاس���به التي حتققت
في ظل الثورة اليمنية والوحدة املباركة.
وق���ال « لق���د بره���ن أبن���اء قواتنا املس���لحة
واألمن أنهم األوفياء للوطن ولثورته ووحدته
ولنهج���ه الدميقراطي وثوابت���ه ال يفرطون في
املب���ادئ وهم احلراس األمناء على أمن الوطن
واملواطنني».
واضاف األخ الرئيس « إن زيارتي حملافظة
عم���ران مع عدد من الوزراء واملس���ئولني تأتي
ف���ي إطار اجلهود التي تب���ذل إلعادة األوضاع
إل���ى طبيعته���ا وتعزي���ز األم���ن واالس���تقرار
والس���كينة العام���ة ف���ي احملافظ���ة» ..الفت ًا إلى
أن قيادة املنطقة العس���كرية السادسة سيكون
مقرها محافظة عمران .
وتابع األخ الرئيس « إن األمن واالس���تقرار
ه���و املطلب ل���كل أبن���اء اليمن من صع���دة إلى
الغيظ���ة ومن اجلوف إلى عدن وس���نظل نعمل
م���ن اج���ل تعزيز األم���ن واالس���تقرار واحلفاظ
على املكاس���ب الوطنية التي حتققت لش���عبنا
ولن نفرط فيها».
وأك���د األخ الرئيس عبد رب���ه منصور هادي
أن إعادة هيكلة القوات املس���لحة مثلت خطوة
مهم���ة عل���ى طري���ق تطوي���ر وحتدي���ث القوات
املس���لحة ومجس���دة للتطلع���ات املس���تقبلية
ألبن���اء الش���عب ف���ي دول���ة مدنية حديث���ة أبرز
معامله���ا بناء قوات مس���لحة مينية حديثة على
أس���س علمية ووطنية ت���ؤدي مهامها في إطار
الدستور والقانون وباحترافية عسكرية عالية.
ودع���ا األخ الرئي���س القائد األعل���ى للقوات
املس���لحة قيادة وأفراد اللواء التاسع املقاتلني
إلى التحلي مبزيد من اليقظة الدائمة واحلس
األمن���ي الرفي���ع وتعزي���ز وحدة الص���ف وروح
االنتماء للوطن والش���عب ..مش���ير ًا إلى أهمية
ه���ذه املرحلة التي تس���تدعي تضاف���ر اجلهود
الوطني���ة املخلص���ة مل���ا في���ه خي���ر ومصلح���ة
الوطن والشعب.
وقال « إن الشعب اليمني مبختلف مكوناته
وأطياف���ه يع���ول عل���ى املؤسس���ة العس���كرية
واألمني���ة ف���ي حماي���ة املواطنني واملكتس���بات
الوطني���ة والعم���ل كضامن حقيقي وأساس���ي
لتنفي���ذ مخرج���ات مؤمت���ر احل���وار الوطن���ي
الش���امل التي متثل القاس���م املشترك لإلجماع
الوطن���ي واملدخ���ل احلقيق���ي لبن���اء اليم���ن
اجلديد».

س��كرتري التحري��ر
يحي ��ى الينا ع ��ي

< موبايل 711105777
Email: fm403623@yahoo.com
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تشييع الشهيد البطل حميد القشيبي إلى مقبرة
الشهداء بصنعاء

كتب :احملرر السياسي
س� � ��يذكر التاريخ أن التجمع اليمني لإلصالح ه� � ��و ذلك احلزب العريق
الذي أس� � ��س للنضال الس� � ��لمي في اليمن وجنح في احلف� � ��اظ على مدنيته
ونهجه الس� � ��لمي رغم كل مح� � ��اوالت جره إلى أتون العن� � ��ف والصراعات
املفتعلة التي يجهد البعض إلكس� � ��ابها بع� � ��دا طائفيا ومذهبيا ليس إلحراق
اإلصالح كما يؤملون بل وإحراق اليمن وتفتيته وتقويض مشروعه الوطني.
ينس� � ��ى البعض أنه ح� � ��ن تكون التضحيات ألجل الوط� � ��ن فليس ثمة ما
يخس� � ��ره اإلصالح ،وحن يكون الهدف بناء دولة الش� � ��عب وترسيخ وحدته
فلي� � ��س ثمة ما يخيف اإلصالح أو يحول دون مضيه لهدفه النبيل الذي هو
هدف الش� � ��عب وأمله الكبير ،ومتى ما كانت الوطنية غير ذلك فهي دعاوى
زائفة ،فحماية البيت اليمني من االنهيار ووقف تلغيمه من الداخل هي مهمة
كل الوطنين ملنع وقوع السقف على اجلميع.
س� � ��يذكر التاريخ أن االصالح ه� � ��و احلزب الذي ظل وفي� � ��ا للجمهورية
وأهدافها الستة ،منافحا عنها بكل ما يستطيع ،ال يقبل املساومة أو املهادنة
فيها ،وسيبقى متجذرا في ضمير الشعب وساحته الوطنية من صعده إلى
املهرة ،مستعصيا على الشطب واإللغاء ،مفاخرا بأنه لم يسع يوما لفصل

أحمد عثمان

ahmedothman6@gmail.com

عن رحيل القشيبي
والدروس املصاحبة
هاهو الش� � ��هيد حميد القش� � ��يبي يترجل بعد
أن رحل كبطل لم يه� � ��رب ولم يتخاذل أو يجنب
وه� � ��و موقف قل مثيله في تاريخ الرجال ..رحل
اليوم بعد أن صار مثاال عند كثير من ش� � ��باب
اليمن وهذه حس� � ��ن خامتة ويتمناها الكثيرون
وال يتلقاها إال الذين صبروا واحملظوظون من
الناس؟
واملهم هنا أن تؤخذ الدروس من كل ماجرى
ألن معركة اجلمهورية والثورة لم تنته واملعركة
التي أدارها القش� � ��يبي فصال من هذه امللحمة
...هل أدار القش� � ��يبي هذه املعركة وحده رمبا
وهذا خطاء يج� � ��ب أال يتكرر وأن ال يتعامل مع
األمور املصيري� � ��ة بنصف جدية ونصف تواكل
وعلى طريقة (سحي حلي ) واملكان الذي تتعبي
فيه ارقدي ؟ ما كان ل � (عمران) أن تس� � ��قط لوال
أخطاء داخلية وما كان للواء  310أن يس� � ��قط
لوال أخط� � ��اء وتقصيرات داخلية من املعس� � ��كر
اجلمه� � ��وري الثوري في هذه الب� � ��الد قد يكون
بعضها أخطاء من الش� � ��هيد نفسه على طريقة
حسن الظن وعدم اتخاذ تدابير لألسوأ مع أن
األسوأ كان محيطا من كل جانب؟
دعونا من املؤامرات احمللية واخلارجية فهي
واضحة وال حتتاج إلى (فقيه) أو (منجم) ؟ لكن
هذه املؤامرات كانت ستتس� � ��قط في آخر حلظة
وكانت تكاد أن تس� � ��قط وتخيب وهم ماصدقوا
؟ ل� � ��و لم تكن هناك ثغرات ونقاط ضعف إدارة
من الفري� � ��ق الذي قرر احل� � ��رب داخل اجليش
ومعسكر اجلمهورية والدولة؟
ال ميك� � ��ن أن يقتنع فريق في الدولة واجليش
(مثال) بخ� � ��وض الدفاع واحل� � ��رب بينما تكون
إرادة فريق آخر ف� � ��ي الدولة واجليش غير ذلك
ثم يخوض الفري� � ��ق األول احلرب معتمدا على
الفري� � ��ق املعارض إذا مت هذا فهي س� � ��ذاجة ال
تغتفر؟ يجب أن حتصر كل نقاط الضعف لكي
ال تتكرر املأس� � ��اة فكل املصائب تأتي عندما ال
يتعلم الناس الدروس من أخطائهم ومصائبهم
ويعتمدون على حس� � ��ن الظن في وقت يكون فيه
حسن الظن نوع من اخلذالن والعجز والتفريط؛
أم� � ��ا عندما يتعلم� � ��ون من التج� � ��ارب واألخطاء
ويعملون حال ومعاجلة لألسوأ وطريقة خروج
ومقاومة فان كل محنة تتحول إلى منحة.

بحضور جماهيري هو األكبر في تاريخ
اليمن ،شيعت حش� � ��ود غفيرة عصر اليوم
مبي� � ��دان الس� � ��بعن جثمان العمي� � ��د حميد
القش� � ��يبي قائد محور س� � ��فيان قائد اللواء
 310والذي قتل في املوجهات التي اندلعت
ب� � ��ن ق� � ��وات اجلي� � ��ش ومس� � ��لحي احلوثي
بعمران.
حيث اكتض ميدان السبعن بحشود غير
مسبوقة  ،وعبر املش� � ��يعن عن استنكارهم
ملقت� � ��ل العميد القش� � ��يبي مردي� � ��ن هتافات
وشعارات تطالب بالتحقيق في حادث مقتله
وسقوط اللواء 310بيد مسلحي احلوثي.
وكان� � ��ت قد اقيم� � ��ت مبجم� � ��ع العرضي
مراسيم رسمية لتشييع العميد القشيبي ،
حيث مت نقل اجلثمان الى ميدان السبعن .
وم� � ��ن املقرر ان يتم دف� � ��ن جثمان العميد
القش� � ��يبي في مقبرة الش� � ��هداء بالعاصمة
صنعاء.
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أي جزء من الوطن ولم يؤسس ألي إمارة أو دويلة داخل الدولة.
وف� � ��ي كل محطاته التاريخي� � ��ة ،التي هي كتاب مفت� � ��وح ،ظل اإلصالح
منح� � ��ازا لقضايا وطنه ومصالح ش� � ��عبه .أبدا لم ُيف� � ��رط مبواقفه وأدواره
الوطني� � ��ة لهثا وراء التكس� � ��ب أو متاهيا مع رغب� � ��ات املتآمرين واملتربصن
جتار األزمات ،وبقي وفيا ملبادئه وشركائه ،متقبال تقدمي التنازالت لتعزيز
الوفاق والشراكة الوطنية.
س� � ��يذكر التاريخ أن االصالح ،ورغم كل محاوالت الكيد له واستهدافه
املتواصل من قبل أعداء ثورتي س� � ��بتمبر وأكتوبر وفبراير ،إ ّال أنه ما كان
يوم� � ��ا آلة حرب بيد أحد أو ضد أحد ،فال ش� � ��يء أبغ� � ��ض إليه من العنف
واإلرهاب؛ لذا حتاش� � ��ى احلروب الس� � ��ت املدمرة ،وط� � ��وال تاريخه ناضل
بوس� � ��ائل س� � ��لمية ودميقراطية ألجل بناء الدولة اليمنية التي يتساوى فيها
كل أبناءها على قاعدة التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحق
الشعب في االختيار.
وفي سبيل ذلك يتمسك االصالح وبقوة بجملة من الثوابت الوطنية التي
ال تنازل عنها ويرى أنها تبقى قواسم مشتركة ملزمة لكل أطياف املجتمع
اليمني وقواه السياسية ،وفي طليعتها الوحدة واجلمهورية والدميقراطية
ومخرج� � ��ات احل� � ��وار الوطني التي هي ركائز بن� � ��اء الدولة وضمان جناح

املرحلة االنتقالية.
وحن يتعلق األمر مبصير البل� � ��د ووحدته والتصدي ملخططات تدميره
ومتزيقه فليس ثمة خيار أم� � ��ام القوى احملبة لوطنها إ ّال االصطفاف وراء
تل� � ��ك الثوابت الوطنية وتق� � ��دمي التنازالت وترك اخلالفات والعمل س� � ��وية
لقيادة سفينة الوطن إلى بر األمان كي ال تتقاذفها رياح املؤامرات وتهوي
بها إلى أيدي قراصنة األوطان ولصوص الثورات.
ليكن معلوما أن الش� � ��عب اليمني ما خرج ف� � ��ي الثورة تلو الثورة وبذل
التضحيات تلو التضحيات كي يس� � ��قط مش� � ��روع دولته املدنية في شرك
الطائفية والعنصري� � ��ة البغيضة القائمة على اإلره� � ��اب وزيف االصطفاء
واستعباد الناس ومصادرة حقوقهم.
وليفهم اجلميع أن اليمنين لم يذهبوا إلى مائدة حوار وطني واسع ملدة
عشرة أشهر لينتهي بهم املطاف في جيب جماعة إرهابية متمردة مسكونة
بهاجس احلكم ونزعة التفرد واالستحواذ واإلقصاء ،ويخطئ من يظنّ أن
الشعب سيس� � ��مح بذلك .فقيم احلرية والعدالة واحلياة املدنية ال تستقيم
وجماع� � ��ة إرهابية تفتك باملخالف وال ترى له م� � ��ن حق ،جماعة ظالمية لم
تس� � ��تطع أن تهضم بعد قيم التعايش والشراكة واالعتراف باآلخر وبحقه
في احلياة وفق ما يعتقد.

alsahwa@yemen.net.ye
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وحي الكشكول

صبر ًا يا ..غزة
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ناصـ ــر يح ــيى

حق ًا :إنه زمن العزة ..القومية!
ألن لرمض��ان المبارك بركات��ه الدائمة على المس��لمين؛ فقد كنا على موعد هذه الس��نة مع
انتصارات عس��كرية تاريخية في غزة ،وانتصارات معنوي��ة من دونها قد ال ينتبه لها كثير من
الناس في ظل االنتصارات العظيمة التي تحققها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان
الصهيوني الهمجي ضد غزة!

وألن االنتصارات العس� � ��كرية مشهورة عند
اجلميع؛ فالواجب هو احلديث عن االنتصارات
املعنوي� � ��ة ،وهي تلك التي ميك� � ��ن مالحظتها في
انكش� � ��اف حقيقة املوقف املصري املخزي جتاه
الع� � ��دوان على غزة؛ رغ� � ��م أن عديدا من القوى
اليمني� � ��ة والعربي� � ��ة عل� � ��ى اختالف مش� � ��اربها
السياس� � ��ية والفكري� � ��ة هلل� � ��ت وباركت جلرمية
االنق� � ��الب العس� � ��كري املصري بقي� � ��ادة وزير
الدف� � ��اع يومه� � ��ا (والرئيس اآلن) عب� � ��د الفتاح
السيسي ،وكل ما جرى بعده من عمليات شملت
االنقضاض على الدستور واحلريات السياسية
واإلعالمية واجلماهيرية؛ بوصفها ثورة شعبية
حقيقية أعادت مصر لدورها القومي التاريخي
الذي تآمر عليه اإلخ� � ��وان! وفي تصريح خطير
أطار الن� � ��وم من عيون الصهاين� � ��ة والصليبيني
قال قائ� � ��د نظام االنقالب وه� � ��و يؤكد على هذا
الدور إن اجليش املصري مس� � ��تعد ملواجهة أي
تهديد ضد العرب ..واألمر فقط :مسافة السكة
ليجدوه معهم! ونفذ وع� � ��ده مع مترد حفتر في
ليبيا ،ووص� � ��ل التعاطف إلى عراق املالكي وهو
يواجه انتفاضة السنة ضده ..لكن عندما حدث
العدوان على غزة طالت الس� � ��كة ..وانش� � ��غلت
الث� � ��ورة القومية باالس� � ��تماع ألغنية :كلمني عن القومي ،ورس� � ��التها اجلغرافية والتاريخية في
بكرة ..وابعد عن إمبارح!
املنطقة! ومع أنني لم أس� � ��تطع فهم هدف هذا
االته� � ��ام بوضوح في ظل حقيقة إمياني بالدور
للتذكير فقط!
الصهيون� � ��ي ف� � ��ي االنقالب؛ إال أنن� � ��ي تفاءلت
الي� � ��وم نتذكر كي� � ��ف كان مؤي� � ��دو االنقالب خيرا كرها في إس� � ��رائيل ،وقلت في نفس� � ��ي:
العس� � ��كري املصري يبررون تأييدهم له بأنه( :عزاؤنا ف� � ��ي بالوي االنقالب العس� � ��كري أنه
[إعادة إحياء لدور مصر اإلقليمي التاريخي -معاد وكاره إس� � ��رائيل ،وليس بعيدا على الله
ضربة للنفوذ األمريكي ف� � ��ي مصر وارتهانها أن تتورط إس� � ��رائيل في عملية عدوانية جديدة
لألمري� � ��كان  -وضربة خطيرة وموجعة ملخطط يجد فيها نظام املشير السيسي فرصة إلعادة
صهيون� � ��ي أمريك� � ��ي ؛بدع� � ��م ترك� � ��ي قطري؛ أمج� � ��اد ح� � ��رب أكتوبر ،ويس� � ��تيقظ املصريون
يس� � ��تهدف مص� � ��ر ودورها القوم� � ��ي ،ويهدف والع� � ��رب على بيان مصري يعل� � ��ن أن القوات
إلخراجها من اجلغرافيا والتاريخ!].
املصرية عبرت احلدود مع غزة دعما للمقاومة
وكم� � ��ا ه� � ��و مع� � ��روف؛ فقد ح� � ��دث خالف الفلسطينية في مواجهة إسرائيل املجرمة التي
بني الع� � ��رب حول صح� � ��ة مب� � ��ررات االنقالب تآمرت س� � ��ابقا مع اإلخوان ومرسي وأمريكا
العس� � ��كري املص� � ��ري الذي آم� � ��ن كثيرون  -وتركيا وقط� � ��ر لكن اليوم حان وق� � ��ت االنتقام
دون معج� � ��زة مادية  -بأنه ثورة كاملة األركان والتأكي� � ��د على دور مصر القومي املعروف في
واألوص� � ��اف  ،واكتف� � ��وا ب� � ��أن يكون� � ��وا مث� � ��ل دعم الش� � ��عوب العربية وقضاياها العادلة وفي
الصدّيقني الذين س� � ��موا كذل� � ��ك ألنهم يؤمنون مقدمتها قضيتهم املركزية :قضية فلس� � ��طني..
بالرس� � ��االت مبجرد الس� � ��ماع ،وقناعة بسمو وإنها حلرب حتى النصر)!
وأمانة ومصداقية الرسل واألنبياء ،وأعرضوا
من س� � ��وء حظنا وحظ الفلسطينيني والعرب
ع� � ��ن كل عالوات املس� � ��يخ الدجال التي ظهرت ؛املؤيدين واملعارضني لالنقالب العسكري على
ملن كان له ذرة والء قومي ..وفي املقابل رفض حد س� � ��واء؛ أن النظام املصري أبى أن يحرج
آخرون تصديق حكاي� � ��ة أن ما حدث ثورة وال املعارضني كما رفض أن يجبر بقلوب املؤيدين
مببرراته� � ��ا املعلنة عن أنه� � ��ا إعادة لدور مصر وخصوصا احلنجورين القوميني والشيوعيني
اإلقليمي التاريخي ،وضربة أجهضت مخططا املعادين (قلده� � ��م الله) للنف� � ��وذ األمريكي في
صهيونيا أمريكيا! وآمنوا بأنها مؤامرة دولية مصر والتآمر اإلس� � ��رائيلي عليها ،ويثبت لهم
شاركت فيها إسرائيل وأمريكا ،ولم يتم شيء بع� � ��د الع� � ��دوان الصهيوني على غ� � ��زة صحة
إال مبوافقتهما ورعايتهما!
رواي� � ��ة أنه حركة ثورية تصدت ملخطط أمريكي
واس� � ��تمر اخلالف بني املؤيدين واملعارضني صهيوني ض� � ��د مصر إلخراجه� � ��ا من دورها
حتى اآلن ..وبال� � ��غ املؤيدون في إبراز إميانهم القومي ضد الصهيونية واالس� � ��تعمار ،فيقرر
ب� � ��أن االنقالب كان ثورة ضد مخطط صهيوني أن يدع� � ��م الصمود الفلس� � ��طيني في غزة بفتح
ينفذه اإلخوان في مص� � ��ر وحماس في غزة ..معبر رفح ؛الذي يسيطر عليه أبطال ثورة 30
وللتذكي� � ��ر فق� � ��ط فقد ظ� � ��ل اإلع� � ��الم املصري يونيو؛ ولو للحاالت اإلنس� � ��انية فقط! وال نقول
الرسمي واململوك للمليونيرات يشن حتى قبيل إنه قرر  -والشر بعيد -االشتراك في احلرب
الع� � ��دوان الصهيوني األخير على غزة حمالت مع املقاومة أو مدها بالسالح والذخائر!
ضد اإلخ� � ��وان ومعهم حماس بوصفهم عمالء
ل� � ��م يحدث ش� � ��يء م� � ��ن ذلك بل مت تش� � ��ديد
إلس� � ��رائيل ،وتآمروا معها ضد مصر ودورها احلصار ،ومنعت الوف� � ��ود الطبية من الدخول

إلى غ� � ��زة ،وتأكيدا على ال� � ��دور القومي ملصر
اجلدي� � ��دة من� � ��ع املتضامن� � ��ون املصريون من
مواصل� � ��ة طريقهم إلى احل� � ��دود لتقدمي مجرد
العون اإلنس� � ��اني وليس االشتراك في املقاومة
املس� � ��لحة ..وكان� � ��ت اخلامتة الس� � ��يئة للدور
املص� � ��ري القومي (!) املبادرة املصرية التي مت
إعدادها في الوقت الضائع بالتفاهم بني نظام
السيسي القومي العربي وإسرائيل (ال ننسى
دور املجاهد الشريف أبو مازن في ذلك) دون
أن تدري املقاومة ش� � ��يئا عنها إال بعد إعالنها
رس� � ��ميا! ويبدو أن املبالغة ف� � ��ي جعل املبادرة
س� � ��يئة كان الغرض من� � ��ه قومي� � ��ا ،ويتفق مع
إحياء دور مصر القومي وعودتها إلى التاريخ
واجلغرافي� � ��ة ..فقد كان� � ��وا يعلمون أن املقاومة
سترفض املبادرة السيئة مما يعطي للصهاينة
مبررا قانونيا لقتل الفلس� � ��طينيني وتدمير غزة
برضى دول� � ��ي ،وحتميل حماس املس� � ��ؤولية..
ومص� � ��ر القومية تقلب يديها وهي تقول[ :إحنا
عملنا اللي علينا ..والباقي على  ..احلانوتي!].

غرائب ..العزة القومية!

