
ن ال��ذي زاد المري��ض مرضًا هو 
ّ

ولعل المس��ك
تش��كيل حكومة الوفاق التي تش��ارك فيها بل 
في حقائبها المهمة أحزاب اللقاء المشترك التي 
افتعل��ت األزمة واغتصبت الس��لطة وتج��اوزت اإلرادة 

الشعبية المتمسكة بالشرعية الدستورية.
كل هذه المسكنات الى جانب ما قدمته الدول المانحة 
واالش��قاء واالصدقاء من دع��م مالي.. لم تنفع في ش��فاء 
جسد الوطن المريض والسبب وكما هو واضح اليوم لكل 
مواطن وكل األشقاء واالصدقاء وجود بكتيريا سرطانية 
تقاوم كل هذه المسكنات وغيرها بل ضاعفت من المرض 
الذي اتس��عت رقعت��ه في كل انح��اء الجس��د.. بكتيريا 
أح��زاب اللقاء المش��ترك وتحديدًا ح��زب االصالح الذي 
يقود ويوجه هذه األحزاب.. حتى وصل حال جسد الوطن 
اليوم الى نزيف جعل كل المواطنين يضعون أيديهم على 
قلوبهم خوفًا من المجهول الذي سبق وان قلنا وكتبنا أنه 
يش��ير الى كارثة بدأت بالفعل بحرب طائفية في دماج 
وتتواصل في عدد من المحافظات ومنها تعز التي كانت 
تعرف قب��ل األزمة وإبان حك��م المؤتمر الش��عبي العام 
بالعاصمة الثقافي��ة وأصبحت اليوم وبفع��ل »االخوان« 
التابعي��ن لح��زب االص��الح أصبح��ت عاصم��ة لتصفية 
الحسابات وشن الحروب الطائفية التي حذر منها الزعيم 
علي عبدالل��ه صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام عند 

فترة توليه قيادة البالد ألكثر من ثالثة عقود..
عندما نقول إن الوطن ين��زف ال نقصد وال نعني إخافة 
المواط��ن المغلوب عل��ى أمره وال��ذي أصب��ح خائفًا من 
المصير الذي ينتظره غدًا.. خاص��ة وأن حكومة الوفاق 
التي يرأسها باس��ندوة وتديريها جماعة من المشائخ 
المتنفذين في حزب االصالح.. بل إننا نقول ذلك بهدف 
لفت االنتباه لما وص��ل إليه حال البالد من تدهور في كل 
نواحي الحي��اة والذي ي��زداد يومًا بعد ي��وم منذ جاءت 
هذه الحكومة وعملت منذ بداية أمرها على نهب خزينة 
الدولة حتى وصلت اليوم الى التأخر في دفع مرتبات أفراد 

الجيش واألمن لشهر أكتوبر المنصرم..

وغدًا والعياذ بالله لو استمرت عملية النهب المنظمة 
من المال العام سنجد أن وزارة المالية التي يديرها حزب 
االصالح عاجزة عن دف��ع مرتبات ومعاش��ات الموظفين 
والمتقاعدين.. هذا ناهيك عن الحال��ة األمنية وانفالتها 
حتى الطفل يدرك خطورتها على حياته وهو في حضن أمه 
أو داخل س��ريره نائمًا بأمان الله لتفاجئه رصاصة طائشة 
تخترق جس��ده كما هو حاصل مع أفراد قواتنا المس��لحة 
واألمن.. الحالة األمنية وتدهورها ش��اهدة على أن الوطن 
ينزف الى جان��ب توقف التنمية وعج��ز غالبية الناس عن 
شراء قوتهم الضروري واألساسي.. هذا الى جانب األوضاع 
 من لقاح شلل 

ّ
التعليمية المتدهورة والصحية المنعدمة إال

األطفال المقدم هدية مجانية من الصحة العالمية وبعض 
الدول الشقيقة.. وكذلك انعدام الخدمات الضرورية مثل 
صلح أو تغير 

