
أخبر النبي -صلى اهلل عليه وسلم- منذ أكثر من 1430عام بأن تحت )مدينة 
عدن( نارًا شديدة ستخرج ويهرب الناس من شدتها.. فهل كان النبي معه معامل 

لتحليل الصخور؟ ام كان هناك علماء جيولوجيا منذ أكثر من1430عام؟
ورد فى صحيح مسلم حديث ذكر فيه النبي -صلى اهلل عليه وسلم - عالمات 
الساعة الكبرى ...فذكر 10 عالمات ..وقال آخر عالمة ) نار تخرج من قعر عدن 
ترحّل الناس(...وفى رواية..)تطرد الناس إلى محشرهم(.. لم يكن أحد يعرف 
في الماضي أن مدينة عدن فوق فوهة بركان حتى جاء اإلنجليز ومع بداية عصر 
الطيران ظهرت مدينة عدن كمدينة مقعرة السطح فسماها اإلنجليز مدينة 
فوهة البركان kraytar .. وهنا يتضح اإلعجاز في قول النبي صلى اهلل عليه 
وسلم ) قعر عدن( ... أخبر رسول اهلل أن عدن مدينة مقعرة الشكل وهذا لم 
يتضح إال بالتصوير عن بعد بالطيران ..ولقد قامت البعثة الملكية البريطانية 
لعلوم البراكين خالل عام 1964م بدراسة بركان عدن الخامد بقيادة البروفيسور 
I.G.Gass...الذي بدأ ورقته العلمية بقوله: )إن البراكين الحالية ما هي إال ألعاب 

نارية أمام بركان عدن(
وفى مقال بمجلة Readers Digest 1979يقول الكاتب: بركان كراكاتو في 

إندونيسيا)Krakatau volcano( الذي انفجر عام 1883م والذي اعتبره العلماء 
أقوى بركانًا في ذاكرة البشرية.. وتسبب في مقتل ستة وثالثون ألف شخص، 
وسمع الناس دوي االنفجار علي بعد مسافة خمسة أالف كيلومتر، وحجب الرماد 
والدخان البركاني ضوء الشمس لمدة أسبوع عن الكرة األرضية، ولقد قدر العلماء 
قوة هذا البركان بمائة قنبلة هيدروجينية.. وينتهي المؤلف إلى أن هذا البركان 
الضخم يعتبر مثل األلعاب النارية مقارنة ببركان عدن.. فما الذى جعل  نبينا 
محمدًا عليه الصالة والسالم يختار هذا البركان الخامل ..ليجعله من عالمات 

الساعة الكبرى؟!
ثم يأتي العلماء بعد ذلك ليثبتوا أنه أعظم وأقوى بركان فى العالم رغم 

خموله..!!
أليس هذا يدل على عظمة نبينا  محمد -صلى اهلل عليه وسلم -وأن كالمه من 

عند اهلل؟
اشهد ان ال اله اال اهلل ........ واشهد ان محمدا رسول اهلل

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 10 / 12 / 2012م 
 الموافق :26 / محرم / 1434هـ 

العدد: )1639( فيسبوك16
قضية أبناء المناطق الوسطى

           Dr-Badr Haiderah

بما ان الوطن يتعرض لالبتزاز من مختلف 
 . . وأفكارها لها  بأفعا انهكته  لتي  ا لقوى  ا

وأهل  لهم قضيه،  الجنوبيون 
صعدة لهم قضيه، نحن أيضًا 

في المناطق الوسطى لنا 
قضية وربما هي أعدل 

هناك  فهل  قضيه، 
من ينادي بحقوق 
ه����ذه ال��ش��ري��ح��ة 
ال���واس���ع���ة م��ن 
الشعب التي دفعت 
ثمن ال��ص��راع��ات 
ال��ش��ط��ري��ة وم��ا 

تالها م��ن الحروب 
العبثية.. أين موقعها 

ف��ي ال��ح��وار الوطني ؟ 
نون  قا سيشملها  وه��ل 

انها  ل��ع��دال��ة االنتقالية أم  ا
ستظل مهمشه بسبب وطنية ابناء هذه 

المناطق الذين يترفعون عن مطالب مناطقية 
وفئوية ؟ أبصرت النور في مطلع الثمانينيات 
على أصوات المدافع والرشاشات والتي عرفت 
الحقا اني ولدت اثناء حرب الجبهة الوطنية 
التي كانت تريد الوحدة بالقوة والمدعومة من 
جنوب الوطن سابقا مع القوى )الرجعية( كما 
كانوا يسمونها في الشمال، وباختصار.. كانت 
النتيجة آالف القتلى والمعاقين والمخفيين الى 