الغري� � ��ب أن اإلعالمي� � ��ني االنقالبيني الذين
خصصوا سابقا برامج طويلة للتنديد باملؤامرة
الصهيونية اإلخوانية احلمساوية ضد مصر،
وش� � ��نوا حمالت شرس� � ��ة ضد إسرائيل نسوا
فور وقوع العدوان على غزة عداوتهم املزعومة
إلس� � ��رائيل املتآمرة على أم الدنيا ،واستمروا
يش� � ��نون حمالت أقذر ضد حماس اإلرهابية،
ويحرض� � ��ون اجلي� � ��ش املص� � ��ري عل� � ��ى عبور
احلدود وضرب معسكرات حماس خدمة كما
يب� � ��دو للمجهود ..احلربي القومي ،وتأكد بذلك
أنهم أعداء حلماس فقط وأصدقاء إلس� � ��رائيل
على طول ..رمبا على أس� � ��اس أن :عدو عدوي
صديقي ..وحماس عدوة إسرائيل ..إذن مصر
السيسي صديقة إسرائيل!
أما املؤي� � ��دون القوميون واليس� � ��اريون فقد
جل� � ��أوا إلى فضيلة حس� � ��ن الظ� � ��ن ،والتماس

أن أمريكا لم تدن االنقالب العسكري كما تفعل
حني تتض� � ��رر مصاحلها ،وظل وزي� � ��ر الدفاع
األمريك� � ��ي يتص� � ��ل هاتفيا مع قائ� � ��د االنقالب
يومي� � ��ا رمبا ليعتذر له ع� � ��ن املؤامرة! وكذلك لم
يروا عيبا في واقعة أن السفير اإلسرائيلي عاد
إلى القاهرة فور وقوع االنقالب رغم أنه ضربة
إلسرائيل ويحي دور مصر التاريخي (ضدها
بالض� � ��رورة إن لم نكن مخطئني!)؛ بعد أن كان
ق� � ��د عاد إلى تل أبيب واس� � ��تقر فيها أيام حكم
اإلخوان املتآمرين مع بلده!
كل ذل� � ��ك ل� � ��م يقنع ث� � ��وار الغفل� � ��ة وحناجر
النضال اللس� � ��اني ض� � ��د إس� � ��رائيل وأمريكا
بأن ما حدث في مصر كان انقالبا عس� � ��كريا
ملصلحة إس� � ��رائيل بالدرج� � ��ة األولى ،وبرعاية
غربية استعمارية ..ولم يزعزع إميانهم بثوريته
حت� � ��ى اعتراف د .محمد البرادعي أحد أكارن
االنقالب الرئيس� � ��يني ،ونائب أو مساعد رئيس
اجلمهورية االنتقال� � ��ي؛ علنا في قناة تلفزيونية
أمريكية أنه أنفق ستة شهور إلقناع األوربيني
واألمريكي� � ��ني (الصهاين� � ��ة لم يكون� � ��وا بحاجة
إلقن� � ��اع ألن النبي كما يقال اآلن كان ..منهم!)
للموافقة على ضرورة إسقاط اإلخوان حماية
األعذار ،والدعاء لس� � ��لطة االنق� � ��الب أن تقوم للدور القومي املصري!
بواجبه� � ��ا القومي متجاهلني موقفها املش� � ��ني
الرجال يعرفون قدر الرجال!
جتاه غ� � ��زة؛ كما فعلوا س� � ��ابقا بع� � ��د اتضاح
م� � ��ن املتوقع أن تزداد احلم� � ��الت اإلعالمية
البع� � ��د الصهيوني في االنق� � ��الب وهم يرونها
تع� � ��زز عالقاتها مع إس� � ��رائيل الت� � ��ي لم تخف املصري� � ��ة الصهيونية على اإلخوان ومرس� � ��ي
س� � ��عادتها باالنقالب ،ولم تبخل عليه بالتأييد في املس� � ��تقبل القريب ..فالكف� � ��اءة والقدرات
علنا ،وقامت بدور حاس� � ��م لتسويقه في الغرب العس� � ��كرية املذهلة التي ظهرت عليها املقاومة
والتبش� � ��ير بثوريته رغم كل ما يروجه املؤيدون لم تك� � ��ن ولي� � ��دة حف� � ��الت أغ� � ��ان ورقص في
بأنه ث� � ��ورة قومي� � ��ة إلجهاض مؤام� � ��رة اليهود الشوارع؛ وقالها القيادي احلمساوي /أسامة
واإلخ� � ��وان واألت� � ��راك والقطريني! فق� � ��د غلبوا حم� � ��دان إن املقاومة أدخلت إل� � ��ى غزة كل ما
حس� � ��ن الظن على احلزم ،وظل� � ��وا (أتكلم هنا تريده أيام ..مرسي! ومع ظهور امتالك حماس
عن اليس� � ��ار القومي الناصري واملاركس� � ��ي!) لطائرات بدون طيار ذات مهام قتالية متعددة..
يبالغ� � ��ون في رف� � ��ض فهم الدعمم� � ��ة األمريكية وصواري� � ��خ ذات قدرات مختلف� � ��ة ..وصواريخ
والدع� � ��م الصهيوني لالنقالب وقادته ،وعضوا أرض جو ..ووص� � ��ول قدرتها إلى حد قصف
على الث� � ��ورة بالنواجذ حتى وهم يرون العالقة معظم مناطق فلس� � ��طني احملتلة ..فلم يعد هناك
احلميم� � ��ة مع ت� � ��ل أبيب تعود كم� � ��ا كانت أيام حاج� � ��ة ملعرفة من كان يخدم قضية فلس� � ��طني
مب� � ��ارك ،ويس� � ��معون س� � ��يل التصريح� � ��ات ويعي� � ��د ملص� � ��ر دوره� � ��ا القومي ..وم� � ��ن تآمر
الصهيوني� � ��ة املؤيدة لالنقالب وكراهيتها لزمن إلجهاض هذا الدور ،والتنسيق مع الصهاينة
مرسي ،واعتراف وزير اخلارجية املصري بأن سياسيا واستخباراتيا ضد املقاومة!
املقارن� � ��ة أيض� � ��ا بني موقف مصر مرس� � ��ي
عالقة ب� � ��الده مع أمريكا بعد عام من االنقالب
بأنها :زواج ..ولعلهم ظلوا يخاطبون أنفس� � ��هم وموقف مصر السيسي سوف تفضح الكثير..
مترددين في تصديق الواقع [ :لعلها قبالت ..ففي مقاب� � ��ل منع ذهاب الوفود الش� � ��عبية إلى
لعلها حترش� � ��ات ..لعلها لم تصل إلى مرحلة غزة ،والس� � ��ماح لثالثني من احلاالت اإلنسانية
(م� � ��ن حاملي اجل� � ��وازات األجنبي� � ��ة واملصرية
املرود واملكحلة!].
وصحي� � ��ح أن عالمات خيبة األمل في قومية فق� � ��ط) بالعب� � ��ور إلى مصر ..فق� � ��د كان موقف
االنق� � ��الب كان يفت� � ��رض أن تك� � ��ون واضح� � ��ة مصر مرسي أيام العدوان السابق أكثر شرفا
للمغفل� � ��ني من� � ��ذ أحكم نظ� � ��ام السيس� � ��ي فور ملصر؛ بدءا من إرسال رئيس وزراء مصر إلى
اس� � ��تيالئه على الس� � ��لطة احلص� � ��ار الهمجي غزة إلعالن التضامن معها ،والسماح بدخول
على غزة؛ بحج� � ��ة محاربة اإلرهاب في اجليزة الوفود الشعبية ،واس� � ��تمرار فتح معبر رفح..
والدقهلية وأس� � ��يوط وغيرها فضال عن سيناء ،ووصوال إلى اتفاق وقف إطالق النار الذي لم
ومن� � ��ع قادة حماس من دخ� � ��ول مصر ..إال أن يفرض على املقاومة شيئا يضرها!
بقي أم� � ��ل وحيد أن يقن� � ��ع املوقف املصري
طول األمل وحس� � ��ن الظن عند اإلنسان اليمني
والعربي واملصري املؤي� � ��د لالنقالب جعلهم ال املنح� � ��از إلس� � ��رائيل ف� � ��ي عدوانه� � ��ا األخير
ي� � ��رون في احلصار أم� � ��را متناقضا مع الدور املناضلني القوميني واملاركس� � ��يني أن االنقالب
املص� � ��ري اإلقليمي التاريخ� � ��ي ..وال يرون فيه لم يكن ضربة إلس� � ��رائيل وال ألمريكا ،وال هو
دعما – والعياذ بالله -إلسرائيل احملاربة لغزة! ثورة إلعادة الدور املصري القومي إال إذا كان
كما س� � ��بق أنهم لم يروا شيئا مريبا في حقيقة املقصود بدور مصر أيام ..حسني مبارك!
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سياسيون :القشيبي استشهد واقف ًا دفاع ًا عن كرامة
ووفاء بقسمه العسكري
وطنه وشعبه ً
اعتبر العميد الركن حميد بن حميد القش��يبي قائد اللواء  310مدرع الذي كان
مرابط ًا في محافظة عمران من أبرز الش��خصيات العسكرية التي أعلنت تأييدها
للثورة الشبابية التي شهدتها البالد؛ لما كان يمثله العميد القشيبي من مكانة
كش��خصية عس��كرية بارزة وقياداته ألحد أهم األلوية اليمنية شهرة على امتداد
تاريخ الجيش الجمهوري اليمني.
وحظ��ي العمي��د الركن حميد القش��يبي باحترام واس��ع بين مختل��ف الفئات
االجتماعي��ة في عمران ،وهو ما أكس��به القدرة على الحفاظ على أمن واس��تقرار
محافظة عمران ،وقد كان العميد القش��يبي هو أكثر قائد عس��كري مؤيد للثورة
تعرضا لمحاوالت االغتيال والتصفية وبأساليب متنوعة.

علي قيس
م� � ��ن جانبه ق� � ��ال الباحث السياس� � ��ي غائ� � ��ب حواس:
نعزي أنفسنا وش� � ��عبنا العظيم في استشهاد هذا البطل
الذي استش� � ��هد واقفا وقاتل ع� � ��ن كرامته وكرامة موطنه
وش� � ��عبه وثورت� � ��ه اخلالدة إل� � ��ى آخر نفس من أنفاس� � ��ه
الطاهرة وأضاف:أن تصفية قوة عميد الش� � ��هداء (حميد
القش� � ��يبي) لم تأت من فراغ وليس من فراغ احلديث عن
ثورة س� � ��بتمبر وال عن اجلمهورية في سياق احلديث عن
القش� � ��يبي ذلك أن املعروف أن اللواء  310كان يس� � ��مى
في األس� � ��اس اللواء األول وبالفعل هو اللواء األول الذي
> حواس
> خصروف
تأس� � ��س في عهد اجلمهورية وحميد بن حميد القش� � ��يبي
رحمه الله هو خير من حافظ على ذلك اللواء اجلمهوري .خياناته� � ��م لن يط� � ��ول فوالله وتالله وبالل� � ��ه أن صبر أبناء
الزبيري وأبناء القش� � ��يبي من أحرار الشعب اليمني على
رجل اجلمهورية
خيانة اخلونة مدنيني وعس� � ��كرية وسياسيني وحزبيني في
وأش� � ��ار حواس ف� � ��ي تصريح ل�(الصح� � ��وة) :ال غرابة الداخل أو في اخلارج لن يطول وان دم حميد القش� � ��يبي
أن تأت� � ��ي تصفية هذا الل� � ��واء اجلمهوري وه� � ��ذا الرجل لن يضيع هدر ًا بل أنه بإذن الله س� � ��يوف تتحول كل قطرة
اجلمه� � ��وري على يد نفس العصابة التي تأس� � ��س اللواء دم إلى حمم بركانية هي التي حتدث عنها الزبيري الذي
األول من أجل حماية اجلمهورية من عودة اإلمامة وكذلك قال هنا البراكني هبت من مضاجعها واليوم سوف تهب
نشير إلى أن بعض القوى احلاقدة واملنتقمة على العميد تل� � ��ك البراكني من جديد كما هبت مع الزبيري وكما هبت
القش� � ��يبي وعلى اللواء العريق الذي قاده والتي حاولت من دم الزبيري سوف تهب من دم القشيبي بإذن الله.
أن تصط� � ��اد في املاء العكر وهو ما نعنيه باخلونة والباعة
الذين باع� � ��وا دماء األحرار ابتداء م� � ��ن الزبيري والثاليا
سجل يا تاريخ
واللقية وعلي عبداملغني ولبوزة مرورا بس� � ��الم قطن حتى
م� � ��ن جهته ق� � ��ال العميد املتقاعد محس� � ��ن خصروف:
حميد القشيبي.
يكفي القش� � ��يبي فخرا أنه قات� � ��ل حتى الرمق األخير وأنه
موضح ًا أن حميد القش� � ��يبي لم ميت بل بعث في حياة بر بقس� � ��مه العسكري وأدى ما عليه ،وال عبرة ملا قبله وال
أخرى لن تتي� � ��ح الفرصة ألعدائه أبدا أن ينالوا منه بإذن م� � ��ا بعده ،فالرجل ل� � ��م يجنب ولم يتأخر ع� � ��ن أداء مهمته
الله وقد أصبح حميد القشيبي هو بطل اجلمهورية األول كقائد عس� � ��كري في القوات املس� � ��لحة اليمنية واعتقد أن
في القرن الواحد والعش� � ��رين ،وأضاف :بهذه املناس� � ��بة هذا سيس� � ��جل في التاريخ العس� � ��كري اليمني أن قائدا
ندعو عامة الش� � ��عب اليمني وم� � ��ن ميتلكون حس األحرار عسكريا مينيا تخلى عنه اجلميع وقاتل مبفرده ومن بقي
السبتمبريني من أبناء أيلول ومن أبناء الزبيري والنعمان معه حتى لقي ربه.
وعل� � ��ي عبداملغن� � ��ي ورفاقه� � ��م ندعوهم إلى إع� � ��ادة إنتاج
وح� � ��ول داللة احلش� � ��ود الكبيرة الي� � ��وم املقدرة مبئات
سبتمبر كقوة على األرض تواجه عودة اإلمامة ألننا اليوم اآلالف أك� � ��د العميد املتقاعد في تصري� � ��ح ل�(الصحوة):
نرى اليوم أن اإلمامة تعيد إنتاج نفسها فلذلك وجب على أن اليمني� � ��ني يتوقون إلى الس� � ��المة متمني � � � ًا على القيادة
األحرار أبناء الزبيري والقش� � ��يبي إنتاج س� � ��تمبر وايلول السياس� � ��ية والعس� � ��كرية أن تتجه بقوة نحو فرض إرادة
من جديد.
املجتمع في الس� � ��الم واالس� � ��تقرار ونزع السالح من كل
املسلحني أيا كانت هويتهم واجتاهاتهم وال يبقى السالح
رفض الكهنوت اإلمامي
إال في أيدي الدولة والقوات املسلحة واألمنية وان الدولة
وح� � ��ول داللة احلش� � ��ود الكبيرة والرس� � ��الة التي أراد هي التي حتتكر أدوات القوة وأدوات الضبط وأنا أرجوا
املش� � ��يعون إيصالها قال غائب :احلش� � ��ود التي حضرت أن تتج� � ��ه الرئاس� � ��ة واحلكومة إلى أن جتم� � ��ع الكل إلى
حش� � ��ود تلقائية لم تدعوها املصال� � ��ح احلزبية وال املنافع طاولة الس� � ��الم من جديد وأن يكون هناك تصالح شامل
واملصالح وقد مات القش� � ��يبي رحمه الل� � ��ه ولم يعد ميلك ال يستثني احد بحيث تكون نتائجه جلميع أبناء اليمن.
من األمر أن يعطي أو مينع أحد أو يرغب أحد واحلشود
الت� � ��ي حض� � ��رت اليوم هي حش� � ��ود أح� � ��رار اجلمهورية
حلم عودة اإلمامة
وحش� � ��ود الش� � ��عب اليمني الذي يرفض ع� � ��ودة الكهنوت
وحول أطماع عودة اإلمامة ومتسك املشيعني للشهيد
اإلمامي بأبش� � ��ع صورة الذي يتمثل مبليش� � ��يات احلوثي القش� � ��يبي بالنظام اجلمه� � ��وري أكد العمي� � ��د خصروف
وهو رفض لكل هويات الكهنوت التي حتاول أن تتموضع أن ع� � ��ودة اإلمام� � ��ة حلم من أح� � ��الم اليقظ� � ��ة ومن رابع
من جدي� � ��د وحتاول أن ترهب الش� � ��عب اليمني من جديد املس� � ��تحيالت أن يعود التاريخ إلى اخللف والناس ميكن
ولكن حميد بن حميد القشيبي قد أشعل الشرارة األولى أن تك� � ��ون قلقة وخائفة ولكن النظام اجلمهوري في مأمن
هو ورفاقه التي س� � ��وف تبدد غياه� � ��ب وظلمات الكهنوت وصنع� � ��اء س� � ��تظل عاصم� � ��ة اجلمهورية اليمني� � ��ة والعلم
والكهنوتيون اجلدد.
اجلمهوري س� � ��يظل يرفرف وال يس� � ��تطيع أحد أن يضع
بدي� � ��ل ال للنظام اجلمهوري وال للعلم ،وأضاف :نحن اآلن
صبر الشعب
نس� � ��عى إلى تطوير النظ� � ��ام اجلمه� � ��وري وأن يكون هذا
وأض� � ��اف عل� � ��ى الساس� � ��ة والقي� � ��ادات العس� � ��كرية النظام كاسمه وأن يكون احملتوى نصيب كبير وان يكون
والسياس� � ��ية احلزبية أن يعلموا أن صبر الش� � ��عب على نظام جمهوري ش� � ��كال وموضوع ًا وأن تكون الدميقراطية

مبحتوى إنساني وان تكون العدالة هي احملتوى الرئيسية
واملقص� � ��ود به العدالة االجتماعي� � ��ة والعدالة الدميقراطية
والعدال� � ��ة االجتماعية فهذا ما نحلم ب� � ��ه اآلن ،أما النظام
اجلمهوري فهو راسخ رسوخ شمسان وعيبان.
وأش� � ��ار خصروف إلى أن ما ح� � ��دث في عمران عبرة
ودرس أن س� � ��فك الدماء ال ي� � ��ؤدي إلى أي نتيجة ايجابية
يخدم من يتجهون إلى العنف والسالم هو املخرج الوحيد
القشيبي اإلنسان
لليمني� � ��ني والقبول باآلخر والتعايش ه� � ��و الطريق الوحيد
في بداي� � ��ة العام  2012وفي مقابل� � ��ة صحفية حتدث
لنجاة اليمن من بح� � ��ار الدماء التي ميكن أن يؤدي إليها الشهيد القشيبي عن جمعة الكرامة قائ ًال :جمعة الكرامة
العنف؛ فالعنف ال يؤدي إلى أي نتيجة وال يصنع قرارات بالتأكيد كانت ح� � ��دث كبير وغير متوقع وهذا احلدث أ ّثر
وال يصنع مجتمع مستقر وآمن وال تطور وال ازدهار.
في نفسيات الشعب بالكامل حسب اعتقادي وتأثر فيها
كثير وأنا كذلك عندما ش� � ��اهدت املناظر والدماء تس� � ��يل
من الشباب من صدورهم ومن رؤوسهم وبهذه الوحشية
آخر تصريح
وفي آخر تصريحات الش� � ��هيد القش� � ��يبي أكد تعهده الكبي� � ��رة بالتأكيد أثرت فينا وأنا في ذلك اليوم لم أمن بعد
بالدفاع عن الوطن وحماية الش� � ��عب ومكتس� � ��باته ،وقال :ما رأيت املش� � ��هد البش� � ��ع لتلك األحداث الرهيبة وأثر في
واهم من يظن أننا سنستسلم وسنقاتل حتى آخر جندي أنفس� � ��نا كثير ًا ،واتخذنا بعدها خطواتنا وهي االنضمام
وسنموت على س� � ��احات الشرف وال نامت أعني اجلبناء ،للثورة الشعبية السلمية بعد تلك املجزرة الرهيبة وبالتالي
وأضاف:س� � ��أقاتل ومعي كل الش� � ��رفاء من أفراد اللواء كان قرارنا صائب ًا.
 310ولن أخون ش� � ��رفي العسكري والقسم الذي عاهدت
به الله ثم الوطن على حماية الشعب وسالمة أراضيه.
رسالة القشيبي لشباب الثورة
ً
وقال الش� � ��هيد القش� � ��يبي متحدثا عن شباب الثورة»:
ه� � ��م قدوتنا فهم من صمدوا ف� � ��ي امليادين وخرجوا قبلنا
وصمودهم األسطوري هذه الفترة بالكامل جتعلنا نقتدي
محاوالت االغتيال
وكان العميد القش� � ��يبي قد تعرض حملاولة اغتيال في بهم فه� � ��م أصبحوا مدرس� � ��ة وأصبحوا معلم� � ��ا واملنظر
ال� 14من شهر نوفمبر من العام 2011م من خالل وضع واملنض� � ��ج واملنج� � ��ز للثورة فنح� � ��ن نؤيدهم ونب� � ��ارك لهم
عبوة ناسفة مت صناعتها من مواد شديدة االنفجار ومتت خطواتهم وصبرهم وثباتهم فه� � ��م من قاموا بالثورة وهم
محاول� � ��ة االغتيال بتخطيط ودقة عالي� � ��ة تؤكد النية املبيتة من أشعلوا شعلة الثورة وهم من أجنحوها حتى وصلت
لدى املتورطني في هذه اجلرمية والذين س� � ��عا املخططون لأله� � ��داف التي وصلن� � ��ا إليها بفضل الل� � ��ه ثم بجهودهم
لها إلى تفجير األوضاع وس� � ��فك دماء اليمنيني وتصفية املباركة املخلصة وثباتهم في امليادين والساحات.
ووصف الشهيد القش� � ��يبي الرئيس هادي بأنه يحظى
القادة العس� � ��كريني والسياس� � ��يني املؤيدين للثورة ،وفي
محاول� � ��ة أخرى جن� � ��ا العميد الركن حميد القش� � ��يبي من باحت� � ��رام اجلميع في مختلف محافظات اجلمهورية رجل
محاولة اغتيال هي الثانية حيث تعرض العميد القش� � ��يبي عملي ورجل صادق وإن ش� � ��اء الله الش� � ��عب يلتف حوله
لكم� � ��ني نصبه مس� � ��لحون مدعومني من قب� � ��ل بقايا نظام بأكمله مبا في ذلك أبناء القوات املسلحة املناصرة للثورة
صالح العائل� � ��ي ما أدى إلى إصابة ش� � ��قيقه علي حميد وكل فئات الش� � ��عب من مدنيني وعسكريني أعتد بأنهم في
القش� � ��يبي برصاصة في الرج� � ��ل ،وفي محاولة ثالثة جنا االجتاه الذي يخطوه املش� � ��ير عبد ربه منصور هادي وإن
العميد القشيبي من محاولة اغتيال تعرض لها عبر قذيفة شاء الله نكون عند حسن ظنه.

