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دعاء 
ْر ُاُموري فيِه ِمَن  ألّلُهَمّ اْرُزقني فيِه َفْضَل َليَلِة الَقدِر ، َو َصِيّ
نب َو الِوْزَر  ي الَذّ الُعسِر إلى الُيسِر ، َو اقَبْل َمعاذيري َو ُحَطّ َعِنّ

، يا َرُؤفًا ِبِعباِدِه الّصاحلنَي . 

قفلة 
حب!!

زميلي الذي اثق بقدرته على كتابة   
مائة صفحة في اليوم أخبرني أن 
قلمه الرشيق مصاب منذ أسابيع بما يمكن 
تشخيصه »قفلة حب« إذ ال يستطيع إكمال 
أي سطر دون أن يذكر كلمه حب واحدة على 

األقل.
ربما ألننا سئمنا الحديث في السياسة 
لسبعة أشهر على التوالي ولهذا سأترك 
لنفسي كامل الحرية في الكتابة دون مراجعة 
أو تبييض هذه الصفحة كون موضوع الحب 
ال يمت بصلة لألزمة الراهنة وال يزيد من 
حدتها وليس فيه رسالة تهديد أو بيان إدانة 
وال أحد ينتظر في السطور التالية موافقة 
القبول على دعوة حوار أو االحتكام لصناديق 

االقتراع.
مع أن الحب يعتبر أرقى صور الديمقراطية 
وبالغ الشفافية والنزاهة في النتائج ألنك 
تختار من تريد بقناعة أبدية ال تحتاج إلقامة 
مهرجانات مزعجة أو صرف كيس »حب« 
-بفتح الحاء- وتقديم كسوة العيد وغيرها 
من المغريات واألكاذيب التي اليمكن كشفها 

سوى عبر الموجات »الصوطية« بعد القات.
اعتقد أن الحب شكل من اشكال التفكير، 
كما أنه شّكل أجمل أوقات النفس وأسوأها.. 
الحظ كيف أن لكل شيء في هذه الحياة 
نقيض أو عدو والفراق هو العدو اللدود للحب 

لدرجة تصل إلى حد الموت.
لكن  تاريخ الموتى يحفظ لنا أن ال أحد مات 
بسبب فراقه لوطنه الحبيب أو السرته من 

أبويه واخوانه.
وكم هو محزن أن تسأل نفسك.. إذا كنت 
لم تحب حتى اآلن أليس من األفضل لك أال 

تولد؟.
لم يعجبني أب��دًا الكالم السابق وسأبدأ 

الحديث من جديد بكلمة نداء وأغنية..
حقيقة أحب الكتابة إاّل أن هذا اليكفي.. 
فكل الظروف المصاحبة تؤكد  أننا لن نستمر 
طوياًل أو نتفق على شيء واحد والسبب عدم 
وجود تكافؤ بيننا في الحقوق والواجبات 
ولهذا تستعبدني الفكرة أحيانًا واستبد بها 

نادرًا كما هو حاصل اآلن..
أضف إلى ذلك  أن التجارب جعلتني لم أعُد 
أطيق كلمة صحيفة- ألنها اشبه بامرأة لسانها 
طويل- يصعب التعامل معها وتخرج منها 
شهريًا بكالم يرد إليك بقدر ما اعطيت حول 
أن ال وجود ألسمك في الكشف أو قل بنسبة 
ضئيلة له دالالت ومعاني عمالقة، ألنك 
تساهم وبجدارة في عدم وقوع كارثة اختالل 
وانهيار الميزانية وهكذا اصبحت شهريًا ألعن 

الميزانية واعطيها من ميزان حسناتي..
ج��رب��ت العمل ف��ي م��ج��االت أخ���رى غير 
الصحافة وبعد مرور ثالثة أشهر على األقل 
سلفًا  عليه  لمتفق  ا بأجري  اطالب  كنت 
وفي اغلب المرات كنت اسمع بنبرة صوت 
ممطوطة عبارة: »ما فعلت!!« حتى اآلن.. 
وتساؤل ما »فعلت«؟ يصنف ضمن أسوأ 

أنواع اإلرهاب.
أعود للموضوع األول فالحب مفتاح التغيير 
األول حب الوطن، الحياة، حب المستقبل، وأن 
تحب لنفسك ما تحبه ألخيك وهذا شرط من 
شروط اإليمان كما قال نبينا محمد صلى اهلل 