يومنا هذا القوى الثورية انسحبت وتركت لنا 
آالف االلغام التي حصدت ومازالت تحصد ارواح 
آالف االبرياء من ابناء المنطقة الى يومنا هذا 
والقوى الحاكمة في الشمال ايضا قتلت وعذبت 
وسجنت الكثير بسبب مشاركتهم او حتى 
االشتباه بتعاونهم مع الطرف االخر 
. من يتحمل مسؤولية كل تلك 
االرواح الذين حُتفوا اثناء 
الحرب او بسبب االلغام 
الح��ق��ًا, ال توجد أس��ره 
في منطقتي مثال اال 
ولها شهداء من حرب 
سطى  لو ا طق  لمنا ا
وم���ن ب��ع��ده��ا ح��رب 
االنفصال ثم حروب 
ص��ع��دة وح��ت��ى ح��رب 
أبين سقط الكثير من 
ابناء المنطقة من الجنود 
الشرفاء في كل تلك الحروب، 
فهل سيتم تعويض أسر الشهداء 
الذين ذهبوا ضحية تلك الحروب ؟ أم 
أنه سيتم تعويض المتضررين في الجنوب 
والمتضررين في شمال الشمال وتبقى قضيتنا 
منسية؟! نحاول الترفع عن كل جراحاتنا لكي 
ينعم الوطن اليمني باألمن واالستقرار لكننا 
نرى امام اعيننا !! من يحاول ابتزاز الوطن 
المثخن بالجراحات واآلالم، وكل طرف يبحث 
عن مصلحته ويحاول تحقيق اكبر مكاسب 
شخصية او مناطقية او فئوية على حساب وحدة 

وسالمة وأمن اليمن ..

التغيير ..والخلل في الهوية
نجيب غالب

انخراطنا ف��ي ص��راع��ات 
المصالح وفق تحيزات غير 
مراهنة على التغيير تقود 
جميع االط���راف ال��ى انتاج 
خطاب يؤسس للعنف، فحص 
الواقع والفاعلين ومصالحهم 
مقدمة إلعادة ترتيب الواقع 
بما يحمي مصالح االطراف 
من خ��الل اب��داع المشروع 
وآلياته، الن االقصاء واإللغاء 

غير مجدٍ بأي شكل تجلى.
 »وم��ن يتق اهلل يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث ال 
يحتسب«.. لنكن واضحين 
في سعينا من اجل السلم 
االجتماعي وبناء السياسة 
منتجة  ة  ق��و هما  ر عتبا با

للخير.
ل  لتحو ا ت  يا نظر بعض 
الديمقراطي تؤكد ان النخب 
العقالنية في حالة انقسامها 
تتمكن م��ن إع���ادة ترتيب 
مصالحها من خالل التأسيس 
لدولة القانون وم��ن خالل 
الديمقراطية وادواتها، ومع 
الوقت تتخلق توازنات نافعة 

للنمو االقتصادي، وهذا االمر 
يتطلب كمقدمة ضرورية 
وجود الهوية الوطنية، وألن 
واقعنا كما يعرفه الجميع 
لة  حا لسياسة  ا م��ن  جعل 
للحمة  مفككة  ع��ي��ة  ص��را
ال��وط��ن��ي��ة، ف���إن تجربتنا 
اليمنية تحتاج الى التحرك 

في مسارين:
م��س��ار س��ي��اس��ي، ومسار 
مدني مساند، بحيث نتمكن 
م��ن م��ع��ال��ج��ة ال��خ��ل��ل في 
الهوية الوطنية وبناء الدولة 
في الوقت نفسه، وتحرك 
المسارين بشكل متكامل 
لكبرى  ا يا  لقضا ا لجة  لمعا
الصراعات  فرزتها  ا لتي  ا
السياسية.. صحيح اننا لن 
العقدة  تجاوز  نتمكن من 
المركبة التي نعاني منها 
إال ان��ه على المدى البعيد 
يحتاج األمر الى التركيز على 
المسألة الثقافية باعتبارها 
المدخل الذي يؤسس للتغيير 
لفكري  ا لنضال  وا لكلي،  ا
لنشر القيم الكلية المجمع 
عليها لدى الكتلة الوطنية 
س��ي��ك��ون االس����اس االول 

النجازتنا الكبرى ..