ُ
الطرقات التي لم نسمع ولم نَر طريقًا واحدًا أ

في زمن حكومة الوفاق وال ننس��ى الكهرب��اء وانقطاعاتها 
المس��تمرة حتى جعلت البالد ومنه��ا العاصمة صنعاء في 
ظالم دامس وتتباه��ى حكومة الوفاق بالق��ول إن جماعة 
مسلحة معروفة وراء ضرب أبراج الكهرباء التابعة لمحطة 
مأرب التي تغذي معظم مناطق البالد.. كل شيٍء في الوطن 
ت 

ّ
اليوم يسير من س��يٍئ الى أسوأ حتى الفس��اد الذي تخف

خلفه مجاميع من ش��باب االصالح أثناء األزم��ة صار اليوم 
يمارس علنًا وعلى كافة المس��تويات حتى في التعامل مع 
المنح والمساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة 
والدول المانح��ة وغيرها م��ن الصنادي��ق الداعمة لنجاح 
الفترة االنتقالية.. صور ومشاهد عدة تعتمل في الوطن 
الي��وم تجعلنا نكرر ما قلناه بأن جس��د الوطن ينزف بعد 
أن وصلنا الى انعدام الدولة وغيابها وكذلك فشل حكومة 
الوفاق وإصرارها على السير في فشلها طالما ليس لدينا 

دولة.
نقول عل��ى الجميع وف��ي المقدم��ة الدول��ة والحكومة 
واألحزاب السياسية أن ينتبهوا الى خطورة ما تشهده 
البالد وترك شماعة النظام السابق هو وراء هذه الخطورة 

واستمرارها اليوم.
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 إقبال علي عبداهلل

                             المرحلة االنتقالية والحوار الوطني

د.علي العثربي

> أجمعت القوى السياسية والمكونات الوطنية التي توافقت 
على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون فترة 
تطبي��ق المبادرة فت��رة انتقالية مدتها ال تتج��اوز العامين 
بحيث تنتهي بمجرد اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في 21 فبراير 2014م، وُيحسب هنا للمؤتمر وقيادته تقديم تنازالت 
سيادية فيما يتعلق بحقوق دس��تورية وقانونية وديمقراطية وذلك 
من أجل تفويت الفرصة على تلكم القوى الت��ي ركبت موجة تيار الربيع 
العربي وس��عت نحو االنقضاض على الس��لطة وإقصاء اآلخرين وإعادة 
رسم مالمح العملية السياسية في الشرق االوسط بحسب ما هو مرسوم 
لهم من قبل األعداء الذين كانوا صاحب مشروع ما يسمى بالربيع العربي 
والذي ظهر للجميع بأنه ربيع عبري بامتياز ولم يحصد منه العرب غير 
الخراب والدمار والفتن والصراعات واألزمات، ومن يش��اهد ما يحصل 
في سوريا وليبيا وتونس ومصر واليمن والعراق يكتشف ذلك بوضوح 

ويدرك أن ال خير في ذلكم الربيع المزعوم على االطالق.
وها نح��ن اليوم في يم��ن اإليمان والحكمة قد ش��ارفنا عل��ى االنتهاء 
من المرحلة االنتقالية والتي لألس��ف الش��ديد تحولت نتيجة السياسة 
»الس��ليطية« والعقول »البورعية«، والعناصر »الغوغائية« الى مرحلة 
انتقامي��ة بكل ما تحمله الكلم��ة من معنى، حيث ت��م االنحراف ببوصلة 
المبادرة الخليجية وتحولت حكومة باسندوة الى طرف مناهض ومخالف 
لها، بل عملت الحكومة على تفسير نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية 
وفق رؤية ورغبات حزب االصالح وعلي محس��ن وأوالد األحمر بإشراف 
مباش��ر من المبعوث األممي جمال بن عمر الذي أظهر انحيازه الفاضح 
لتيار الربيع العبري وعمل على تبني رؤيته��م والدفاع عنها ودعمها 

بكل الوس��ائل رغم أنه ُيدرك جيدًا أنها تتعارض مع المبادرة وآليتها 
التنفيذية.

