
10



ػرطالق
 
  

  

 في سجون األقزام
 منتدى الفكر اإلسالمي

البنا عبد الرمحه  أ.د. فؤاد  

 د. عبد اهلل حممد قحطان

 حممد أمحد حسه علي



2 

 

 اُؼْٔل. بثواىْْ اُِْلِ
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ب العاملني والصالة والسالم علي الصادق األمني حممد احلمد هلل ر

 اهلل سيد الرسل أمجعني. به عبد

 أما بعد

فإف األستاذ دمحم بف دمحم قحطاف مفخرة مف مفاخر اليمف، وألف الحوثييف 
يحبوف اليمف ويضعوف الرجل المناسب في المكاف المناسب؛ فقد اختطفوه فجأًة 

حتى األمـ المتحدة ومجمس  شيئًا.نو أحد ووضعوه في سجف انفرادؼ ال يعرؼ ع
 مكانو،األمف والدوؿ الراعية لمشأف اليمني لـ تستطع أف تصل إلى شيء بشأف 

 .فضاًل عف اإلفراج عنو

ولو لـ يقترؼ الحوافيش إال ىذا الفعل وحده، لكاف دلياًل دامغًا عمى إجراـ 
نسانًا فقد أشاعوا الفساد في البالد ودمرو  المسبوؽ.الحوافيش غير  ا الوطف أرضًا وا 

ودولة وبنية تحتية، تاركيف إياه يبابًا مقفرًا عمى ىامش الزمف وأطالاًل موحشة في 
  الطريق.قارعة 

إف اختطاؼ دمحم قحطاف يمثل أفضل نموذج النيزاـ القوة أماـ الحق، وجنوف 
ة وُيعّد أفضل مثاؿ لجيود السيف في اجتثاث القمـ ومحاول السالـ.الرُّعب أماـ 

 ، واندفاع األعاصير لقصف غصوف الزيتوف.(الَحماـ)قتل  (الِحماـ)
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وما فتئ رغـ كل الزوابع  .لقد ظل دمحم قحطاف صوت المحبة وأيقونة السالـ
 والّدّوامات يعزؼ ألحاف الدولة المدنية وُيردد في سمع الجميع ترانيـ الوئاـ.

لساحر وترويع وباختطافو اآلثـ حاولت عصابات االنقالب إسكات صوتو ا 
 أصحاب الَيراع.

ومف يقرأ سيرة ىذا الرجل العطرة ويتتبع مسيرتو المظفرة؛ سيجد أنو باٌز 
وأنو رجل جسور مف صنف نادر، حيث يمقي كممتو  .يطير بجناحي الحق والقوة

 .ويمضي في طريقو ال يأبو بشيء، وال يتوقف أماـ العقبات، وال تخيفو الخطوب
وَيُغّذ الُخطى نحو التآلف والتكامل  ،ييفو إلى الوحدة يحب الحق ويعشق الحرية،

 بيف سائر مكّونات المجتمع اليمني الحزبية والقبمية والمذىبية والجيوية.
ـّ الشمل، فقد كاف حَجر الزاوية في و  ألنو مسكوف بالوحدة وحريص عمى َل

كاف مشروع المقاء المشترؾ مع صديقو جار هللا عمر رحمو هللا، وأشيد هلل أنو 
ـّ منذ وقت مبكر، عندما كانت الخنادؽ بيف  سالمييف اإلمسكونًا بيذا الَي

، وخصوميـ مف اليسارييف والقومييف ما تزاؿ عريضة المساحة وعميقة الُيّوة
وأتذكر أنني عندما كنت معيدا في الجامعة كتبت مقاال مطوال حوؿ موضوع 

لد المقاء المشترؾ بنحو وذلؾ قبل أف يو  ،التقارب الضرورؼ بيف ىذيف التياريف
لنشره  ؛تحّمس لمقالي أشد الحماس وطمب مني أف أعطيو إياه ؛عقد مف الزمف

 .واسععمى نطاؽ 
وعندما كاف الحوافيش يمارسوف العربدة السياسية ويعدوف العدة الجتياح 
الشرعية السياسية واالنقالب عمى الحوار الوطني، وعندما كانوا يوقظوف 

كاف دمحم  ؛(الّزولو)يدقوف طبوؿ الحرب عمى طريقة قبائل العصبيات النائمة و 
لتجنيب الدولة لعنة االنقالب وتجنيب  ؛قحطاف وبكل ىدوء وَروّية يرمي بثقمو كمو
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كاألـ التي ترػ أنيا عمى وشؾ  أتيلقد كاف يذىب وي .الوطف ويالت الحرب
 التعرض لمثكل.

ـؤ حاوؿ الحوافيش استفزازه بكل ط ريقة، لكنو ظل معتصمًا وبعد انقالب الشُّ
بحبل الحوار، مستظاًل تحت راية السالـ، ولقد استفّز صموُده بطشيـ، واستثار 

 ىدوؤه جبروتيـ، واستنفر سالُمو عنفيـ.
وقبل أف يعتقميـ ىذا الرجل بحباؿ سمميتو ومدنيتو وقبل أف يحاصرىـ بأسوار 

وضعوه في مكاف صموده وثباتو؛ اختطفوه مف بيتو وانتزعوه مف بيف أوالده، و 
  ا.أحٌد عنو شيئ مجيوؿ منذ ما يزيد عف عاميف دوف أف يدرؼ 

وبعد دخوؿ العاـ الثالث الختطافو أقاـ منتدػ الفكر اإلسالمي ندوة عنو 
كمفكر جيبذ ومناضل جسور، وذلؾ عمى مجموعتو المتألقة في الواتس؛ نتيجة 

ه الندوة مشروع وقد تمّخض عف ىذ .الظروؼ المأساوية التي صنعيا االنقالب
ىذا الكتاب الذؼ يعتبر الكتاب العاشر لممنتدػ، وُيعّد قطرة وفاء ليذا القائد، في 

  زمف أصيب فيو كثيروف بالجدب القيمي والقحط األخالقي.
وقد قّرر كاتب ىذه السطور، بصفتو رئيسًا لممنتدػ، تكويف لجنة مف أعضاء 

، وانتقاء أفضل ما سّطرتو األنامل المنتدػ لجمع ما ُكتب عف دمحم قحطاف وغْربمتو
لكي ُيجمع بيف دفتي كتاب يصبح وثيقة ىامة لألجياؿ، قبل أف تمتد  ؛عنو وفيو

يد تتار العصر إلى األحداث فتزيفيا كما ىي عادتيا، فقد أشاع أسالفيـ بأف 
المطرفية خرجوا مف دائرة اإلسالـ قبل قروف، وقبل بضعة عقود حاولت طالئع 

االنعتاؽ مف أْسر الحكـ الكينوتي عبر ما سمي بالثورة الدستورية، الشعب اليمني 
لكف أبواؽ اإلمامة أشاعت بيف عامة الناس أف الدستورييف يريدوف اختصار 

 القرآف، مع أف أغمبيـ مف عمماء اليمف ومثقفيو وصمحائو.
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وأحب أف أنّوه إلى أننا في ىذا الكتاب ال ننتصر ليذا العمالؽ، بل ننتصر 
نسانيتنا الميدرة، وننتصر لقيمنا التي داس عمييا الحوافيش، آلدمي تنا الميانة وا 

والتي ما فتئ دمحم قحطاف يرابط كالميث في ثغورىا، متأبطًا إرادتو التي ال ُتقير، 
 ومستصحبًا منطقو الذؼ ال يعرؼ اليزيمة.

لقد تطوع إلنجاز ىذا العمل عدٌد مف أرباب القمـ وخداـ الحقيقة، وذلؾ في 
ظروؼ بالغة التعقيد وشديدة الصعوبة، وىـ في ذلؾ ال يرجوف مف أحد جزاًء وال 

  ا.شكور 
 وأىـ ىؤالء اإلخوة واألخوات:

 إبراىيـ الشمفي العميد.
 األثورؼ أ. آسيا 
 األصبحيعمي  أ. شروؽ 
 العريقيأ. تيسير 

 الصرميسعيد  ىايل أ.
 د. يحيى األىدؿ

 أ. خديجة المجيدؼ
  أ. عبد الكريـ الخياط

 أ. خالد المرىبي
 .أ. مانع سميماف 

وقد عمل الجميع بروح الفريق الواحد، متناغميف مع توجييات رئيس المنتدػ 
مالئيا وطباعيًا،  والفريق، حيث تـ جمع النصوص وغربمتيا وتصحيحيا لغويا وا 

 وتنسيق المادة في شكل كتاب، والبحث عف التمويل إلخراج الكتاب إلى النور.
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 :الكتاب إلى ستة فصوؿ عمى النحو اآلتي ولقد تـ تقسيـ
 .األول:ػاضطروجػظحوػاضططاضي

 ويتضمف سيرتو الذاتية وأدواره النضالية بشكل مرّكز.
 اضثاظي:ػشحطانػتحتػطجؼرػاضزطالءػواضّرساق.