عليه وآله وسلم..
أقول الحب يقود إلى التغيير ألنك فجأة 
ت��رى الشخص وق��د نظف وط��رف ولطف.. 
وأش��ي��اء أخ��رى ابسطها أن أحدهم كانت 
عالقته مع الكلمات غريبة للغاية.. إذ لم يقل 
يومًا التعبير المناسب في المكان المناسب.. 
خاصة عند وضع عالماته على السائرين في 
الشوارع، فهذا الذي يقود السيارة ثور وحمار 
وتلك موزة، لوزة، مانجا، برتقالة.. إلخ، لكنه 
حين بدأ يتسلل الحب إلى قلبه تغير وتحسن 
قلياًل وإن كان يسمي من يحب »االنتي حقي« 
وعلى نحو يشر بأنها من نوع قاطرة ديزل 

وليست امرأة..

كفى اهلل اليمنيين كل الشر
۹  شهر رمضان شارف على االنتهاء.. كنا نتمنى أن يحل علينا في ظل ظروف أفضل 

مما نحن عليه ولكن هذه إرادة اهلل.
المهم أن نكون قد استفدنا من أيامه وأجوائه الروحانية.

والمهم أن تكون االحزاب قد استفادت من رمضان ونّقت روحها من شوائب الجشع 
والحقد ونوازع االستحواذ على كرسي السلطة واالعتداء على مؤسسات الدولة.

وكفى اهلل اليمنيين معاناة السبعة االشهر الماضية.
وكفى اهلل البالد شر رفض المشترك للحوار.

ليلة القدر هل ستكون غزوة؟
۹  رغم فشلها الذريع في 17 رمضان بإعالنها تشكيل المجلس الوطني 

وانسحاب اعضاء الغزوة من مجلس المشترك ورفضهم لفكرته ولفكرة انتمائهم 
اصاًل لهذا الكيان السياسي المنبوذ، وكذلك انسحاب الشباب من ساحات االعتصام 
على إثر معرفتهم بذلك المجلس الالوطني، ومخالفتهم لتعليمات قيادات 
المشترك بأالَّ يغادروا الخيام مهما حدث.. يتساءل الكثيرون اآلن: ما الذي يخطط 
المشترك القيام به خالل استقبال ليلة القدر.. هل سينفذ غزوة جديدة أم يشكل 

مجلسًا جديدًا..؟!
الشك أن قيادات المشترك تخلت عن فكرة مجالس االنتقال ومجالس االعتصام 
ومجالس القات حتى.. ولم تعد تدري الى أي مجلس تذهب وأي مجلس سيقبل 
بوجودها.. وذلك ألنها كلما أعلنت عن مجلس يحتضنها خرجت منه بإحراج شديد 

يكشف أنه لم يعد هناك أحد من أبناء اليمن مع المشترك.

من العايدين.. متأزمين ومأزومين
۹  في مثل هذه االيام من كل عام يتصاعد الغبار من على أسطح المنازل وتزدحم االسواق 
باآلباء واألمهات وأبنائهم بحثًا عن مستلزمات العيد.. اال أن هذه الصورة تبدو باهتة المالمح 
في هذه االيام المؤطرة باألزمة الخانقة في الجيب وفي المحالت وفي حال البلد برمته، يصعب 
على أغلب المواطنين التغزل بمجيء عيد الفطر المبارك والقول له »آنستنا يا عيد«.. نحن 
نطلب التعاون والتكافل والتراحم فيما بيننا لننال األجر والثواب من اهلل ويفرح الكثير من 
البسطاء بيوم العيد وهذا شيء من حقهم يتطلب على ميسوري الحال تقديم مساعدتهم غير 
االنتخابية، كما يصعب على أغلب اليمنيين إيجاد صيغة مناسبة يتم من خاللها تبادل التهاني 
والتبريكات.. هل سنقول: من العايدين سالمين وسلميين غانمين، مخيمين متمترسين، 
متقطعين، مجرمين، مبندقين ومتبردقين، متعصبين ومتحصبين في الحصبة ومعتصمين 
في الجامعة ومتحصنين بقائد معسكر الفرقة، ومشتركين في افتعال األزمات.. متأزمين 

ومأزومين مؤيدين ومنددين ومحتشدين في الستين والسبعين.. كل عام وأنتم بخير.

