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محنة مسلمي  بورما

 وكل ذنبهم أنهم يشهدون أن ال اله إال اهلل وأن محمدا رسول 
اهلل، هذه المأساة التي يتعرض لها مسلمو بورما , هي األكثر 
ضراوة وخسة..واألعنف حقارة.. في ظل صمت عالمي مريب 
من دعاة الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان التي 

لم تحرك ساكنًا.
 واألفظع منه السكوت الفاضح من العرب والمسلمون ممن 
يدعون أنهم إخوتهم في العقيدة والمبدأ والمصير، فلماذا 
تصمون آذانكم  عن قول المولى عز وجل “ إنما المؤمنون إخوة “ 
وقول الرسول الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم كما جاء 
في حديثه الشريف “ المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يحقره 

وال يسلمه ....الخ الحديث “..
ومن المفارقة العجيبة تستعدون بما يحلو لكم لشهر رمضان 
الكريم وتدعون أنكم ستستزيدون من الطاعات والتقرب إلى 
اهلل سبحانه بالصيام والقيام  والذكر والدعاء.. واسمحوا لي أن 
أطرح عليكم بعض التساؤالت في ربط هذا بموضوع سكوتكم 

وتقاعسكم عن نصرة إخوانكم 
من المسلمين الفقراء في بورما وغيرها من الذين يتعرضون 
لإلبادة والظلم البين، فيما هم أيضا كانوا مثلكم قد اعدوا 
لشهر رمضان عدته وانتظروه على مدار العام  ربما أكثر منكم 

تشوقًا له وأليامه ولياليه المباركة.
، لكنني أتساءل كيف لكم أن  إذًا هاهو شهر اهلل الكريم  قد حلَّ
تصوموا وتتوجهوا إلى اهلل سبحانه بهذه الطاعة، وقد عصيتموه 
فيما هو أفضع وأشنع؟.. وهو االستهتار بسفك  دماء المسلمين، 
وانتهاك أعراضهم , والسكوت عن المظالم الشنيعة التي تلحق 
بهم , وقد حذرنا سبحانه من مخالفة أمره؟ وقد علمنا ديننا 
بأن هدم الكعبة- على قدرها وعظمتها وشرفها عند اهلل وعند 
عباده- أهون من هتك عرض إمرٍئ مسلم،  وسفك دمه؟ بما 
معنى الحديث أال تعون حجم الفارق وإخوان لكم وأطفال ونساء 
وشيوخ بالعشرات والمئات يقتلون شر تقتيل، ويحرقون وهم 
أحياء وال ناصر لهم ؟ وكيف لكم أن تطلبوا الخالق شيئًا وقد 
خنتم أمانة العقيدة وخالفتم سنة نبيكم عليه الصالة والسالم 

وجعلتموها خلف ظهوركم؟
أليس ذلك الصمت والتفريط بواحد من اوجب الواجبات يعتبر 
عارا وأي عار؟ أليس ذلك مما يمحق اهلل به كل عمل , وال يقبل 
معها صرف وال عدل وال طاعة ..ثم وقبل ذلك أليس ذلك مما 
يعتبر استهانة هي أعظم من المخالفة لتعاليم الدين الحنيف 

؟ “ قل أباهلل ورسوله وآياته كنتم تستهزئون “ . 
“ قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال , الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا , أولئك الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا , ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي وما أنذروا 

هزوا “  صدق اهلل العظيم 
إنها واهلل طامة كبرى فوق العار والفضيحة الدنيوية  أن 
يستهزأ باهلل وكلماته.. وينقض عهد اهلل من بعد ميثاقه، وقطع 
ما أمر اهلل به أن يوصل.. فهل هناك من صحوة وهل هناك من 
توبة وهل هناك من عودة إلى جادة الصواب؟ حتى يتقبل اهلل 
منا ما ندعي أننا نطمح له ونطمع بأن يغفر خطايانا ويتجاوز 

عن زالتنا .. وإال فإن قانونه العادل هو ما سيلحق بنا ..
إن ما يتعرض له مسلمو بورما من جرائم وحشية وحرب 
إبادة جماعية يندى له جبين اإلنسانية عالميا , ويحبط كل 
عمل صالح تبتغى فيه وجه اهلل  في رمضان وفي غير رمضان 
بالنسبة للعرب والمسلمين في مشارق األرض ومغاربها ) إلى 
الدرجة التي تمثل ثلما في صحة العقيدة فضال عن تقبل أي 