النفخ في رماد الفتنة

الحوار وإلغاء التمييز ضد المهمشين

غيالن العماري

ي��ج��د ال��ب��ع��ض -وه���م 
لفظتهم  م��م��ن  ق��ل��ة- 
وقيمها  بمبادئها  ة  لحيا ا
فباتوا يقتاتون من على 
أرصفة الوهم، فضالت 
زي��غ »اتسخت« برغبات 
مهووسة ال هم لها سوى 
النفخ ف��ي رم��اد الفتنة 
وال��ف��وض��ى ل��ل��زج بهذا 
الوطن نحو ب��ؤر اإلث��ارة 
والتهييج- واإلن��زالق به 

إل��ى م��ه��اوي الصراعات 
وال��م��ح��ن- ي��ج��دون في 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة م���الذا 
م��ن��اس��ب��ا إلف������راغ كل 
لو  تلك حتى  قاتهم  حما
أتت على حساب الثوابت 

الوطنية الخالدة...
ل��ه��ؤالء نقول:يجب أن 
تدركوا بأن الديمقراطية 
ال ول��ن تكون غاية في 
حد ذاتها بل هي مجرد 
يد  لمز ا لتحقيق  سيلة  و
من اإلصالحات السياسية 
على طول وعرض الساحة 

لتالي فإن  وبا لوطنية،  ا
ال��م��س��اس ب��ح��رم��ة ه��ذا 
الوطن-باسمها- والتعدي 
على ثوابته وقيمه خطيئة 
ملة  عن  حبها  صا تخرج 
ال��م��واط��ن��ة ال��ص��ال��ح��ة، 
وتجعله عرضة لموبقات 
طن  لو ا , ر لعا ا و نة  لخيا ا
م��ث��خ��ن ب��ال��ت��ح��دي��ات 
تكم  ا تر مها ع��ن  ا  فكفو
لرخيصة،  ا ريعكم  ومشا
واتحدوا لما ينفع الناس 
الزبد سيذهب جفاء  إن 

وقد آن...

  Aref Alyousfi  

األخ / رئيس الجمهورية..
هواجس مشروعة حول كيفية تغطية بعض 
جوانب المواطنة المتساوية المتغافل عنها في 

مؤتمر الحوار الوطني:
- لقد كانت قضية إزالة الفوارق بين طبقات 
وفئات المجتمع اليمني من أولويات أهداف 
الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ..كما أنها جاءت 
في أولويات مطالب الحركة الشبابية السلمية، 

وضمنت في األهداف الواجب تحقيقها،
-غير أن المشاهد.. أن المجتمع اليمني 
مازال يعاني من تجسيد التمييز بين فئات 
المجتمع والعمل س��اٍر به حتى في أوساط 
األح��زاب السياسية وكل النخب وحتى في 
أوس���اط ال��ق��ي��ادات التي احتكرت  مطالب 
الشباب لحسابها.. وفي حالة خروج مؤتمر 
الحوار الوطني متجاوزا وضع الحلول المثلى 

والمرضية لها فستكون عبارة عن قنبلة 
موقوتة قابلة لالنفجار في أية لحظة وهذه 

الفئات هي:
- المهمشون م��ن ال��س��ود والمعروفون 

ب)األخدام(.
- المزاينة  في أوساط القبائل.

- الدواشنة في أوساط القبائل .
- الصناع او أصحاب الحرف اليدوية.

- النساء.

- اليهود.
- فئات أخرى..

من وجهة نظري أن تعالج جميع مشاكلهم، 
وإلغاء جميع اساليب التمييز بينهم وبين باقي 
فئات المجتمع اليمني وتجريم جميع انواع 
الظلم  والتجاوزات التي تمارس ضدهم وذلك 
من خالل مواد تصاغ بشأنهم في الدستور 
الجديد، وإص���دار القوانين المجرمة لكل 

التجاوزات التي تنتهك إنسانيتهم..