 وفي ىذا الفصل تـ جمع شيادات األقربيف رحمًا وعماًل ونشاطاً 
 .وتالطغذهػاضثاضث:ػاضططالقػبأشالمػطحبغه

ـ ىذا الفصل بعض الكتابات التي امتألت بيا وسائل اإلعالـ والتواصل ويض
االجتماعي، مما يدؿ عمى حجـ مكانة الرجل في الذاكرة الجمعية وفي الوجداف 

 الوطني.
 .ابد:ػشحطانػبطغونػاضذرصاءػاضر

ويضـ شيادات الذيف شاركوه الَيـ مف أبناء التيارات اليسارية والقومية، مما 
رجل عابر لألحزاب والتيارات والمناطق، وأف اعتقالو إنما ىو  يشير إلى أنو

 اعتقاؿ آخر لميمف.
 اضخاطس:ػاضططالقػسيػتعرغداتػاألحرار.

ويضـ شيادات سريعة ومركزة مف مختمف أطياؼ النشاط الفكرؼ والعمل 
 .السياسي

 اضدادس:ػاضططالقػسيػطحرابػاضذطراء.
، مف عدد مف الشعراء الذيف ويضـ ىذا الفصل بعض القصائد التي قيمت فيو

 يتوزعوف خارطة اليمف؛ نتيجة أف ىذا الرجل كاف وسيظل بحجـ الوطف.
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قد بمغوا ذروة اإلنجاز، فإف  اومثل كل عمل بشرؼ يتمنى أصحابو أف يكونو 
ف ضعفوا أو قصروا فحسبيـ أف هللا سيعطييـ أجر  فعموا فممو الحمد والمنة، وا 

 المجتيد الذؼ أخطأ

 .رب العاملنيواحلمد هلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. د. فؤاد البنا

 السودان  –مدني  

 م.2017و  ماي 20
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Introduction 

All Praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and peace 

and blessings  be upon his prophet Muhammad bin Abdullah, 

the master of the messengers. 

Because Houthis  love Yemen,  they suddenly  put the right man 
in the right place by kidnapping Muhammad Bin Muhammad Qahtan 
_  the one whom Yemen is so  proud of _and put him in a solitary 
confinement. No one knows anything about him. The Security 
Council of the United Nations, and the sponsors of the Yemeni affairs 
have not been able to reach anything about his place, as well as his 
release. Even if Hawafesh (the Houthis and the Ali Salah’s 
advocators) did not do so alone, it would have been irrefutable proof 
of the unprecedented crime of them. They spread corruption in the 
country, destroyed the land, humanity, state and infrastructure, 
leaving it to be buried on the margins of time and scary ruins in the 
roadway. The abduction of Qahtan represents the defeat of power 
against the right, the madness of terror against the peace. It is the 
best example of the indiscretion of the sword to eradicating the 
efforts of the pen, killing the Pigeon of peace, and the rush of 
hurricanes to bomb the olive branch. Qahtan has been  considered  
the voice of love and the symbol of peace. Despite all the whirlwinds 
and whirlpools, the melodies  of civil state  continue  to  resonate 
and  everyone hears the hymns of harmony he played. 
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By abducting him, the coup gangs tried to shut his magic voice 
and terrorize his admires and followers. Who reads the biography of 
this wonderful man and follows his triumphant journey; he will find 
out  that he flies with the wings of truth and strength. And he will  
also find out  that he is a strong man of a rare type. He casts his 
words and goes on his way, paying no attention to anything. 
Obstacles never stop his well nor problems. He loves the right and 
adore the freedom aims to hold the unity and nourishes the paces 
towards harmony and integration among the multi components of the 
Yemeni society, partisan, tribal, sectarian and regional. Due to his 
concern about the unity, and his care of gathering people together,  
he was the cornerstone of the Joint  Meeting Parties (Al-leqa’a Al-
Moshtrak) project with his friend Jarallah Omar. I can assure that he 
was haunted by this concern years ago, when the gap between the 
Islamists and their Leftist and Nationalist opponents was still wide 
and deep. I remember that when I was a teacher at the university, I 
wrote an article on the necessary rapprochement between these two 
streams, before the Joint Meeting Parties were held about a decade 
ago. When he read it he was overzealous and asked me a copy to 
spread it on a large scale. 

 When Hawafesh practiced political orgies, prepared to invade 
the political legitimacy, and overthrow the National Dialogue and 
When they awakened the sleeping gangs and stamped the drums of 
war in the Zulu tribe style, Qahtan was calculatedly and calmly 
thinking of how to avoid  the country the curse of the coup and the 
woes of war. He was like a mother who feels she is about to lose 
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her son. After the ominous coup done by Hawafesh, they tried to 
provoke him in every  way, but he remained clinged in the rope of 
the National Dialogue, persisted under the banner of peace. By his 
evoked steadfastness and calmness, he provoked their uncivilized 
assault, power and violence. Before they were captivated by this 
man ropes of peace, his patriotism and surrounded  by his walls of 
steadfastness and resistance, they kidnapped him from his home, 
took him away from his children, and put him in unknown location for 
more than two years. 

After the third year of his abduction, the Forum of Islamic 
Thought held a seminar about him as a thinker and striver on his  
fantastic group on Whats App . As a result of this tragic events  and 
from the held seminar this draft of this book was made in a time 
when many have been subjected to moral injustice and moral decay. 
This book which is the tenth book of the seminar is considered a 
drop of loyalty for this leader. In order to combine a book and 
becomes an important document for the coming  generations, the 
author of this book who is the chairman of the Islamic Thought forum 
decided to form a committee from  forum  members to collect and 
write about Qahtan and select the best of what he wrote from his 
brilliant collection and what was written about him before the hand of 
the Tatar of the era extends to the events and falsifies them as they 
always do. Centuries ago, their ancestors have been told that the 
extremists emerged from the circle of Islam and few decades the 
Yemeni people tried to free from the captivation of the priesthood 
leadership through the so-called constitutional revolution, but the 
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trumpets of the Imamah rumored that the constitutionalists want to 
shorten the Holy Koran, although most of them are Yemen scientists, 
intellectuals and companions. 

I would like to point out that in this book we do not only fight for 
Qahtan, but we triumph over our mortal humiliation and our loss of 
humanity. We also fight for our values, which have been trampled by 
the Hawafesh. While Qahtan remains correlated in his place, driven 
by his invincible will and his sense of un defeated case, a number of 
famous writers and servants of truth have volunteered to accomplish 
this work in extremely complex and difficult circumstances, hoping 
not  to be rewarded. They are: 

General. Ibrahim Shalafi 

 Asia Al  - Athwary 

 Shroq Al – Asbahi 

 Taysir Al - Ariqi 

 Hail Al- Sarimi 

 Dr. Yahya Al-Ahdal 

 Khadija al-Majidi 

 Abdul Karim Al-Khayat 

 Khaled Al – Marhbi 

 Manae Sulaiman. 

All worked together in a spirit of one team, in harmony under the 
direction of the Islamic Thought forum’s chairman. The texts were 
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collected, screened, corrected in language, spelling and typography, 
the material was coordinated in the form of a book, and funding was 
sought to bring the book in to the light. 

The book has been divided into six chapters as follows: 

The first is: Ascension Towards the Excellency. 

 focused on his autobiography and his heroic roles. 

The Second: Qahtan under the microscope of his 
colleagues and comrades.  

    In this chapter, the testimonies of those close to him were 
gathered: His Compassion, Action and Activity.  

Third: The Giant from his fans’ pens. 

 This chapter includes some writings filled with the social media and 
social communications, which shows the size and the status of him in 
the collective memory and in the national conscience. 

Fourth: Qahtan in the Eyes of Partners and Enemies. 

This chapter includes the testimonies of those who shared him the 
country concern from the Leftists and the Nationalists, which 
indicates that he is a man of parties, currents and regions, and that 
his arrest is another arrest of Yemen. 

The Fifth: Giant in Twitter. 

It includes quick and focused testimonies from various spheres of 
intellectual activities and political actions. 
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The Sixth: The Giant in the Poets’ stage. 