صاروخية من نوع (لو) تعرض لها في مقر إقامته باللواء
 310األمر الذي أحدث أض� � ��رارا في املكان الذي وقعت
فيه القذيفة دون حدوث خس� � ��ائر بشرية ،حيث مت إطالق
القذيفة م� � ��ن جوار مبنى محكمة عمران االبتدائية باجتاه
املعسكر وسط مدينة عمران.
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الشهيد القشيبي
قائد ًا في اخلطوط األولى للدفاع عن الثورة واجلمهورية
لم يكن يدرك أولئك األقزام الذين قتلوا الشهيد البطل
العميد حميد القشيبي يدركون أنهم بفعلتهم هذه امنا
يس���تثيرون نخ���وة ش���عب ث���ار عل���ى الظل���م والطيغان
والكهن���وت ،وي���رى أن هذه املجاميع الت���ي متارس كل
اجلرائم إمنا تس���تهدف املشروع الوطني املتمثل بقيم
الث���ورة واجلمهورية التي ضح���ى اليمنيون من أجلها
في ع���دة محطات ،ذلك أن القش���يبي بصموده ونضاله
كان يداف���ع عن الوط���ن وجمهوريته ،نيابة عن كل أبناء
الشعب اليمني.
لقد خلف استش���هاد القش���يبي موجة غضب شعبية
كبيرة ،بعد أن أدرك اجلميع صمود القش���يبي في وجه
ميليش���يات التم���رد واإلره���اب احلوثي���ة ،الت���ي صمد
أمامها هو ورفاقه من منتس���بي اللواء  310في عمران
ط���وال  4أش���هر ،صمود ًا أس���طوري ًا ف���ي وجه احلصار
واخلذالن.
ل���م يدرك���وا أن قتلهم للش���هيد القش���يبي س���تصبح
محاكم���ة ممت���دة عبر األجيال ،وهو ال���ذي مثل االلتزام
الص���ارم بالواج���ب العس���كري وش���رف اجلندي���ة التي
كان���ت اهم دوافع صم���وده البطولي ،ورغ���م كل ذلك لم
يتخلى عن مواقفه االنسانية جتاه املدنيني حني رفض
اي اس���تهداف لألحياء مهما كانت املبررات ،رغم تسلل
العناصر املسلحة اليها.
لق���د أصب���ح الش���هيد القش���يبي –رحمه الل���ه -رمز ًا
جدي��� ًا م���ن رم���وز الث���ورة واجلمهوري���ة ،إن ل���م يك���ن
مفتتح ًا للجمهورية الثانية ،فقد جند نفس���ه للدفاع عن
اجلمهوري���ة وحمايتها من ش���هوة ع���ودة اإلمامة التي
حتمله���ا جماع���ة احلوث���ي اإلرهابية ،والت���ي تثبت كل
أفعاله���ا وأق���وال قياداته���ا أنها تعمل عكس املش���روع
الوطن���ي ومتقاطعة مع���ه ،وليس لها ه���دف إال العودة
إلى املاضي ،وإعادة التمييز املذهبي والساللي املقيت
ال���ذي نب���ذه ش���عبنا اليمن���ي وألت���ف ح���ول مش���روعه
الوطني اجلامع..
لق���د كان القش���يبي وصم���وده ف���ي عم���ران الوج���ه
األبرز لهذا املش���روع الوطني ،أمام اجلماعة املس���لحة
الت���ي ال ميكن تصنيفه���ا إال كنقيض للدولة كغيرها من
اجلماعات املس���لحة التي متث���ل خطر ًا على املجتمعات
والدولة ،وبذلك أصبح الش���هيد البطل حميد القشيبي
رمز ًا وطني ًا.

عاش مناض ًال ..مات بط ًال

ي���رى الكات���ب والصحف���ي رش���اد الش���رعبي أن
استهداف القائد الشهيد البطل حميد القشيبي لم يكن
لش���خصه ،ولكن ملنصبه كقائد عس���كري صلب وملتزم
بأساسيات وواجبات انتمائه لهذه املؤسسة الوطنية،
وموقفه الرافض لس���لوك وممارس���ات جماعة مس���لحة
متمردة على الدولة واملجتمع.
ويؤك���د الش���رعبي أن ه���ذا االس���تهداف ج���اء ألن
القش���يبي أدى واجب���ه بش���جاعة وروح وطني���ة ف���ي
الدف���اع عن الدولة الت���ي أرادت تقويضها تلك اجلماعة
االجرامية املسلحة.
بينم���ا يعتق���د احملام���ي والناش���ط احلقوق���ي خال���د
اآلنس���ي أن مواق���ف الش���هيد القش���يبي -وخصوص���اً
موقف���ه األخي���ر في مع���ارك الدفاع ع���ن اجلمهورية في
عم���ران -قد جس���د موق���ف رجولي وبطول���ي ،وأكد أنه
ً
ً
رج���ال» ألن���ه رف���ض أن يف���رط في
رج���ال وم���ات
«ع���اش
صموده ونضاله وفي عمران ،وصمد حتى آخر حلظة،
وقد قال كلمته املش���هورة التي كان خالصتها «ننتصر
أو منوت» فكان أن وعد وأوفى وبوعده.
ويؤك���د اآلنس���ي أن الش���هيد –رحم���ه الل���ه -ترج���م
بفعل���ه وبقول���ه اجلندية مبعنى الكلم���ة ومعنى الدفاع
ع���ن الوطن ،ومعنى الدفاع عن الثورة ،والوفاء بالوعد
والعهد.
بينم���ا يس���تهل عض���و مؤمت���ر احل���وار الوطني عن
املستقلني سلطان الرداعي حديثه عن الشهيد القشيبي
بالقول «عاش حميدا؛ ومات شهيدا» ويضيف« :علو في
احلياة وفي املمات ..حلق أنت إحدى املعجزات».
ويس���تطرد الرداعي في حديثه عن الشهيد« :أي علو
في احلياة أكبر من االنتصار إلرادة الشعب واالنضمام
لثورته الس���لمية والتصدي ملليشيات احلقد واإلجرام
االمامي���ة الطائفي���ة والوقوف في وجهها بكل ش���جاعة
ورجول���ة رغم خذالنه من اجلبناء وخيانته من املرتزقة
العمالء لكنه ظل ش���امخا كاألس���د ف���ي عرينه لم ترهبه

تهديدات ولم يجزع من الوعيد».
ً
قائ���ال« :وأي علوا في املم���ات أكثر من نيله
ويتاب���ع
الش���هادة دفاع���ا عن وطنه ووفا ًء لواجبه ،س���تظل آخر
كلماته اخلالدة :واهم من يظن أننا سنستسلم وسأقاتل
دفاعا عن الوطن أنا وكل اجلنود األحرار معي سنموت
في س���احات الش���رف وفا ًء لقسمي الذي أقسمته لله ثم
للوط���ن وال نام���ت أع���ني اجلبن���اء .س���تظل كلماته هذه
نش���يدا يرددها كل ميني حر وس���يخلد موقفه التاريخ،
وستدرس���ها االجيال القادمة ليعيد للش���رف العسكري
أهميته بعد أن أهانه اخلونة واملرتزقة اجلبناء».
م���ن جانب���ه يتح���دث عض���و الهيئ���ة العلي���ا ألنصار
الث���ورة عل���ي الصرميي عن مناقب الش���هيد القش���يبي
ومواقف���ه الوطني���ة ونضاله االس���طوري ف���ي مواجهة
ق���وى التخلف والعودة إل���ى املاضي ،فيقول« :رغم عدم
معرفتي الشخصية به إال أن مواقف الشهيد القشيبي
ف���ي كل املواقف تثب���ت بالتأكيد أنها كان���ت للدفاع عن
اليمن ونظامه اجلمهوري.
ويرى في كل مواقف الشهيد البطل بأنها تصب في
الدفاع عن الوطن والث���ورة واجلمهورية وعن الصوت
الوطن���ي ،وأن���ه كان ال يقب���ل بغيره صوت��� ًا ،ولذلك كان
هدف ًا لهذه اجلماعة التي تستهدف في األساس الثورة
واجلمهورية.

مواقف قيمية وأخالقية

هذا املوقف البطولي والوطني الذي جسده الشهيد
القشيبي ،لم يكن املوقف الوحيد ،فلم تكن قد مضت إال
ثالث س���نوات م���ن موقف وطني مش���ابه ،كان ذلك يوم

انضمام���ه وأع���داد كبيرة م���ن قيادات اجلي���ش واألمن
الوطني���ة إل���ى الث���ورة الش���بابية الش���عبية الس���لمية،
مرجح���ني املصلحة الوطنية على املصالح الش���خصية
التي كان ميثلها أشخاص النظام السابق.
يقول عضو هيئة أنصار الثورة علي الصرميي« :كان
الش���هيد القش���يبي رحمه الله أحد القادة العس���كريني
الوطنيني الذين مثلوا اجليش الوطني ،جيش سبتمبر
وأكتوب���ر ،وكان ف���ي طليعة املناصرين لثورة الش���باب
الش���عبية الس���لمية ،وكان أحد الكوكبة من العسكريني
الذي���ن ناصروا الث���ورة ولوالهم ملا حقق���ت الثورة تلك
النجاحات».
ويؤك���د أن القش���يبي مبواقف���ه وصم���وده ف���ي وجه
اجلماعات املس���لحة مثل الصوت الوطني الذي يجسد
املوق���ف القيمي واألخالقي ألبن���اء هذا الوطن ،وهو ما
اعتاد عليه أبناء الوطن الغالي ،ليس من اليوم فحسب
ولك���ن من���ذ الق���دم ،ويؤك���د« :كان القش���يبي أحد هؤالء
الذي���ن ل���م يبخلوا بش���يء ليقدم���وه لهذا الش���عب ولو
كانت أرواحهم».
وهو ما يتفق معه احلقوقي خالد اآلنسي الذي رأى
أن القش���يبي أثبت عكس ما كان ي���روج عنه ،فقد أثبت
ب���أن هن���اك تظلي���ل إعالم���ي كان ميارس ض���د عدد من
الشخصيات التي وقفت مع الثورة وناصرتها ،ومنهم
الشهيد القشيبي.
ويعتبر اآلنس���ي صمود الش���هيد القشيبي امنا هو
امت���داد ملعركة الدف���اع عن اجلمهوري���ة ،التي تعرضت
حل���رب شرس���ة من���ذ أن قامت وحتى اآلن م���ا تزال هذه
احلرب مس���تمرة ،وما معركة عمران ونضال القش���يبي

وتضحيت���ه إال دفاع��� ًا ع���ن اجلمهوري���ة ومحط���ة م���ن
محطات النضال الوطني.
وي ّذك���ر الكات���ب والصحف���ي رش���اد الش���رعبي أن
القش���يبي كان من أوائل من أعلنوا كقيادات عس���كرية
ف���ي الوق���وف في ص���ف ثورته���م كأنصار ،مل���ا رأوا من
انح���راف للرئيس الس���ابق ونظامه ع���ن اهداف الثورة
ونخ���ر للنظ���ام اجلمه���وري م���ن الداخ���ل وافراغ���ه من
مضمونه.
ويتفق معهم عضو مؤمتر احلوار سلطان الرداعي،
ال���ذي رأى في تضحية الش���هيد بحياته من أجل وطنه
أح���د مواقف���ه البطولي���ة ،بينم���ا كان لديه ألف وس���يلة
وأل���ف ح���ل –واحلديث للرداع���ي -للتخلي ع���ن واجبه
والنج���اة بحيات���ه« ،لكنه أب���ى إال أن يعلمنا درس���ا في
التضحية عند املمات كما لقننا دروس���ا في الش���جاعة
في احلياة».

من أجل حلم اليمنيني

يؤكد رش���اد الش���رعبي أن حميد القشيبي استشهد
وه���و يداف���ع ع���ن حل���م اليمني���ني بوجود دول���ة ومينع
أحف���اد األئم���ة م���ن ال���دوس عليه���ا ،وهو ما استش���هد
ألجله االحرار من قبل ،كالس���ياغي والوزير والكبس���ي
واحل���ورش واملس���مري والفضيل الورتالن���ي في ثورة
 ،48وه���و ما استش���هد ألجله الثالي���ا واللقية والعلفي
وعل���ي عبداملغن���ي والزبي���ري واملخالف���ي واحلم���دي
وجارالل���ه عمر وحتى ش���هداء ث���ورة  11فبراير 2011
الذي���ن كان القش���يبي م���ن أوائ���ل من أعلن���وا ،كقيادات
عس���كرية ،الوقوف في صف ثورتهم كأنصار ملا رآه من
انح���راف للرئيس الس���ابق ونظامه ع���ن أهداف الثورة
ونخ���ر للنظ���ام اجلمه���وري م���ن الداخ���ل وافراغ���ه من
مضمونه.
بينم���ا يج���زم س���لطان الرداع���ي أن الش���هيد ضحى
ً
بحياته بكل ش���جاعة من أج���ل وطنه ،معتبرا ما حصل
ف���ي عم���ران لل���واء  ٣١٠وقائ���ده القش���يبي بأنه خذالن
واض���ح للعي���ان وخيانات مؤكدة ،تصدى لها الش���هيد
بدافع من وطنيته.

االنتصار للجمهورية

لقد قدم الش���هيد القشيبي روحه كأغلى ما ميلك من
أج���ل الوطن واجلمهورية ومن أج���ل حلم اليمنيني في
بناء دولتهم ،ولذلك فإن الش���عب اليمني كله س���يتمثل
مواق���ف الش���هيد ،وس���يبقى مدافع��� ًا ع���ن ه���ذه القي���م
الوطنية ،ولن يتخلى عنها ،وعلى الدولة ومؤسس���اتها
املعني���ة أن تق���وم بواجبها وأنت تتحمل مس���ئولياتها
بعد أن قدم الشهيد درس ًا بليغ ًا.
يؤكد احملامي خالد اآلنسي أنه يفترض أن ال يُخذل
القش���يبي ميت��� ًا حي��� ًا بع���د أن ُخ���ذل حي ًا ،ل���ذا يفترض
–واحلدي���ث لآلنس���ي -أن تس���تمر معرك���ة الدف���اع ع���ن
اجلمهوري���ة والث���ورة ،وأن يُنتص���ر لدم���اء القش���يبي
ورفاق���ه باالنتص���ار لقي���م اجلمهوري���ة واحليلولة دون
سقوط النظام اجلمهوري.
فيم���ا ي���رى الرداع���ي أن���ه ال يكف���ي تعزي���ة الرئي���س
والتش���ييع الرس���مي للش���هيد ،بل أن الواجب تش���كيل
جلن���ة محايدة ال تخضع لوزير الدف���اع للتحقق في كل
ما جرى في عمران من جرائم وخيانة وخذالن وتكشف
اخلونة لعموم الش���عب ويقدموا للمحاكمة العس���كرية
بتهم���ة اخليانة العظمى ليكونوا عبرة لغيرهم حتى ال
تتك���رر اخليانات مرة أخ���رى ،ويؤكد أنه ما لم يتم ذلك
فإن التاريخ لن يرحم أحد ًا.
ويدع���و علي الصرمي���ي اجلماعة الت���ي أقدمت على
قتل���ه أن ت���درك أنه���ا ل���م تقتل ث���ورة ولم تقتل ش���عب،
ويضي���ف« :ب���ل أعتق���د أنها أوق���دت نيران الث���ورة من
جديد».
كم���ا يدعو الذين تخاذلوا ع���ن نصرته أن يدركوا أن
القش���يبي كش���خص ال ميث���ل ل���دى ه���ذه اجلماعة عدو
لشخصه ،بل أنه عداء تاريخي بني هذه املجموعة وبني
الق���وى الوطني���ة ،وأنهم ميثلون مش���روعا غير وطني،
وأن اس���تهدافهم للقش���يبي إمن���ا ألن���ه ميثل املش���روع
الوطني ،وهذه هي احلقيقة
ويطال���ب الصرمي���ي اجلمي���ع أن ي���درك أن ه���ذه
املجموع���ة «جماع���ة احلوثي» متثل خط���ر ًا على الوطن
وعلى الش���عب ،وعلى الثواب���ت الوطنية التي يجب أن
تقف كل القوى الوطنية للدفاع عنها.
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مواطنون يتحدثون عشية تشييع جثمانه..

الشهيد حميد القشيبي..
ارتقاء يبشر بانتصار الوطن
عبدالله المنيفي
حينم���ا قدم الش���هيد البط���ل حميد القش���يبي روحه
رخيص���ة فداء للوطن ودفاع��� ًا عن الثورة واجلمهورية،
اس���تقبل أبناء الش���عب اليمني بكل أطيافه السياس���ية
نبأ استش���هاده ف���ي معركة الدفاع ع���ن الوطن ونظامه
اجلمهوري بكل إجالل وإكبار ،لتلك التضحية الكبيرة،
التي مثلت مدرس���ة أخرى بدأها مناضلو هذا الش���عب
منذ أكثر من نصف قرن.
كان وق���ع استش���هاد القش���يبي كبي���ر ًا ف���ي نف���وس
اليمني���ن ،ففي الوقت الذي خل���ف موجة غضب عارمة
ض���د جماع���ة تنته���ج العن���ف ،وتس���ير عل���ى الضد من
تطلع���ات الش���عب اليمن���ي وق���واه السياس���ية ،وتقتل
اليمنين وتفجر املنازل ودور العبادة والعلم ،فقد مثل
استش���هاد القش���يبي أيض ًا مرحلة جدي���دة من مراحل
الدفاع عن الثوابت الوطنية التي تس���تهدفها جماعات
العنف والتمرد املسلحة.
ع���ن اس���تهداف جماع���ة احلوث���ي املس���لحة للرموز
الوطني���ة التي تنافح عن الوطن وثوابته ،وردود الفعل
إزاء استشهاد القشيبي ،كان هذا االستطالع امليداني،
عش���ية تش���ييع جثمان الش���هيد البطل الذي يتوقع أن
يكون تشييع ًا رسمي ًا وشعبي ًا كبير ًا.

قائد استثنائي

بداية يرى طارق عثمان األثوري أن القشيبي لم يكن
قائد لواء عادي ،ولكنه كان قائدا استثنائيا تبحث عنه
اجلماهي���ر اليمنية املتعطش���ة لرؤية األبط���ال الذين لم
تعد تس���مع عنهم إال في كتب تاريخها املس���طورة قبل
 50سنة ،إبان ثورتيها السبتمبرية واألكتوبرية.
ويضي���ف« :كانت اجلماهير تبحث عن قائد جس���ور
يجسد الصمود والرجولة والشرف العسكري ويرفض
االنكس���ار رغ���م املؤام���رات الكبيرة التي اش���تركت بها
دول و أحزاب وقبائل ومش���ايخ وقادة عس���كريون فما
هان وال الن و ما قبل املساومة.
ويوضح األثوري أنه كان بإمكان القشيبي أن يخرج
م���ن عمران مبالين الدوالرات الت���ي أغدقها احلوثيون
وم���ن ورائهم الدعم اإلقليمي لكن���ه خرج ب�ما يفوق 60
رصاصة كانت نياش���ن ش���رف على جسده وخرج قبل
ذل���ك بحب مالي���ن اليمنين ال���ذي أبهره���م صموده و
شجاعته وصالبته ،ويس���تطرد« :فإلى جنة اخللد أيها
العمي���د املعم���د بطه���ر الت���راب اليمني املضم���خ بدمك
الزكي».

عالمة فارقة في مسيرة النضال

ويتحدث الدكت���ور حلمي اخلياط «طبيب عيون» عن
عقدين ونيف من الزمن هي الفترة التي قضاها العميد
الرك���ن حميد القش���يبي قائ���دا لل���واء  310بعمران في
خدمة الش���عب والوط���ن ،ويذهب إلى أن���ه وخالل هذه
الفت���رة ل���م تذكر أي حادث���ة وقعت بن أبن���اء احملافظة
وب���ن ه���ذا القائ���د أو أف���راده ومنتس���بي الل���واء «ألنه
ببس���اطه عندم���ا تتح���دث عن القش���يبي كإنس���ان فهو
ذاك الرج���ل العاق���ل واملتزن ،منصف ًا ف���ي تقييم الرجال
واملواق���ف ،وان حتدثت عنه عس���كري ًا فهو قائد ومعلم
شجاعا صنديد محب ًا لوطنه دون تكلف او متلق».
ويع���ود اخلياط قلي ً
ال إلى الوراء عند انتفاضة ثورة
فبراير الش���بابية الس���لمية الش���عبية ف���ي العام 2011
م ض���د نظ���ام صال���ح «ابى ه���ذا القائ���د إال أن يكون مع
الش���عب وأعل���ن تأيي���ده له���ذه الث���ورة وذل���ك بحماي���ة
الث���وار ،وظل ميارس مهام���ه الوطني���ة والطبيعية في
حفظ واستقرار الوطن ،وسجل هذا اللواء وهذا القائد
عند األحرار جبل شامخ وسد منيع».
ويتاب���ع الدكتور اخلياط« :ولكن قوى الش���ر باليمن
أحف���اد اإلمامة ،ونظام التوريث من الداخل وأعداء هذا
الش���عب أنظمة مس���تبدة ،جميعهم اتفق���وا على تدمير
هذا الس���د املنيع ،أوكلت املهمة لألول مبساندة الثاني
ومتوي���ل م���ن الثال���ث اله���دف الرئيس���ي القض���اء على
القائ���د القش���يبي ش���خصيا وعلى هذا الل���واء ألنه هو
مشروع وطني وقومي».
ويتح���دث ع���ن كي���ف أن القش���يبي زرع ف���ي ضب���اط

وجن���ود الل���واء املب���ادئ ف���ي ح���ب الوط���ن واحلف���اظ
عل���ى اجلمهورية وس���قى اجلن���ود الش���جاعة والثبات
والعزمية ،مشيد ًا بالثبات الذي سطره الشهيد البطل،
رغم شراسة هجمات قوى الشر واإلمامة والتخاذل ،إال
أنه���ا لم توهن من عزميت���ه بل زاده إصرار على الثبات
في امليدان ،وقال قولته الش���هيرة« :س���أقاتل ومعي كل
الش���رفاء من الل���واء  310حتى اخر طلق���ة ،ولن أخون
القس���م العس���كري الذي عاهدت به الله ثم الوطن على
حماية الوطن وس���المة أراضي���ه ..لن يدخلوها إال على
جثت���ي» ويس���تطرد اخلياط :فصدق ما ق���ال رحمة الله
تغشاه ،واستشهد بعد نفاذ ذخيرته وهو واقف يحمل
بندقيته مدافعا عن وطنه وشرفه العسكري.
ويختت���م حديث���ه بالقول :لق���د كان عالم���ة فارقة في
مسيرة النضال التي وقفت صخرة صماء أمام املسيرة
التفجيرية «داحش».

قائد جسور

أم���ا الش���اعر محم���د النش���اد ،فقد حتدث ع���ن رجال
يصنعون املواقف ويخلدهم التاريخ وتروي بطوالتهم
األجي���ال ألنهم قدم���وا دمائهم وارواحه���م رخيصة في
س���بيل الدف���اع عن وطنه���م ودينهم وعروبته���م ومنهم
العميد حميد القشيبي رحمه الله.
ويتابع النشاد« :ذلك القائد اجلسور الذي نال شرف
الش���هادة في خن���دق الدفاع ع���ن الث���ورة واجلمهورية
وض���رب اروع األمثلة في التضحية والفداء والوطنية.
لم يبيع نفس���ه للش���يطان ولم يتاجر في قضايا الوطن
املصي���ري كما فعل البعض م���ن اولئك اخلونة وبائعي
االوطان الذين باعوا انفسهم للشيطان وخانوا شرفهم
العس���كري مقابل حفنة من املال املدن���س امللطخ بدماء
جنودنا البواسل ولكن التاريخ لن يرحم».
ويؤك ��د الش ��اعر النش ��اد أن أح ��داث عم ��ران س ��تظل
تتص ��در ذاكرة التاريخ ،ويظل مقتل الش ��هيد القش ��يبي
وصمة عارفي جبن كل اخلونة واملرتزقة وجتار احلروب
الذين سيلعنهم التاريخ وتلعنهم األجيال القادمة».