دعاء العاملين أن تكون أجورهم مباركة

ليس فيها عتق من نار األسعار

هناك في المساجد يبلغ الحضور ذروته 
قبل صالة المغرب حيث يكون انتظار سماع 

صوت األذان على أشده.
ترى في أيدي الناس تمرتين وسنبوسة 
او تمرتين  وبعضهم تمرتين وسيجارة 

وسحاوق واحيانًا كوب ماء.
وعلى االرض تمتد اص��ن��اف شتى من 
المأكوالت الساعي اصحابها الى كسب األجر، 

ر صائمًا له مثل أجره. فمن فطَّ
مثل هكذا مشهد يُعد من االشياء النادرة 
في حياتنا واليتكرر على مدار السنة، ولو 
انك شاركت الناس هذه اللحظات فستشعر 

بقمة السعادة وحالوة ما تأكل.
أرباح.. وبيات

اليعني ذلك ان رمضان كله شهر عبادة 
فقط.. فالنوم موجود إذ يدخل البعض 
مرحلة البيات الشتوي واليخرجون من تحت 

اغطية النوم إاّل عند ظهور هالل شوال.
وكذلك العمل موجود.. تزدهر االعمال 
في فترة الصيام اكثر من غيرها في بقية 

الشهور.. ولعل اغلبهم يعتمد على هذا 
الموسم في تحقيق ارباح تساوي ما يبيعه 
لعام كامل وبالذات من ناحية الملبوسات.. 
أما على الطرق في هذه االي��ام فتنتشر 
اماكن بيع الحلويات بصورة واضحة ومثلها 
المقليات، الفتة للنظر ان الكثيرين يفضل 
تناولها في رمضان ولكن مع ذلك فإنها تثبت 
ان هناك من يفضلها ملوثة في ظل غياب 
جهات الرقابة التي تفضل الغياب المستمر.

توحُّد
وفي شهر ليلة القدر يتجلى احد الدروس 
بمسألة  وتتعلق  ندركها  التي  العظيمة 
الوحدة.. رمضان يوحد الناس في ساعات 
االم��س��اك واالف��ط��ار ويوحدهم من حيث 
ممارسات التقرب الى خالقهم.. يوحد الجميع 
في احساس الجوع والعطش.. كي يشعر 
الصائم الذي لديه أنه بحاجة اخيه الذي 
ليس لديه مثل توحدهما في حالة الفرحة 

حين يحين االفطار.. إذًا يبقى على البعض 
االستفادة من غطة وعبرة هذا اإلحساس 

الرمضاني..
كما ان على بعض الجمعيات الخيرية ان 
تدرك ان فعل الخير اليتطلب ابراز بطاقة 

االنتماء لحزب معين.
خواتيم مباركة

مع حلول الخواتيم يتركز دعاء الموظفين 
-لست منهم- ان تكون رواتبهم مباركة 
وقادرة على مواجهة ارتفاع االسعار.. وتلبية 
طلبات عودة العيد.. هذا في حال سمحت 
الظروف بنسيان ديون الصيام، وحالة الجفاف 

التي ستجتاح الجيوب في الشهر القادم.
 تجربة الكثيرين تفيد ان اسلوب تجاهل 
 . بركة. ي��ة  ا العيد ليس فيه  احتياجات 
فاالطفال أواًل اليفهمون معنى أن األسعار 
نار والراتب طار قبل وصوله.. كذلك المؤجر 
يرفع شعار انه كالوقت الينتظر ووو.. قائمة 
طويلة اليتسع الخوض فيها على الورق.. 

لكن نسأل اهلل ان نجد لها مخارج مباركة.

يفرض شهر رمضان الكريم اجواءه الروحانية في نفوس المسلمين وفي   
ممارساتهم اليومية طوال الثالثين يومًا.

عشرة منها رحمة، والثلث الثاني مغفرة، واألخيرة التي نعيشها اآلن عتق من 
النار.