This chapter includes some of the poems that have been said on 
him, from a number of poets from different regions; which indicates 
that this man was and will remain as the size of the country.  

And like every human action where its doer wish to have 
reached the height of achievement, if they did, then praise be to 
God, and if they were weak or shortened only that God will give them 
the reward of the diligent who made a mistake. 

 
All Praise is due to Allah. 

 

 

 

 

 

prof. Fouad Al-Banna 
 

Professor of Islamic intellectual politics in Taiz 

university. 

 
Madani  -  Sudan 

20th  May 2017.  
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 لفصل األولا

 املعايل حنى العروج 

ثمة أشخاص يكوف ميالدىـ ميالد أمة، وتصبح المحظة التي خرجوا فييا      
إلى ىذه الحياة عيدية تتغنى بتاريخيا األجياؿ، ولف نكوف مبالغيف إف قمنا بأف 

عت بركات جيل بأكممو لمحظة التي ولد فييا األستاذ صحائف األقدار قد استجم
ة ـ، ففي ىذه المحظة استقبمت الشوامخ المحيطة بقريٜٚ٘ٔدمحم قحطاف عاـ 

مدينة إب طفال ترتسـ عمى وجيو مالمح وطف،  مذيخرةاألصرـو التابعة لمديرية 
بشرة بغد وألف عينيو تبتسـ باألمل، فقد اتخذت منو الزىور ربيعًا لرؼ باقاتيا المست

ناىض مف قدومو. لقد كاف لتفاصيل طفولتو معطيات تؤكد أف ثمة أسطورة 
ستتصدرىا أسطر الصفحات المشرقة مف تاريخ اليمف السياسي المعاصر، فقد 
كاف كما يتحدث عنو مف الزموه في مرحمة الطفولة يصحو مبكرا، يعشق التنقل 

غ الفجر ويتفنف في مداعبة بيف الشعاب الصغيرة في قريتو، يييـ في مصافحة بواز 
، تقبل رقصات تنقالتو السنابل،  ظفائر أشعة الشمس المتسممة لمشروؽ كل يـو
فينحني الحدودابيا تواضعا، يتأبط األوراؽ الخضراء التي أدمنت االلتصاؽ 
بقميصو، لينعكس الجماؿ الذؼ تزخر بو بيئة قريتو الفاتنة ومناخيا الخالب عمى 

رتو. اشتير منذ المحظات األولى مف وعيو لمحياة بطاعة عطارة سيرتو وبياء مسي
والديو، واحتراـ كبار عائمتو، وليف طبعو مع أىمو وجيرانو، وحسف تعاممو مع 
رفاقو، ودىاء تعاطيو مع أعدائو، وقد كاف الخمق الحسف سمتو التي ال تنفؾ عنو، 

 كما أف الميف طبعو والتوسط منيجو. 
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تفارقو اإلنسانية تحت أؼ  التديف، واتصف بالورع، ولـاتسـ أ. دمحم قحطاف ب      
يحب  ظرؼ، يعشق الحق والحقيقة ويحب الوطف ويؤثر المواطنيف عمى نفسو،

 .الخير وييوػ اإلحساف، ويعيش الولو في مساعدة المحتاجيف

المشيد، التفاعل، الحركة  كاف ُمطالعا جيدا، يقرأ كل شيء، الحرؼ،  
واالطالع،  ، وكميا في فمسفة تصوراتو صفحات لمقراءةالناظمة لمكائنات والكوف 

وكاف يقرأ لعدد مف المفكريف، ويتذوؽ الشعر، ويعيش الشاعرية في خياالت رؤاه، 
 النظـ ويستشيد بو. يحفع

بارعًا،  لقد امتاز أ. دمحم قحطاف بمميزات جعمت منو مربيًا جيدًا وقائداً  
 في ذلؾ، ولعل أىـ ما أىمو إلى ذلؾ وعندما امتيف السياسة كاف الشخصية الفريدة

حبو لمتغيير، وعشقو لمتجديد، وبغضو لمتسمط والتمديد، فحرؾ ما ركد مف مياه 
لحزبو، وخمق لمفكر السياسي فيو النواظـ المتناغمة مع متطمبات  التفاعل السياسي

والفكرؼ لميمنييف واليمف بشكل عاـ، إضافة إلى  النيوض السياسي واالقتصادؼ
الحديثة، كما كاف رابط  العميق بالشورػ وتفعيميا بأدوات الديمقراطية إيمانو

الجأش ويعيش الشجاعة المنضبطة، التي تصحبيا الحكمة التي كانت أسمى 
 .التي يعيشيا السمات

أما )تعز( فقد كاف ليا نصيب مف حضور عزه، وأنفة ألقو، وكاف ذلؾ في 
ئية والمتوسطة والثانوية، وأثناء العقد األوؿ مف حياتو، حيث درس فييا االبتدا

دراستو لـ يكف متمقيا فحسب، بل كاف مناقشا بارعا، وتمميذا نجيبا، وىذه سنة 
العممقة في كل عمالؽ مف عمالقة التاريخ، وىي أنيـ يبدأوف بالعطاء وىـ 
بالمراحل العممية المتوسطة، وقد بدأ عمالقنا التدريس وىو في المتوسطة في 

سبتمبر مف المدينة، وقد عده المراقبوف ٕٙتقع في شارع  مدرسة ناصر التي
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 – ٜٗٚٔأصغر معمـ لمغة العربية آنذاؾ، ودرس في المدينة خالؿ الفترة) 
ٜٔٛٓ.) 

كاف عاشقًا لمغة العربية خاصة ومحبًا لكل فنوف التعميـ عامو، كاف يقضي   
بعقميتو  كل وقتو في مدينة تعز في اكتساب المعارؼ، وألنو أنشأ فييا جيالً 
 فياالنقالبيالواسعة وكفاحو المستأسد، لـ تشعر تعز اليـو أنيا تفتقده رغـ تغييب 

لو عنيا، ألنو قد صنع فييا ألف قحطاف وقحطاف، فقدـ ليا الكثير وىي ممتنة لو 
عاـ يجوب جوامعيا  ٛٔبذلؾ، كيف ال وىو المربي الفاضل فييا، ظل 

، وبوارؽ العمـ، وألنو انشغل ؽ المعرفةلمشاعل الوطنية، وطوار  ومدارسيا، حامال
بالتعميـ تأخر في الصعود األكاديمي، وساىمت انشغاالتو بالدعوة والتوعية منذ 

، كما أنو اكتسب ل المرونة منيجية لمتحرؾ الدعوؼ سف المراىقة في ذلؾ، وقد جع
الكثير مف الحنكة والذكاء مف خالؿ التحاقو المتألق بركب الدعوة، وصحبتو 

روادىا، فتفتحت مواىبو، وترعرعت قدراتو، فكاف في كمية الشريعة والقانوف،  لكبار
نير الفكر معتدؿ التصرؼ، أضاؼ إلى شريعة الكمية شرعية التوىج األدبي 

 واألداء السياسي.

يروػ أف أوؿ موقف دعوؼ واجيو، وىو ال يزاؿ في بداية شبابو أنو قاـ بنقد 
التوجو الصوفي، فتصدػ لو والده؛ ألنو  بعض المبالغات واألوىاـ الغائرة في

ما نسمييا نحف بالروحانية( )كانت فيو لمسة مف لمسات المتصوفيف المنضبطة 
وبعض المفاىيـ المتسمقة عمييا، وكاف والده شديدًا عميو، فما كاف مف عمالؽ 
البر واألدب األستاذ دمحم قحطاف إال أف امتص غضب أبيو، ومارس تصحيح 

فاىيـ الصوفية لدػ والده بحكمة وليف طبع، وحوؿ ما توقعو المغموط مف الم
الناس شرارة صداـ بينو وبيف أبيو إلى روضة حوار بوئاـ ونقاش باحتراـ، كل ذلؾ 
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رحمو -مف خالؿ تصرفو السمس ونظراتو الثاقبة، وحجتو الغالبة، وقد عاش والده
 فقييا عالما بصفاء الروحية الحقيقية. -هللا

نما كاف متعدد األنشطة، متنوع التحرؾ، لو لـ يقتصر عمى نش اط معيف، وا 
في المجاؿ التربوؼ باع، وفي المجاؿ الدعوؼ ذراع، أما في التدريس فإف صيتو 
قد ذاع، كل ىذا في مرحمتي اإلعدادية والثانوية، كاف األستاذ قحطاف شخصا 

ينيج شديد التأثير، سريع التطوير، دخل المعيد العممي في تعز، وكاف حينيا 
نيجا رتيبا، أقرب لمسموؾ السمفي المتشدد، ال رياضة فيو وال موسيقى وال مسرح، 
فما كاف منو إال أف كسر ىذا الحاجز، فقاد في المعيد مع عدد مف أصدقائو في 
سنة الخدمة اإللزامية عددًا مف األنشطة، تـ فييا إدخاؿ كرة الطائرة، والموسيقى 

وأقاـ العديد مف المسرحيات لمجماىير، ولعل العسكرية، بعد أف كانت ممنوعة، 
أىميا في ذاكرة الجيل ىي مسرحية: )عالـ وطاغية( وقد كانت مف إخراجو، 
عالوة عمى ذلؾ قيادتو ألكثر مف رحمة مدرسية ىادفة وناجحة، وفي الجانب 

، بقيادة الطالب جالؿ ألناشيدلالفني فإنو قد نجح في إعداد أوؿ شريط كاسيت 
بسي، وتـ توزيعو عمى المعاىد كأوؿ عمل فني متكامل في الفكرة عبدالواحد ع

واألداء، وقد تمت استضافتو في ىذه المرحمة في أكثر مف ندوة سياسية، ومف 
 أىميا الندوة األسبوعية التي كاف يقيميا المركز اإلسالمي كل جمعة.