ملحمة بطولية

وي���رى عبدالكرمي عب���اس الصعفاني «رج���ل أعمال»
أنه برحيل الفقيد القشيبي فقدت اليمن واحد من أبرز
أبنائها النجباء ،إذ أن الش���هيد البطل كان قامة سامقة
وقائد اس���تثنائي في زمن استثنائي ،سيذكره التاريخ
ف���ي انص���ح صفحاته وس���تظل االجيال تدرس س���يرته
العط���رة كع���ادة العظم���اء الذي���ن س���طروا اروع مالحم
البط���والت عل���ى م���ر التاريخ ،عل���ى عكس القتل���ة التي
س���تظل اللعن���ات تطاردهم احي���ا ًء واموات��� ًا وتطويهم
الى مزابل التاريخ وس���يذهبون الى مزبلة التاريخ غير
مأسوف عليهم !!
ويق���ول الصعفاني« :عزاؤن���ا ان هذه االرض الوالدة
التي اجنبت البطل حميد القش���يبي ومن قبله الزبيري
والنعم���ان وقام���ات ال يتس���ع املجال لذكرها س���تنجب
آالف االبطال النجباء ،وال نامت اعن اجلبناء !!»

محاكمة شعبية للقتلة

من جانبه يعتبر غالب السميعي «صحفي من حلج»
اللواء القش���يبي رجال وطني���ا ظل حتى آخر قطرة من
دمه يدافع عن الوطن وش���عر الناس في اليمن أن هناك
خذالن���ا القش���يبي والل���واء  310إزاء هجم���ات جماعة
احلوث���ي املس���لحة ومس���انديها م���ن قيادات عس���كرية
موالية للرئيس السابق.
ويوض���ح الس���ميعي أن القش���يبي أستش���هد ومتت
تصفيته من جهة معلومة وليست مجهولة كما يحصل
ف���ي عملي���ات االغتياالت الت���ي تتم في اليم���ن ،وهو ما
يس���تدعي قيام اجلهات املعنية الرسمية باتخاذ الالزم
إزاء القتل���ة وع���دم االكتفاء ببيان النع���ي الباهت الذي
قال أنه تأخر كثيرا.
وأك���د على ض���رورة أن تكون جنازة الش���هيد البطل
القش���يبي محاكمة رس���مية وش���عبية للقتلة والبد أن ال
يظل الصمت والتهميش للقش���يي ف���ي حياته ومماته،

مقترح ًا أن يطلق اسم «القشيبي» على عدد من شوارع
واملؤسسات تخليد ًا لذكراه البطولية العطرة ،وتذكير ًا
به وبجرم القتلة.
كم���ا ش���دد أنه الب���د أن تعلن الدول���ة تفاصيل عملية
اغتياله وأن تعلن للرأي العام من هم القتلة ،ويستطرد:
«ومبا أن القشيبي كان في مهمة وطنية فقضيته قضية
وطني���ة يجب االهتمام بها واعطاءه���ا أولوية» معتبر ًا
أي تفصير يعد تقصيرا وخيانة بحق الوطن.

تقديس الواجب

ويعتق���د التربوي محمد الراع���ي أن األبطال قليلون
ف���ي زم���ن (الرويبض���ة) ولع���ل الش���هيد البط���ل حمي���د
القش���يبي العنوان األبرز ه���ذه األيام للبطولة وتقديس
الواجب.
ويق���ول الراعي «لقد اختار له الل���ه ّ
أجل األيام لينال
فيه���ا الش���هادة ،وليس ذلك اال لق���در يعلمه الله تعالى،
وه���و اآلن ينع���م -بإذن الله -ومن خذلوه ال ش���ك أنهم
يجل���دون أنفس���هم وميوت���ون في اليوم مئ���ة مره -هذا
إن كان���وا ممن يحس���ون -أما إن فقدوا اإلحس���اس فقد
صاروا كائنات أخرى غير بشرية ،وهم كذلك ،رحم الله
الشهيد البطل وال نامت أعن اجلبناء واخلونة»
أم���ا ادري���س البخيت���ي «مغت���رب» فه���و ينظ���ر إل���ى
الش���هيد الراح���ل بأنه رجل صمد الى اخ���ر نفس فيعد
ً
ورج���ال وفي��� ًا لوطن���ه وش���عبه ،كما يرى
رم���ز ًا وطني��� ًا
أن استش���هاده به���ذه الص���ورة دلي���ل عل���ى ان هن���اك
خونة مس���تعدون أن يبيعوا ويضح���و بالوطن بأكمله
ألغراضهم الش���خصية ،لكن ال ي���زال الوطن بخير وفيه
أمثال القشيبي كثير.
ويقول البخيتي إن من قاموا بقتله أرادوا أن يوجهوا
ضربة قاضية لكل من يؤيد او قام مع الثورة الس���لمية،

ويؤك���د أن الدف���اع عن اجلمهورية ليس���ت مهمة فرد أو
جهة أو حزب ولكنها مهمة كل الش���عب أما الشهيد فقد
قام مبا يتوجب عليه وعلينا أن نكمل مسيرته.

محاوالت شريرة

ع���ارف العمري «مدير اإلعالم مبحافظة البيضاء -ال
يعتب���ر استش���هاد البطل حميد القش���يبي ح���دث عابر
ميكن ان مير بسهولة ،ويقول« :فمقتل البطل القشيبي
ه���ي اول���ى محاوالت القوى الش���ريرة لتدمير مش���روع
الدول���ة املدنية الت���ي بدأت مالمحه���ا تتضح من خالل
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني الشامل».
ويرى العمري أن مقتل رجل عس���كري كان له ش���رف
القت���ال ف���ي عدد ًا م���ن اجلبه���ات بحجم العمي���د الركن
حميد القشيبي س���يجعل الكثير من القادة العسكرين
واالمنين يضعون الف عالمة استفهام حول مستقبلهم
في ظل الس���كوت املطبق على مثل هكذا جرمية ،ولذلك
فه���و يدع���و إلى اتخ���اذ عدد ًا م���ن التدابي���ر التي تعيد
االعتبار للضمير الوطني والقسم العسكري.
وتؤكد ُنسيبة املخالفي أن الشهيد القشيبي صاحب
تاريخه مش���رف ،وأن الش���هادة اصطفاء رباني واكرام
م���ن الله له وحس���ن خامت���ة بعد نضاله املس���تميت في
الدفاع عن الوطن وثوابته.
وتعتق���د ُنس���يبة أن الش���هيد القش���يبي ق���دم روح���ه
رخيص���ة ليعل���م أبن���اء الش���عب وقيادات���ه أن الوط���ن
يحت���اج إل���ى التضحيات ،وأن قوى الش���ر لن ترتدع إال
إذا وجدت الشعب حي ًا يدافع عن قيمه وثوابته.
وتضيف« :بالنس���بة ملواقفه ف���ي أحداث عمران فلقد
كان الس���د املنيع ضد التم���دد احلوثي اإلرهابي ورجل
الدول���ة املخلص ال���ذي حاول انقاذها وس���قط ش���هيدا
دونها وحامي حماها».
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إسرائيل قد تعلن أحاديا إنهاء
العدوان على غزة

قال محلل عسكري إسرائيلي كبير إن تل
أبيب قد تعلن خالل أيام عن إنهاء عمليتها
العس����كرية عل����ى غ����زة ،ف����ي إج����راء أحادي
اجلان����ب ومش����ابه مل����ا فعلته ف����ي عدوانها
السابق على غزة عام .2009/2008
وق����ال احملل����ل العس����كري املع����روف
بصحيف����ة يديع����وت أحرون����وت ،ناح����وم
برينغ ،إن املجلس األمني املصغر قد يتخذ
ف����ي غضون ثالثة أيام قرار س����حب القوات
البري����ة من قطاع غ����زة ،واإلعالن من جانب
واح����د عن انتهاء عملي����ة «اجلرف الصامد»
بعد االنتهاء من تدمير األنفاق.
وف����ي حالة تواص����ل إط����الق الصواريخ
كما يقول برينغ -فإن املجلس قد يعلن عنعملي����ة جديدة حتت اس����م «صخ����رة صلبة»
يواص����ل فيها غارته وقصف����ه املدفعي على

أهداف في القطاع.
ويش����ير برين����غ إلى أن العملي����ة احلالية
حقق����ت ردعا م����ا ،وال حاج����ة ألي تفاهمات
جدي����دة م����ع حرك����ة املقاوم����ة اإلس����المية
(حم����اس) ،مضيف����ا أن الع����دد الكبي����ر م����ن
القتل����ى واجلرح����ى الذي وقع ف����ي صفوف
اجليش اإلسرائيلي فاجأ صناع القرار في
إس����رائيل الذين ل����م يتوقع����وا مقاومة على
هذا النحو.
ويؤك����د احملل����ل اإلس����رائيلي أن ع����دد
القتل����ى ف����ي صف����وف اجلي����ش حت����ول إلى
إجن����از بالنس����بة حلرك����ة حم����اس ،وه����و
أم����ر س����يئ بالنس����بة إلس����رائيل ،وأن تقدم
الق����وات البري����ة إل����ى عمق القط����اع وداخل
املناطق املأهولة بالس����كان قد يكبد اجليش
اإلسرائيلي مزيدا من اخلسائر.
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هآرتس« :إسرائيل» تبحث عن مخرج
بعد وقوعها في مصيدة

قال���ت صحيف���ة «هآرت���س» العبري���ة األربع���اء املاض���ي إن
«إس���رائيل» بات���ت بالفع���ل تبح���ث ع���ن طريق���ة للخ���روج من
ه���ذا املأزق ال���ذي لم تتمكن حت���ى اللحظة من حس���م نتائجه
لصاحلها ،أو حتى ترجيح الكفة جلانبها.
ووفقا للصحيفة فإن أحد اخليارات املطروحة هو سيناريو
شبيه بسيناريو اخلروج من عدوان عام .2006
وبحس���ب «هآرتس» ،تهدف «إس���رائيل» مبساعدة حلفائها
إل���ى «حتويل التوازن امليداني القائم» إلى انتصار سياس���ي،
حي���ث تت���داول احلكوم���ة نس���خ س���يناريو وقف ع���دوان عام
 2006بصيغ���ة فلس���طينية ،بحي���ث يتم اس���تصدار ق���رار من
مجل���س األمن يضمن حتقي���ق األهداف الت���ي عجزت حكومة
االحتالل وجيشها عن حتقيقها بالقوة العسكرية.
وقال تقرير للصحيفة إنه «بعد أسبوعني من احلرب ،وقف
إط���الق الن���ار ال يبدو ف���ي األفق ،واجلهود الدبلومس���ية التي
تش���ارك به���ا الواليات املتحدة ،مصر ،قط���ر ،تركيا والنرويج،
األم���ني الع���ام لالمم املتح���دة ،وعدد م���ن ال���دول األوروبية لم

تف���ض إل���ى صيغة إلنهاء احل���رب ،بل العكس ه���و الصحيح،
ف�»كثرة الطباخني أفسدت الطبخة».
وتتاب���ع الصحيف���ة أن «إس���رائيل» واقع���ة ف���ي مصي���دة،
فحم���اس ترف���ض وق���ف إط���الق الن���ار ،وانته���ى لق���اء رئيس
الدائ���رة السياس���ة حلركة حم���اس ،خالد مش���عل ،والرئيس
الفلسطيني ،محمود عباس ،في الدوحة ،بالفشل ،حيث رفض
مشعل معظم مقترحات عباس».
وتش���ير الصحيف���ة إل���ى أن احلكومة «اإلس���رائيلية» باتت
ت���درك أن م���ا كان ف���ي املاض���ي لم يع���د ممكنا الي���وم ،وتقول:
«إن وزراء ف���ي الكابيني���ت وموظف���ني كب���ار بات���وا على قناعة
ف���ي األيام األخيرة بأن الس���يناريو الذي اعت���ادوا عليه ،وهو
إجراء مفاوضات غير مباش���رة مع حماس بوس���اطة مصرية
والتوص���ل ف���ي نهاية املط���اف لصفقة لوقف إط���الق النار ،لم
يع���د فعاال وال تعمل هذه املرة ،وأنه ينبغي البحث على خطة
بديل���ة للخروج من احلرب ،خطة من النوع الذي جتد حماس
صعوبة في رفضها».

التعتيم على خسائر إسرائيل..الشواهد والدوافع
ألق���ى رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي األول (دافيد بن
غوري���ون) خطابا جماهيريا في الثاني والعش���رين من
يناير/كان���ون الثان���ي  ،1948اس���تعدادا إلعالن الدولة،
ق���ال فيه« :إنني أثق أنه يتوجب أن تكون هناك صحافة
ناق���دة ،لك���ن علينا أال نعط���ي معلومة للع���دو ،علينا أال
نساهم في دب الفزع في أوساط اجلمهور».
به���ذه الطريق���ة تفك���ر إس���رائيل ،وألج���ل لذل���ك فهي
تفرض رقابة عس���كرية عل���ى الصحفيني أثناء احلروب،
وحتى في األوقات الطبيعية ،ويعمل الرقيب العسكري
في اجتاهني ،األول :هو التحذير من نشر بعض املواد،
والثان���ي :توزي���ع م���واد يج���ب ع���دم التط���رق إليها في
وسائل اإلعالم.

الرقابة العسكرية

وقد عملت الرقابة العس���كرية -إل���ى ما قبل العدوان
على لبنان عام  2006-على فرض القيود والتعتيم على
األس���رار اإلس���تراتيجية كالس���الح النووي والعمليات
اخلارجي���ة جله���از املوس���اد ،الت���ي قد تس���بب إحراجا
إلس���رائيل م���ع ال���دول كاالغتي���االت وجم���ع املعلوم���ات
واملهم���ات اخلاص���ة ،لك���ن بع���د  2006ب���دأت الرقاب���ة
العسكرية توسع من سلطاتها ،فأجبرت وسائل اإلعالم
عل���ى ع���دم بث خطاب���ات ق���ادة املقاومة ك�»خالد مش���عل
وإس���ماعيل هني���ة» من حرك���ة حماس ،والناطق باس���م
كتائ���ب القس���ام و»حس���ن نص���ر الل���ه» أمني ع���ام حزب
الل���ه اللبنان���ي ،بعده���ا ط���ورت الرقابة م���ن إجراءاتها
وأجب���رت اإلعالم اإلس���رائيلي على عدم بث املهرجانات
اجلماهيري���ة الت���ي تق���ام ف���ي قط���اع غ���زة ،فض���ال ع���ن
مهرجانات حزب الله إال على شكل خبر صحفي عابر.
«بع���د  2006ب���دأت الرقاب���ة العس���كرية توس���ع م���ن
س���لطاتها ،فأجب���رت وس���ائل اإلع���الم عل���ى ع���دم ب���ث
خطاب���ات ق���ادة املقاوم���ة ث���م توس���عت لتمن���ع تغطي���ة
مهرجان���ات غ���زة وحزب الله ،كما ش���مل التعتيم أماكن
سقوط الصواريخ وأضرارها»
ث���م أصبح���ت الرقاب���ة العس���كرية تعتم عل���ى أماكن
س���قوط صواريخ املقاوم���ة بحجة أن املقاومة تس���تفيد
منه���ا ف���ي توجي���ه الصواري���خ ،لك���ن اإلع���الم كان يذكر
اإلصاب���ات واألض���رار ،إال أن األم���ر اختل���ف في احلرب
عل���ى غ���زة حي���ث منع احلدي���ث ع���ن اإلصاب���ات املادية
والبشرية ما دون القتل واختصر احلديث عن القتلى.

شواهد على التعتيم
نرك���ز في احلديث عن التعتيم اإلعالمي اإلس���رائيلي
عل���ى اخلس���ائر املادي���ة والبش���رية م���ن ثالثة ش���واهد
مختلف���ة تعزز فرضية أن الرقابة العس���كرية تعتم على
بعض أماكن س���قوط الصواريخ ف���ال تفصح عن مواقع
سقوطها أو األضرار التي جنمت عنها.
الش���اهد األول :تقري���ر اس���تخباراتي للمقاوم���ة
الفلسطينية في كتائب القسام (حصلنا على جزء منه)،
يس���تند التقري���ر إل���ى جه���د معلوماتي واس���تخباراتي
باإلضاف���ة إل���ى معلوم���ات مت احلص���ول عليه���ا م���ن
الفلس���طينيني القاطن���ني ف���ي أراض���ي ( 1948ع���رب
الداخل).
م���ا حصلن���ا علي���ه يتح���دث ع���ن عش���رين موقع���ا مت
اس���تهدافها ،وه���ي مجرد عين���ة من العديد م���ن املواقع
التي استهدفت ،ولم يتطرق اإلعالم لها.
الش���اهد الثان���ي :عب���ارة ع���ن وثيق���ة ص���ادرة م���ن
مكت���ب رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي ،تتح���دث عن عزل
حاخ���ام مدين���ة ا ْبنِ ���ي بْراك بس���بب حديث���ه للمواطنني
اإلس���رائيليني في املدينة بأن الصواريخ لن تسقط على
املدين���ة مم���ا يخال���ف تعليم���ات اجلبهة الداخلي���ة ،فقد
س���قطت الصواري���خ وق���د وقع���ت إصابات ف���ي صفوف
اإلس���رائيليني ،واجلدي���ر ذكره هنا أن ه���ذه املدينة هي
م���ن املدن الت���ي يقطنها املتدينون اإلس���رائيليون الذين
يؤمن���ون بنب���وءة احلاخ���ام ويصدقون قول���ه على قول
احلكومة.
الش���اهد الثال���ث :كش���ف موق���ع «والال» اإلس���رائيلي
ع���ن اعتقال مجموعة من ثالثة أف���راد من مدينة القدس
بتاري���خ  2014/7/16كان���وا يعمل���ون في أح���د مواقع
البناء في مدينة أس���دود ،قاموا بتصوير إحدى رشقات
الصواري���خ باجت���اه املدين���ة ومت نش���رها عل���ى موق���ع
فيس���بوك ،وق���د مت توجي���ه تهم���ة اإلرهاب لهم بس���بب
صيحات التكبير وخرق الرقابة العسكرية.

فشل القبة احلديدية

لق���د روج���ت له���ا احلكوم���ات اإلس���رائيلية من���ذ
ع���دوان  2008-2009عل���ى أن القب���ة احلديدي���ة أح���د
احلل���ول الرئيس���ية ملنع تس���اقط الصواري���خ على املدن
اإلس���رائيلية ،وفي ه���ذه املواجهة تدعي إس���رائيل بأن
القبة احلديدية تتصدى لكافة الصواريخ ،وهنا نسجل

ثالث مالحظات على القبة احلديدية تؤكد فشلها وهي:
«يتح���دث اإلعالم اإلس���رائيلي عن ثمان���ي منظومات
للقب���ب احلديدي���ة ،وكل منظوم���ة تغطي مدين���ة واحدة
بواق���ع ثماني مدن محمية بنظام القبة احلديدية ،ولكن
املناط���ق التي تطلق عليها املقاومة الصواريخ تزيد عن
خمسني مدينة «
 1يتح���دث اإلع���الم اإلس���رائيلي بأن ل���دى احلكومةثمان���ي منظومات للقبب احلديدية ،وكل منظومة تغطي
مدين���ة واح���دة بواقع ثمان���ي مدن محمي���ة بنظام القبة
احلديدي���ة ،ولك���ن املناطق الت���ي تطلق عليه���ا املقاومة
الصواري���خ تزي���د عن خمس���ني مدين���ة وبالتال���ي تبقى
هناك  42مدينة ال حتميها منظومة القبة احلديدية.
 2حتدث���ت صحيفة يديع���وت أحرونوت قبل أيام أنعدد الصواريخ التي سقطت على املدن اإلسرائيلية بلغ
م���ا يق���ارب  1350صاروخ���ا ،في حني تتح���دث املصادر
الرس���مية اإلس���رائيلية عن أن القبة احلديدية أس���قطت
م���ا يق���ارب  230صاروخ���ا أي بواق���ع  15%فق���ط م���ن
الصواريخ التي تسقط على املدن اإلسرائيلية.
 3إس���رائيل تخ���دع بالص���ور وتقدمه���ا دلي���ال علىإس���قاط صواريخ املقاومة عبر بثه���ا صورا النفجارات
في اجلو أو مواقع اعتراض القبة احلديدية للصواريخ،
فم���ن الناحية العملية تعمل القبة احلديدية على إطالق
صاروخ���ني أو ثالث���ة مع انطالق كل ص���اروخ من قطاع
غزة للتصدي له ،وفي حال عدم التصدي يعمل صاروخ
القب���ة عب���ر نظ���ام االنفج���ار الذاتي على مس���افة س���تة
كيلومترات في اجلو حتى ال يكمل س���يره ويس���قط على
أحد التجمعات اإلسرائيلية.
ويعن���ي ذل���ك أن���ه ليس بالض���رورة أن يك���ون كل بث
لعملي���ة تص���د للصواري���خ ميث���ل اعتراض���ا له���ا ،ألن
صواري���خ القبة تنفجر بش���كل ذاتي وه���ذا ما أكد عليه
موتي ش���يفر خبير هندس���ة الطيران والفضاء واحلائز
عل���ى جائ���زة أمن إس���رائيل حيث ق���ال« :ال يوجد اليوم
أي ص���اروخ يس���تطيع اعت���راض صواري���خ أو قذائ���ف
صاروخي���ة ،جمي���ع االنفج���ارات الت���ي نش���اهدها ف���ي
األج���واء ه���ي تدمير ذات���ي ،واألجزاء الت���ي نراها على
األرض تعود للقبة احلديدية نفسها».

