
  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

للشؤون المالية والموارد البشرية
مدير التحرير

جمال فاضل - أحمد نعمان عبيد
نبيل نعمان مقبل - علي عبده العماري

 سليمان عبدالجبار

WWW.ALTHAWRANEWS.NET

dammajm@yahoo.comharoji@gmail.comalbasheri72@Gmail.com

تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

علي محمد البشرييخالد أحمد الهروجيمروان أحمد دماج الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس االدارة للصحافة
نائب رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

مدير التحرير

جمال فاضل - أحمد نعمان عبيد
نبيل نعمان مقبل - علي عبده العماري

 سليمان عبدالجبار

WWW.ALTHAWRANEWS.NET

dammajm@yahoo.comharoji@gmail.comalbasheri72@Gmail.com

تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

علي محمد البشرييخالد أحمد الهروجيمروان أحمد دماج

سگرتري التحرير التنفيذي

▼

�9א�
▼

الثــــورة�א�
www.althawranews.net

الثــــورة
www.althawranews.net

9

ــري منذ فرتة زوبعة  تكرار العمرة والحج يث
ــني،  واملعارض ــرأي  ال ــوات  أص ــا  فيه ــو  تعل
ــدر العملة  ــرى أن التكرار يه ــة األوىل ت الطائف
ــاع أسعار الدوالر  ــؤدي إىل ارتف الصعبة .. وي
ــخ..  وأن رشاء الهدايا  ــودي ال ــال السع والري
ــام األول  ــو االهتم ــع ه ــار يف البضائ واالتج
ــن .. ويرى أصحاب الرأي اآلخر أن  للمعتمري
ــن يستطيع ذلك  ــج فريضة سنوية عىل م الح
ــل السلطة  ــة رفضهم لتدخ ــون رصاح ويعلن
ــن الله أن  ــان التوفيق م ــج والعمرة.. ك يف الح
ــام 1433هـ والعمرة  ــت فريضة الحج يف ع أدي
ــت  ـــ، والحظ ــام 1434ه ــالل ع ــان خ يف رمض
ــن اليمنيني الذي يصلون   أبعاد أزمة املعتمري
ــم أماكن إقامة،  ــة واملدينة دون أن تكون له مك
ــة  واملؤسف ــة  السلبي ــاع  األوض ــت  والحظ
للمعتمرين اليمنيني الذين تمتأل بهم ساحات 
ــوي الرشيف  ــرام واملسجد النب ــد الح املسج
ــورة تمس كرامة  ــة إليهما بص ــرق املؤدي والط
ــا وكاالت  ــة تتحمله ــي.. إن املسئولي ــل يمن ك
ــاج إىل األرايض املقدسة  ورشكات سفر الحج
ووكالؤها يف اليمن والسعودية الذين يقدمون 
لهم تأشريات الدخول وتكاليف وسيلة السفر 
ــم اإلقامة، كما تقتيض  فقط دون أن يوفروا له
ــة اليمنية  ــم السعودية. إن الرشك ــك النظ بذل
ــودي يكتفيان بربحهما الكبري  والوكيل السع
ــول التي يدفع املعتمر  من قيمة تأشرية الدخ

ــه تدبري  ــم يرتكون ل ــاً كبرياً ث ــا مبلغ يف مقابله
ــاه "ُعمرة سفري".. لذا  نومه بنفسه. بما معن
ــج والعمرة بما يتفق  ــرى رضورة تنظيم الح ن