مف  التحق بعد ذلؾ بكمية الشريعة والقانوف ػػػػ جامعة صنعاء، فأخذ الفقو
كبار فقياء اليمف آنذاؾ، ولكثافة واجباتو وظروفو الحياتية، أوقف تعميمو 

جامعة صنعاء عاـ  -الجامعي، أكممو بعد ذلؾ ليتخرج مف كمية الشريعة والقانوف 
 ـ.ٕٗٓٓىػ / ٕ٘ٗٔ
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انتقل مف مدينة تعز ليبدأ بالعمل السياسي عمى مستوػ البمد بأكممو، فشارؾ     
، ومف خالؿ التأمل التجمع اليمني لإلصالحفي تأسيس كبار رجاالت اإلصالح 

في تنقالتو، تجده عمالقًا، كرس حياتو كميا في خدمة البمد الذؼ سكف أعماقو، 
وقد كاف في حياتو العممية معمما ومربيا، ثـ أصبح سياسيا محنكا، فاجتمع فيو 

ميل الفقو ورع الفقو، وحنكة السياسة، فكاف أسطورة السالـ في البمد، ولـ يكف س
نما ىو كذلؾ سميل السياسة  -كوف والده وأعمامو مف األعمدة في ذلؾ-فحسب  وا 

والدىاء؛ كونو مف أحفاد السياسي الفيمسوؼ نشواف الحميرؼ، المعروؼ 
 بمناىضتو لمحكـ اإلمامي في اليمف.

تحركاتو السياسية بناىا عمى أصوؿ االعتقاد السميـ، وأسس الفكر الحضارؼ 
ثقت مف قيمو السامية ومبادئو القويمة التي تربى عمييا. وتعتمد الناىض، فانب

نظرتو السياسية عمى معطيات المرحمة، بظروؼ الماضي المتداخمة، ومستمزمات 
المستقبل المنشود لدػ الجميع، لديو معرفة عميقة بدوافع التدافع السياسي، وخبرة 

تنحو منحا استراتيجيا في  دقيقة بطبيعة الصراع فيو، كما أف لو نظرة بعيدة المدػ
التخطيط واتخاذ القرار، فأخذ فعمو السياسي طابع الرسوخ وشكل االتزاف، يبني 

 بذلؾ الثقة مع الشركاء، ويمد جسور التواصل مع اآلخر.

رغـ السعة في اليـ والواسعية في االنشغاؿ لديو، إال أنو لـ يغفل عف أسرتو 
لحنوف ألبنائو، فقد كاف لو أربعة مف ورعايتيا، فيو كما يعبر أقاربو: األب ا

األوالد وخمس مف البنات، رباىـ كميـ عمى حب هللا وعشق الوطف، راسما 
االعتداؿ عمى سموكيـ، وغارسا القيـ اإلنسانية في أخالقيـ، يحثيـ عمى اكتساب 

كاف و متثاؿ إيحاءاتو سموكًا في تعامميـ مع الخمق، ا، ويوصييـ بالعمـ لمذات
أما رمضاف فقد كل جمعة التي كاف طويل العناؽ لممحراب فييا،  يجتمع بيـ في
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موسمو مع ذويو يتدارس معيـ في نياره القرآف، ويتبادؿ  ػػػػ كما يخبر أقاربوكاف ػػػػ 
كاف ذلؾ عمى حسب قوليـ: ديدنو معيـ مل و معيـ في لياليو الرؤػ واألفكار، 

 عاـ.

ياسي في مرحمة عمر غير مبكرًا، لذلؾ دشف نشاطو السأ. قحطاف لمع نجـ 
بعد وقد كاف ذلؾ  ،متوقعو عند مف ألفوا الركود، فانخرط بقوة في العمل الحزبي

أصبح بذلؾ ف ـٜٜٓٔعاـ  يس حزب التجمع اليمني لإلصالحمشاركتو في تأس
أحد الدعائـ الرئيسة لمحزب، ومف أىـ رجاالت القرار فيو، فتولى فيو رئاسة الدائرة 

ـ تولى رئاسة الدائرة السياسية، فصعد ٕٚٓٓ، وفي عاـ ـٜٜٗٔالتنظيمية عاـ 
 آلف.إلى افييا  اً مف خالليا إلى عضوية الييئة العميا لمحزب، وال يزاؿ عضو 

دورًا محوريًا وأساسيًا في رسـ مسارات السياسية عمى مستوػ قحطاف لعب 
ة اليمف بأكممو، وقد بدا ذلؾ واضحا بعد تأسيس تحالف أحزاب المعارضة اليمني

الذؼ كانت لو بصماتو الواضحة في تأسيسو برفقة )المقاء المشترؾ( بػ المسمى 
، وقد مثل تحالفا نادرا، وتجمعا مشتركا آنذاؾ -هللا ورحم-الشييد جار هللا عمر 

مدىشًا بيف أعمدة اليميف وأعمدة اليسار، ولـ تكف ندرة ذلؾ عمى مستوػ الوطف 
نما عمى مستوػ العالـ بأسره، و  كاف عمالقنا جسر التوافق داخل المقاء فحسب وا 

المشترؾ، وىمزة الوصل بالكثير مف متناقض القضايا خارج المشترؾ، وقد اعتبره 
الكثير ميندس ىذا التكتل، الذؼ ضـ ستة أحزاب إسالمية وقومية ويسارية ، 

 وىي:

 التجمع اليمني لإلصالح. -
 الحزب االشتراكي. -
 التنظيـ الوحدوؼ الشعبي الناصرؼ. -
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 عث العربي االشتراكي القومي.الب -
 الحق. -
 اتحاد القوػ الشعبية. -

ظل يشغل و بعد تأسيس المقاء المشترؾ ناطقا رسميا باسمو،  اختير قحطاف
، تزامنت ةـ، الذؼ اندلعت فيو ثورة سممية عارمٕٔٔٓىذا المنصب حتى العاـ 

طقا باسـ لـ يكف نا، و احت الوطف العربي مشرقًا ومغرباً التي اجت مع أحداث الربيع
 -الكثير مف المراقبيف السياسييف اعتبرهكما -بل كاف المقاء المشترؾ فحسب 

بأنو  يخو النضالي يوحي إلىصوتا لكل المظموميف عمى امتداد الوطف، وتار 
ناضل مف أجل الديف وكافح مف أجل الوطف، فقد مناضل مف الطراز الرفيع، 

ا جيل كاف مدرسة تخرج منيو راقية، بالكممة الحرة، والمبادغ الشريفة، واألخالؽ ال
 .متسمح بالوسطية واالعتداؿ

مام في الممارسة السياسية، اً قحطاف مجدد .أيعد   في الفكر فييا، لذلؾ  اً وا 
لممعجزة  تنقل بسالسة مف قيادؼ لمتحوالت داخل حزب اإلصالح إلى صانع

راسـ  مجيد، إلىالجامعة لتكتل المقاء المشترؾ، إلى مميـ لمثوار في ثورة فبراير ال
لمحموؿ التي أنتجيا الحوار الوطني لمعضالت الدىر ومشكالت الزمف، فشكل 

 .مسار العمل السياسي والحياة فارقًا في

كاف يرػ أف  نو رفاقو، يدرؾ أف العمالؽ قحطافإف المطمع عمى ما نقمو ع 
البد مف استحضارىا،  صة تجارب تاريخية حضاريةىذا المجتمع المتنوع ىو خال