دوافع التعتيم

تعتب���ر إس���رائيل أن املواجهة مع قط���اع غزة تندرج

ضم���ن املواجه���ات احمل���دودة فض���ال ع���ن ح���زب الل���ه،
وتختل���ف ع���ن املواجه���ة العربي���ة الكالس���يكية ،وه���ي
بالنسبة لها مواجهة وعي ال يوجد فيها حسم عسكري
عل���ى األرض ،ول���ذا فإن اإلعالم هو ال���ذي يحدد من هو
املنتصر ،وهو أحد أهم أدوات املعركة ،وترى أن إخفاء
األضرار واإلصابات جزء من معركة الوعي التي حتاول
االنتصار فيها.
«رغم انتشار مواقع التواصل االجتماعي والصحافة
احلرة فإن الرقابة العسكرية ما زالت لها الكلمة الفصل
ف���ي ذلك ،حيث بإمكانها الدخول على أي من حس���ابات
مواقع التواصل االجتماعي وحذف ما فيه من معلومات
أو صور تخالف الرقابة»
هذا فضال عن أنها ال تريد للجبهة الداخلية أن تتأثر
وتصاب باإلحباط في ظل حديث احلكومة اإلس���رائيلية
ع���ن ق���وة ردع اخلصم وأهمي���ة احلفاظ عل���ى صورتها
أم���ام جيرانها العرب ،وهي الصورة التي تؤكد تفوقها
العسكري وعدم تأثرها بأدوات املقاومة الفلسطينية.
إضافة إلى محاولة إس���رائيل عدم اإلدالء مبعلومات
تفي���د املقاوم���ة الفلس���طينية ف���ي توجي���ه الصواري���خ
لتحدي���د اإلصاب���ة بدقة ،مع إحباط ال���روح املعنوية لها
ودفعها للبحث عن بدائل للصواريخ.
ويبق���ى التعتي���م اإلعالم���ي ف���ي احل���رب احلالية هو
األكث���ر واألش���د باملقارن���ة م���ع احل���روب واملواجه���ات
السابقة بني املقاومة واالحتالل.
ورغ���م انتش���ار مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي
والصحاف���ة احل���رة فإن الرقابة العس���كرية ما زالت لها
الكلم���ة الفصل في ذلك ،حيث بإمكانها الدخول على أي
من حسابات مواقع التواصل االجتماعي وحذف ما فيه
م���ن معلومات أو صور تخال���ف الرقابة ،وميكنها أيضا
معاقب���ة من يخالف تعليماته���ا بهذا الصدد ،فاحلوادث
السابقة من اعتقال ومعاقبة اجلنود الذين قاموا بنشر
صور للقواعد العسكرية تشكل رادعا قويا لهم.
وعل���ى الرغ���م من ق���وة الرقاب���ة العس���كرية وقيودها
عل���ى اإلعالميني واملواطنني اإلس���رائيليني فإن املقاومة
ل���م يقتصر تط���ور أدائها فقط على املي���دان ،بل تطورت
في ش���تى املجاالت ،فأصبحت تنافس العدو في احلرب
النفس���ية ،وتكس���ر احتكار التعتي���م اإلعالمي وتتحدى
االحتالل باملعلومات التي متتلك.
< املصدر  :اجلزيرة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا
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مسجد ودار مصعب بن عمير بصعدة أمنوذج يكشف حقيقة «املسيرة القرآنية»
تواصل للش��هر الثاني على التوالي مليشيات الحوثي المسلحة احتالل جامع ودار مصعب للقرآن الكريم
وكذلك المركز الشرعي بمنطقة الطلح التابعة لمديرية سحار شمال محافظة صعدة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي المسلحة تواصل لليوم ال�  35على التوالي احتاللها وتمركزها
في جامع ودار مصعب للقرآن الكريم وكذلك المركز الش��رعي التابع لمؤسس��ة الف��اروق التنموية إضافة
إل��ى نهب و مص��ادرة جميع الممتلكات التابعة للجامع والدار والمركز الش��رعي من أث��اث وأجهزة ومبانٍ
وكل الممتلكات التشغيلية التابعة لها معتبرين تلك الممتلكات غنيمة ُكبرى كونها تُقدر بأكثر من 250
مليون ريال يمني  . .والذي اقتحمته في النصف األخير من شهر يونيو الماضي.

محمد العبادي
نبذه تعريفية :عن هذا احملضن التربوي:
< جامع ودار مصعب بن عمير واملركز الش� � ��رعي
مبحافظة صعدة ..يقع مبنطق� � ��ة الطلح التابعة ملديرية
سحار شمال محافظة صعدة يبعد عن مركز احملافظة
بقرابة  15كيلو متر شما ًال فقط..
< اجلام� � ��ع و الدار و املركز الش� � ��رعي هما عبارة
ع� � ��ن ثالثة مباني بجان� � ��ب بعضهم اآلخر داخل حوش
واح� � ��د ..ك ًال منهم يكمل اآلخر ..مع اس� � ��تقاللية كال
منهم من حيث اإلدارة والبرنامج التعليمي.
< جامع مصعب بن عمير:
مت تشييد صرح اجلامع في عام 2007م علي نفقة
فاعل خير على قطعة أرض تبلغ مساحتها قرابة 600
متر مربع.
< دار مصعب بن عمير:
مت تأسيس دار مصعب للقرآن الكرمي عام 2009م
و الذي اتخذ من أرضية اجلامع صرح ًا له ومت تشييد
مبن� � ��ى الدار عل� � ��ى تلك األرضية ...تخ� � ��رج منه خالل
الفت� � ��رة املاضية عدد  41طالب � � � ًا من مختلف مديريات
احملافظ� � ��ة فيما عدد  75طالب ًا هم من مت حرمانهم من
مواصلة حفظه� � ��م للقرآن الكرمي حيث كانوا ال يزالون
يواصلون تعليمهم في الدار.
< املركز الشرعي ..فرع مؤسسة الفاروق التنموية:
مت افتتاح� � ��ه بتاريخ 2010م وتخ� � ��رج منه عدد 52
طالب ًا م� � ��ن مختلف مديريات احملافظ� � ��ة فيما عدد 17
طالب ًا هم من مت حرمانهم من مواصلة التعليم.

التفاصيل في التقرير التالي...

جلماع���ة احلوث���ي مواق���ف عدائية كثي���رة ومتعددة
م���ع كل محض���ن تربوي يهتم بالق���رآن الكرمي و علومه
الش���رعية إضاف���ة إل���ى رفضهم بالقب���ول مبناؤيهم في
الفك���ر واملعتقد ومحاربتهم في مس���اجدهم واقتحامها
والس���يطرة عليها و طرد أصحابه���ا األصليون كونهم
من اجلماعات األخرى التي التدين لهم بالوالء.
دار و جام���ع مصع���ب ب���ن عمي���ر و املركز الش���رعي
مبحافظ���ة صعدة أمنوذج االعتداءات املتكررة جلماعة
احلوثي والذي س���عت إلى السيطرة عليه متخذة عددا
م���ن األس���اليب اإلرهابي���ة والعدائي���ة لتحقي���ق ذل���ك...
ولسان حالهم يقول نحن ضد كل محضن تربوي يسعى
خلدمة كتاب الله وس���نة رس���وله محمد صلى الله عليه
وس���لم ..مؤكدين م���ن خالل ذلك على ع���دم قبولهم بأي
طرف أو جماعة أخرى مناوئة لهم معلنني عدم قدرتهم
ورفضه���م للتعايش مع مناوئيهم ضمن نطاق جغرافي
واح���د ..فخطفت واعتقلت وهددت املئات من رواد هذا
احملضن التربوي بل وضربت وهجرت العشرات منهم
إضاف���ة إلى اقتحامها له���ذا احملضن التربوي أكثر من
مرة و مصادرة ممتلكاته بالكامل.

حصائية تقريبية باالعتداءات:

و ف���ي إحصائي���ة س���ريعة جلرائ���م احلوث���ي بح���ق
العامل���ني و الط���الب ف���ي دار وجامع مصع���ب واملركز
الشرعي وروادهما من الناس اآلخرين فإن اإلحصائية
بلغ���ت ط���وال الفترة من���ذ ب���دء أول اعت���داء نفذته تلك
املليشيات بتاريخ  3مايو 2013م:
 35ش���خص م���ن مت اختطافه���م منه���م  17من طالب
ال���دار واملركز والش���رعي فيما ع���دد  7أفراد من معلمي
ال���دار واملركز و 8أش���خاص م���ن رواد اجلامع وجيران
الدار إضافة إلى طاقم قناة سهيل الفضائية املكون من
 3أف���راد وه���م مراس���ل القناة واملصور وش���خص ثالث
كان برفقتهم.

فيما مت االعتداء بالضرب املبرح على عدد  22طالب ًا
م���ن طالب الدار ..و 2من خطباء اجلامع وطقمني لقناة
سهيل
ومت استدعاء وتهديد عدد  57شخص ًا منهم عدد 45
ف���رد ًا من الطالب والعاملني في الدار واملركز الش���رعي
فيما  12ش���خص من رواد وجي���ران اجلامع هذا طوال
األعوام املاضية.
بينم���ا تق���در إجمال���ي املبال���غ املنه���وب والتي متت
مصادرتها علي طالب الدار واملركز الشرعي والعاملني
فيهم���ا إضاف���ة إل���ى نهب ومص���ادرة جمي���ع ممتلكات
اجلام���ع ال���دار واملركز الش���رعي بتكلف���ة إجمالية تبلغ
أكثر من  250مليون ريال ميني.
ونتركك���م حاليا مع مقتطفات بس���يطة من مسلس���ل
االعتداءات املتكررة بحق هذا احملضن التربوي...
����� فف���ي تاري���خ 2012/3/23م مت اقتح���ام املرك���ز
الش���رعي التابع ملؤسس���ة الفاروق التنموية و مت نهب
و مص���ادرة جميع ممتلكاته ف���ي حينه و حتميلها عبر
ناقالت حوثية خاصية إلى جهة مجهولة..
وف���ي بي���ان ص���ادر ع���ن ف���رع التجم���ع اليمن���ي
لإلصالح:باحملافظ���ة ق���ال في���ه »:إنه في متام الس���اعة
السادسة والنصف من صباح يوم اجلمعة املوافق 23
 2012 / 3 /م قام���ت مجموع���ة مس���لحة م���ن عناص���ر
احلوث���ي في مدينة صعدة منطقة قحزه باقتحام املركز
الش���رعي التابع ملؤسس���ة الف���اروق التنموية اخليرية
واالعت���داء على احلارس ونهب كاف���ة محتويات املركز
ونقلها على منت عدد من الس���يارات إلى جهة مجهولة،
ه���ذا وقد س���بق أن داه���م املركز مجموعة مس���لحة في
الليلة السابقة وقاموا بتفتيشه كام ً
ال ثم خرجوا منه».
����� وف���ي تاري���خ  13يوني���و 2013م مت اختطاف عدد
ثماني���ة من طالب املركز الش���رعي بنقط���ة أمنية تابعة
لتل���ك املليش���يات املس���لحة بجب���ل املنم���ار ومت نه���ب
ومصادرة أجهزتهم احملمولة « البتوب « أثناء عودتهم
م���ن دورة ف���ي عل���وم احلاس���وب مبرك���ز احملافظة ومت
التالع���ب والعب���ث بها قب���ل إرجاعها بعد قرابة ش���هر
من نهبها عليهم و توجيه تهمة مش���اركتهم في أعمال
لصال���ح خلي���ة إرهابيه تعم���ل لزعزعة أمن واس���تقرار
احملافظ���ة .ثم اش���ترط احلوثيون عل���ى أهالي الطالب
الت���ي قام���ت باحتج���از أجهزته���م أن يق���وم الط���الب
بتس���جيل تصريحات لقناة املس���يرة يكذبوا فيها قناة
س���هيل وأن جماعة احلوثي لم تأخذ منهم شيء ليعود
األهالي إلي منازلهم بخفي حنني نتيجة تعنت احلوثي
ورفضهم إرجاع ما نهبوه على أبنائهم.
وفي تاريخ  3مايو 2013م مت اقتحام جامع مصعب
لتردي���د الصرخ���ة احلوثي���ة املش���ؤمة وه���ذا كان أول
اقتحام للجامع.
وف���ي تاري���خ  10مايو 2013م ك���رروا إقتحام جامع
مصعب وقاموا بإحتجاز خطيب اجلمعة و نهب هاتفه

احملمول بالقوة..
و في تاريخ  17مايو 2013م مت اإلعتداء على طالب
دار مصع���ب للق���رآن الك���رمي و ضرب العش���رات منهم
ضرب��� ًا مبرح��� ًا البع���ض منه���م مت���ت إصابت���ه بجروح
خطي���رة ..إضافة إلى ضرب خطيب اجلامع األس���تاذ/
ولي���د عيظ���ة ضرب��� ًا مبرحا مت نقل���ه على إثره���ا هو و
ع���دد م���ن الطالب إلى إح���دى املستش���فيات بالعاصمة
صنع���اء ..إضافة إلى مصادرة عدد من هواتف الطالب
احملمولة.
و في التاريخ نفس���ه مت اختطاف طاقم قناة س���هيل
أثن���اء نزوله���م إل���ى اجلام���ع لتغطية وتس���جيل خطبة
اجلمع���ة بجام���ع مصع���ب واالعت���داء عليه���م بالضرب
املبرح قبل إطالقهم في اليوم الثاني من االختطاف ..و
مت مصادرة كاميرا القناة وكاميرا أخرى.
وف���ي  24ماي���و 2013م مت تك���رار املش���هد اقتح���ام
اجلام���ع ومحاصرت���ه م���ن كل االجتاه���ات وقبي���ل بدء
خطبة اجلمعة توجه أحد أفراد تلك العصابة احلوثية
املس���لحة إلي خطيب اجلامع فور صعوده املنبر ووجه
له رس���الة تهديد ش���ديدة اللهجة ملزم ًا له بان يتحدث
ع���ن أمري���كا وإس���رائيل وع���ن املارين���ز أنه���م انتهكوا
السيادة اليمنية واقتحموا عدد من املنازل في محافظة
حل���ج وف���ي حالة لم يتحدث عن ذلك فال يلوم إال نفس���ه
وأنه سيكون مصيره مصير اخلطيب السابق.
وف���ي تاريخ  31ماي���و 2013م مت تكرار املش���هد من
اقتح���ام و محاص���رة اجلام���ع و بع���د ص���الة اجلمع���ة
مباش���رة توجه عدد من مليش���يات احلوثي إلي خطيب
اجلامع الس���تدعائه إل���ى خارج اجلامع ث���م ضربه كما
فعل���وا باخلطي���ب الس���ابق وعندما وصل���وا إلى عنده
واقت���ادوه بالقوة إلخراجه .نهضت جموع من املصلني
ف���ي اجلامع واعترضوا على إخراجه ومنعوهم بالقوة
مما دفع مبس���لحي احلوثي إلى استخدام القوة داخل
املس���جد فانهالوا عليهم بالضرب بأعقاب البنادق ..إال
أن جموع املصلني استطاعوا إنقاذ اخلطيب من قبضة
تلك العصابة وإبقائه معهم داخل اجلامع متحملني في
سبيل ذلك كل ما حصل لهم من ضرب بأعقاب البنادق
واألسالك الكهربائية املعدة سلفا.
وف���ي تاري���خ  12يولي���و 2013م مت اقتح���ام مزرع���ة
ال���دار ونهب جمي���ع الثمار منه���ا ..وذلك أثن���اء خطبة
اجلمعة والصالة
وفي تاريخ 20يوني���و2013م مت اقتحام جامع ودار
مصعب وطرد جميع العاملني فيه وهذا اليوم الس���ابق
للجمع���ة وإج���راء العديد م���ن األعمال كخ���در اجلدران
وتعلي���ق ش���عاراتهم بداخ���ل املبان���ي التابع���ة لل���دار
واجلامع واملركز الش���رعي إضافة إلى رسم شعاراتهم
من اخلارج وبشكل كبير.
ه���ذا باإلضاف���ة إل���ى اس���تمرار عصاب���ات احلوث���ي
املس���لحة طوال الفترة بدء ًا من تاري���خ  3مايو 2013م

اقتحامه���ا لل���دار واجلام���ع كل ي���وم جمع���ة ونش���ر
مس���لحيهم لتطويق املكان وإرعاب الناس بغية صدهم
عن احلضور للجامع هذا باإلضافة إلى اإلش���اعة التي
يبثونه���ا ف���ي أوس���اط الن���اس بخطورة ه���ذا احملضن
الترب���وي و تأكيده���م عل���ى مالحق���ة رواده من الطالب
و املعلمني س���عي ًا منهم إلى إقناع أولياء أمور الطالب
بتل���ك اإلش���اعات و منع أبنائهم م���ن مواصلة تعليمهم
و فصله���م من���ه ..غي���ر أن ال ه���ذا و ال ذاك حتقق لهم...
فكل جمعة ورواد اجلامع في زيادة إضافة إلى اإلقبال
الكبي���ر م���ن قبل الط���الب للتس���جيل في ال���دار واملركز
الشرعي...
وبع���د كل ه���ذا تص���ل تلك املليش���يات املس���لحة إلى
قناع���ة تامة بعدم ج���دوى تلك اإلش���اعات واملضايقات
االعت���داءات بح���ق هذا احملضن الترب���وي ورواده ليتم
إقدامه���م على القرار األخير وه���و اقتحام جامع و دار
مصعب و املركز الش���رعي و التمركز فيه بعد السيطرة
علي���ه و نهب جميع املمتل���كات التابعة لها والتي تقدر
بأكثر من  200مليون ريال ميني..
وقد مت ذلك بإشراف مباشر من قبل القيادي احلوثي
 /ط���ه املدان���ي و املكن���ى أبو حس���ن و مت ذل���ك بتاريخ
2014/6/22م ليتم بع���د االقتحام اختطاف مدير الدار
وقرابة خمس���ة عش���ر آخرين من معلم���ي وطالب الدار
واملركز الشرعي إضافة إلى اختطاف خمسة مواطنني
كانوا يؤدون الصالة بداخل اجلامع فقط..
و بع���د أكث���ر من  12س���اعة مت إخضاعه���م للتحقيق
خالله���ا مت اإلف���راج عن ط���الب الدار فيم���ا مت مواصلة
احتج���از املعلم���ني واملواطن���ني املختطف���ني لفت���رات
متفاوت���ة وص���ل أقصاه���ا م���دة أس���بوعني ..بينم���ا
واصلت تلك املليش���يات املسلحة اختطاف مدير الدار..
ليت���م اإلفراج عن���ه بتاري���خ 2014/7/7م بع���د اقتحام
منزل���ه و تروي���ع أف���راد أس���رته و تفتيش���ه بالكام���ل و
العب���ث بأغراض���ه الش���خصية ..إضاف���ة إل���ى اتهام���ه
بأن���ه م���ن خاليا القاع���دة العامل���ة على زعزع���ة و أمن
محافظ���ة صع���دة و أنه من منف���ذي العملية االنتحارية
والتفجيرات اإلرهابية باحملافظة ..الخ.
وتس���تمر تل���ك املليش���يات املس���لحة متركزه���ا
وس���يطرتها على دار وجامع مصعب واملركز الش���رعي
حتى حلظة كتابة هذا التقرير معتبرين كل تلك األعمال
الت���ي قام���وا به���ا م���ن نه���ب و س���رقة ممتل���كات الدار
واجلامع واملركز الشرعي وبعض ممتلكات الطالب من
أجهزة كمبيوتر و تلفونات محمولة ..كل تلك في رأيهم
هي غنيمة لهم كونهم أخذوها على أناس ال يخضعون
لفكره���م اإلمام���ي التجهيلي والذي يس���عون من خالله
إل���ى تعبي���د أبن���اء اليمن لفئ���ة مح���ددة اصطفاها الله
«بحس���ب عقيدته���م « اصطف���اء خاص��� ًا وفضله���ا علي
غيرهم من البشر.
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د .حيدر الصافح

> محمد اخلميسي

شهر التوبة والغفران
ش���هر رمض���ان ش���هر التوب���ة والغفران،
جعله الله محطة س���نوية نستعرض عندها
أعمالن���ا ف���ي ع���ام مض���ى ونتع���رف عل���ى
أخطائن���ا وخطايان���ا فنطرحها ع���ن كاهلنا
نتطه���ر منها بتوبة صادقة عامة نصلح بها
أنفسنا وأحوالنا وأوضاعنا.
خاب وخس���ر من أدرك رمضان ولم يغفر
له ،فقد ورد في السنة النبوية على صاحبها
أفضل والصالة والس���الم أنه قال(:رغم أنفه
من أدرك رمضان ولم يغفر له) ،ومغفرة الله
لعب���اده إمنا تك���ون باس���تغفارهم وتوبتهم،
والتوب���ة :إق���الع ع���ن الذن���وب واملعاص���ي
واآلث���ام ،وع���زم عل���ى ع���دم الع���ود إليه���ا،
وإص���الح مل���ا ترت���ب عليه���ا م���ن فس���اد في
عالقتنا وأحوالنا.
وم���ا ه���ذه الذن���وب واملعاص���ي واآلث���ام
إال مخالف���ات خالفناه���ا ألوام���ر الل���ه تعالى
ورس���وله صلى الله عليه وسلم ونواهيهما،
فترك م���ا أمرنا الل���ه بفعله ذن���ب ومعصية،
وفعلن���ا مل���ا نهان���ا الله عنه ذن���ب ومعصية،
والل���ه تعال���ى ما تعبدنا إال مب���ا فيه جناتنا
وصالحن���ا وفالحنا وس���عادتنا ف���ي حياتنا
األول���ى واآلخ���رة ،فكل حكم م���ن أحكام دينه
وش���رعه حق وع���دل ورحمة ،وكل م���ا أمرنا
الله به هو املعروف الذي به صالح أنفس���نا
وص���الح حياتن���ا الفردي���ة واجلماعي���ة ف���ي
مختل���ف نواحيه���ا ومناش���طها ،وص���الح
عالقاتن���ا مع ربنا ومع أنفس���نا ومع أهلينا
وأقاربن���ا وذوي أرحامنا ومع جيراننا ومع
مجتمعن���ا كل���ه وأمتن���ا ،وم���ع البيئ���ة التي
نعي���ش فيه���ا ،ومع الناس كاف���ة ومع الكون
والذي نعيش ضمنه واألرض التي نسكنها
ونعمرها ومع احلياة واألحياء.
وكل م���ا نهان���ا الل���ه ورس���وله عن���ه ه���و
الفك���ر الذي يفس���د علينا أنفس���نا وأحوالنا
وأوضاعن���ا وعالقاتنا ،فالصالح واإلصالح
إمنا يكون بالتزامنا مببادئ ديننا وأحكامه،
وبامتث���ال أوام���ره ونواهيه ،والفس���اد إمنا
يك���ون مبخالفتن���ا ملب���ادئ دينن���ا وأحكامه،
ومتردنا عل���ى أوامره ونواهي���ه ،ولهذا قال
العالم���ة ب���ن القي���م رحم���ه الله ف���ي تعريفه
للفس���اد  :الفس���اد ه���و الذن���وب واملعاصي
ونتائجها وآثارها.
ف���ال ص���الح وال إص���الح إال بالتوب���ة من
الذن���وب واملعاص���ي ،فبها نس���تبدل الباطل
باحل���ق والظل���م بالع���دل ،والش���ر باخلي���ر،
واملنكر والفساد باملعروف والصالح.
فمت���ى ما أقبلن���ا على الله جميع ًا حكام ًا
ومحكوم���ني وخاص���ة وعام���ة بتوب���ة عامة
اختف���ت به���ا مظاه���ر االنح���راف األخالق���ي
والس���لوكي م���ن حياتن���ا وح���ل محله���ا
االستقامة على صراط الله املستقيم أخالق ًا
وسلوك ًا.
واختف���ت به���ا مظاه���ر عق���وق الوالدي���ن
وإضاع���ة األوالد ،وقطيعة الرحم من حياتنا
األس���رية وح���ل محله���ا الب���ر واإلحس���ان
وحس���ن الرعاية ،واختفت مظاهر التباغض
والتقاط���ع والتداب���ر والتخاذل م���ن حياتنا
االجتماعية وحلت محله���ا مظاهر التعارف
والتفاه���م والت���واد والتعاط���ف والتراح���م
والتعاون والتكافل.
واختفت بها مظاهر االستبداد والطغيان
السياس���ي والظلم االجتماعي ،وحل محلها
مظاه���ر االلتزام بها قوال وعمال وترك املنكر
وهجره إلى االلتزام باملعروف قوال وفعال.
وم���اكان للفس���اد والظل���م أن يعي���ش في
مجتمعن���ا وأمتن���ا ل���و أن أهلها تاب���وا إلى
الل���ه م���ن فع���ل املنك���رات أو الرض���ى بها أو
املتابع���ة علها أو الس���كوت عنها أواإلحجام
ع���ن إنكارها والتع���اون على تغييرها ،وهذا
الش���هر الكرمي فلنجعل منه موس���م ًا للتوبة
الصادق���ة والتداع���ي إليه���ا والتواصي بها
واحلث عليها ،لتتنزل بذلك رحمة الله علينا
ومعونت���ه لن���ا ونصل���ح أنفس���نا وأحوالن���ا
وأوضاعنا.