لقد عملت الحكومة على تس��خير كل طاقاتها وصالحياتها من أجل 
تنفي��ذ قائمة المطال��ب التي قدمها االص��الح والق��وى المتحالفة معه 
»من الغفر والعس��كر« وفي مقدمتها االنتقام م��ن القيادات والعناصر 
التي وقفت الى صف النظام الس��ابق والذي كان حينها ُيمثل الش��رعية 
الدس��تورية التي »ش��غلونا« بها في مصر، حيث بدأ مسلس��ل اإلقصاء 
واالس��تبعاد وإصدار قرارات تعيين بتوصيات من مكتب اليدومي في 
تنفيذية اإلصالح ومكتب الجنرال علي محس��ن األحم��ر وأوالد األحمر، 
حيث دف��ع كل طرف بالعناص��ر الموالية والمناصرة له لش��غل مناصب 
قيادية كبديل لعناصر مؤتمرية مشهود لها بالخبرة والكفاءة والتميز 
واالقتدار، وتمادوا في ذلك تحت شماعة التغيير وثورة الشباب وغيرها 
من المس��ميات والمبررات.. إقصاء ممنهج وتجاوزات قانونية وتدخل 
سافر في صالحيات المحافظين والسلطات المحلية، رغم أن المبادرة 
الخليجية اختزلت مسألة التقاسم والمحاصصة والتغيير على قيادات 
محددة في الس��لك العس��كري والمدني على مس��توى الدواوين العامة 
للوزارات والمؤسس��ات الحكومي��ة ذات العالقة، وجعل��ت المحاصصة 
والتقاس��م محصورًا على تش��كيل الحكومة ومع ذلك تالشى ذلك وحل 
اإلقصاء واالستحواذ كبديل للمحاصصة والتقاسم وبدا واضحًا للعيان 
أن هناك من ينظر الى أن الوطن بكل مقدراته وأجهزته وسلطاته أضحى 
من الممتلكات الخاصة بهم، وأنهم أصحاب »الحق اإللهي« والشرعية في 
احتكار كل شيء فيه لمصلحتهم ولما يخدم أهدافهم ويحقق غاياتهم، 
وذلك ألنهم أعلنوا تأييدهم لما يسمى بثورة الشباب، وأنهم من طالئع 

المطالبين بالتغيير وأنهم حماة الثورة وحراس��ها 
األمن��اء، وأنهم قّدم��وا التضحيات وأنه��م.. وأنهم.. 

وأنهم..
والغري��ب هنا أن ه��ؤالء الحمق��ى كانوا أب��رز رموز 
الفس��اد في البالد، وأنهم أبرز من عملوا على اختراق 
األنظمة والقوانين، وتخري��ب وتدمير البالد، ونهب 
وشفط ثرواتها ومقدراتها، وأنهم من سرقوا أحالم 
الش��باب، وس��رقوا ثورتهم وتاجروا بها في س��وق 
النخاس��ة واالس��تغالل السياس��ي، ومن المضحك أن 
يجعل هؤالء من مواقفهم المناهضة للنظام السابق، 
مسّوغًا لهم لنهب البالد والعباد والسيطرة على كافة 

المناصب بكل مس��توياتها وإقصاء وإلغاء اآلخر، فل��و كل ثائر وقف في 
خندق الثورة اليمنية »س��بتمبر واكتوبر ونوفمبر« عمل على احتكار 
المناصب له وألقاربه ورفاقه لكانت البالد محكومة من قبل أس��ر وقوى 
سياسية معينة فقط على اعتبار أنه ومن سار في دربه من صنعوا الثورة 
وحقق��وا التغيير االيجابي الملموس، فكيف بأدعي��اء الثورية والنضال 
المزعوم الذي��ن صنعوا من أنفس��هم »مالل��ي وآي��ات« »ومرجعيات« 
��اع للتغيير، 

ّ
و»رم��وز« و»عظم��اء«، وقدموا أنفس��هم على أنه��م صن

وجعلوا الش��عب يرتهن لهم ولمخططاتهم الش��ريرة ولممارساتهم 
اإلقصائية واإللغائية القائمة على االنتقام وتصفية الحسابات الشخصية 

والسياسية والحزبية.
الوطن اليوم يعبر من خالل الحوار الوطني نحو بر األمان.. وأرى شخصيًا 
أن استمرار التعامل بسياس��ة اإلقصاء واالنتقام سيجعل من مخرجات 