واستخراج الحموؿ مف بيف مسامات التفوؽ فييا، فكاف في نقاشاتو مسمحا بكثير 
عكس مف الوقائع والحكايات التي سطرىا التاريخ عف ىذا البمد، والتي كانت ت

دراكًا الممتأمل بأف لديو وعيًا بالت ريخ السياسي والتراث المعرفي لممجتمع ككل، وا 
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ياة السياسية مستقباًل، لذلؾ شيدت دقيقًا لما يشكمو ذلؾ مف تأثير عمى الح
 ، وقواعد مرنةجديدة دوات قياديةأيندس المقاء المشترؾ والدة السياسة اليمنية مع م

لقد كاف  .يا البمد، والمستقبل الذؼ يأمل مواطنوهتتناسب مع المرحمة التي تمر ب
جناح االعتداؿ واالنفتاح( داخل الحزب، مقابل أطراؼ ػ)رائدا لما يوصف ب

صيات أخرػ أكثر)راديكالية( في الرؤية و)صرامة( في التعاطي مع مفردات وشخ
المشيد ومكوناتو، وقد عمل العمالؽ عمى اكتشاؼ النموذج الراقي الذؼ يقـو 

إلخصاب ىذا  اؼ القواسـ المشتركة في تفاعالتوعمى إدارة التنوع السياسي، واكتش
ت الفرقاء وتحجيـ الخصومة بيف شتالمجمع التنوع، وتوفير ما أمكف مف األدوات 

والتقميل مف الخصوـ، وكاف يرػ ما يعتبره اآلخروف اختالفًا سياسيًا تنوعًا ال 
لبعض مع اتنوعات بالود ال أف يتضاد بعضيا تضاد فيو، واألصل أف تتكامل الم

 اآلخر بالخصومة والبعد.

ة إذف العمالؽ قحطاف يعتبر رجل السالـ، وعقل التحاور، وميندس لمشراك 
 .مف كل األطراؼ الوطنية، صاحب عالقات ممتازة مع كل القيادات

جماع لدػ قادة العمل السياسي، يرػ أف النقاش الحر إدىاؤه محل  كاف
مرتكز أساسي في تطوير كل النظـ الديمقراطية، وأنو ال تطور ألؼ عمل 

 لد في كل لحظة.ار ونقاش لمرؤػ التي تتو ديمقراطي ليس فيو حوار لألفك

 .السياسي المحنؾ الذؼ كرس كل حياتو لمنضاؿ ضد مأسسة االستبداد إنو 
ذؼ ينتجيا سعى لتجسير ثقافة التوافق والتعاوف المشترؾ لمواجية التخمف ال

مع رفاؽ لو عف طريق الحوار، يدعوف إلى التوافق،  الجبروت، ظل قحطاف
كل  إليجاد الصيغة المشتركة التي يتوافق عمييا ؛مى االصطفاؼويحثوف ع
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وكاف يعتبر أف مؤتمر الحوار الوطني الفرصة  ،العقالء لرسـ مالمح المستقبل
 فيو. المخموع صالح يـالمثمى أماـ اليمنييف لمخروج مف المأزؽ الذؼ أوقع

وميف، وضميرا لمميض لقد تميز قحطاف عف سائر السياسييف بأنو كاف صوتاً 
  .لميمف السياسي الحي

والتحصيل عمى السمطة، فكاف  لتضخيـ الثروةلـ يتخذ مف االنتيازية وسيمة 
إثراء الحركة السياسية في  فارسًا نبياًل في ميداني الحرية والسالـ، مساىما في

بما يخمق النضوج الكامل لمعمل الحزبي، وخرج بنشاطو مف قالب المقر  اليمف
إلى فضاء التفاعل والتعاطي مع الجماىير، فانسجمت مواقفو  نظيمي لمحزبالت
ياسية مع حاجات أبناء الشعب، مراعية مصمحة المواطف والوطف، ومتعاطية الس

 .مع الوضع الذؼ تمر بو اليمف

تنازؿ عف مصالحو ليثبت المصمحة الوطنية الشاممة، وجعل حزبو يتخمى   
عف مكاسبو لمحفاظ عمى مصمحة الوطف ولمممة المحمة لمصف، حث الجميع 

ب البالد والعباد ويالت الحرب والخراب، عمى جمع الكممة، ودعا الكل إلى تجني
ووعع الكل بتجنب سفؾ الدماء، حض أبناء حزبو عمى مرونة التعاطي مع 

ميما  ات المجتمع دونما إقصاء ألؼ منيااآلخر، وأرشدىـ إلى استيعاب كل فئ
كاف االختالؼ معيا مع التمسؾ بالثوابت الوطنية والدينية التي رسميا الجميع 

 .عمييا واواتحد

لقد كاف قحطاف صاحب حجة واضحة، ونضوج فكرؼ ساطع، تتياوػ أماـ 
وصفو األقالـ، وكل ذلؾ فيو لسعة االطالع لديو، وغزارة المعارؼ في عممو، إنو 

النفاؽ السياسي، وكاف صوتو عاليًا  جبابرةعمالؽ الذؼ تتضاءؿ أمامو كل ال
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الوىمة منذ  التي أدرؾ التي خاضيا المخموع في صعدة ةلرفض الحروب الست
عبثية، دوافعيا غير معروفة المعالـ، أزىقت بيف دىاليز  األولى بأنيا حروبٌ 

تجييزاتيا األرواح، وأسرؼ دعاة الحرب في ساحاتيا األمواؿ، وخمفت الكثير مف 
الجروح، وألنو صوت لمحكمة، وداعية لمتحرر، ومستنفر لمتعقل، فقد كاف يقوؿ 

ميع يخشى اليمس بيا، فاتيـ السمطة حينيا كممة الحق في الوقت الذؼ كاف الج
مبنية عمى  حروب عبثية، ودعا إلى حموؿ سمميةبالمتاجرة بأبناء الجيش في 

الحوار، فاُتيـ بالالوطنية حينيا والعمالة، ووجيت إليو سياـ التخويف، وعندما 
تعتمت الرؤية لدػ السمطة لقصر النظر لدييا، وبضغط مف المعارضة آنذاؾ، 

كومة لجنة لمتفاوض مع المتمرديف، وكاف رجل السالـ دمحم قحطاف مف شكمت الح
ـ، وآخرىا في ٕٗٓٓغسطس/ آب أ عضائيا، فكاف أوؿ تمؾ المجاف في أبرز أ 

ـ، ورغـ أف تمؾ المجاف كانت تنتج الحموؿ تمو الحموؿ، إال ٜٕٓٓيونيو/ حزيراف 
وؿ المتفق عمييا، أف الرئيس السابق وحميفو الحوثي حاليًا، كانوا يخترقوف الحم

التفاقيـ في دوافع الحرب حينيا، والتي كشفت األحداث مؤخرًا أنيـ في خندؽ 
 واحد، يجمعيـ تدمير اليمف وتفرقيـ أدوات ذلؾ التدمير .

أما في القضية الجنوبية، فقد كاف يؤكد عمى حق الجنوبييف في أف يقرروا 
اسية قد صادرت إرادة مسارىـ السياسي، ويصرح بذلؾ لقناعتو بأف النخب السي

أسفر الشعب في أىـ القضايا المصيرية، ووضعت نفسيا بديمة ليذه اإلرادة، مما 
، وفي سبيل  عنيا اإلخفاقات التي يعيشيا اليمنيوف في كل لحظة وفترة ويـو

ـ تحريؾ عجمة التغيير، والحيمولة دوف تمكيف صالح مف عممية التوريث، فقد أسي
في منافسة حقيقية  يـلتقديـ مرشح قوؼ عن مشترؾالرجل في الدفع بأحزاب ال

ة الشباب ـ، ومثميا لالنضماـ إلى ثور ٕٙٓٓلصالح في االنتخابات الرئاسية عاـ 
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التي أطاحت بصالح بعد تربعو عمى الحكـ ألكثر مف ـ ٕٔٔٓالسممية في العاـ 
 عامًا. ٖٖ

إلى يؤمف إيمانا عميقا أف المستبديف الكبار والصغار رمز وطني  قحطاف
يبشر بمستقبل حافل لميمف الجديد، ويناصر ثورة شبابو السممية، ويدعو و زواؿ 

التبادؿ السممي لمسمطة،  ، عمادهنحو ال مركزؼ اسي عمى إلى إقامة النظاـ السي
وبسط سمطتو عمى الجميع، وتوزيع ثروتو عمى أساس مبدأه المساواة، فقد كاف كل 

 .تمييزيـ دونما ىمو بناء دولة مدنية، تضمف لمجميع حقوق

يأخذه مف فقو  كميزاف راؽ يستخدـ حكمتو وخبرتوو  يحمل ىـ الشعب، كاف 
 ،ف تقديميا وتأخيرىايحسف ففكاف الموازنات بيف المصالح والمفاسد السياسية، 

فعرؼ الشارع السياسي دمحم قحطاف ممتزما بأخالؽ السياسية، حصيفا في تعاطييا 
غالطات الكبرػ، التي تـ ضخيا إلى حياتنا، وممارساتيا، ال يقبل أف يرضخ لمم

وال يرضى بالتعامل معيا عمى أنيا مسممات البد منيا، فأرعبيـ الحق الذؼ 
يحممو، وأفزعيـ اليدؼ السامي الذؼ ينشده، وقض مضاجعيـ المشروع العظيـ 

 الذؼ يصبوا إليو.