عمل ( .....
أقول  تأتي هذه الجرائم ضمن مخطط خبيث لم يبدأ اليوم 
بل انه مر بفترات متعاقبة منذ مئات السنين الجتثاثهم  
واستئصالهم بكل األساليب الحقيرة , وما أن تخبو نار جريمة 
حتى تتبع بأخرى , الماليين المسلمة المضطهدة أصال في 
كل جوانب حياتها ليس في الدين فقط , فمن معاناة البؤس 
والفقر والمجاعة , وإهمال لكل جوانب المعيشة البسيطة , 
إلى التحكم في عالقاتهم االجتماعية  وسن قوانين خاصة 
بالزواج بين المسلمين والتحكم في المواليد , إلى منع التعليم 
ووسائل التثقيف بينهم والحرمان من الوظائف العامة , ليصل 
الحقد والبغض للهوية اإلسالمية وطمس أي معالم تشير إلى 
هويتهم.. لتنتهي أحيانا بالتشريد والطرد نحو البالد المجاورة 

ومنها بنجالدش ,.
وتنتهي أحايين كثيرة كما يحدث اليوم بالتعذيب واإلحراق 
والتدمير للقرى اآلهلة  والتقتيل دون هوادة ودون رحمة لعاجز 
وطفل وامرأة  ) المهم انه ينتمي ألمة ال اله إال اهلل محمد رسول 

اهلل ( , ذلك هو الحقد البوذي على اإلسالم وأهله .
ختاما هل من صحوة ؟ وهل من توجه لنصرة إخوان لنا في 
الدين والعقيدة نحن ملزمون بنصرتهم ولهم حق أوجبه اهلل 
علينا.. سنسأل عنه يوم القيامة؟ وقبل فوات األوان.. وقبل أن 
يحل بنا غضب الرحمن وسخطه  في الشهر الكريم   خصوصًا 
في هذه األيام التي نترقب فيها جميعا نفحات الرحمن في 
رمضان.. التي لن تصل إلى المتخاذلين والمخالفين أبدًا مهما 
حاولوا إظهار أنهم مؤمنون حقا وأنهم صادقون في توجههم 

نحو الخالق سبحانه.. يرجون رحمته ويخشون عذابه .
قال تعالى في محكم كتابه العزيز : “ ُأذن للذين يقاتلون 
بأنهم ُظلموا وإن اهلل على نصرهم لقدير , الذين أخرجوا من 

ديارهم وأموالهم إال أن يقولوا ربنا اهلل “ صدق اهلل العظيم .
فهل من مغير يلبي داعي اهلل؟ وهل من معتبر  يخاف عقاب 

اهلل ويخشى عذابه.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد...!! . 

اعقلوها ما كل مرة تسلم الجرة.. وكل 
واحد يعد أجندته للحوار، أما اللجنة الفنية 

فقد سبق السيف فيها العذل.
سندهم

كان أجدادنا األولين يفرطوا في االشياء 
من باب المن والتكرم والمروءة لكن حين 
تكون األم���ور تمس الكرامة والعرض 
واألرض، فالموت عندهم أهون، والملك 
ذو نواس فضل الغرق في البحر على مرارة 
الجرح الدامي في كرامته، لذلك ال نستغرب 
إذا ما شعر أبناء الشعب بجرح في كرامتهم 
من حملة سندهم االماراتية التي قادها 
االخوان هناك والمفارقة العجيبة ان تذهب 

قافلة إغاثة من اليمن الى فلسطين والعالم من حولنا 
يجمع االعانات لهذا الشعب الجائع، وما يزيد الطين بلة أن 
تلك القافلة يصحبها ضجيج إعالمي غير معهود.. وكله 

ضجيج وال خير في صدقة يتبعها منٌّ وأذى.
يا إخواني في اهلل العالم يفرش الشيالن في المساجد 
من أجل التبرع ألطفال اليمن الجوعى واحنا نفرش 
الشيالن نتبرع لغزة المنكوبة وقافلة تذهب وقافلة تجي.. 
بصراحة المعادلة هذي مش قادر على حلها.. والنص 

المقدس يقول:
 »واألقربون أولى بالمعروف« إال إذا كان فرش الشيالن 
قده قصدة اهلل فالمجبر هذا ثاني وكل واحد يجر مسبه ال 
عنده ويرحم كاًل في طبعه، الظاهر قد هي مهرة ما عد 

نسوي ومن شبَّ على شيء شاب عليه.