الحوار الوطني أش��به بالضحك على الذق��ون، ألن نهم 
الس��لطة الذي يس��يطر على بعض القوى السياس��ية 
والعس��كرية والقبلي��ة س��يدفعهم ال��ى الوقوف ضد 
مخرج��ات الح��وار، والوقوف ض��د الخط��وات العملية 
لالنتقال للدولة المدنية، وسيعمل هؤالء على ممارسة 
اإلقص��اء الممنهج وذلك م��ن أجل عرقلة ه��ذا التحول 
المنش��ود وأعتقد أن الق��وى الوطنية ل��ن تقبل بذلك 
وس��يكون لها موقف للرد عليهم وهو ما قد يقود الى 
أزمة جديدة وهذا ما نخشاه، لقد كنا نعّول على مؤتمر 
الحوار في منع اإلقصاء واحتكار السلطة ومنع تحويل 
الوظيف��ة العامة والق��رارات السياس��ية ال��ى غنيمة 
سياس��ية وخدمة أهداف وغايات حزبية وش��خصية ولكن لألسف تم 
تغييب هذه المسألة في جلسات الحوار ولم يتم االلتفات نحو االصوات 
 عن��د رغبة المبع��وث األممي جم��ال بن عمر 

ً
التي تطرقت له��ا، نزوال

 
ً
الذي دائمًا ما ُيش��يد بهذه القرارات االقصائية ويرى فيها استكماال

لمتطلبات التغيير وتحقيقًا لمطالب ثورة الشباب على حد زعمه.
اليوم نريد أن نط��وي صفحة المرحل��ة االنتقامية والعم��ل على فتح 
صفحة جديدة في رحاب اليمن الجديد الذي ننشده من وراء مخرجات 
الحوار الوطني، اليمن الذي تخضع فيه كافة المناصب والمواقع القيادية 
للمنافسة المعمول بها في الخدمة المدنية بحيث تكون الكفاءة والجدارة 
هي من تحدد من يش��غل هذه المناص��ب بعيدًا عن معايي��ر الوالءات 
واالنتماءات والمواقف السياس��ية والتي كانت س��ائدة خ��الل المرحلة 

االنتقامية.

بدون زعل

 عبدالفتاح علي البنوس

الق��ول إن الدين اإلس��المي ب��ريء من اإلره��اب، وال 
عالقة لإلرهاب به، قول صحيح، وفي اإلسالم ما يؤيد 
هذا الق��ول، ولكن م��ن الصحيح الق��ول إن اإلرهابيين 
"أسلموا" هذا اإلرهاب، لكونهم في الغالب مسلمين، 
وألنهم يدثرون أفعالهم بثوب اإلس��الم، وألن بعض 
اإلرهابيي��ن ق��د تخرج��وا م��ن مؤسس��ات تعليمية 
إسالمية.. الحظوا مثال أن بعض االنتحاريين وبعض 
الذين حارب��وا في صفوف أنص��ار الش��ريعة في أبين 
وغيرها، وبعض المفجرين والقتلة المقبوض عليهم، 
درس��وا   في جامعة الزنداني، و معاهد إس��المية في 
م��أرب أو معبر أو دم��اج.. ب��ل إن بع��ض اإلرهابيين 
األجانب مثل جون ووكر ليند، وشريف موبايلي، ودي 
سالوروجي، وغيرهم قد مروا بهذه المراكز الدينية.
وانظروا إلى الجماعات اإلرهابية.. جميعها تسمى 
إسالمية، وتضفي على سلوكها مشروعية إسالمية.. 
م��ن يرتك��ب الفظائع ف��ي س��وريا؟ جبه��ة النصرة 
اإلسالمية، وجماعة دولة العراق والشام اإلسالمية.. 
وهذه األخيرة دعاه��ا زعيم تنظي��م القاعدة أيمن 
الظواهري قبل أي��ام، إلى أن تجعل العراق س��احتها، 
وتفصل عنها دولة الش��ام اإلس��المية، وتبقى جبهة 
النص��رة اإلس��المية ه��ي الف��رع الرس��مي لتنظي��م 
الظواهري اإلرهابي في الش��ام، وأيمن الظواهري ومن 
قبله أسامة وسائر قادة تنظيم القاعدة- وهو أشهر 
وأكبر تنظيم إرهابي- كل حديثهم إس��الم وشريعة 
إسالمية، وفروع التنظيم في العالم تنهج نفس النهج، 
وتقدم نفسها وتنظيماتها وأفعالها اإلرهابية بثوب 