بمواقفو  شكل مختمف عف كثير مف رفقاء دربوبرز دمحم قحطاف بوقد 
رادتو الوطنية الصمبةالشج ير بتصديو لكل الدعوات الضيقة، ، وقد اشتاعة، وا 

، مؤكدا أصحاب المشاريع الشخصية كالقبمية والطائفية والمناطقية، وتصديو لكل
 .أسس الشراكة والعدالة والمساواة عمى الحاجة إلى دولة حديثة، تقـو عمى

كاف يمارسيا المخموع واالحتياؿ التي  لمكرا ُعرؼ بانتقاده الالذع لكل صور
في ف سمطاف الظالـ،وقاـ بواجب الجياد األعظـ، فرفع سقف النقد لم صالح،
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الصحفيوف ػػ  وسألعدـ ترشحو لالنتخابات الرئاسية،  ـ عندما أعمف صالحٕٗٓٓ
أحزاب المعارضة ػػ عف رأيو، فرد بعبارة صغيرة: أنا في  كاف حينيا الناطق باسـو 

مسرحيتو الشييرة بأنو قرر العودة عف قراره  لح فيحالة صدمة!، وحيف أعمف صا
عف تعميقو فقاؿ: أفقت مف  والترشح لمرئاسة، وُسئل قحطاف بعدىا بدقائق

 الصدمة! 

حوار طويل مع مرتادؼ موقع  -كما يقوؿ -والنضاؿ في فكر دمحم قحطاف 
ـ ، وىو الحرية، واالستماتة في العمل ٕٙٓٓالمجمس اليمني في يونيو/ حزيراف 

السممي مف أجل انتزاع الحقوؽ، ومف ضمف إجاباتو عمى تساؤالت الرواد، يقوؿ: 
الحر ال يقبل الضيـ، وال يرضى أف تموػ يده فإذا لويت يد الحر يأخذ حقو 
باألخرػ، ونحف سنناضل سمميًا حتى ننتزع حقوقنا وحرياتنا وحتى تغدو إرادة 

ما يريد تتجمى إرادتو فيالشعب اليمني حرة يختار مف يشاء ويرفض مف يشاء، و 
 .عبر انتخابات حرة ونزيية

ولعل ذلؾ كاف بسبب  لقب قائد الثورة التصحيحية، ُأطمق عمى دمحم قحطاف
 ـ،ٕٚٓٓفي ديسمبر/ كانوف األوؿ ف دعواتو إلسقاط نظاـ صالح منذ وقت مبكر،

يجب أف تتخمص مف براثف حكميـ )يقصد حكـ صالح( التي لـ  قاؿ: إف البالد
وعمى إثره شف حزب صالح )المؤتمر الشعبي  وػ الفقر والجوع والمرض،يثمر س

فوصفو بالكمب الذؼ يعوؼ،  يومة ىوجاء عميو، وأطمق شتائمو عمالعاـ( حم
فرد عمييـ العمالؽ بتأكيد حديثو السابق فقاؿ: "في كل   والخسيس، والقبيح،

نزع منيـ الخالؼ مع ىؤالء الفاسديف المفسديف لف ن األحواؿ ونحف في قمة
وال أفاعي تفح، وال نصفيـ بالخساسة، وال  آدميتيـ وال نقوؿ: إنيـ كالب تعوؼ 

والشخصي نكف لكل ىؤالء الذيف  بالقبح، بل نؤكد أننا عمى الصعيد اإلنساني
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نرفض األخطاء والخطايا  نختمف معيـ عظيـ االحتراـ والتبجيل والتقدير، بقدر ما
يحمل بيف ضموعو،  دره مف عمالؽ لو قمب مموف ،في السياسات التي ينتيجونيا

 . وحنايا صدره كل التسامح والعفو والصفح

دمحم قحطاف تيديدًا أخرج  ـ، أثارٕٔٔٓوفي أشد لحظات الثورة اليمنية عاـ 
اجتماع لو مع  صالح مذىواًل مرعوبًا، حتى أنو نسي إغالؽ أزرار قميصو في

استعطافيـ،  ةمحاولل ؛حطافالعسكرييف وقيادات نظامو، متحدثًا عف تيديد ق
الصورة وقتيا أنو يتياوػ، فأصبح مذمومًا مدحورا. أراد صالح بذلؾ أف  اتضحتف

الحكاية، ليخفي سبب التيديد، والذؼ كاف إلعداده لممجزرة  يعّرؼ الناس نصف
التغيير في صنعاء بعد التيديد بأياـ، ارتكبيا  المروعة التي نفذىا في ساحة

لقد وصمت  بذلؾ كل مف يناىضو فييا، ت، كاف يريد أف يمحوبالمدرعات والجرافا
الخطة إلى قيادات المشترؾ؛ فتحرؾ قحطاف لتيديد الدكتاتور مف ارتكاب 

وامتاز قحطاف بالصبر مع العمق في تقدير أىمية ظرؼ المرحمة، واتسـ  الحماقة،
ثوابت مف إفشاؿ كل المؤامرات التي استيدفت الثورات وال بدىاء السياسي، مكنو

 الوطنية في سنوات نضالو السممي.

شارؾ دمحم قحطاف المشاورات ممثاًل عف حزب اإلصالح في الحوارات التي 
عمر )المبعوث األممي(، فكاف المحاور السياسي البارع، ينافح  أدارىا جماؿ بف

عف كل قيمة، ويدفع نحو وضع أسس الدولة اليمنية االتحادية، التي تكفل 
حريات، ويتشارؾ الجميع فييا بإدارة السمطة وتوزيع الثروة، الحقوؽ، وتصوف ال

كاف ينشد دولة أعمى ما فييا العدؿ، وأقدس ما فييا كرامة اإلنساف، وكاف يطالب 
تفق جميع االجميع بالوقوؼ صفا واحدا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذؼ 

ة الحوار، وبعد ريخ أنو آخر مف غادر طاولاليمنييف عمى مخرجاتو، وسيشيد التا
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ـ مف قبل اإلمامييف الجدد، الذيف قمبوا ٕٗٔٓاجتياح صنعاء في سبتمبر/ أيموؿ 
عالميا في وثيقة الحوار طاولة الحوار، وخرجوا ضد إرادة الشعب التي وثقوا م

 قويض الدولة وممشنتيا، معبرا عفوقف قحطاف شامخا بمبادئو ضد تالوطني، 
بسبب ما  ؛راتمف قحطاف التزامو الصمت عدة مبأنيا انتفاشة إلى زواؿ، وأع ذلؾ

بعنجيية الحوثييف، تبّرـ كثيرًا مف تمؾ الحوارات غير المسؤولة،  ووصفيمكف 
لتقتو حينيا مراسمة نيويورؾ تايمز، وأخبرىا اة لمشرعية السياسية واألخالقية، الفاقد

 أف اإلصالح حزب سياسي وليس ميميشيا، وأنو عمى الدولة التحرؾ لحماية
 مواطنييا، والمواطنوف سيتحركوف مع الدولة لمدفاع عف أنفسيـ.