تزايد ملحوظ في أعداد المصلين ومرتادي المساجد لتأدية الصلوات، فيما 
يكون الكثيرون قد حجزوا أماكنهم الثابتة داخل الجوامع مبكرًا للتفرغ لتالوة 
القرآن وتدبر آياته الحكيمة باعتبار رمضان الشهر الذي نزل فيه كالم اهلل القرآن 

الكريم، والشهر الذي تتم فيه قراءته بنهٍم بالغ وشهية مفتوحة.
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 المؤتمر الشعبي العام

 ال يغيب عن البال ما للمبادرات الشعبية في مجال 
التعاون من تأثير معنوي في تماسك المجتمع

»امليثاق الوطني«

رمضانية

خواتيم رمضان: 

العشر األواخر وليلة القدر
يقول اهلل تبارك وتعالى : )وربك يخلق  

ما يشاء ويختار ما كان لهم الخِيَرة( 
القصص 68، وق��د اختار سبحانه 
العشر األواخر من شهر من رمضان ، من بين 
سائر أيام الشهر ، وخصها بمزيد من الفضل 

وعظيم األجر.
فكان صلى اهلل عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها 
أكثر من غيرها ، تقول عائشة رضي اهلل عنها: 
)كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يجتهد في 
العشر األواخر ما ال يجتهد في غيره( رواه مسلم .
وكان يحيي فيها الليل كله بأنواع العبادة من 
صالة وذكر وقراءة قرآن ، تقول عائشة رضي 
اهلل عنها : )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إذا دخل العشر أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجَدَّ 

وشدَّ المئزر( رواه مسلم .
فكان يوقظ أهله في هذه الليالي للصالة 
والذكر، حرصا على اغتنامها بما هي جديرة به 
من العبادة ، قال ابن رجب : » ولم يكن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة 
أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إال أقامه » .

وشد المئزر هو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء، والجد 
واالجتهاد في العبادة . وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يداوم 
على االعتكاف فيها حتى قبض، ففي الصحيحين عن عائشة رضي 
اهلل عنها : ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يعتكف في العشر 
األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ( .

وما ذلك إال تفرغًا للعبادة ، وقطعًا للشواغل والصوارف ، وتحريًا 
لليلة القدر ، هذه الليلة الشريفة المباركة ، التي جعل اهلل العمل 
فيها خيرًا من العمل في ألف شهر ، فقال سبحانه : ) ليلة القدر خير 

من ألف شهر(..القدر 3 . 
في هذه الليلة تقدر مقادير الخالئق على مدار العام ، فيكتب 
فيها األحياء واألموات ، والسعداء واألشقياء ، واآلجال واألرزاق ، قال 

تعالى :} فِيهَا يُْفرَقُ ُكلُّ َأمٍْر حَكِيٍم { ) الدخان 4( .
وقد أخفى اهلل عز وجل علم تعييين يومها عن العباد ، ليكثروا 
من العبادة ، ويجتهدوا في العمل ، فيظهر من كان جادًا في طلبها 
حريصًا عليها ، ومن كان عاجزًا مفرطًا ، فإن من حرص على شيء 
جد في طلبه ، وهان عليه ما يلقاه من تعب في سبيل الوصول إليه .
هذه الليلة العظيمة يستحب تحريها في العشر األواخ��ر من 

رمضان ، وهي في األوتار أرجى وآكد ، 
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم قال : ) التمسوها في 
العشر األواخر من رمضان ، ليلة القدر 
في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، 
في خامسة تبقى ( ، وهي في السبع 
األواخر أرجى من غيرها ، ففي حديث 
ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجاال من 
أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم أروا 
ليلة القدر في المنام في السبع األواخر 
، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
: ) أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
األواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها 

في السبع األواخر ( رواه البخاري .
ثم هي في ليلة سبع وعشرين أرجى 
ما تكون ، لحديث ابن عمر رضي اهلل 
عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قال : ) ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ( 

رواه أبو داود .
فاحرص أخي المسلم على االقتداء بنبيك صلى اهلل عليه وسلم 
، واجتهد في هذه األيام والليالي ، وتعرض لنفحات الرب الكريم 
المتفضل ، عسى أن تصيبك نفحة من نفحاته ال تشقى بعدها أبدًا ، 
وأكثر من الدعاء والتضرع ، وخصوصًا الدعاء الذي علمه النبي صلى 
اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنها حين قالت : يا رسول اهلل ، 
أرأيت إن وافقت ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : ) قولي : اللهم إنك 

عفو تحب العفو فاعف عني ( رواه أحمد وغيره .
اللهم وفقنا لقيام رمضان عامة وقيام ليلة القدر خاصة ، واجعلنا 

فيها من المقبولين الفائزين ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ُصم زي الناس