والرشيعة وظروفنا االقتصادية.
ــول  ــذا التح ــري ه ــع تفس ــد يستطي  ال أح
املفاجئ لسلوكيات املعتمرين وكيف تحولت 
ــادة وتقرب  ــة من عب ــة الروحاني ــذه الرحل ه
ــد نبيه  ــرام ومسج ــارة بيته الح ــه وزي إىل الل
الكريم.. إىل فسحة وعادة سنوية هدفها رشاء 
ــل والخردة والتباهي والتفاخر بأداء  الهالهي
ــة أن املسألة  ــرة.. األمر جد خطري خاص العم
ــت تمس االقتصاد اليمني وتؤثر سلباً  أصبح
ــة الريال والدوالر يف األسواق املالية،  عىل قيم
ــوك، فلقد أصبحت  ــن الرصافة والبن أي أماك
ــن الدوالرات  ــاً ماليني م ــرة تلتهم سنوي العم
ــع ومالبس وأجهزة  ــا تنفق يف رشاء بضائ كله
ــا أسواقنا مليئة  ــن السعودية الشقيق بينم م
ــا وبأسعار أقل وبجودة أعىل .. وهذا البذخ  به
ــا  ــدم اقتصادن ــني له ــالن معول واإلرساف يمث
كدولة نامية تبحث عن مكان لها تحت شمس 
ــم أن املسألة خطرية  ــدم واالزدهار .. نعل التق
ــا يزيد من  ــة ولكن تركه ــدة الحساسي وشدي
ــرتب  ــوع نق ــذا املوض ــن يف ه ــا ونح سلبياته
بمنتهى الدقة واألمانة لنحدد مواطن اإليمان 
الحقيقي والطريق القويم لكسب مرضاة الله، 
ــالم أوجبها  ــادي العمرة أن اإلس ــني ملعت ولنب

مرة واحدة يف العمر.. وأن املساهمة يف أعمال 
ــي أفضل عند الله  ــري والتكافل االجتماع الخ
ــا والتبذير  ــي به ــرة والتباه ــرار العم ــن تك م
ــا.. دعونا نتساءل : إذا كانت تكاليف أداء  فيه
ــة .. فهل  ــرة مبالغ طائل ــج والعم ــة الح فريض
ثمة ما يمنع رشعاً من االقتصار عىل أداء هذه 
ــدًال من تكرارها حتى  الفريضة مرة واحدة، ب
ــري، وتوجيه جزء  ــة للغ ــة الفرص ــن إتاح يمك
ــذه االنفاقات الهائلة إىل إعانة الطبقات  من ه
ــل من  ــا األك ــن بقاي ــث ع ــي تبح ــرية الت الفق
براميل القمامة وتحقيق التكافل االجتماعي 

يف اليمن.
ــادات يف  ــا ومعرفتنا أن العب ــب فهمن حس
ــة  ــس البرشي ــاء النف ــت إلحي ــالم رشع اإلس
ــف  ــع التكالي ــل جمي ــا تشم ــا وأنه وتهذيبه
ــاده  ــاىل لعب ــه تع ــن الل ــادرة م ــة الص الرشعي
ــق بحقوق العباد الخاصة  سواء منها ما يتعل
ــواء منها  ــوق الجماعة، وس ــق بحق ــا يتعل وم
ــا الخاص  ــادات بمفمهومه ــق بالعب ــا يتعل م
ــا يتعلق  ــج وم ــام وح ــاة وصي ــالة وزك من ص
ــل املجتمع وخارجه وأنه من  باملعامالت داخ
تمام العبادة لله تعاىل أن يوازن املسلم ويالئم 
بني حاجياته سواء كانت رضورية أو حاجية 
أو كمالية تحسينية، وبني حاجيات اآلخرين 
ــه يف نطاق ذريته  ــراد املجتمع املحيط ب من أف
ــا ويعولها،  ــي يتكفل به ــه الخاصة الت وأرست