األخير  أؼ قبل اعتقالو ػػػػ ٕ٘ٔٓمف مارس/ آذار في السادس والعشريف و 
قادت السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا ضد تمرد الحوثييف  عندما ػػػػبفترة وجيزة 

لرئيس ىادؼ الرياض: إنو جاء بناء عمى طمب مف ا عنو تقوؿالذؼ  وصالح،
جف جنوف المميشيات، وعمد  عندماالشرعية،  وحكومتو إلنياء االنقالب وعودة

مسمحو الحوثي إلى اختطاؼ العشرات مف السياسييف، والناشطيف، والصحفييف، 
وتقوؿ تقارير  المناوئيف لمجماعة، وأودعوىـ سجونًا سرية، ومنعوا عنيـ الزيارات،

رضوف لمتعذيب عمى يد مسمحي الحوثي لمنظمات حقوقية: إف المختطفيف يتع
فيما تمتـز الجماعة الصمت حياؿ ىذا الممف األخطر في المشيد  وحمفائيـ،

 .اليمني، أال وىو ممف المختطفيف

ـ، حيف جرػ ٕ٘ٔٓفبراير/ ٕٗرحمة اختفاء العمالؽ قحطاف في بدأت 
إيقافو مف طرؼ الحوثييف في محافظة إب، وىو في طريقو إلى عدف)العاصمة 
المؤقتة( لمحاؽ بالرئيس عبدربو ىادؼ، بدأىا الحوثيوف بإعادتو إلى منزلو في 

خضاعو إلقامة جبرية  استمرت ألكثر مف شير.  صنعاء وا 
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والنصف ظيرًا،  ـ، وتحديدا الساعة الواحدةٕ٘ٔٓوفي الرابع مف أبريل/
 قدمت إلى منزؿ القيادؼ اإلصالحي قحطاف ثالث سيارات مدنية، وخمسة عشر

خذتو إلى وجية مجيولة، ذكرت منظمة ىيومف رايتس ووتش أبزؼ مدني، و  مسمحاً 
أبريل مف منزلو  ٗف والده اقتادتو في إقوؿ: نجل دمحم قحطاف ال عف عبد الرحمف

مسمحا بمالبس مدنية، تحت أعيف القوات الخاصة،  15 صنعاء مجموعة مففي 
ف العائمة عمى أؼ معمومات عنو لـ تتمكف مف الحصوؿ  الذيف لـ يعترضوا ليـ، وا 

 .منذ اختفائو

ف إبياف عاجل ليا:  ـ قالت منظمة العفو الدولية فيٕٙٔٓيناير/ ٕٓوفي 
مخاوؼ  ف ىناؾا  ، وغيره مف صنوؼ سوء المعاممة، و قحطاف معرض لخطر التعذيب

ف الحوثييف إ :الطبية، وأضافت لمعناية امف أف صحتو قد تتدىور، وقد يكوف محتاج
إليو بعد بضعة أياـ مف اعتقالو، وىو  لتوقف عف جمب الطعاـطمبوا مف عائمتو ا

، ولكنو (Type 2 Diabetes mellitus)يعاني مف النوع الثاني مف مرض السكرؼ 
يستطع أخذ أدويتو معو عند اعتقالو، ورغـ المطالبات الداخمية والدولية بالكشف  لـ

ات عنو، في حيف عد يرفضوف تقديـ أؼ معموم عف مصيره، إال أف الحوثييف مازالوا
الجمعية الوطنية، فخالؿ السنوات التي  بعض السياسييف اعتقالو انتياكا ميينا لمذات

مغادرة القوالب الحزبية الضيقة  عمى سبقت االنقالب والحرب، أثبت قحطاف قدرة فائقة
فإ  غيبوه خمف القضباف إال أنو حاضر لى آفاؽ الدولة الديمقراطية العصرية، لذلؾ وا 

 ئو ووعيو، بإنسانيتو وىمتو.بمباد

أصبحوا يتعامموف مع قحطاف  التعنت الحوثي حد التبجح، حيث لقد وصل 
 جميع األبواب أماـ أسرتو وزائريوكرىينة، فمنعوه مف تعاطي أدويتو، وأوصدوا 

منيـ في إذالؿ القضية اليمنية وابتزازىا، متعمدوف في ممارسة كل صنوؼ  اإمعان
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ف أحد قيادات جماعة الحوثي كتب إوؼ ألىمو وذويو، حتى نفسي والمعنالتعذيب ال
بعد أف  ف قحطاف قتل بقصف لطيراف التحالفعمى صفحتو بالفيس بوؾ بأ

وضعوه درعًا بشريًا في أحد المواقع العسكرية لممميشيا، وقد أثار التصريح المثير 
لمجدؿ الخوؼ لدػ أسرتو وأغضب كل محبيو، وقد سربت صورة لشخص شبيو 

اىر عمى مالمحيا، قيل: ظعمييا االنييار، وأثر المرض  ااف، وكاف واضحبقحط
نيا لمعمالؽ، وأنو قد تـ نقمو إلى المستشفى بعد تعرضو لمتعذيب، ولـ تنف أ

لمبعوث جماعة الحوثي ذلؾ، أو تؤكد صحة تمؾ الصورة المنسوبة لو، وصرح ا
األستاذ دمحم  عمق بحياةنو لـ يتمق أؼ تأكيدات فيما يتإاألممي إلى اليمف آنذاؾ: 

فأخبره  .كاف توفى فإ ماوضعو الصحي وع نو سأؿ عفا  قحطاف أو وفاتو، و 
 المختطفوف بأف المعمومات غير متوفرة وأف االتصاالت ممنوعة!

معمومات حوؿ صحتو،  عف أؼ صاحض جماعة الحوثي حتى اليـو اإلفوترف
قيد  عد أف وضعتوـ، بٕ٘ٔٓأو مكاف اعتقالو منذ اختطافو في إبريل/نيساف 

اإلقامة الجبرية منذ فبراير/شباط نفس العاـ، وعمى الرغـ مف أف مجمس األمف قد 
( باإلفراج الفورؼ عنو إلى جانب وزير الدفاع وبعض ٕٕٙٔ) في قراره طالب

 لـ ينفذ شيء مف ذلؾ، وندد وزراء وسياسيوف ودبموماسيوف  القادة، إال أنو
 لكف دوف فائدة.لقحطاف،  صالح االنقالبيةباستمرار اختطاؼ مميشيا الحوثي و 

 اليمنية لػيمف مونيتور: يقوؿ دمحم عسكر نائب وزير حقوؽ اإلنساف في الحكومة
بػدمحم قحطاف ليس  معمومات تتعمق كلمسمحيف الحوثييف يواصموف إخفاء "إف ال

 فقط عمى الجانب الحكومي ولكف أيضًا عمى الصميب األحمر والمفوضية العميا
، مف جانبيا رأت حورية مشيور وزيرة حقوؽ اإلنساف أف الموقف "اإلنسافلحقوؽ 
واألممي متخاذؿ وضعيف في قضية رجل السالـ والحوار األوؿ دمحم  الدولي
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شمساف المتحدث باسـ حزب اإلصالح مطالبة حزبو  قحطاف، و جدد عبدالممؾ
السياسي مع النظر في طريقة التعاطي  لممجتمع الدولي واألمـ المتحدة بإعادة

واختراقيـ السافر لكل  استمرار جرائـ مف وصفيـ: طرفي االنقالب بحق اإلنسانية
بأؼ شكل  العيود والعقود والمواثيق التي تجـر المساس بحرية اإلنساف وتقييدىا

 مف األشكاؿ أو التعدؼ عمييا. 

ف كاف  أف عائمتو ال تممؾ أؼ معمومات" وصرح نجمو بػ عف حالتو الصحية وا 
مف اعتقاؿ العمالؽ  ، فالوجع"اعتقالو مفيد الحياة مف َعدمو منذ عاميف ق عمى

نما في كل زوايا اليس حاضر  وحياة  في كل زوايا حياة أبنائو وأحفاده فحسب، وا 
اليمنييف جميعًا، ينتظرونو بشغف ويسألوف عنو بميف، صحيح أف لعائمتو شوقًا 

 مستوػ السياسة ليس عمىو خاصًا وألمًا ليس كألـ الباقيف، ألف عالقتيـ ب
نما بواقعية األبوة واألخوة والبنوة، فالحجة فاطمة والدة أ. قحطاف، األـ فحسب ، وا 

التي لقنتو أبجديات النضاؿ، وصنعت منو فارسا نبيال، والتي بمغت مف العمر 
عتيا، يتضور حضنيا الحنوف شوقا لصغيرىا العمالؽ، لقد ودعتو بخوؼ أـ 

يعقوب، السيدة فاطمة تعمـ بسجنو لكنيا ال تتخيل وحشية موسى، وتنتظره بصبر 
، يخبرونيا كل السجاف، بينما يحاوؿ أحفادىا أف يخففوا عنيا بعضا مف ألـ الفراؽ

، وأنيـ يعدوف لو الطعاـ، ويوصموف لو مستمزمات الراحة، يـو بأف صحتو جيدة
ت بجمطة في أياـ وبرغـ تطميف أحفادىا ليا، إال أف قمبيا يتقطع ألمًا لذلؾ أصيب

منذ عرؼ  الذؼ لـ يكف يمر عيدا مف األعيادالعيد، لتذكرىا البنيا البار بيا، 
الذؼ أدمنت ىمساتو  وقد جاءىا ىذا العيد بال دمحم نفسو إال ويكوف بجوارىا،

ومداعباتو، فكيف ال تصيبيا الجمطات وىي ال تجده بجوارىا، يعتصر قمبيا ألمًا 
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، ولكنيا ستزوؿ متى ما عانقيا صغيرىا وؽ الحياةمحد الذؼ تتجمط فييا عر ل
 العمالؽ ورأتو بجوارىا إف  شاء هللا.