اإلسالم.
أنصار الش��ريعة في اليم��ن، وأنصار الش��ريعة في 
تونس، والدعوة والقتال في المغ��رب العربي، وبوكو 
ح��رام في نيجيري��ا، وطالب��ان وم��دارس الرحمن في 
باكس��تان، وغيرها وغيرها من الجماعات اإلرهابية 
كلها تتكلم شريعة إسالمية وتعمل باسم اإلسالم.. 
بل أن جماعة اإلخوان المسلمين األم في مصر وبناتها 
في س��ائر ال��دول ه��ي جماع��ة إرهابية، وق��د أكدت 
وقائع اليوم ذل��ك، ومع ذلك هي أكب��ر جماعة دعوية 
إس��المية.. وأول من ابتك��ر الس��يارات المفخخة هم 
اإلخوان المسلمون عام 1948، وأول من ابتكر الحزام 

الناسف عام 1954 إخوان مصر.
كله��م يعملون باس��م اإلس��الم، ومن أجل اإلس��الم 
كما يقول��ون، وبذلك أرتبط اإلرهاب ف��ي أذهان غير 
المس��لمين وبع��ض المس��لمين باإلس��الم.. ال��دول 
الغربية مثال مستنفرة بسبب المسلمين، إذ أن معظم 
ح��وادث اإلرهاب الت��ي تقع فيها أبطالها مس��لمون، 
وهي تق��ول ذل��ك، وتس��تعين برجال دين مس��لمين 
إلرشاد المسلمين فيها حتى ال يكونوا عرضة لتأثير 

المتطرفين اإلسالميين.
من خالل كل ذلك "أس��لموا"اإلرهاب، فصار المسلم 
بنظر الذين ال يعرفون اإلس��الم إرهابيا.. "أسلموا" 
اإلره��اب، م��ن خ��الل القت��ل والتخري��ب والتفجي��ر 
والتفخيخ واالنتحار باس��م اإلس��الم، بل صوروا حكم 
اإلس��الم بأنه ذلك الذي ال يقوم إال بالقت��ل والخراب، 
ورسموا في األذهان إن اإلسالم اليوم غير موجود، وهم 

يعيدونه إلينا بالعمليات االنتحارية.

أسلمة اإلرهاب

احذروا.. الوطن ينزف!!

المعارضة الفاشلة وسيناريوهات تدمير اليمن !
> ل��م تك��ن رهاناتن��ا ف��ي المؤتم��ر 
الشعبي العام خالل األزمة السياسية 
الكارثي��ة خاس��رة رغ��م خط��ورة 
المؤامرة الت��ي حاكتها ق��وى الظالم 
والجه��ل ض��د الوح��دة الوطني��ة، 
والس��بب أن رهاناتنا كانت تس��تمد 
قوتها م��ن اإلرادة اإللهي��ة، أما قوى 
التحالف المش��بوه فإنها اس��تمدت 
قوتها من الش��يطان واس��تقوت على الوطن بالعدو الذي فتحت له الباب 
على مصراعيه للنيل من السيادة المطلقة لليمن، وعرضت كرامة االنسان 
ألخطر أنواع االنتهاك، ونفذت أعظم مؤامرة على الحياة السياس��ية في 
تاريخ اليمن، ورغم ذلك اال أن المؤتمر الشعبي العام -والى جانبه كل قوى 
الخير والسالم والسواد األعظم من جماهير الشعب- قد راهن على تجاوز 
مخطط حمام الدم الذي استهدف القضاء على المكون البشري للجمهورية 
اليمنية الثروة الحقيقية وقدم أعظم التنازالت رغم الشرعية الدستورية 
وامتالك القوة المادية واحتش��اد الشعب لمس��اندته في سبيل مواجهة 