ــة عامة وفقاً ملبدأ  وكذلك أفراد املجتمع بصف
ــي الذي يفرضه  ــم والتكافل االجتماع الرتاح
ــان الحج  ــذا إذا ك ــل مسلم.. ل ــالم عىل ك اإلس
ــإن العمرة أيضاً  ــرض مرة واحدة يف العمر ف ق
توجب مرة واحدة يف العمر وأن تكرارها ال يعد 
ــم بل هي من النوافل بمعنى  واجباً عىل املسل
ــان عليها  ــي يأخذ اإلنس ــور الت ــا من األم أنه
ــب إذا تركها ولكن  ــا .. وال يعاق ــاً إذا فعله ثواب
ــس فرضاً  ــن عمل لي ــؤدي اإلكثار م ــا ي عندم
ــع بصورة من  ــان إىل رضر للمجتم عىل اإلنس
الصور.. وخاصة إذا كان هذا الرضر اقتصادياً 
ــق بالدولة التي يعيش فيها.. مثل تكرار  ويلح
ــر اإلرساف والبذخ للمعتمرين يف رحلة  مظاه
ــري السليم لرشاء منتجات  العمرة واالنفاق غ
وهدايا ليسوا يف حاجة لها.. مما يضيع اآلالف 
ــه يجوز لويل األمر أن  عىل حزينة الدولة.. فإن
ــًال بالقاعدة  ــذا املجال عم ــل لتنظيم ه يتدخ

العامة يف الرشيعة اإلسالمية املتبعة.
ــت ال  ــرة أصبح ــد أن العم ــف الشدي لألس
ــني كان من  ــس إال ..ضياع املالي ــري تجارة لي غ
ــارة  ــم التج ــواق وتدع ــروج األس ــن أن ت املمك
ــا التدخل لتنظيم  ــة وأن الدولة عليه الداخلي
ــم يشعروا  ــٌري من األفراد ل ــرات مادام كث العم
ــون  ــم ويحدث ــاه مجتمعه ــم تج بمسئولياته
ــن.. والله يهدينا سواء  أرضاراً بمصالح الوط

السبيل.

ــني وتزرع  ــروع امن اآلمن وأنت ت
ــر قدرة  ــني املواطنني تذك ــة ب الفتن

الله عليك.
ــرض بجميع أنواع  ــت تستع وأن
ــر ان  ــات تذك ــة والرشاش األسلح
ــون يف الظالم  ــني يبيت ــاك املالي هن
ــرون فيها يمنا  ويحلمون بصباح ي

مستقرا.
وأنت تنعم بالكهرباء واألضواء 
ــام أطفاله بال عشاء  تذكر شعب ين
ال  ــاء  بالبك ــم  أصواته ــع  وترتف

يجدون شمعة يستضيؤون بها.
ــدف أبراج الكهرباء  وأنت تسته
تذكر املاليني تلهج قلوبهم بالدعاء 

عليك.
ــل مسبحك الخاص  وأنت تشّغ
ــوت، وتتلذذ باملياه املتدفقة  بالريم
ــوزي، تذّكْر آباء وأمهات  من الجاك
ــل  ــوال اللي ــرون ط ــدن يسه يف ع
ــون بها  ــاء يبلل ــرة م ــار قط يف انتظ
عروقهم الظامئة يف شدة الصيف. 

ــي  املعدن ــاء  امل ــرشب  ــت ت وأن  
ــاء  نس ــْر  تذّك ــرت،  واملفل ــر  واملبخ
ــري  بالحم ــرون  يساف ــاال  ورج
ــة يف الجبال تحت  ــات طويل مساف
ــة بحثا عن  ــة الشمس الحامي أشع
ــني باإلسهال  ــات املصاب املاء، ومئ
ــوي والتهاب  ــل الكل ــاد والفش الح

الكبد الوبائي بسبب املاء امللوث. 
ــواء قصورك  ــت تبتهج بأض  وأن
ــة،  امللون ــح  باملصابي ــة  املتأللئ
ــة بأعمدة النور،  وحدائقك املزدان
ــذي  ــارد ال ــواء الب ــع باله وتستمت
ــْر أن مرىض  ــه مكيفاتك، تذّك تضخ
ــات يف  ــون لساع ــز يختنق وعجائ
الظالم يف جحيم الصيف امللتهب. 