حقد مؤصل
أحيانًا بين أتخيل لو أن صاحب الرسالة الرسول االعظم 
عليه الصالة والسالم دخل مكة في عام الفتح على مذهب 
االخوان في اليمن وبنفس القيم واالخالق.. هل كان يقول 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو 
آمن.. ما أظن..أنا أشهد أنه بريء من دينهم ألنه لو كان 
على دينهم كان حوّل مكة الى بركة دم وما قال للناس 
في مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء بل كان الحقهم حتى آخر 

عرق ذبح ونفي وسجن وتنكيل.
م��ا ي��ح��دث حقد ممقوت ليس من 
الدين في شيء.. وما نرجوه من أولئك 
المتحدثين باسم االسالم وباسم محمد 
أن يتركوا محمد ينام في قبره طيب 
البال ألنه لم يقل بالحقد ولم يمارسه 

ولم يدع اليه.
يا خبرة الدين متسامح وكله خير ومحبة 
ووئام وسالم وعدل.. افهموه وبعدين 
تحدثوا باسمه ما هكذا قدها مفسدة 
من حيث تقولوا إصالح.. تحت أصواتنا 
واحنا نقول ال تفسدوا في األرض وأنتم 
على عنادكم القديم تقولوا إنما أنتم 

مصلحون.. قد ربنا أخبر بعباده.. أو مه؟
رمضان

هّل علينا رمضان وكل عام يهل هذا الشهر ويحمل معه 
طقوسه التي تميزه عن باقي الشهور، أما هذا العام تبدو 
المظاهر هي هي ما يشعر الفرد بأي شيء أوتمايز ما 
عدا الدورات البرامجية التلفزيونية اللي تذكرنا برمضان 

فقط.
قال لي صديق كان نفسي أؤجل رمضان شهر زمان، ما 

هجومه علينا ذلحين واحنا حراف مش منطقي.
قلت له القضية هي حالة انتقال وال تتجاوز الجانب 
النفسي، احنا تعودنا نحدث عملية االنتقال هذي بطقوس 
معينة، في الريف مثاًل يجددون الطالء والفرش ويعمدون 
الى شراء حاجاتهم قبل دخول رمضان وثمة طقوس 
تمارس في ذلك تجعل من عملية االنتقال أمرًا سهاًل، ما 
يحدث اآلن في حياتنا هي موجة فقر وإفقار تمارس ضد 
هذا الشعب المسكين أفسدت حتى المناسبات الدينية 
وعطلت من قيمة الحياة ومعناها في النفوس، كما أن 
أحداث العام المنصرم تركت ظالاًل قاتمًا في النفوس 
ويبدو أن الحكومة تسعى جاهدة في زيادة نسبة الفقر 
في اليمن حتى تتهيأ المناخات الالزمة لمعجزة الزنداني 
في القضاء عليه وما عليكم اال تصبروا فاهلل مع الصابرين 

.. ورمضان كريم.

 حيث ان منهم من ق��ال: انه قول ساحر، 
ومنهم من قال   اساطير االولين، وغير ذلك لما 
فيه من ابلغ المعاني وارق التعابير  واقواها في 
آن واحد، وكان القرآن قد وضع حدًا للغط وتمم 
كل المعاني الراقية في الدعوة اإلسالمية  -  
وجاءت الهبة االخرى ليلة القدر - وتوالت الهبات 
الكثيرة وأهمها الفتوحات والغزوات المباركة 
ومنها الفتح العظيم )بفتح مكة( وتوالت 
الخيرات في هذا الشهر المبارك وشدت اصر 
المسلمين وثبتت اقدامهم وكان شهر رمضان 
شهر الصبر والنصر في الجهاد حيث فتحت 
اقاصي الدنيا من شرقها وغربها في رمضان 

الكريم . 
ومن بركات الشهر الكريم شهر رمضان، 
وهو شهر لغة القرآن وفيه ليلة القدر التي هي 
خير من الف شهر، وتصفد فيه المردة والجن 
والشياطين وتغلق ابواب النيران وتفتح ابواب 
الجنان وله فضائل جمة وكثيرة ومن اهمها 
تكافل المسلمين ومساعدة الفقراء والمساكين 
واخراج الزكاة والصدقات التي تبهج وتفرح 
الفقراء وتدخل في قلوبهم البهجة والرحمة 
والمحبة والسرور ويتجه المسلمون للعبادة 
الخالصة وقراءة القرآن واالستماع الحاديث سيد 
الخلق اجمعين رسول المحبة والرحمة المهداة 
»صلوات رب��ي وسالمه عليه وآل��ه وصحبه 