لعيد الفطر املبارك أحكام وسنن شرعها
اإلسالم ومنها:
أو ًال :اس���تحباب التكبير ف���ي ليلة العيد
وحت���ى حض���ور اإلم���ام للص���الة وصيغ���ة
التكبي���ر « :الل���ه أكب���ر ،الله أكب���ر ،ال إله إال
الل���ه ،الل���ه أكب���ر ولل���ه احلم���د « .وينبغ���ي
للرج���ال أن يرفع���وا أصواتهم به���ذا الذكر
ً
عم���ال بقول���ه
العظي���م ف���ي كل األماك���ن
سبحانه } :وَ ِل ُتكْمِ ُلوا ا ْلعِ َّد َة وَ ِل ُتك ِ َّب ُروا ال َّل َه
عَ َلى َما هَ دَا ُك ْم وَ َلعَ َّل ُك ْم ت ْ
َش ُك ُرونَ {.
ثاني��� ًا :يس���ن أن ي���أكل اإلنس���ان مترات
وت���ر ًا قب���ل اخل���روج ملصل���ى العي���د اقتدا ًء
بالنبي (ص).
ثالث��� ًا :ويس���ن أن يلب���س أحس���ن ثيابه
عن���د خروج���ه للعي���د وه���ذا للرج���ال ،أم���ا
النس���اء فال يحل له���ن أن يخرجن بزينتهن
متطيب���ات إلى املصل���ى أو متبرجات لقوله

(ص) ( :وليخرجن تفالت ).
رابع��� ًا :اس���تحب بع���ض العلم���اء أن
يغتس���ل اإلنس���ان لصالة العيد كما ش���رع
للجمعة وذلك الجتماع الناس.
خامس��� ًا :ص���الة العي���د وق���د أجم���ع
املس���لمون عل���ى مش���روعيتها وم���ن تركها
بغي���ر عذر فهو آث���م ؛ ألن النبي  rأمر حتى
ذوات اخل���دور والعوات���ق وم���ن ال ع���ادة
له���ن باخل���روج أن يحضرن مصل���ى العيد
ويشهدن اخلير مع املسلمني.
سادس��� ًا :إذا كان���ت ص���الة العي���د ف���ي
اجلوام���ع الكبي���رة فيس���ن ص���الة ركعت���ني
حتية املسجد ،أما إذا كانت في اجلبانة في
م���كان مخصص خارج البلد للصالة فليس
له أن يصلي ركعتني عند جمهور العلماء.
والبع���ض ق���ال :بج���واز ذل���ك واملس���ألة
واسعة فال حرج على من صلى وال على من

لم يصل وال إنكار.
س���ابع ًا :من أح���كام يوم عي���د الفطر أنه
تف���رض فيه زكاة الفطر فقد أمر النبي عليه
الص���الة والس���الم أن تخ���رج قب���ل ص���الة
العي���د ،ويجوز إخراجه���ا قبل ذلك بيوم أو
يومني.
وإذا أخرجها بعد الصالة فال جتزئه عن
زكاة الفطر حلديث
اب���ن عباس رض���ي الله عنهم���ا ( :فرض
رس���ول الله زكاة الفطر طه���رة للصائم من
اللغو والرفث وطعمة للمس���اكني من أداها
قب���ل الصالة فه���ي زكاة مقبولة ومن أداها
بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات ).
ثامن ًا :يش���رع ملن خ���رج لصالة العيد أن
يخ���رج من طري���ق ويرجع من آخ���ر اقتداء
بالرسول  ،rففي ذلك إظهار لهذه الشعيرة،
وقيل :ألن البقاع تشهد لك يوم القيامة.

ثامن��� ًا :لنجعل م���ن العيد فرص���ة للصلة
والتس���امح وتوثي���ق رواب���ط األخ���وة،
فلتتصاف���ح القل���وب ولتتص���اف النف���وس،
ولنج���دد ف���ي مجتمعن���ا ميث���اق اإلخ���اء
اإلس���المي ب���ني أولياء الله وحزب���ه من أهل
ال إله إال الله محمد رس���ول الله تعاون ًا على
الب���ر والتق���وى ،وتواصي ًا باحل���ق والصبر
ونصرة للظالم واملظلوم ( انصر أخاك ظامل ًا
أو مظلوم��� ًا ) قال الصحابة :يا رس���ول الله
ننص���ره مظلوم ًا فكيف ننص���ره ظامل ًا ؟ قال:
( متنعه وحتجزه عن ظلمه فذلك نصره ).
فل���ن ي���ذوق طع���م الف���رح بالعي���د قل���ب
تأكل���ه األحق���اد أو نفس يس���كنها الغش أو
يتلبس���ها الهوى فافرحوا بالعيد ووسعوا
على أس���ركم وأبناءكم مب���ا يحصل لهم من
بس���ط النفس وترويح البدن من الكلف مبا
ال يوقع في احلرام.

كيف جنني ثمار الصيام ؟
محمد غالب
كان لسيد قطب -رحمه الله -حملات ذكية
وإش���راقات جلي���ة ف���ي احلديث ع���ن الصوم
وفائدته ،وعن ارتباط الصوم بشهر القرآن..
ش���هر رمضان ،وذلك في أثناء تعرضه آليات
الص���وم ف���ي كتابه القيم «في ظ���الل القرآن».
وأول م���ا يلف���ت الذه���ن في حدي���ث قطب عن
الصي���ام ،أنه ربط بني اجلهاد وبني الصيام،
فه���و ي���رى أن أمة ُف���رض عليه���ا اجلهاد من
الطبيع���ي أن يف���رض عليه���ا الص���وم ،وهو
يش���ير به���ذا إل���ى أن الصوم به م���ن اجلهاد
قدر كبير.

تقرير لإلرادة

ويع���رف الص���وم عل���ى أن���ه« :اس���تعالء
عل���ى الض���رورات ،وصب���ر ع���ن احلاج���ات
األولي���ة للحي���اة ،وتقري���ر ل���إرادة ،وتوكيد
لغلب���ة اإلنس���ان ف���ي ه���ذا الكائ���ن البش���ري
عل���ى احلي���وان» .وإذا كان اجله���اد «لتقري���ر
منهج���ه ف���ي األرض ،وللقوام���ة ب���ه عل���ى
البش���رية ،وللش���هادة على الن���اس؛ فالصوم
ه���و مجال تقري���ر اإلرادة العازم���ة اجلازمة،
ومجال اتصال اإلنس���ان برب���ه اتصال طاعة
وانقي���اد ،كم���ا أن���ه مج���ال االس���تعالء عل���ى
ضرورات اجلس���د كلها ،واحتم���ال ضغطها
وثقله���ا ،إيث���ا ًرا مل���ا عن���د الل���ه م���ن الرض���ا
واملت���اع» ..فالصوم س���بيل أول للس���ير على
س���موا عن متطلبات
طريق اجلهاد ،ويتطلب
ًّ
اجلس���د .إن���ه طري���ق م���ن ط���رق ممارس���ة
اجلهاد ..جه���اد النفس .ويرى قطب من هذا
املنطل���ق حتمية ووجوبية الص���وم؛ فبه يتم
إع���داد النف���س «الحتم���ال مش���قات الطري���ق
املفروش بالعقبات واألش���واك والذي تتناثر
عل���ى جوانب���ه الرغ���اب والش���هوات وال���ذي
تهتف بس���الكيه آالف املغريات»؛ فمن يصبر
على حبس النفس عن مباحاتها ومغرياتها،
ق���ادر عل���ى جه���اد الطري���ق املليء بالش���وك
والعقبات.

التقوى ..يقظة

أم���ا التق���وى -وهي احلكم���ة التي ذكرها
الل���ه تعالى للصي���ام (لعلكم تتق���ون) -فإنها
الدافع���ة ل���كل عم���ل ،س���واء أكان عب���ادة أم
جه���ادًا .ويب���ني قط���ب مل���اذا كان���ت التق���وى
ه���ي املقص���ود األول من الصي���ام« :فالتقوى
هي التي تس���تيقظ في القل���وب ،وهي تؤدي
ه���ذه الفريضة ،طاع���ة لله ،وإيث���ا ًرا لرضاه.
والتق���وى هي التي حترس ه���ذه القلوب من
إفس���اد الص���وم باملعصي���ة ،ول���و تل���ك التي
تهج���س ف���ي البال».واخت���ار الل���ه التق���وى؛
ألن املس���لم املخاطب به���ذا القرآن يعلم مقام
التق���وى عند الله ،ووزنها ف���ي ميزانه ،فهي
الغاي���ة الت���ي تتطلع إليها أرواح املس���لمني،
«وه���ذا الص���وم أداة م���ن أدواته���ا ،وطري���ق
موص���ل إليها؛ ومن َثم يرفعها الس���ياق أمام
عيونه���م هد ًف���ا وضي ًئ���ا يتجه���ون إلي���ه عن

طريق الصي���ام( ..لعلكم تتقون)» ..والتعبير
بلعل يفيد رجاء احلصول ،فصوموا كما أمر
الل���ه ينيلكم الله تق���واه ..ويا لها من جائزة.
ويرك���ز قطب دائمً ا عل���ى امللمح التربوي في
الصيام ،ويش���ير دومً ا إل���ى أن املقصود من
فرض���ه ه���و امللم���ح الترب���وي ،ويعل���ق على
قول���ه تعال���ى« :وأن تصوم���وا خي���ر لك���م إن
كنتم تعلمون» قائ ً
ال« :ملا في الصوم من خير
ف���ي هذه احلالة .يبدو من���ه لنا عنصر تربية
اإلرادة ،وتقوي���ة االحتم���ال ،وإيث���ار عب���ادة
الل���ه عل���ى الراح���ة .وكلها عناص���ر مطلوبة
ف���ي التربية اإلس���المية» ،ويبني أن املقصود
من العبادات هو « ...إنش���اء حالة ش���عورية
هي الغاي���ة املقدمة منها .وه���ذه احلالة هي
التي حتكم س���لوك املتعبد ،وعليها االعتماد
األول ف���ي تربي���ة ضمي���ره ،وحس���ن أدائ���ه
للعبادة وحسن سلوكه في احلياة.»...ونحن
بصومن���ا نكون أقرب إلى ش���كر الله وإدراك
فضل���ه علينا ،م���ع هذا الص���وم الذي تصفو
في���ه النفس ،وتنتصر على ش���وائبها ،فغاية
الفريض���ة «أن يش���عر الذي���ن آمن���وا بقيم���ة
الهدى الذي يسره الله لهم .وهم يجدون هذا
ف���ي أنفس���هم في فت���رة الصيام أكث���ر من كل
فت���رة .وهم مكفوفو القلوب ع���ن التفكير في
املعصي���ة ،ومكفوف���و اجلوارح ع���ن إتيانها.
محسوسا.
ملموس���ا
وهم ش���اعرون بالهدى
ً
ً
ليكب���روا الله عل���ى هذه الهداية وليش���كروه
عل���ى هذه النعمة .ولتفيء قلوبهم إليه بهذه
الطاعة».

إعداد النفس البشرية

وإذا كان الص���وم طري ًق���ا أول للجه���اد،
وإع���دادًا لتحم���ل مش���اقه ،وعنص��� ًرا كبي��� ًرا
م���ن عناص���ر التربي���ة ،وس���بي ً
ال إل���ى ش���كر
الل���ه ،ف���إن قطب ال يفوته أن يرك���ز ويذكر أن
حكم���ة العبادات جميعها ه���ي إعداد النفس
البش���رية لدوره���ا املن���وط بها عل���ى األرض
وهو إعماره���ا ،وتهيئة ه���ذه النفس للكمال
املق���در له���ا ف���ي اآلخرة.وم���ع ه���ذا ،يجب أال

نندف���ع ونبحث دائمً ا ع���ن «تعليق الفرائض
والتوجيه���ات اإللهية ف���ي العبادات -بصفة
خاصة -مبا يظهر للعني من فوائد حس���ية»،
ً
مفروضا؛ ألن ب���ه من الفوائد
فلي���س الصوم
الصحية كذا وكذا.وال ينفي قطب وال يهمّ ش
ما «تكش���ف عن���ه املالحظ���ة أو يكش���ف عنه
العلم من فوائد لهذه الفرائض» ،وينبغي أال
نع ّلق حكمة التكليف اإللهي مبا يكشف عنه
العلم البش���ري ،وسعيه في اكتشاف احلكم؛
وذلك ألن مجال «هذا العلم محدود ال يتس���ع
وال يرتق���ي إلى اس���تيعاب حكمة الله في كل
م���ا ي���روض به ه���ذا الكائن البش���ري ،أو كل
م���ا يروض به ه���ذا الك���ون» ،فعلمنا ناقص،
وما نكشف عنه من حكم اليوم رمبا ال يكون
صحيحا غدًا ،وهكذا...
ً

أيامً ا معدودات ..ملاذا؟

حت���ب النف���س بطبعه���ا الفه���م واإلفهام،
وهو ما أدركه س���يد قطب؛ فأخذ يشرح كيف
أن الل���ه كان رفي ًقا بعباده حني جعل الصوم
أيامً ا معدودات ،ومع كونه أيامً ا قالئل أباح
فيها للمريض واملس���افر الفطر ،مش���ي ًرا إلى
أن مجيء لفظ املرض والس���فر مطلقني يبيح
الفطر ألي س���فر وأي مرض ،على أن يقضي
املري���ض الص���وم حني يصح واملس���افر حني
يقيم.ويب���ني أن ه���ذا الفه���م «ه���و األولى في
فه���م ه���ذا النص القرآن���ي املطل���ق ،واألقرب
إلى املفهوم اإلس���المي في رفع احلرج ومنع
الض���رر؛ فليس���ت ش���دة امل���رض وال مش���قة
الس���فر هي الت���ي يتعلق بها احلكم إمنا هي
املرض والسفر إطال ًقا؛ إلرادة اليسر بالناس
ال العس���ر.ونحن ال ندري حكمة الله كلها في
تعليق���ه مبطل���ق املرض ومطلق الس���فر ،فقد
تك���ون هن���اك اعتب���ارات أخرى يعلمه���ا الله
ويجهله���ا البش���ر ف���ي املرض والس���فر ،وقد
تكون هناك مشقات أخرى ال تظهر للحظتها،
أو ال تظهر للتقدير البشري».وأملح قطب إلى
خطأ تشدد الفقهاء واشتراطهم الشروط في
ح���ل الفطر في الس���فر واملرض ،لكنه يش���ير

إلى أن األفضل أن يترك األمر على عموميته؛
«فالدي���ن ال يق���ود الن���اس بالسالس���ل إل���ى
الطاع���ات ،إمنا يقودهم بالتقوى.وغاية هذه
العبادة خاصة هي التقوى .والذي يفلت من
أداء الفريض���ة حتت س���تار الرخصة ال خير
في���ه من���ذ الب���دء؛ ألن الغاية األول���ى من أداء
الفريضة ال تتحق���ق .وهذا الدين دين الله ال
دي���ن الناس.والل���ه أعلم بتكامل ه���ذا الدين،
ب���ني مواضع الترخ���ص ومواضع التش���دد،
وق���د يك���ون وراء الرخص���ة ف���ي موض���ع من
املصلح���ة ما ال يتحقق بدونه���ا .بل ال بد أن
يك���ون األم���ر كذل���ك .ومن َثم أمر رس���ول الله
صل���ى الل���ه عليه وس���لم أن يأخذ املس���لمون
برخ���ص الله التي رخصها له���م ،وإذا حدث
أن فس���د الن���اس في جي���ل من األجي���ال فإن
إصالحه���م ال يتأت���ى من طريق التش���دد في
األح���كام ،ولك���ن يتأت���ى م���ن طري���ق إصالح
تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى
ف���ي أرواحهم.واألولى على كل حال أن نأخذ
األم���ور بالص���ورة التي أراده���ا الله في هذا
الدين .فهو أحكم منا وأعلم مبا وراء رخصه
وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة».

عالقة الصوم بالقرآن

وع���ن عالق���ة رمض���ان وصوم���ه بالقرآن؛
يتح���دث قطب قائ ً
ال« :والقرآن هو كتاب هذه
األمة اخلالد الذي أخرجها من الظلمات إلى
الن���ور ،فأنش���أها ه���ذه النش���أة ،وبدلها من
خوفه���ا أم ًنا ،وم ّكن لها في األرض ،ووهبها
مقوماته���ا التي صارت بها أمة ،ولم تكن من
قبل ش���ي ًئا .وهي بدون هذه املقومات ليست
أم���ة وليس لها م���كان في األرض وال ذكر في
الس���ماء .ف���ال أقل من ش���كر الله عل���ى نعمة
ه���ذا القرآن ،باالس���تجابة إلى صوم الش���هر
ال���ذي ن���زل في���ه الق���رآن» ،ف���ي ليل���ة مباركة
و»إنه���ا ملبارك���ة ح ًّق���ا تلك الليل���ة التي يفتح
فيه���ا ذلك الفت���ح على البش���رية والتي يبدأ
فيه���ا اس���تقرار هذا املنه���ج اإللهي في حياة
البشر والتي يتصل فيها الناس بالنواميس
الكوني���ة الكب���رى مترجم���ة ف���ي ه���ذا القرآن
ترجم���ة يس���يرة ..تس���تجيب له���ا الفط���رة
وتلبيه���ا ف���ي ه���وادة ،وتقيم على أساس���ها
عاملًا إنس���ان ًيّا مس���تق ًّرا عل���ى قواعد الفطرة
واس���تجاباتها ،متناس��� ًقا م���ع الك���ون الذي
يعي���ش فيه ،طاه��� ًرا نظي ًفا كرميً���ا بال تعمل
وال تكل���ف ،يعيش فيه اإلنس���ان على األرض
موص���و ًال بالس���ماء في كل ح���ني» ..فإذا كان
القرآن هو واهب األم���ة مقوماتها ،فرمضان
إذن بداي���ة مولد ه���ذه املقومات ..بداية مولد
املس���لم حام���ل ه���ذه املقوم���ات .واخلالص���ة
أن املؤم���ن علي���ه أن يعي���ش ف���ي رمضان ما
بني ش���عوره بتيس���ير ش���كر الله واالنصياع
ألوام���ره ،وإع���داد النفس لكماله���ا الدنيوي
واألخ���روي؛ بحي���ث تت���م ل���ه فائ���دة الصيام
الصحيح املقبول.
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كيف نستفيد من مدرسة الصيام بعد رمضان؟
مع اقتراب موعد رحيل هذا الشهر املبارك نتوقف
في هذه الس� � ��طور حملاولة التذكير أهم الدروس التي
تعلمناها في مدرسة رمضان الروحية فرمضان كما
يصفه الدكتور عبدالكرمي بكار مبثابة الثورة الروحية
ولي� � ��س مجرد إمس� � ��اك عن الطعام والش� � ��راب ...في
توقيت معلوم ومدة محددة ،بل هو أشبه بحملة روحية
مكثفة وعامة ،حيث الفرصة سانحة النتفاضة الروح
وانتش� � ��ال الوعي من الغرق في املش� � ��اغل الصغيرة»
ويشير بكار على أهمية هذا البعد الروحي في عصر
العومل� � ��ة و إزهاقها للتربية الروحية للمجتمعات ويؤكد
بكار أن العوملة مبا هي حركة ملراكمة املنافع املادية،
تقل� � ��ل من تأثير العقائ� � ��د واأليديولوجيات في صياغة
الس� � ��لوك العام للناس ،وهذا يح� � ��رم التربية الروحية
م� � ��ن أطرها اإلمياني� � ��ة ومن مرتكزاته� � ��ا العقدية .كما
أن خطاب (ما بعد احلداثة) يحاول إس� � ��قاط الثوابت
واملطلق� � ��ات الدينية وغي� � ��ر الدينية ،م� � ��ا يجعل الناس
يندفعون في نهاية األمر إلى عالم س� � ��ائل ،ال نس� � ��ق
فيه وال مرج� � ��ع .وال معيار .عالم خ� � � ٍ�ال من املقدرات
والغيبي� � ��ات .وه� � ��ذا يدفع بالناس ف� � ��ي اجتاه إضاعة
مبادئه� � ��م وأهدافهم في آن واح� � ��د .هنا يأتي الصيام
ليؤكد أن املس� � ��لمن ما زالوا أوفي� � ��اء إلميانهم ،ومن
ثم فإنهم ي� � ��ردون على الطروحات اإلحلادية بش� � ��كل
علم� � ��ي ملموس من خ� � ��الل حرمان النف� � ��س من أكثر
مشتهياتها إحلاح ًا على نحو صارم وبالتزام حرفي،
حيث حتس� � ��ب بدايات هذه العب� � ��ادة ونهاياتها يومي ًا
بالدقائق وليس بالس� � ��اعات»ويدعو الدكتور بكار إلى
إنش� � ��اء تيار روحي تي� � ��ار يقدم للفرد املس� � ��لم  -وال
سيما الشباب  -مس� � ��رات وجدانية ،تفوق في إمتاعها
وعطاءاتها ،ما تقدمه الغريزة اجلنسية .وشهر رمضان
مب� � ��ا فيه من صيام وقيام وقراءة للق� � ��رآن ،ومبا فيه من
اعتكاف وتشمير للعبادة في العشر األواخر ...يساعد
في تأس� � ��يس هذا التيار ،ويقدم سنوي ًا فرصة لتجريب
هذا اللون من الطمأنينة والس� � ��كينة والشعور مبعية الله
 تعالى  -واألنس به ،كم� � ��ا أنه ينبه الوعي إلى إمكانالبحث عن س� � ��عادة غامرة بعيد ًا عن رغبات اجلس� � ��د.
إننا حن ننظر إلى صيام هذا الش� � ��هر املبارك على أنه
جهد مقدر في س� � ��ياق إطالق تيار روحي مقاوم للتيار
الش� � ��هواني ،فإن من املرجح أن جنعل للقربات في هذا
الشهر معنى جديد ًا يكسر رتابة الرؤية احلالية ويوسع
آفاقها.ويق� � ��رأ بكار األس� � ��رار التربوي� � ��ة لتأثير الصيام
فيرى أن الصائم يش� � ��عر أن الصي� � ��ام عبارة عن أمانة
أو س� � ��ر بينه وبن ربه  -س� � ��بحانه  -وهذا على مقدار
م� � ��ا يجعل رقاب� � ��ة املجتمع على الصائ� � ��م ضعيفة وغير
مجدي� � ��ة ،يعزز الرقابة الذاتية لدى املس� � ��لم ،وينمي لديه
الش� � ��عور باملس� � ��ؤولية جتاه هذه الفريضة» .وتابع« :إن
الصيام من هذه الزاوية يش� � ��كل فرصة لتدعيم الوازع
الداخلي (الضمير) لدى الصائ� � ��م .ويأتي هذا التدعيم
بس� � ��بب ما تقدمه طبيعة الصيام م� � ��ن فرصة لالختيار.
وتش� � ��تد احلاجات إلى هذا اليوم ،وال سيما في البيئات
الضعيفة ،حيث يختل التوازن الذي ينبغي أن يقوم بن
الرقابة الذاتية والضبط االجتماعي ملصلحة األخير؛ إذ
إن من املالحظ أن الفرد بسبب خوفه من املجتمع يكون
له سلوكان :اجتماعي وش� � ��خصي .ويكون خيرهما ما
يظهر للناس! الصيام يس� � ��اعد على اس� � ��تعادة التوازن
ف� � ��ي هذه املس� � ��ألة ،إذ يندفع الصائم إل� � ��ى ترك امللذات
والش� � ��هوات بس� � ��بب خوفه من الله  -تعالى  -ورجائه
مل� � ��ا عنده ،وليس بدافع خوف الن� � ��اس ورقابتهم عليه...
إن الصائ� � ��م ُيثبت كل يوم وخالل ش� � ��هر كامل أنه ميلك
أن يقول (ال) في وجه أكثر غرائزه إحلاح ًا عليه .ولذلك
فإنه من املمكن القول :إن مشكلة املسلمن اليوم ليست
مع املس� � ��تحيل ،وإمنا مع املمكن .وليس� � ��ت مع العسير،
وإمنا مع اليس� � ��ير .والصائم يقدم منوذج ًا في رمضان
مل� � ��ا ميكن أن يفعله املرء حن يحرر إرادته من س� � ��لطان
ش� � ��هواته» .ويذكر الدكتور ب� � ��كار بعض املخالفات التي
بع� � ��ض االنحرافات الت� � ��ي تؤدي التقليل م� � ��ن تأثير من
مدرس� � ��ة رمض� � ��ان ويرى أنن� � ��ا إذا قارن� � ��ا بن األصل
والصورة واجلوهر واملظهر ،فسنجد أن السواد األعظم
من املسلمن ميارسون نوع ًا من االلتفاف على الصيام،
ليحولوه إلى شيء شكلي وذي تأثير موقت .والواقع أن
الناس على م� � ��دار التاريخ كانوا يجدون الفرصة للقفز
على الواجبات والتنصل من املسؤولية جتاهها بطريقة