المؤام��رة العدوانية..إن تقديم المؤتمر الش��عبي الع��ام لتلك التنازالت 
المتتالي��ة كان الهدف منها حقن دماء أبناء اليم��ن ومنع العدوان الخارجي 
الذي تزعجه الكتلة البشرية الكبرى في شبه الجزيرة العربية التي عجز عن 
تدميرها وإنهاء وجودها عبر الحروب المباشرة رغم ما خطط له إليجاد 
المبررات للعدوان عل��ى اليمن، ولذلك فقد أدرك المؤتمر الش��عبي العام 
وكل ش��رفاء الوطن أن الهدف من مخطط حمام الدم لم يكن يس��تهدف 
القيادة السياسية فحسب ولكن كان الهدف منه إنهاء الوجود البشري في 
اليمن، وألن الق��وى الظالمية في تكتل اللقاء المش��ترك ومن تحالف معها 
قد أعماها الحقد والكراهي��ة فلم تعد تفكر في الوطن والمواطن، وكانت 
تظن أنها ستكون في حماية الشيطان من العدوان الخارجي وعندما تدمر 
اليمن ال تبقى اال هي وحدها، ولم تدرك أن حمام الدم الذي خطط له العدو 

ال يستثني أحدًا وال يعرف حليفًا.
إن رهانات المؤتمر الش��عبي العام وكل القوى الخي��رة في الوطن اليمني 
لم تك��ن عبثية وال ناتجة عن الخ��وف من انتزاع الس��لطة عنوة من القوى 
 اس��تراتيجية 

ً
االنقالبي��ة على اإلطالق، ولك��ن المؤتمر كان يمتلك عقوال

قادرة على كش��ف التآمر على وحدة األرض واالنسان في بالدنا، ولديه من 

الكفاءات العلمية واالستراتيجية ما جعل القيادة السياسية تقف أمام كل 
السيناريوهات التي كان العدو قد رسمها لتدمير اليمن ومنها استخدام 
المعارضة الفاش��لة التي لم تستطع الوصول الى الس��لطة عبر الممارسة 
الديمقراطية وجعل منها وسيلته في أحد س��يناريوهاته لتدمير القوة 
البش��رية ف��ي اليم��ن، وألن المؤتمر الش��عبي العام قادر على كش��ف تلك 
الس��يناريوهات التدميرية فقد تعام��ل بحكمة وإيم��ان واتخذ قراراته 
برؤية غلبت مصلحة اليمن الكبرى في الحفاظ على الكتلة البشرية الكبرى 
باعتبارها الثروة الحقيقية التي ينبغي الحفاظ عليها من أجل حماية الوطن 

ومقدراته.
إن رهانن��ا عليه طوال األزم��ة الكارثية إلنقاذ اليمن من س��يناريوهات 
التدمير التي رس��مها العدو الخارج��ي لم يكن من ف��راغ، ويمكن أن أذكر 
أصحاب العقول المستنيرة بسيناريو جزيرة زقر لجر اليمن الى الحرب ثم 
ضرب الس��يادة الوطنية، وكيف تعاملت القيادة السياسية معها وكيف 
كان موقف الفاشلين وما الذي قالوه، ثم س��يناريو البارجة كول والبارجة 
الفرنسية، لندرك أن المؤتمر الش��عبي العام وطن كل الشرفاء، ألنه جنب 

اليمن حمام الدم وصان السيادة الوطنية.

  فيصل الصوفي

زاوية حارة

 الوط��ن اليوم وتحدي��دًا منذ افتع��ال األزمة 
السياس��ية بداي��ة العام 2011م.. وطن أش��به 
بمري��ض على س��رير الم��وت -الس��مح الله- لم 
تنفع معه المسكنات ابتداًء بالمبادرة الخليجية 
وآليته��ا المزمنة ومرورًا بمؤتمر الحوار الوطني 
الذي ال يعرف كيف ينهي أعماله والخروج بعالج 

يشفي أو حتى يعافي جسد الوطن المريض.. 

عدونا اإلرهاب

ُ
ُ إره���������اُب إره���������اُب إن�����ي م���ن���ك غ���ض���ب���ان

ف�����أن�����ت ف������ي أرض������ن������ا ك����ف����ر وأوث�����������ان
ُال ت���ع���رف ال���م���ل���ة ال��ع��ص��م��ا وط��ه��رت��ه��ا

ف����أن����ت ف����ي أرض����ن����ا رج�������ٌس وش���ي���ط���ان
ُخ���رج���ت ع����ن دي���ن���ن���ا اإلس�������ام وا أس��ف��ي