اجمعين«.
وتتصادف هذه البركات العظيمة بتواجد 
زماني وم��ك��ان   لنجم البلدة ال��ذى يضفي 
على البالد واجوائها نوعًا من الفرح والسرور 
واالغتسال في البحر البارد واقترن هدا الموسم 
بتلطيف االج��واء الحارة وإس��دال نسيم رائع 
على سواحل حضرموت حصريًا وتقام فيه 
الزيارات وخاصة الصيادون الدين يرتادون 
البحر وتكون لهم فسحة وقضاء ابهى االيام 
في الزيارات التي تقام واالبتعاد عن البحر 

وامواجه المتالطمة وتياراته الباردة التي 
تزيل الكثير من االم��راض وخاصة امراض 
الضغط والقلب والروماتيز وهي بمثابة حجامة 
كاملة ولمدة سنة، وتتصادف بركات رمضان 
مع وجود التمور هذه السنة التي تزداد هذه 
االي��ام، وتأتي التمور المتنوعة وبأصنافها 
المتعددة من القرى والوديان.. وايضًا يرتبط 
هدا الشهر بموسم االمطار الموسمية التي 
تضفي الكثير من الجمال والروعة والبهجة 
على ضفاف سواحله ووديانه وهضابه الجميلة 
وتنتصب جباله العظيمة فرحه مستبشرة 
بتلك الغيوم واالمطار والبر ق والرعود التي 
تذكر بعظمة المولى عز وجل وقوته وجبروته، 
وايضًا رحمته وزيادة رزقه الوفير، وتلتقي تلك 
البركات بمزيد من الرحمات والعفو والمغفرة  
والثواب الجزيل من رب العرش العظيم سبحانه 
عز وجل وتتنزل البركات والرحمات وروافد 
المغفرة والعفو ويتوب التواب العظيم على 
عباده وتتزين المساجد والمنارات والقباب 
باأللوان واألن��وار بنور هذا الشهر الكريم 
ويكثر فيه  الذكر وقراءة  القرءان واالستماع 
لالحاديث  والنصائح واقوال الهداية والقبول 
من رب العباد سبحانه الذى ال تتوقف عطاياه 
ورحمته على مدى االزمان واالوقات فتتنزل 
الرحمات وتستغفر المالئكة للعباد ويحزن 
ابليس واعوانه من هذا الكرم الكبير الذى ال 
يتوقف معينه وتأتي الهداية والمغفرة والرحمة، 
وتجد الصائم القائم مبتهجًا ومستبشرًا وفرحًا 
وسعيدًا بما وصل اليه من هذا المسار الكبير 
في شهر القرآن شهر الصيام والقيام وبشائره 
المؤمن  تتجلى في مالمح شخصية  التي 
الصائم المتوجه بكل حناياه وكيانه وعقله 
وفكره وقلبه لروحانية الرحمن الجليل المتعال 
سبحانه وتعالت قدرته لكي يسدل على عباده  
من برد عفوه ورحماته ورضاه وبركات هذا 
الشهر الكريم الدى اعزه اهلل وقدره وفضله 

من بين شهور السنة واجزل فيه عطاياه وكرمه 
وفضله على عباده المؤمنين الصائمين، وقد 
خصهم بباب في الجنة اسمه باب الريان ال 
يدخل منه اال الصائمون وبدرجات عالية في 