من الطرق .وإن كثير ًا من شباب املسلمن اليوم يقطعون
ليل رمضان بالس� � ��هر إلى ما قبيل الفجر مشغولن بكل
ش� � ��يء إال العبادة .أما النهار فإنهم ميس� � ��كون فيه عن
الطعام والشراب على نحو طبيعي ألنهم ببساطة يغطون
في نوم عمي� � ��ق! وكان من املفت� � ��رض واملأمول أن يوفر
الصائمون في رمضان نحو ًا من  30٪من إنفاقهم على
الطعام والشراب بسبب االقتصار على وجبتن عوض ًا
عن ثالث وجب� � ��ات ،لكن واقع احلال ينبئ بغير ذلك ،إذ
ينفق كثير من األس� � ��ر في رمض� � ��ان مثل أو ضعفي ما
ينفقونه في غيره .إنهم ميس� � ��كون عن الطعام في النهار
ليأكلوا في الليل أكثر مما أمسكوا عنه!.
م� � ��ن جهته يؤك� � ��د األس� � ��تاذ محمد س� � ��يف عبدالله
العديني على أهمية التوقف قبل وداع رمضان ملراجعة
أه� � ��داف الصيام ومدى حتققها وتأثيراتها بعد رمضان
ويذكرنا العديني بأهم أهداف مدرس� � ��ة رمضان ويذكر
منها األهداف األتية 1-تقوية العزم واإلرادة الذاتية....
ألننا بالصوم نراقب أنفس� � ��نا ذاتي � � � ًا ونصدق مع ربنا
س� � ��بحانه ألننا س� � ��نتحكم بأقوى داف� � ��ع غرائزي فنحن
سنترك املأكوالت واملشروبات والنكاح من طلوع الفجر
الصادق حتى غروب الش� � ��مس ش� � ��هر ًا كام ً
ال ونحرص
عل� � ��ى ترك الذن� � ��وب من الغيب� � ��ة والنميمة وق� � ��ول الزور
واملداهن� � ��ة والري� � ��اء واالحتكار والرش� � ��وة والوقوف مع
الظلم� � ��ة  ،ألن هذا من مس� � ��تلزمات الصوم  ،قال صلى
الله عليه وسلم  ( :إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث
وال يصخب  ،فإن س� � ��ابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم
) وقال صلى الله عليه وس� � ��لم  ( :من لم يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وش� � ��رابه
) وقال عليه الصالة الس� � ��الم  ( :كم من صائم ليس له
من صيامه إال الظمأ وكم من قائم ليس له إال السهر )
2حتقيق مبدأ الصبر والتحمل ألننا نحبس أنفسناعن املباحات التي كانت حال ًال في بقية األشهر ونصابر
على ممارس� � ��ة العبادات واألخالق  ،وذلك يكسب خلق
الصب� � ��ر والصبر قوة خلقية متكن اإلنس� � ��ان من ضبط
نفس� � ��ه وحتمل املتاع� � ��ب واملش� � ��اق واآلالم  ،وضبطها
ع� � ��ن األندفاع بعوامل الضجر واجلزع والس� � ��أم وامللل
والعجل� � ��ة والرعونة والغضب والطيش واخلوف والطمع
واألهواء والشهوات .
3حتقي� � ��ق خلق الرحمة والتراح� � ��م  ...ألن رمضانش� � ��هر تفتح فيه أبواب الرحمة  ،فإن الرحمة تكثر على
الصائمن من الله سبحانه  ،وأن واجب شكر الصائمن
أن يرحم� � ��وا عباد الله من البائس� � ��ن واحملرومن وذوي
احلاجات والض� � ��رورات  ،ولذا جاء التوجيه النبوي ( :
الراحمون يرحمهم الرحم� � ��ن  ،ارحموا من في األرض
يرحمكم من في الس� � ��ماء )وقال رس� � ��ول الله صلى الله

عليه وسلم  ( :ال يرحم الله من ال يرحم الناس
.
4اغتنام مضاعف� � ��ة األجر في رمضان ....قال رس� � ��ول الله صلى الله عليه وس� � ��لم  ( :كل
عمل ابن آدم يضاعف له احلسنة بعشر أمثالها
إلى س� � ��بعمائة ضعف  ،ق� � ��ال الله تعالى  ( :إال
الص� � ��وم فإنه ل� � ��ي وأنا أجزي ب� � ��ه ) وقال عليه
السالم  ( :من صام رمضان إميان ًا واحتساب ًا
غف� � ��ر له ما تقدم من ذنبه) وقال صلى الله عليه
وسلم  ( :من تقرب فيه ( في رمضان ) بخصلة
من اخلبر كان كمن أدى فريضة في ما س� � ��واه
).
5االبتع� � ��اد ع� � ��ن املعاص� � ��ي  ....ألننا فيرمضان جند ما يس� � ��اعدنا جس� � ��دي ًا ونفس� � ��ي ًا
واجتماعي � � � ًا على االبتعاد ع� � ��ن املعاصي التي
جترجرنا إلى جهنم  ،فإذا تبنا إلى الله مما كنا
منارس� � ��ه من معاص في حق أنفسنا واآلخرين
فس� � ��يفتح الله لنا أبواب جهنم  ،ونس� � ��تطيع أن
نلتم� � ��س رحمة الله وعف� � ��وه وغفرانه  ،قال عليه
الس� � ��الم  ( :إذا دخل ش� � ��هر رمض� � ��ان فتحت
أبواب الس� � ��ماء  ،وفتحت أبواب الرحمة وغلقت
أبواب جهنم ) .
6اإلكث� � ��ار من األعم� � ��ال الصاحل� � ��ة  .....إنالله جعل مفاتيح الس� � ��ماء وكذلك اجلنة األعمال
الصاحل� � ��ة  ،ورمض� � ��ان ش� � ��هر التوب� � ��ة واملغفرة
والذكر واالستغفار وقراءة القرآن  ،وكرم الله في
رمضان عظيم وال ح� � ��دود لكرمه وعفوه ورحمته
 ،إذ جعل رمضان ش� � ��هر املراجعة والتعويض والتسامح
 ،وفيه تش� � ��كل اللج� � ��ان املالئكية الس� � ��تقبال الراغبن في
تسجيل أسمائهم ليكونوا في ديوان أهل اجلنة .
7حتقي� � ��ق النصر عل� � ��ى الهوى والش� � ��هوات الذاتية .....ألن الل� � ��ه هي� � ��أ اجل� � ��و للصائمن  ،وذل� � ��ك بتصفيد
الش� � ��ياطن ليضعف الهوى والشهوة في نفس اإلنسان
واألصفاد بالنسبة للشياطن ومردة اجلن وسائل غيبية
ربانية تناس� � ��ب أحوال الش� � ��ياطن .قد يسأل سائل  :لم
يرتكب املس� � ��لمون املعاصي رغم أن الشياطن مصفدة
؟ واجل� � ��واب  :أن املعاصي تصدر بتأثير ش� � ��يطاني من
خارج النفس  ،فالش� � ��يطان ليس ل� � ��ه تأثى املؤمنن إمنا
سلطانه على الذين يتبعون باختيارهم احلر  ،فإذا كفت
الش� � ��ياطن في رمضان  ،فهل س� � ��تكف دوافع اإلنسان
الذاتي� � ��ة عن ارت� � ��كاب املعاصي  ،ولوال رغبة اإلنس� � ��ان
باملعصية اس� � ��تجابة لدوافعه وغرائزه ملا كان لوسواس
الش� � ��يطان ودغدغته تأثير  ،الشيطان دوره يوسوس في
صدر اإلنس� � ��ان بالشر ويزين لإلنسان ارتكاب املعصية
 ،لكن الذي ينفد هو اإلنس� � ��ان  ،قال تعالى  ( :إنه ليس
له س� � ��لطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون  ،إمنا
س� � ��لطانه على الذين يتولونه والذين بربهم مش� � ��ركون )
اإلس� � ��راء ... .100 :فإذا صام املسلم في رمضان وجد
اجلو الروحي الش� � ��امل من داخل نفس� � ��ه ومن مجتمع
الصائم� � ��ن  ،وهنا إرادة املس� � ��لم تقوى على ش� � ��هواته
وأهوائه  ،عندها ال جتد الش� � ��ياطن مراكز االستجابة ،
ألنها بالصوم كالسجينة املقيدة أما من لم يصم صيام ًا
حقيقي ًا أو لم يكن في رمضان مع الصائمن فال يستفيد
من تقييد الشياطن .
 8حتقي� � ��ق التضرع والتذلل ألننا س� � ��نعيش ش� � ��هرالدعاء  ،فاملس� � ��لم يعبر ع� � ��ن إميانه بربه بدالالت صادقة
وعقيدة بأس� � ��ماء الله وصفاته راسخة  ،فمن صفات الله
أن� � ��ه الرزاق احمليي املميت احملاس� � ��ب املجازي  ،الغفور
الودود الرحيم  ،ذو اجلالل واإلكرام  ،والدعاء اعتراف
بربوبيت� � ��ه واخلض� � ��وع والتذلل بن يدي� � ��ه  ،فالدعاء مخ
العبادة وأكبر من الصالة  ،قال تعالى  ( :وأقم الصالة
إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر  ،ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون ) العنكبوت .45 :وقال سبحانه :
( واذكر ربك في نفسك تضرع ًا وخفية ودون اجلهر من
الق� � ��ول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلن ) األعراف
.وعن أحمد عن أبي سعيد اخلدري أن رسول الله صلى
الله عليه وس� � ��لم قال  ( :ما من مس� � ��لم يدعو الله بدعوة
ليس فيها إثم وال قطيعة رحم  ،إال أعطاه الله بها إحدى
ث� � ��الث خصال  :إما أن يعجل الله ل� � ��ه دعوته  ،وأما أن
يدخرها له في اآلخرة  ،وأما أن يصرف عنه من الس� � ��وء
مثلها  ،قالوا إذن نكثر  ،قال  :الله أكثر ) .

> عبدالعزيز العسالي

ليلة ال�ق��در خ�ي��ر من
ألف شهر
الشرف العظيم الذي امتازت به ليلة القدر
كان مصدره نزول القرآن في هذه الليلة { إنا
أنزلناه في ليلة الق� � ��در } .والروايات الواردة
في فضلها وحتديد زمنها ،واحلاثة على زيادة
التعبد فيها  :تعطينا مفهوم شكر الله عز وجل
على نعمة اإلسالم بتش� � ��ريعاته الفذة إنساني ًا
وحضاري � � � ًا اجتماعي � � � ًا .وهناك مث� � ��ل صيني
يقول  :ضعفاء العقول يناقش� � ��ون األشخاص،
ومتوسطو العقول يناقشون األشياء ،واحلكماء
العقالء يناقشون املبادئ.
و إذا أس� � ��قطنا هذه احلكم� � ��ة الصينية على
الواقع اإلس� � ��المي س� � ��نجد أن الفئات الثالث
ال� � ��واردة في املثل الصيني ه� � ��ي حالة املجتمع
اإلسالمي.
أ/فري� � ��ق يبحث عن زمن تعي� � ��ن ليلة القدر
حتى بلغ أقوالهم ( )37قو ًال بعضها أنكر بقاء
هذه الليلة.
ب /الفريق الثاني يناقش كيفية الليلة ..إنها
حلظة ،تنش� � ��ق فيها الس� � ��ماء فتضيء األرض
بأنوار خاطفة لألبص� � ��ار ،وقول آخر هي بغلة
الع� � ��رش تنزل محملة بخرج ذه� � ��ب فمن لقيها
وخط� � ��ف له حفنة م� � ��ن اخلرج لن يفق� � ��ر أبد ًا،
وغير ذلك من الس� � ��خافات لدى العامة ،غير أن
الغريب أن قطاع ًا واسع ًا من الصوفية وبعض
احملدثن يؤيدون العوام .
ج� � � �  /الفريق الثالث ،يناق� � ��ش املبدأ [ ليلة
مبارك� � ��ة ] تنزل فيها املالئك� � ��ة مع أمن الوحي
جبريل ،وفيها يفرق كل أمر حكيم ،وفيها دعوة
مس� � ��تجابة ملن قامها إميان ًا واحتس� � ��اب ًا لوجه
الله – واإلقامة ليس� � ��ت ص� � ��الة واعتكاف ًا وإن
كان هذا فض ًال عظيم ًا ،املهم أن اإلقامة إحياء
الليلة املباركة بالذكر والدعاء ،وهذا الفريق هو
العاقل.
ه� � ��ذا الفريق الذي يعيش م� � ��ع املبادئ غير
أني مع أعجاب� � ��ي بهذا الفريق (نخبة متميزة )
لألسف لم أجد فيهم من تنبه ألمر يعد في غاية
األهمي� � ��ة نعم هناك نوادر قليل� � ��ة حتدثوا ولكن
ليس كما ينبغي فما هو هذا األمر ؟ إنه:
سبب احلرمان من ليلة القدر
الس� � ��بب املقصود هنا هو [ غياب ليلة القدر
حتدي� � ��د ًا ] أي زمنها ..هن� � ��اك رواية نصت أن
الرس� � ��ول صلى الله عليه وسلم كان قد كشف
له [ زمنه� � ��ا احملدد ] فجاء أن� � ��اس إلى خارج
منزل الرسول يتخاصمون وارتفعت أصواتهم
– مش� � ��ادّة و جلاج� � ��ة في اخلصوم� � ��ة  ،فخرج
الرس� � ��ول صلى الله عليه وس� � ��لم إلى املسجد
وق� � ��ال كنت ق� � ��د [ ُأريت ] أي كش� � ��ف لي ليلة
القدر ،فهممت باخلروج إليكم ألخبركم فعرض
ل� � ��ي خص� � ��وم – متخاصم� � ��ون – ف ُأنس� � ��يتها
فالتمس� � ��وها في العش� � ��ر األواخر من رمضان
...إلى غير ذلك من الروايات.
الدرس املستفاد
كان الرس� � ��ول صلى الله عليه وس� � ��لم يقول
لنا إن القلوب املش� � ��حونة بالعداء واحلقد وعدم
التسامح والتغافر سبب مباشر للحرمان دنيا
وأخرى  .واألمر األهم – السبب الكامن وراء
هذه األحقاد الس� � ��وداء هو األنانية  ،احلس� � ��د،
الكبر ،حب ال� � ��ذات ،األطماع  ،املناصب ،حب
الدنيا – التنافس عليها مبنتهى اخلساس� � ��ة –
مصالح ش� � ��خصية ،عصبية ،والءات عشائرية
ُس� � ��اللية مذهبي� � ��ة  ،قبلي� � ��ة ،جهوي� � ��ة  ،حزبية،
ينظمها جامع واحد هو التعصب املقيت ،وهنا
ال نقول إن احلرم� � ��ان ينحصر على ليلة القدر
– التوبة والقبول فقط ،بل ليلة القدر في الواقع
االجتماع� � ��ي – مت� � ��زق النس� � ��يج االجتماعي،
تش� � ��تت ،تناحر ،ينتج تخلف وضي� � ��اع وتبعية
للغير.

االسرة
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أمان ��ي :قتل ��وا أب ��ي وأخ ��ي أم ��ام عين ��ي...
وأحرق ��وا منزلن ��ا ال ��ذي كان أحل ��ى أحالمن ��ا
وصلت جرائم وانتهاكات مليش��يات الحوثي مرحلة من البش��اعة ال يتخيلها العقل وال يتصورها بش��ر
مؤمن باإلنسانية وشرائع الدين السمحاء.
قصه الطفلة أماني العقاري و ما حدث لها وعائلتها بمنطقه القصر عمران يجسد تلك البشاعة ومسيرة
القتل واإلبادة التي تنتهجها مليشيات الحوثي بحق أبناء اليمن وأطفالها.

ذكرى الواحدي
ال حرمه لدم مسلم

بدت ش� � ��احبة متهالكة ال مالم� � ��ح واضحة في
وجهها البريء أش� � ��ياء كثي� � ��رة كانت عينها حتكي
الكثير من الوجع واأللم ومأساة دموعها املتحجرة.
تقول :كن� � ��ت وعائلتي نتناول طعام الس� � ��حور:
إخوتي الصغار وزوجه أخ� � ��ي وبناتها ذهبنا إلى
منطقه أخرى بس� � ��بب كثافة القصف على منطقتنا
سمعنا جلبة بجانب منزلنا وعند آذان الفجر رأينا
قناصة احلوثي يعتلون مس� � ��جد بالل القريب منا
وعند اخلامس� � ��ة فجرا كسروا الباب اختباءنا أنا
وأبي وأمي وأخي في (املطبخ) بداية كانوا ينهبون
كل شيء في املنزل.
قال لنا أبي عندما ش� � ��عر بحزني وأمي (خليهم
يأخذوا كل مايجدوه أهم شيء سالمه األرواح)
ل� � ��م يكمل والدي حديثه حت� � ��ى دخل علينا اكثر
من احدي عش� � ��ر مس� � ��لحا حوثيا بوجوه شرسة
متعطشة للدماء يتطاير منها الشر متالكني الرعب
واخلوف لرويتهم
قفز أب� � ��ي أمامنا وه� � ��و يقول(بحرمة الدم وهذا
الش� � ��هر الكرمي وحرمه النس� � ��اء أترك� � ��وا زوجتي
وابنتي واعملوا بي ما تشاؤون وابني.
ردوا عليه بوقاحة (س� � ��نعمل بهن ما نشاء وأنتم
كذلك) حوط أب� � ��ي علينا بذراعيه ليحمينا ومينعهم
عن أخذنا ..فباشروه بطلقات عدة اخترقت صدر
أبي احلنون وفجرت رأسه أمامي.
تنه� � ��دت بصعوب� � ��ة ودموعها س� � ��اكنة مبقلتيها
وقالت:
أس� � ��رعت الحتضان أبي ودماءه تسيل فاطلقوا
نيرانه� � ��م علي اخترق� � ��ت الرقبة فارمتي� � ��ت بجانبه
علي رصاص
فاس� � ��تقام آخر على رأس� � ��ي وأطلق ّ

اخترقت يدي وضلعي واختلطت دمي بدم أبي.
تأوهت أماني من األلم وهي تكشف لي عن بعض
االصابات في جس� � ��دها ث� � ��م تابعت بقولها :كنت
أمي تصرخ بهس� � ��ترية وأخ� � ��ي يحاول احتضانها
وحمايته� � ��ا فاس� � ��تبقوه برصاصه فجرت رأس� � ��ه
فتطاير أش� � ��الءه على جس� � ��د امي التي لم تتحمل
منظر أخي وه� � ��و يقتل بني يديه� � ��ا ففقدت الوعي
ورغم اصابتي الشديدة وعجزي عن احلركة كنت
أدرك ما يدور حولي وعيناي تتحرك مينة ويس� � ��رة
رأيته� � ��م ينهبون حتى (أك� � ��واب عصائر العيد) لم
يتركوا ش� � ��يئا وقب� � ��ل خرجوهم أطلق� � ��وا النيران
على (أنبوب� � ��ة الغاز) وقذائف الهاون حتى يلتهم
احلريق أجسادنا وتختفي جرميتهم البشعة.

حقد احلوثة

بعدها لم استيقظ إال وأنا في غرفه العناية قيل
لي :إن خالتي والتي كان منزلها قريب ًا منا خرجت
تصرخ وتس� � ��تغيث بالن� � ��اس حتى أت� � ��وا إلنقاذنا
وأخذنا من بني االنقاض.
احلق� � ��د والكراهية الذي تتعامل بها مليش� � ��يات
احلوث� � ��ي مع الناس وصل إلى حد ال ميكن وصفه
(أبي معروف بني الناس بطيبته وبساطته وأخالقه
الكرمي� � ��ة ذنبه أمام هؤالء أنه معل� � ��م لكتاب الله ال
يترك الصالة في مس� � ��جد بالل .وه� � ��ذا ذنب كل
مسلم أمام حقدهم الصفوي.
وتؤكد أمان� � ��ي :أن كل حفظه الق� � ��رآن ومعلميه
متابعون من قبل مليشيات احلوثي وقاموا بتصفية
البعض أو اختطافهم إلى جهة مجهولة.
وأقسمت بالله أنها سمعت أحد احلوثة عندما
كان ي� � ��دوس يد والدها الش� � ��هيد بحقد وهاتفه
يرن بنغم� � ��ة (صل على محم� � ��د) كان يقول (صل
على )....
كذلك عندما يرددون شعاراتهم فوق أجسادهم
اختتموها بقولهم الذل لإلسالم
وأردف� � ��ت قائل� � ��ة ال اس� � ��تغرب أن يعمل� � ��وا ذلك
فاإلنسان الذي يقتل بدم بارد.
أضافت :إلى اآلن لس� � ��ت مس� � ��توعبة ومصدقة
ماحدث كأنه كابوس بشع ال أستطيع اإلفاقة منه
نزع� � ��وا أبي وأخي من بيننا واآلن أصبحنا بال أب
أو أخ أو منزل نس� � ��أل الله أن يحرق قلوبهم كما
أحرقوا قلوبنا.