ــرك  ــوق رسي ــي ف ــت تستلق  وأن
ــة  املريح ــك  وأريكت ــوري  األسط
وكرسيك الدوار وتقلب رأسك عىل 
ــْر فقراء  ــش النعام، تذّك وسادة ري
ــون  ــار ويفرتش ــدون األحج يتوس
ــة  قطع ــون  ويتقاسم ــة  األرصف

الكرتون التي ينامون عليها. 
ــك  ــة ابن ــق إلصاب ــت تضي  وأن
ــم  أعظ ــه  ل ــي  وتستدع ــام  بالزك
ــرة املتخصصني، وتسافر به  الدكات
ــة واالستجمام،  إىل الخارج للراح
ــون أنفاسهم يف  ــْر أطفاال يلفظ تذّك

ــم ال يجدون  ــان أمهاتهم وه أحض
علبة دواء. 

ــذ حقك من عني الكل   وأنت تأخ
ــك  وعالقات ــوذك  ونف ــك  بسلطت
ــْر أن  ــرك، تذّك ــك وأوام وتوجيهات
ــىل أبواب  ــني يموتون ع مستضعف

املحاكم قبل أن يصدر الحكم. 
ــاء  ــى األحي ــن أرق ــت تسك  وأن
ــا، تذّكْر "محاوي" وأحياء  وأنظفه
ــا وتملؤها  ــا املالري ــة تغزوه بائس
البلهارسيا، ال فرق فيها بني الحياة 
ــوت الفقري من ساكنيها  واملوت، يم
ــوى  س ــه  جنازت يف  ــيش  يم ــال  ف

شخصني. 
 وأنت تنتقل من فيلال إىل أخرى، 
ــه، تذّكْر  ــل من ــرص إىل أجم ــن ق وم
فقراء احرتقت أكواخهم، يعيشون 

بال مأوى. 
ــم السيارات  ــب أفخ ــت ترك  وأن
ــى املوديالت وآخر الرصعات،  بأرق
ــن  ــون ع ــني يبحث ــْر أن مواطن تذّك
ــال  ــاص ف ــرة ب ــاال أج ــن ري عرشي

يجدون. 
 وأنت تحاسب الناس وتعاقبهم 
ــىل محاسبتك،  ــرؤ ع ــد يج وال أح
تذّكْر أن الله سيحاسبك ويعاقبك. 
وأنت تحوش أرضية مساحتها 
بالكيلومرتات، تذّكْر ُشّبانا عجزوا 
ــق بل وعدم وجود  عن الزواج لضي
ــن، وموظفني حرموا أنفسهم  السك
من كل يشء، لكي يسددوا اإليجار، 
ومرشدين لم يجدوا رصيفا ينامون 

عليه. 
ــك  أطفال ــدّرس  ت ــت  وأن  
ــي  ــيس واألملان ــزي والفرن االنجلي
ــم  ــم مستقبله ــى، وترس واملوسيق
ــْر مليوني  ــك الذهبية، تذّك بريشت
ــة  ــم، عرض ــال تعلي ــي ب ــل يمن طف
ــرش  ي ــن  م ــم  منه ــالل،  لالستغ
ــان،  بالرسط ــاب  فيص ــدات  املبي
ومنهم من يعمل "بنرشي"، ومنهم 

من يتم تهريبه. 
ــس قلبك، قلب  ــْرص الكالم: "ع  ُق

غريك مثلك". 
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصالة عىل النبي 
ــم أبي واسكنه فسيح  اللهم ارح

جناتك وجميع أموات املسلمني .