جنات الفردوس..
ولرمضان هذا الشهر الكريم لونًا خاصًا 
وهوية مميزة بحضرموت حيث ارتبط بالكثير 
من العادات والتقاليد والمعطيات الروحانية 
والبهجة واالفراح والمسرات، وقد لعب التراث 
الحضرمي دورًا بارزًا في االحتفال برمضان 
الكريم وابرزت له مجاالت واسعة في االهازيج 
والغناء الشعبي وغناء االطفال والترحيب 
به وتوديعه في المحافل الدينية والمساجد 
واق��ام��ة م��وائ��د اإلف��ط��ار ل��أه��ل واالق���ارب 
واألصدقاء  في ايام الختايم في االحياء وزيارة 
االصدقاء واالحبة وتهنئتهم بقدوم الضيف 
العزيز وللختايم ذوق خاص ولون بهيج وفرح 
لدى النساء واالطفال، وتقام االسواق الشعبية 
واالل��ع��اب وتعرض فيه الكثير من المزايا 
التراثية، وله طقوس دينية لدى الرجال في 
كثير من ختم المساجد وبنظام دقيق وبارز 
ومعروف لدى الناس وكٌل يتباهى بيوم ختم 
مسجده ودعوة اقاربه واهله لحضور مأدبة 
االفطار التي يقيمها وحضور العرس البهيج 
في حيهم أي االحتفال بختم مسجد الحي 
ولكل منطقة في حضرموت تقاليد وعادات  
والكل يتبارى في االحتفال بالضيف الكريم 
الذي هّل عليهم، وبكل حب وترحاب يستقبل 
ويودع عند رحيله وقد حلت الرحمة والمغفرة 
والعتق من النار فياله من شهر عظيم وكريم 
تتوزع روائحه ونفحاته للفقير والغني والبسيط 
والكل يجتهد فيه ليحصل على نصيبه وقسمة 
السماء ألهل االرض من الخير والعفو والمغفرة 
والرحمة والجوائز الكثيرة التي التعد وال 
تحصى.. في رمضان شهر البركات والخير 

الوفير.. 

بركات رمضــان..
قال تعالى : »شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة 
ولتكبروا اهلل على ماهداكم ولعلكم تشكرون«..ومن اعظم ما انزل في هذا الشهر العظيم - القرآن الكريم وهو 
المعجزة العظيمة التي واجه بها الرسول االمين مشركي قريش وخاصة وانهم افصح قبائل العرب في الجزيرة العربية وانهم 
ابلغ الناس وامكنهم  بلغتنا العربية الرائدة لغة القرآن والتي جاءت معجزة هذا الرسول الهاشمي العربي ومكنته من حوار 

قوم فقهاء في اللغة األم واجبرت الكثير على اإليمان بالبالغ العظيم،

عبدالقادرمحمدالعيدروس

> اهلل يعين الرئيس هادي كم عد يداري وكم عد يراضي إن شي قرار يعجب »االخوان« وقفوا معه 
وقلبوا الدنيا رأسًا على عقب شجب وتنديد بالذين يقفون أمام تنفيذ قرارات الرئيس، وهات يا مقاالت 
وهات يا خطب منبرية تشيب لها الولدان وإن ما عجبهم القرار حرّضوا عليه وأجازوا ألنفسهم الخروج 
والتمرد وتجي الصحف بمانشيتات سعما اللي يقول: »رفض متصاعد لقرار اللجنة الفنية« وعد هذا الكيان 
يفعل بيان وكيان يفعل مؤتمر صحفي وثالث يدعو الى مظاهرة ومسيرة ورابع كيان يفكر كيف يسمي الجمعة 
حتى تحقق الهدف السياسي وحين تفكر في الموضوع وراء كل ذلك التصعيد ال تجد اال إشارة واحدة ال تدل 
اال على »االخوان«.... خافوا اهلل في اآلدمي ما قد فكر كيف يبترع، وال يعرف إيقاع الهوشلية من الهمدانية ما 

يعرف اال خطوة تنظيم والى األمام سر.

“كبر مقتًا عند اهلل أن تقولوا 
ما ال تفعلون “

> حسين احمد الردفاني

إذا ما عدنا إلى القراءة الدقيقة والفاحصة لمجريات األحداث التي 
جرت وتجري اآلن على مستوى الوطن اليمني ،فإننا سنستشف 
الحقائق التي تؤكد بأن بعض الجماعات واألحزاب هي من تسببت 
في احداث الضرر البالغ بمقدرات الوطن والشعب رغم تفاؤلنا النسبي لتجاوز 
الوطن دوامة الخطر واالنزالق في أتون الحرب األهلية وعنف يفتك بالوطن 

والشعب بدأت مالمحها وال يعرف نهايتها.
 وكنا نتابع منذ إعالن الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م مجريات 
األحداث وما حدث من أعمال عنف وإرهاب كانت بدايته  قد طالت عددًا من 
كوادر الحزب االشتراكي آنذاك خالل الفترة االنتقالية وكانت المؤشرات 
تشير الى أن بعض القوى القبلية المتطرفة وبعض هذه العناصر والقوى 
معروفة بتطرفها وتوجهاتها اإلجرامية واالقصائية التي أدخلت الوطن في 