اليمن تعود الى ما قبل 30 نوفمبر 1967م
  Abdulla Bawazeer    

ليس من الصعب فهم مطالبة بعض القيادات السياسية بحق تقرير المصير 
للجنوب! وطرح ذلك على السفير جمال بن عمر .. ممثل األمين العام لألمم 
المتحدة ، ولكن من الصعب فهم هؤالء السياسيين !! الذين ما زالوا غير 
مدركين ان األزمة قد تخطت »جنوب شمال« ودفعت بالجميع الى ما قبل 30 

نوفمبر 1967م.
فحق تقرير المصير لن يتوقف على جنوب ما قبل 22 مايو 1990م.. بل 
سيتخطاه إلى ما قبل التشطير، وستطالب مناطق كثيرة بهذا الحق ومنها اقليم 
حضرموت ..الجغرافي والديمغرافي بأبعاده الثقافية والمجتمعية والتاريخية، 
وعالقاته الدولية واالقليمية .. وجميعها تعطيه حق المطالبة بإقامة دولته، 

وهو امر ال يجهله الدبلوماسي األممي وال من يقف خلفه.
لذلك ننبه ان جنوب ما قبل مايو 1990م لم يعد قائما ويمن ما قبل هذه 
األزمة لم يعد مقبوال، والمطلوب حوار لصياغة دولة جديدة تحفظ لمكوناتها 
المجتمعية والجغرافية حقوقها في ادارت نفسها وتمكنها من المشاركة، وبما 
يتناسب وامكانياتها في ادارة الدولة القادمة .. وهذا يتطلب حوارًا اكبر واوسع 

من تلك القيادات والتكوينات الحزبية.. حوارًا ال مساومات..

رسالة الى المؤتمر
يمني حر شريف

في كل يوم يتكشف لنا مدى الحقد الذي تكنة 
اح��زاب المشترك وشركاؤها للمؤتمر قيادة 
واعضاء ..ويعتقدون ان حقدهم هذا ونشر 
االشاعات المغرضة ضد المؤتمر وقياداته 
س��وف تقلل من شعبيته وح��ض��وره في 
الساحة السياسية الوطنية .. وانهم سوف 
بات  االنتخا في  كبيرًا  نجاحًا  يحققون 

القادمة 2014م ..
 إال انه ومن خالل ما نلمسه في الشارع 
فإن شعبية المؤتمر تزداد في الساحة 
.. وف��ي المربع اآلخ��ر تتسع الخالفات 
..فالخالفات داخ��ل اح���زاب المشترك 
هي  نتيجة اطماع كل حزب فيها لالستالء 
على السلطة وعلى وجه الخصوص االخوان 
المفلسين )تجمع االسالخ االخواني( الذي يعبث 
بكل ما تطاله ي��ده من المؤسسات الحكومية 

والهبات الخارجية ومن االموال المشبوهة .
وأقول اني سعيد بذلك كوني انظر الى المؤتمر بأنه 
حزب التوازن الوطني والسياسي ...حزب الوسطية 
واالعتدال .. إال انني في الوقت ذاته لم ألمس أي  تحرك 
للمؤتمر وقياداته باتجاه جماهيرهم واعضائهم ... 
حيث ما زالت االمانة العامة  في سبات عميق .. والفروع 
تعيش حالة من االختالالت .. وما ينتج عن ذلك  من 

ضعف في التواصل التنظيمي ..
 فإلى متى سيظل المؤتمر على هذا الحال .. خاصة 
وانه لم يتبق من الفترة االنتقالية سوى عام واحد هو 
عام2013م وبعدها ستدخل بالدنا مرحلة الحصاد 
السياسي الحاسم ) االنتخابات الرئاسية والنيابية 
2014م( والتي تراهن عليها اح��زاب المشترك 

وشركاؤها..
 صح النوم يا مؤتمرنا.. واللهم ال تقطع علينا اعتداله 
ووسطيته حتى ال تلتهمنا دكتاتورية االخوان المفلسين 
.. وعلمانية االشتراكي.. وتشيع الحوثي.. آمين يا رب 

العالمين ..!!

عالم المعجزات

براكين العالم مجرد العاب نارية امام بركان عدن