ع��ل��ي��ه ف����ي األرض وال���ت���ف���خ���ي���خ ب���ره���ان
ُوأن�������ت أل����ع����ن م����ن إب���ل���ي���س ف����ي ش��ف��ت��ي

دن����ي����ا ال�����س�����ام ب�����ه ق�����د ق������ّر ت���ب���ي���ان
ُوأن������ت أب���غ���ض م����ن ف����ي األرض أج��م��ع��ه��ا

ن ن����ق����ص����ا و  
ٌ

إذالل ك�����ذل�����ك  ع�����ن�����دي 
ُوأن������ت أج���ب���ن م����ا ف����ي األرض م����ن ح���دث

ٌق�����د ق������ال ش����ع����ري ل�����ه ص������دق وإي�����م�����ان
ُت����ف����ّج����ر األرض وه�������ي ال�����ي�����وم آم����ن����ة

ل�������وال اف����ت����ع����ال����ك إج������رام������ًا وس�����ل�����وان
 اف���ت���ع���ال���ك ال ال���ش���ي���ط���ان ي��ف��ع��ل��ه

ّ
ُإن

وال ي��������رى م����ث����ل����ه ف����ك����ر وإن������س������ان
ُوم���س���ل���م ال�����ن�����اس ت���غ���ن���ي���ه وك���اف���ره���م

وه������م ع���ل���ى أرض�����ه�����م ج����م����ٌع ووح���������دان
ُأش�������ّر أن������ت ش�������رار األرض أج��م��ع��ه��م

ف����ي ك����ل ي������وم ت����ق����ول اإلن�������س وال����ج����ان
ُوت��ق��ل��ق ال���ن���اس إن ي���غ���دوا وإن رج��ع��وا

ٌوأن��������ت ف�����ي م���ك���م���ن ال����ش����ري����ر ن����ي����ران
ُت��������ؤزم ال���ش���ع���ب وال�����ت�����أزي�����م م��ن��غ��ل��ق

وأن��������ت ف�����ي ش���ع���ب���ن���ا س���ف���ك وع���������دوان
ُزل����زل����ت روح ال��س��ك��ي��ن��ة ال����ت����ي ع��رف��ت

ب�������ادن�������ا أن������ه������ا ل����ل����س����ل����م ع������ن������وان
وت���ره���ب ال���ن���اس ف���ي ال���دن���ي���ا وق����د أم��ن��وا

ف�����ي دي����ن����ن����ا وع����ل����ى ص������داف������ٍة ب����ان����وا
ُش����ّوه����ت دي�����ن ال����ه����دى االس�������ام ع��زت��ن��ا

ف������ي ي����وم����ن����ا ول�����ن�����ا م��������ّن وإح������س������ان
ُوأم�����ت�����ي أن�������ت ق�����د ش����ّوه����ت����ه����ا وع���ل���ى 

ت��ش��وي��ه��ه��ا ق���د ب����دت ف���ي ال���ي���وم أح�����زان
ُع�����دون�����ا أن������ت ي�����ا إره���������اب ف�����ي ي���م���ٍن

وأن�����������ت ف�������ي ق�����ط�����ر أن���������ت ث����ع����ب����ان
ُه�����ذا ه����و ال���ج���ي���ش ل�����إره�����اب م��ف��ت��رٌس

ف������ي أرض������ن������ا ول��������ه م��������ّد وأع������������وان
ُه�����ذا ه����و ال���ش���ع���ب ق����د ق�����دت ع��واط��ف��ه

ن���ح���و ال����س����ام ل����ه ف����ي ال����ج����رم ن����ك����ران
ُل����م ي���خ���ش ااّل إل����ه����ًا ف����ي ال����س����م����اء ل��ه

ف�����ي ك�����ل ش������يء ب������دا ف���ض���ل وع�����رف�����ان
ُف���ش���ع���ب���ن���ا م�����ع ذود ج���ي���ش���ن���ا ات���ح���دا

وف���ي���ه���م���ا ق�����د ب�������دا ه���������دٌي وق���������رآن
ُال����ل����ه ي���ف���ن���ي���ك ي�����ا إره���������اب ف�����ي وط���ن

ص�����ي�����رت�����ه أل������م������ًا وأن�����������ت ف������رح������ان

شعر/ احمد حسين المطيع