حرب صيف 1994م.
 بعد ان تولت تلك العناصر التهيئة والتخطيط لها منذ زمن مبكر من 
إعالن الوحدة ألنها في األساس ليست مقتنعة بالوحدة بل كانت ضدها 
والجميع يعرف من هي تلك القوى والعناصر والوجاهات الرافضة للوحدة 
وسبق ذلك ان امتنعت عن السفر إلى الشطر الجنوبي في عدن لتوقيع 
الوحدة وإعالنها إليمانها المطلق بأن الوحدة اليمنية المبنية على أسس 
متينة وقواعد الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والحرية 
والمساواة واألمن واالستقرار وهم يدركون إن هذه الوحدة بشكلها الصحيح 
تتعارض مع مبادئها وأهدافها وعاداتها االقصائية والعقلية المتحجرة التي 
ال تؤمن إال بمصالحها الخاصة، وبقي أزالمها من المشائخ القبليين ومشائخ 
التطرف اإلرهابي ومتنفذيهم العسكريين ومن ال يصدق ذلك يعود للبحث 
عن الثروات واألراضي والشركات التي يسيطر عليها هؤالء في المحافظات 
الجنوبية وسيعرف الحقيقة ورغم استغاللهم لمعانات المواطنين في الوطن 
وخاصة المحافظات الجنوبية أتوا ليتصنعوا الوداعة والعطف وتزعمهم لما 

تسمى “ ثورة سلمية “.
 واستغلوا أبناء المحافظات الجنوبية بل تغنوا بمطالبهم وقضيتهم 
كذبًا ونفاقًا ومن المضحك ان يتبنوا مثل تلك ويعتقدون بأن الشعب في 
المحافظات الجنوبية غبي إلى درجة السذاجة ليستثني تلك العناصر القبلية 
المتخلفة ومشائخهم المتطرفة في حزبهم اإلصالح الذي كان يمارس الظلم 
واقصاء والتصفيات خالل المرحلة السابقة، وكنا نشير إلى ذلك بوضوح في 

كافة مداخالتنا التلفزيونية.
واليوم يظهر جليا ما يقوم به الحاكم الفعلي لما يسمى في أحزاب اللقاء 
المشترك “ اإلصالح” من توجيهات ودعم مادي وعسكري واستغالل حلفائه 
من المتطرفين في التنظيمات اإلرهابية لقتل كل من يعارضهم أو يطالب 
بمطالب حقوقية سلمية وصلت إلى حد قتل العديد من الشباب من عناصر 
الحراك الجنوبي السلمي سواء في عدن او حضرموت واستثمار هذا القتل 
وأعمالهم اإلجرامية البشعة باتهام نظام الزعيم علي عبداهلل صالح حسب 
زعمهم ، فتنطبق عليهم اآلية الكريمة “ كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال 

تفعلون “ صدق اهلل العظيم .
وختامًا فإن الغالبية من أبناء الشعب يستغربون لماذا ال تقوم الحكومة 
بتنفيذ المواثيق الدولية الموقعة عليها وتسليم المدعو حميد األحمر إلى 
شرطة دبي التي أظهرت تحقيقاتها بتورطه في قضايا مالية تتمثل في 
غسيل أموال بالبنوك اإلماراتية وجنائية بالتهريب ألسلحة تركية واحتجازها 
في إمارة دبي فتلك التهم المختلفة يجب ان يدافع عن نفسه ويثبت براءته 

إن كان كذلك.

صدق اهلل العظيم

اللجنة الفنية للحـــوار

 عبدالرحمن مراد

 محمد أحمد الرميم

تتناقل وكاالت األنباء العالمية هذه األيام أخبار المذابح , والحرب الضروس 
التي تجري بال هوادة ..والتي يتعرض لها إخواننا وأخواتنا من مسلمي بورما  
البالغ عددهم عشرة ماليين نسمة.. وعلى مرأى ومسمع العالم..وانتم أيها 
العرب والمسلمون في مشارق األرض ومغاربها عار عليكم وأي عار وفضيحة مدوية وأي 
فضيحة ستلحق بكم حين ال تنبسون ببنت شفه , فيما  تسمعون وتشاهدون تلك المجازر 
الوحشية من قتل وحرق وتدمير للمنازل والقرى وتجمعات المسلمين الفقراء المساكين، 
والذين ال حول لهم وال قوة  ويتعرضون لحرب إبادة عنصرية حقيقية من سلطات بورما 
الظالمة، وتركها العنان للمتطرفين من البوذيين البورميين.. في انتهاك أعراضهم  

واستباحة دمائهم وتشريدهم عن مناطق سكناهم..