عندما كانت تس� � ��رد أماني قصتها املأس� � ��اوية
كان ميزقن� � ��ي األلم وأنا أتخيل كل حلظة مرت بها
تلك الطفلة وعائلتها فتبادر إلى ذهني اسأله عدة
كيف ستعيش مع كل هذا األلم واملعاناة مستقبال
وكيف سيتحمل قلبها كل هذا الوجع؟
تتابع أمان� � ��ي بقولها:عند االنفجار اس� � ��تيقظت
أمي فجأة وقامت بسحبي بزاوية صغيرة باملطبخ
حاولت أخراجنا ولكنها لم تستطع بسبب الشظايا
التي دخلت ظهرها واحل� � ��روق التي التهمت جزءا
من جس� � ��دها كتب الله لنا النجاة رغم أن منزلنا
بس� � ��بب احلريق وقذائ� � ��ف الهاون الت� � ��ي أطلقها
احلوث� � ��ة فس� � ��اوته ب� � ��األرض والرص� � ��اص التي
والده أماني
اخترقت جس� � ��دي وحروق أمي إال أن الله حفظنا
فجروا رأس� � ��ي أبني وهو يحاول حمايتي .....
في تل� � ��ك الزاوية الصغيرة وكتب لنا عمرا جديدا
مع املعاناة وفقد األحبة.
وتناثرت أش� � ��الءه على اجلزء اآلخر من املأس� � ��اة

كانت في جس� � ��د وال� � ��ده أماني واألل� � ��م املتجذر
في مالمحها املوش� � ��حة بالسواد نزلت دموع األم
وهي تقص لي تفاصيل احلادثة ونهب املليشيات
ملنزلهم.
باش� � ��رتني بقولها :محد قد جرى له مثلما جراء
لنا من فجعه وماساه
وعندم� � ��ا وصلت حلظ� � ��ه مقتل ابنه� � ��ا اختنقت
بالدم� � ��وع واكفهر وجهها لتق� � ��ول بصوت يقطعه
الوجع :فجروا رأسه وهو يحاول حمايتي فتناثرت
بقايا دماغه على جس� � ��دي وفي األرض ...شهقت
بألم وهي تردد (ربي لك احلمد).
تابع� � ��ت مبراره :كان ولدي يصرخ في وجوههم
روح� � ��ي فداء أمي وأختي فلم ميهلوه حلظه وقتلوه
هو وولده أمام عيني
ثم كش� � ��فت عن رجليها الت� � ��ي أصيبت بحروق
ش� � ��ديدة وذكرت ل� � ��ي أن عدة ش� � ��ظايا الزالت في
ظهره� � ��ا وحتت� � ��اج إلى عملي� � ��ه بعد ش� � ��فاءها من
احلروق.
شهقت باكية وهي تضيف :أخذوا كل شيء في
املنزل حتى خزانات املياه أطلقوا عليها الرصاص
فثقبوه� � ��ا ونهبو دكانن� � ��ا الصغي� � ��ر ودراجة ابني
الناري� � ��ة هدموا البيت الذي كان بالنس� � ��بة لنا حلم
بعيد فقد بنيناه حجرا حجرا وانتظرنا وبعد سبع
سنوات عشنا فيه.
الله يحرق قلوبهم وينتقم منهم .كانت ترددها
بعد كل كلمة تقولها
مسحت دموعها املتساقطة بحسرة وهي تنظر
إل� � ��ى حفيدته� � ��ا اجلميلة بتول واخته� � ��ا الرضيعة
لتقول (م� � ��ا ذنبهن حتى يصبح� � ��ن يتيمات وهن
صغارا).

دم ��وع ال تف ��ارق عي ��ون الصغي ��رة
الطفلة بتول لم تعرف في هذا العالم املوحش غير صوت أبيها وحنانة
فكانت دمعتها املتحجرة في عينيها حزنها االبدي على فراقه.
تقول جدتها :كل يوم تس� � ��الني عنه تطلب الهاتف لالتصال به وعندما
تبح� � ��ث عنه في ه� � ��ذا املنزل وال جتده تهج بالبكاء الش� � ��ديد ورغم أنها ال
تتجاوز السنتني إال أن حزنها على أبيها شديد.
ثم أشارت إلى صغيرتها وهي تقول (مالمحها مثل ابيها عندما اراها
اتذكر ابني الشهيد)
عند حديثنا شاهدت األلم واحلزن في وجه زوجة ابنها وعيونها الزائغة
في كل مكان فتارة تنظر إلينا وتارة إلى صغيرتها الرضيعة وأخرى إلى
السماء كأنها تشكو حالها ويتم بناتها لله.
سألتها عن شعورها سكتت برهه كأنها عاجزة عن احلديث أو وصف
حزنها وحجم الكارثة قالت :قتلوهم من غير ذنب أحرقوا قلوبنا ش� � ��رودنا
عن منزلنا ويتموا بناتي ربي ينتقم منهم.
عندما تس� � ��ألني البتول عن ابيه� � ��ا اغرق بالب� � ��كاء وطفلتي أعجز عن
أجابتها أو أقول لها إنها أصبحت يتيمة
خرجنا وقلوبنا تتفطر أملا حلالهم وحال الصغيرة بتول فبشاعة احلرب

ليس بالدمار فقط وقتل الناس إمنا ما تتركه نيرانها في نفوس� � ��هم فرمبا
بعد سنوات عديدة ,قد تعود أماني والبتول إلى عمران ,فال يجدن البيت
في مكانه واملدرس� � ��ة كما هي ,والشوارع كما تركنها ,فكل شيء تغّير,
سيجدن فقط األنقاض والذكرى املؤملة ورائحة دماء آبائهن الشهداء.
حكايات على األرصفة
الوجه اآلخر حلياة النزوح والتشرد منوذج رأينها على رصيف بشارع
هائل لعائله حسني حسن املنظر يلخص املعاناة ويكشف فصول املأساة
للنازحني.
يق� � ��ول :أجبرني احلوثة عل� � ��ى اعتالء منزلي لقن� � ��ص األبرياء وعندما
رفضت قاموا بضربي وتهديدي بالقتل جهزت للرحيل أنا وعائلتي فقاموا
بهدم منزلي بعد خروجنا
وصل� � ��ت إلى هنا الس� � ��كن وال أه� � ��ل وال أحد معي فجلس� � ��ت على هذا
الرصيف انتظر الفرج من ربي.
تقول زوجته :نش� � ��عر باحلزن واملهانة ونحن نأكل ونرقد على الرصيف
ش� � ��وفي حال أطفالي كنا مس� � ��تورين في منزلنا فشردونا ودمروا منزلنا
ربي ينتقم منهم بهذا لونا.

وتضي� � ��ف باكيه :جارتي ام� � ��رأة مرملة على أطفاله� � ��ا تخيط املالبس
تسكن في بيت صغير أصيبت بشظايا عديدة جراء قذيفة بجانب منزلها
بترت أصابع يدها واآلن هي في إحدى املستش� � ��فيات هنا كيف ستعيش
بعدما بترت اصابعها
قتل� � ��وا النس� � ��اء واالطفال لم يتورعوا حتى ع� � ��ن اختطافهن ففي قريه
قريبه منا كلما دخلت مليشيات احلوثي منزل وكانت فيه عدد من النسوة
اخذوا أحدهن إلى جهة مجهولة.
الله ال احلقهم خير مسيره الشيطان وقتله الناس
أردف زوجها قائال :خس� � ��رنا منزلنا وأرضنا ال دولة تنظر إلى حالنا
وال حكومة تغيثنا تركونا هنا على األرصفة.
تكبد حسني دموعه وهو ميس� � ��ك الغطاء املهترئ ليدفئ صغيره النائم
ببراءة على الرصيف املتسخ فرمبا يحلم بوطن يعود اليه قريبا.
النازحون في لعبة احلرب واخليانة ضحايا غير مرئيني ووقود تشتعل
معها أطماع مليش� � ��يات الدم والدمار في ظل دولة رئيسها وحكومتها آيلة
للسقوط.

إعالنات
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«حفصة» طفلة عمران وجع لن
تنساه ذاكرة اليمن ...
نبيلة سعيد
بعيد ًا عن التنقل بني قصص الطفولة احلاملة في مين اإلميان
واحلكم� � ��ة ،يكفي ما تروي� � ��ه األيام حتى اآلن ع� � ��ن عمران ،تلك
احملافظة الش� � ��امخة العصية على اخلنوع ،متيزها قيم الشهامة
والبطولة ،بني جوانبها يتعايش الناس بقيم الرجولة واإلباء ،كل
من يحدثك عن عمران يحتضن في مخيلته بال منافس مش� � ��اهد
الضيافة والكرم وسماحة اخللق ..اآلن عمران تهمس بأصوات
مبحوح� � ��ة م� � ��ن بقايا طفول� � ��ة توزًعها اخلوف واملوت والتش� � ��رد
والنزوح لم تعد تش� � ��هد تلك البراءة في عي� � ��ون أطفاله لقد زُرع
الرصاص عوض ًا عنها مش� � ��روع ًا النتظار القصاص من القاتل
ومصاص الدماء ،لقد كان املوت يزحف إلى ساحتهم في عمران
بأدوات مينية مينية وأيادي مس� � ��لمة وألسنة تكبر الله وهي تذبح
أبناء اليمن تهتف لإلس� � ��الم النصر وبني أقدامها يراق دم مسلم
ب� � ��دون ذنب إال أنه يحافظ على عرض� � ��ه وماله وأرضه من بطش
العصاب� � ��ات وقطاع الطرق ،والغريب لي� � ��س هنا بل حني جتتمع
األكل� � ��ة عل� � ��ى ذات الدماء من أصق� � ��اع األرض ليس إال أن يزيد
أعداد املشردين واملوهومني ببناء الدولة،،،
بني قس� � ��مات حفصة ابنة العش� � ��ر س� � ��نوات يلتحف الوجع
والنهاية هي تبكي بدون دموع ،ابتلع دموعها الهلع من مش� � ��هد
جدها ت� � ��دوس على رقبته بيادات الغدر وتدم� � ��ر أوصاله آليتهم
العس� � ��كرية املنهوبة واملس� � ��توردة ليس إال ألنه يزيد في الصالة
على الرس� � ��ول صلى الله عليه وس� � ��لم كلما اقتربوا منه ،تذهب
بحس� � ��ك خلف الكون حينما حتكى قت� � ��ل أبيها دون أن يكمل ما
س� � ��ألوه ،زرعوا بني عينيه رصاصة والزالوا يشتمونه ويسبونه
حت� � ��ى مات ،تزرع ب� � ��ني أحداقك ليس بكاء بل جن� � ��دة لن يحكم
قبضتها إال الله فالكل تآمر على أهل عمران ،بني أحداق حفصة
تذوب الروح بطعم األش� � ��ياء من حولها تقول في رمضان ونحن
صائم� � ��ون يحدث لنا ذلك ،أي جرمية ارتكبها أهلي ..كل أطفال
عمران يبك� � ��ون وأمهاتهم مفقودات وآباءهم ًذبحوا ،فقدنا بيوتنا
أصبحن� � ��ا بدون مأوى ،كثيرة ه� � ��ي الكلمات التي همت بها وهي
ال تش� � ��عر أنها حتف� � ��ر في جدار الوطن تاريخ ًا رمبا لن ينس� � ��اه
أهالي عمران وما حولها واجلاثم� � ��ني على مصيرها واملتآمرين
على حدودها..
يقترب العيد  ..بأنفاس� � ��ه البريئ� � ��ة وتنهيداته الفرحة يصافح
وجه احلياة ويربت على أكتاف الضحكات التي تخرج من صدور

األطفال وتهمس في صدورهم التي تعانق االنتظار شوق ًا للبس
اجلديد وأخذ العس� � ��ب والتنقل بني األه� � ��ل والتنزه بني األلعاب
هذا العي� � ��د فكيف بأطفال عيدهم من ثالث س� � ��نوات مرت رمبا
يكون هذا هو األش� � ��د مجيئ ًا على وج� � ��ع بحجم الكون؟! فأطفال
عمران يس� � ��كنون اخليام ويتوزعون بني األزقة ويهمس� � ��ون على
بوابات اجلوامع بجعالة وكسوة العيد ،هذا العيد سيكون األبلغ
أمل � � � ًا في ذاكرة أطفال عمران ،هل يكفي مهر ًا لغرور مليش� � ��يات
احلوثي مش� � ��هد أطفال بعمر الزهور يقتات� � ��ون العيد على مائدة
الب� � ��كاء واأللم واملرض واخلوف والتش� � ��رد والنزوح؟! هل يكفي
لهادي رئيس ًا اختاره أبناء عمران كغيرهم من أبناء الوطن مهر ًا
إلدارته الوطن أن يعيش أطفال عمران أحالمهم من حتت بيادات
احلوثي وعصابات التآمر خلف األس� � ��لحة املستوردة؟! هل يفقه
املتحاورون على طاولة احلوار أن ضريبة احلوار واملوافقة عليه
من عمران جرمية حرب دموية عالية اجلودة على مشهد ومسمع
من احلكومة ورئيس الدولة ورعاة املبادرة وأصدقاء اليمن؟! هل
يفقه املجرم حينما اس� � ��تل سالحه أن سالحه يوم ًا الشك عائد ًا
في صدره؟!!
من يقوم باملهمة :اآلن من يس� � ��لي أطفال عمران؟ وما هو ثمن
زراع� � ��ة الفرحة عل� � ��ى صدورهم؟ من يقاس� � ��مهم العيد من يأخذ
بأيديهم لنس� � ��يان مش� � ��هد القتل املروع من يحمل بني يديه باقة
ورد وعلب هدايا ويش� � ��ترك بأطفاله معهم ،من يقاس� � ��مهم األبوة
واألمومة واألس� � ��رة والوطن من يصهر أثقال الوجع بني أكتافهم
النحيل� � ��ة ويهديهم قبل العيد لباس � � � ًا وحذا ًء وجعالة تخفف وطأة
البعد عن الس� � ��كن ،م� � ��ن يحمل الوجع عن أطف� � ��ال عمران؟ من
يس� � ��وقهم للحدائق ويعي� � ��د لصفحات ووجهه� � ��م املكفهرة ببقايا
دخان الرصاص وأكوام تراب النزوح بس� � ��مة صافية تقول لهم
:أنت� � ��م بخير اليمن بخير؟ من يدق لهم الباب ليلة العيد ليحتضن
لهفته� � ��م الصامتة ملعانقتهم الف� � ��رح؟؟ ويرزع بني صدورهم أمل
البقاء على نفس البراءة..؟ هذه حفصة تنادي وخلفها كل أطفال
املهجري� � ��ن واملعنفني واملخفيني والش� � ��هداء ،من حلفصة وأطفال
بعم� � ��ر أطفال كل األس� � ��ر في بي� � ��وت الوطن؟ ..يكف� � ��ي وجع ًا أن
يشارك أطفال عمران أطفال غزة نفس املصير!!!
Nabela-22005-@hotmail

alsahwa@yemen.net.ye
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يتقدم
املكتب التنفيذي للتجمع
اليمني لإلصالح مبحافظة صنعاء
بأحر التعازي وأصدق املواساة

لألستاذ صالح محفل

في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى

والده

ولألستاذ يوسف السعيدي
في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى

والده
رحمهما الله بواسع رحمته وألهم أهلهما
وذويهما الصبر والسلوان

«إنا هلل وإنا إليه راجعون»

خواطر
زيد الشامي
Zaid.Ashami@yahoo.com

مخاطر تالشي الدولة!!
تظ� � ��ل الدولة ضامنة حلريات الناس وحقوقهم وحرياتهم وأمنهم ومصاحلهم
العامة واخلاصة ،وكلما قامت الدولة على أس� � ��س صحيحة من العدل واملساواة
وحس� � ��ن اإلدارة ارتقى الش� � ��عب واجته نحو البناء والعمل ،وتنافس أبناؤه في
خدمة وطنهم ،فينعكس ذلك على كل مواطن كرامة وعزة داخل البالد وخارجها.
وفي أس� � ��وأ األح� � ��وال يبقى وجود الدول� � ��ة ولو كان ضعيف � � � ًا أقل ضرر ًا من
انكس� � ��ار الدولة أو تالشيها ،ألن البديل ليس سوى الفوضى ،وإذا أراد الناس
االس� � ��تقرار والس� � ��الم فلن يجدوا أفض� � ��ل من وجود دولة تأخ� � ��ذ حقوقها منهم
وت� � ��ؤدي واجباتها نحوهم ،حتفظ دماء وأعراض وأموال اجلميع ،وتأخذ على يد
احلمقىٰ واملتهورين.
ما نزال في اليمن نحبو إلقامة الدولة املنشودة ،وقد تعاقب على اليمن قدمي ًا
وحديث ًا حكام اعتمدوا على التوازنات ،ولم يتفرغوا لبناء دولة عادلة ضامنة ،يتم
التداول عليها بالطرق السلمية.
أخير ًا وضع اليمنيون ثقتهم في مخرجات احلوار الوطني وفي الدول الراعية
للتس� � ��وية السياس� � ��ية ،لكن اخلطوات العملية لم تبدأ ،وال يبدو أن الدول الراعية
حريص� � ��ة على جناح التجربة اليمني� � ��ة ،وإذا لم يتم ت� � ��دارك األمر من قبل األخ
رئيس اجلمهورية والقوى السياس� � ��ية فإن اجلميع سيدفعون ثمن انهيار الدولة،
مبا فيهم من يظنون أنهم مس� � ��تفيدون من حالة الضعف واالنكسار الذي يسبق
التالشي ال سمح الله.
الدول� � ��ة التي ترى مفجري أنابيب النفط وناس� � ��في أبراج الكهرباء وال حترك
س� � ��اكن ًا بحجة أنها تلتزم احلياد ،والدولة التي ترى جماعات مس� � ��لحة تس� � ��طو
على املديريات واحملافظات وتفرض نفس� � ��ها بالقوة ثم تقف على احلياد ،والدولة
التي ترى النهب والس� � ��لب (واخلِ َطاط) فوق املواطن وتكتفي بالترجي والتوسط،
ثم تس� � ��لي نفسها بأنها س� � ��تظل على احلياد ،هذه دولة تتخلى عن مسؤوليتها،
وتدعو بلس� � ��ان حالها إلى الفوضى ،وتشجع على تشكيل كيانات مسلحة تدرأ
عن نفسها العدوان ،فليس كل الناس يقبلون الذل والهوان...
ليس املطلوب أن تنحاز الدولة لطرف ضد طرف ،وال أن جتامل حزب ًا وتخذل
آخر ،ولكن هذا ال يبرر ضعفها وهي قوية ،وال يعفيها أن تقوم باحلد األدنى من
واجباتها وهي تعلم أنها قادرة ،وعليها أن تبسط سلطتها الدستورية والقانونية،
حتم مواطنيها من كل تهديد،
وتوقف املخطئ واملعتدي والظالم والعابث ،وإذا لم ِ
فما اجلدوى من وجودها!؟
كل من يرضى أو يشجع على انهيار الدولة  -مهما كانت دوافعه  -ستحرقه
ً
ً
ن� � ��ار الفوضى اليوم أو غدا ،ويجب أن ال نع ّول كثيرا على املجتمع الدولي الذي
يبحث عن مصاحله ،والتي قد تكون في اس� � ��تقرارنا أحيان ًا وفي دمارنا أحيان ًا
أخرى ،وعلينا أن ال نتوقع أن يكونوا أحرص منا على سعادتنا ومصاحلنا ،وكل
الشواهد تؤكد هذه احلقيقة!!
الذي� � ��ن ينظرون إل� � ��ى ما حدث في عمران أنه ليس انكس� � ��ار ًا للدولة وضياع ًا
لهيبته� � ��ا  -نكاي� � ��ة باإلصالح  -عليهم أن يفكروا باآلثار الكارثية في املس� � ��تقبل
والتي رمبا يصعب علينا تخ ّيلها.
ظلت عمران محاصرة بامليليش� � ��يات املس� � ��لحة من فبراير املاضي ،ولم تتخذ
الدول� � ��ة إجراءات صحيحة إلنهاء االحتق� � ��ان ،وظلت توجيهات وزارة الدفاع إلى
آخر حلظة تطلب من القائد القشيبي الصمود وتعده باملدد ،وتعزز ذلك بطلعات
الطيران وإرس� � ��ال كتائب املدرعات لفك احلص� � ��ار إال إنها اكتفت باملرابطة على
مشارف صنعاء!!
وأخير ًا اتُخذت قرارات بتغيرات عس� � ��كرية ،لست من املتشائمني منها ألنها
ص� � ��ادرة من الدولة ،ولو أنها اس� � ��تكملت بإج� � ��راءات عملية إلع� � ��ادة املياه إلى
مجاريها ،وفتح حتقيق في كل ما حدث ،ومحاس� � ��بة كل من أجرم بحق الشعب
والدولة ،وكذا العمل لتأم� � ��ني النازحني وعودتهم إلى منازلهم في جميع املناطق
الت� � ��ي ُش� � ��ردوا منها في عمران وصعدة وغيرها ،وبس� � ��ط س� � ��لطة القانون على
اجلميع ،وتبني مصاحلة تنهي كل أسباب النزاع مستقب ًال ،هنا ميكننا أن نقول
َ
تتالش بع� � ��د؛ وما يزال الوقت أدا ًء (ومن أضاع احلزم
ب� � ��أن الدولة موجودة ولم
في أوقاته ندم!!).

سعيد شمسان ناطق ًا رسمي ًا لإلصالح
أصدر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح ,محمد اليدومي,
االثنني ,قرار ًا قضى بتعيني رئيس الدائرة السياس���ية ,س���عيد شمس���ان,
ناطق ًا رسمي ًا للحزب ألول مرة.
وف���ي أول تصري���ح ل���ه ,أوضح شمس���ان ,أن اإلص���الح أكد م���رار ًا في
السابق أن مواقفه إزاء مختلف القضايا واألحداث على الساحة الوطنية
ال تؤخذ وال تستقى إال عبر مؤسساته وهيئاته الرسمية..
وأض���اف :ومن الي���وم فصاعد ًا ف���إن كل مواقف اإلصالح س���تعلن عبر
ناطقه الرس���مي ,وأن أي تصريح يصدر من أي شخص في اإلصالح إزاء
أي قضية إمنا يعبّر عن صاحبه واحلزب غير مسؤول عنه.

الخميس  27رمضان 1435هـ ـ
الموافق  24يوليو  - 2014العدد ()1434

يحتفل نائب نقيب املعلمني اليمنيني

األستاذ أحمد حيمد املطري
يوم الثالثاء املوافق 2014/8/5
بزفاف جنله

«ف� � � ��ارس»

في صالة األفراح
واملناسبات باملدينة
السياحية  -جوار السفارة
األمريكية – سعوان.
فألف ألف مبروك مقدم ًا

والدعوة عامة للجميع

نقابة املعلمني اليمنيني