قلب غريك مثلك
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Ghurab77@gmail.com

تحقيق انضباط الحج والعمرة لصالح الوطن واملواطنني
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ــدأت قناعات  ــام 2006م تقريبا ب .. منذ الع
ــاف الخدمات  ــود إلضع ــة تق ــض املريض البع
ــع .. هي الخدمات  ــة املقدمة للمجتم الحكومي
ــم  ــف ول ــو الضع ــت تشك ــل كان ــي يف األص الت
ــني يزيدون عجني  ــة لجهود مخرب تكن بحاج

تواضعها ماء ..
ــن بغي هؤالء  ــراج كهرباء ارتاحت م .. ال أب
ــل تقطعاتهم .. كما  وال طرقات سلمت من جه
ــايس  ــي األس ــس االصطناع ــدر التنف أن مص
ــو اآلخر  ــان ه ــط ك ــو النف ــد وه ــاد البل القتص

ضحية إلجرام هؤالء بني الفينة واألخرى ..!
.. اوكي .. مماحكات سياسية وصفقات عىل 
ــني مسؤولني كبار يف  حساب اليمنيني لم تتم ب
الواجهة أو من هواة اللعب ببيضة البلد وحجر 
مصالحهم بالريموت كونرتول ..! أيضا مشاكل 
عالقة بني قبليني بسبب مطالب أو احتياجات 
ــت نتائجها إىل حد الفجور يف التعاطي  .. وصل

ــة واإلرضار باحتياجات  ــات الحكوم مع خدم
ــذوذ يف الفكرة  ــذا فساد أخالقي وش الناس وه
ــدرات إبليس  ــؤالء ق ــه ه ــاوز ب ــة" تج و"امللعن

وابتكارات شياطني الجان منذ األزل ..!
.. وسواء تغلفت تربيرات اإلرضار بشبكات 
ــات  ــط باملطالب ــات أو النف ــاء و الطرق الكهرب
ــيل ذراع الدولة  ــف أو حتى ب ــوق أو بمواق بحق
ــذا ال يخفف "  ــة فإن ه ــا املختلف ــرب أجهزته ع
ــن الناقمني عىل  ــرش م ــا عمله مع ــة " م نجاس
ــم  ــم يف تعالي ــس .. وله ــدي النف ــاة وفاس الحي
ــل عىل ما نوصمهم  به، فأمثال  القرآن خري دلي
ــداء للحياة وجزاؤهم وبكل وضوح يف  هؤالء أع
اآلية الكريمة  " إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو 
ــن األرض ذلك لهم خزي يف  ــوا أو ينفوا م يصلب

الدنيا ولهم يف اآلخرة عذاب عظيم " ..
.. لكنني اعرتف أن تباطؤ الدولة وتقاعسها 

يف تنفيذ حدود الله جعل " الغاغة " يتطاولون 
ــة ما نعيشه من خدمات سيئة ووضع  والنتيج
ــول هذه  ــن نق ــة .. ل ــة الحالي ــوأ إىل اللحظ أس
عصيدة الدولة فمتنيها يا حكومة ولكن ال زال 
ــاب الجراحة والبرت  ــان العالج لكن من ب باإلمك

وليس من نوافذ املهدئات و املسكنات..!!
ــات املجتمع  ــت خدم ــل أسف أصبح .. بك
ــم وإنتاج  ــاء ومواصالت وتعلي ــاء وم من كهرب
ــت أهدافا حالل  ــط كلها أصبح ــر النف وتصدي
ــىل األعراف والتقاليد اليمنية  ملعرش املارقني ع
ــة وأصبحت عىل  ــم اإلسالمي ــالق والقي واألخ
مدى الثماني السنوات األخرية وسيلة لالبتزاز 
ــي تبعث عىل الحرسة  ــة الجماعية الت واملعاقب
ــذه أمراض لن تعالجها  ــم يف آن واحد ..وه واألل
ــن فيها التوعية مع  الدولة إال بمصفوفة تتزام
الحزم والضبط وال بد من الصميل باعتباره يف 

اليمن رضورة حياة ..!

ــم بمصالح  ــون .. أرضرت ــؤالء املجرم .. يا ه
الناس ومعيشتهم وأرزاقهم .. وضايقتم الدولة 
يف أضعف مقوماتها .. ورضبتم أسوأ األمثلة عن 
اليمني الذي لم يعد يربطه باإليمان والحكمة 
والفقه إال شهادة الرسول األعظم منذ أكرث من 

1400 عام .. وما عدتم تستحقونها ..
أخريا :

ــالح ..  ــم هو الس ــل .. ونع ــو الجه ــم ه .. نع
ــو أيضا ضعف  ــوع الحكومة .. وه ونعم هو خن
أجهزة الدولة .. وقبل كل ذلك هو جهل وخنوع 
وضعف أخالقكم ودينكم وإنسانيتكم وإال فما 
ــي للناس من عيش  ــدوى من إهالك ما بق الج
ــل وحياة  ــالج وتعليم ودخ ــش وع ــب عي وكس
ــل مالئكته من  ــذي ال تك ــه ال ــوا الل ــن اتق .. ولك
تسجيل أخطائكم يف حق الدين الذي تنتمون 

إليه ويف حق حياة اليمنيني عامة ..!

ــق  ــم ويستح ــو مه ــا ه ــة م ثم
ــان املكتب  ــة يف بي ــراءة املتأني الق
ــي  التهام ــراك  للح ــايس  السي
ــوص املستجدات  السلمي بخص

الراهنة. 
ــف الرافض للعنف  فذلك املوق
ــب  ــق مكاس ــه لتحقي واستخدام
ــون  ــد ال يك ــان ق ــة يف البي سياسي
ــم، فهو  ــني وحده ــف التهامي موق
ــني،  ــل اليمني ــن ك ــربا ع ــدو مع يب
ــن يسعون إىل تحقيق تلك  وعىل م
ــف عند  ــف التوق ــب بالعن املكاس

هذه الحقيقة..
ــىل رفضه  ــذي أكد ع ــان ال البي
ــالح  الس ــدام  واستخ ــف  للعن
ــة  العاصم ــار  ــك حص ذل ــا يف  بم
ــن  ــن ع ــني، أعل ــاء باملسلح صنع
ــة  ــات سياسي ــه ألي تسوي رفض
ــف، أو  ــب العن ــىل مكاس ــوم ع تق
ــا تتطلبه  ــق وم ــن التواف ــدا ع بعي
ــالب  ــة، أو باالنق ــة الوطني الرشاك
ــوار الوطني،  ــات الح عىل مخرج
ــوارات  ــة الح ــي خالص ــث ه حي
ــات الوطنية ومحل دعم  والتوافق
ــم  ــاء يف اإلقلي ــاء واألصدق األشق

والعالم، حسب لغة البيان. 

ــن رؤيته للحل  هو أيضا عرب ع
ــوار  ــات الح ــك بمخرج يف التمس
الوطني وإنجاز الدستور الجديد 
ــا  بم ــات،  املخرج ــك  تل ــب  حس
ــة  ــة اليمني ــزام بالدول ــا االلت فيه
ــرار  ق يف  ــي  ه ــا  وكم ــة  االتحادي
ــري.  تغي دون  ــم  األقالي ــد  تحدي
ــة وطنية  ــة رشاك ــل حكوم وتشكي
ــع دون هيمنة طرف  ــل الجمي تمث

من األطراف.
ــب السيايس  ــة بيان املكت أهمي
ــادر أمس  ــي الص ــراك التهام للح
ــرب  ــة املع ــذه الرؤي ــاء، أن ه األربع
ــان أنها قد تكون رؤية  عنها يف البي
أغلب اليمنيني الذين ال يبدو أنهم 
ــن األطراف  ــرف م ــون  لط سيقبل
الخروج عليها، أو تحقيق مكاسب 
ــف  ــد بالعن ــت التهدي ــة تح خاص

السالح.. 
ربما يحتاج الحوثيون كطرف 
ــف عند هذه  ــي بهذا إىل التوق معن
ــا  عنه ــرب  املع ــة  الوطني ــف  املواق
ــة  ــرف، ومراجع ــن ط ــرث م ــن أك م
ــم ليس وحدهم يف  حساباتهم، فه

هذا الوطن.

عن املوقف التهامي بخصوص 
األزمة الراهنة
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