دمحم قحطاف دشف نشطاء في وسائل  ألولى الختطاؼ السياسيوفي الذكرػ ا
التواصل االجتماعي حممة باسـ #عاـ_عمى_خطف_قحطاف، وفي الذكرػ الثانية 

تاج #الحرية_لقحطاف عمى ـ( أطمقت أسرتو حممة بيشٕٚٔٓأبريل/ٗالختفائو )
مواقع التواصل االجتماعي، ولقيت الحممة تفاعال منقطع النضير مف الناشطيف 

وصفو الناشطوف والسياسيوف  .ييف عمى شبكات التواصل االجتماعياليمن
والمتابعوف بعميد المختطفيف، وقد شارؾ في الحممة العديد مف السياسييف 

مواقف قحطاف خالؿ أىـ التقمبات السياسية،  والدبموماسييف، ذكروا في مشاركاتيـ
وطالبوا جميعًا المميشيات بالتطبيق الفورؼ لقرار )مجمس األمف( القاضي بإطالؽ 

الممفت في األمر أف الحممة القت تغطية  .ة المعتقميف والمخفييف في سجونيـكاف
 الجزيرةفضائية، كانت أىميا قناة إعالمية مف قبل العديد مف المواقع والقنوات ال

 منارة الحرية األولى عمى مستوػ الشرؽ. 

  الجسور األستاذ دمحم عاماف كامالف يمراف عمى اختطاؼ المناضل الوطني
لمتجمع اليمني لإلصالح؛ وال يزاؿ الغموض يمف  قحطاف عضو الييئة العميا

الحوثي المسمحة، والرئيس المخموع عمي  قضية اختطافو واختفائو مف قبل جماعة
ا موعنفواف لـ يتمتع بي زماعاماف عمى إخفاء عمالؽ تمتع بكار  صالح، عبدهللا

وذكاء  ه مف خوض المعارؾ الوطنية مع خصومو بصالبة وتماسؾاغيره، مكنت
 والمطالبة تيـكراماليمنييف و مارس النضاؿ السممي مف أجل حرية فريد، وىو ي

 .قيـ حتى آخر لحظة مف لحظات حريتوبحقو 
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 رعبأالكممة الحرة، وىو السالح الذؼ  ح إاللـ يكف لقحطاف مف سال
خصمو، ودفعيـ إلخفائو عف مشيد السياسة الذؼ يسعوف لتمويثو، كل ذلؾ انتقامًا 

و قحطاف مف مبادغ وقيـ مؤرقة مف دوره الريادؼ في النضاؿ السممي، ولما يمثم
ًا، وبسبب مواقفو المناىضة لمتعامل مع الجماعة المسمحة، تـ إخفاؤه نيائي ،ليـ

راد أسرتو في زنازنيا وتستمر المميشيا في اختطاؼ قحطاف وتغييبو عف أف
دوف أدنى احتراـ لمكانتو السياسية، أو كبر سنو كمربي أجياؿ، أو  ومعتقالتيا

تقديرًا لصحتو كإنساف محتاج لمدواء، يصاحب تمؾ الممارسة الشنيعة موقف دولي 
ألنيا تدرؾ بأنو  ؛و عف المشيدمميشيات الحوثي وتغيبإقميمي متخاذؿ، تختطفو 

 .اسي خارج السجفأنو ليس مف مصمحتيا بقاء عمالقة العقل السي رجل المرحمة
اعتقاؿ الثورة اليمنية،  لو صـو قحطاف مف خالؿ اعتقاليـباقتضاب: يسعى خ

التي ينتيكوف بيا حمـ اليمنييف  ليمني المطارد ألحالميـ السالليةوحبس الكفاح ا
قد  الـ يدركوا بعد أف لقحطاف تالميذو المواطنة والعدؿ والمساواة، وانتياكا بدولة 

عمكوا األحداث وأصبحوا يتحركوف بنفس عقل قحطاف ودىائو ، فأنى ليـ أف 
يطفئوا نور العمالؽ الذؼ تجذر حبو في قموب المالييف، فقحطاف الوىج الثورؼ 

، الذؼ ال ينطفئ، واإلرادة الصمبة التي ال تنكسر، والثبات وا لشموخ الذؼ ال ينيـز
ومدرسة السمـ الذؼ سيظل يسير عمى نيجو كل األجياؿ المتعاقبة، التواقة إلى 
الحرية والحياة الكريمة، عرفو اليمنيوف بمواقفو الوطنية الناصعة، وأدواره السياسية 

مبدأ ال  االوطنية تراه باسمًا ال يعبس، ذ الُمشرفة، فعندما يتعمق األمر بالقضايا
، ال يخاؼ في قوؿ الحق نقدا وال لوما، لذلؾ كاف امقدام اشيم اكريم  يتزعزع

وصفو مف عرفوه بأنو قامة وطنية، واسعة ، لمواقفو ونضالو السجف الثمف األوفى
المدارؾ والرؤػ، متميزة في األفكار ومتمسكة بالقيـ العميا، وأجمع ما يمكف قولو 
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حرة ترافق  يال أفريقيا، روحٌ ندؼ اليند ومندعنو: مفخرة لميمف، مثمو مثل غا
يشع باإلنسانية والشجاعة والسماحة  األحرار في كل خطوة تحرير، عمالؽٌ 

والمحبة، منارة لمنضاؿ السياسي المدني ييتدؼ بو الثوار، وضمير الوطف الحي، 
 طمع لمحرية والحياة الكريمة، رمزٌ وصوت الشعب الثائر ضد الظمـ واالستبداد المت

في وجو كل ظممات السياسة المعاصرة، عاش لميمف مشكال فارقا  متوىجٌ  تاريخيٌ 
مف أجل يمف كريـ، متجاوزا كل  في مسار العمل السياسي، مكرسا حياتو

وبناء المداميؾ  مصالحو ومصالح حزبو مقدما مصالح وطنو، حامال لفكرة الدولة
حترمة، التي يقـو عمى قواعدىا النيوض، ُمعميا أشرعة الشراكة، مؤسسا لسياسة م

تؤمف بأف االختالؼ ال يفسد لمود قضية، وتمضي باليمنييف نحو استعادة الدولة 
جد مف يستجيب لنداءاتو والنيوض، محاوال تجنيب اليمف شبح الحرب، لكنو لـ ي

اختطفتو المميشيات مف منزلو وىو متمسؾ بخيار العمل السياسي،  .وتحذيراتو
 ػػػػػ كما ذكرنا سابقاكاف ػػػػػ  ؾ ولذلؾ عامال بكل وسعو مف أجل ذلرافضًا لمحرب، 

آخر مف غادر طاولة الحوار، غادر بعدىا إلى خمف القضباف تيمتو الوحيدة أنو 
 .طبيعيًا وفقا لمدستور والقانوف  كاف يمارس حقاً 

نية، وداعية السمـ الوط تعظيـ سالـ لرجل السالـ، وميندس مشروع الوحدة
التعايش وحكيـ  لثورة ومميـ الثوار، قائدتعظيـ سالـ لقبس ا .ورائد الوسطية

تعظيـ سالـ لبسممة األحرار وفاتحة الحرية،  .نية، أستاذ الوطنية ومعمـ الحوارالمد
ة الحوار، كممة الحق وصوت رمز الثورة وأيقونة النضاؿ، رباف التحضر ومدرس

نى مف الشتات لربيب المجد، وىمزة الوصل في وطف عا تعظيـ سالـ .الحكمة
اإلنساف  قائديدة، الالسالـ الفر  تعظيـ سالـ ألسطورة .تماعي والسياسياالج

والثائر الشجاع والمناضل  المبيب، والمربي القدير والقيادؼ المحنؾ، السياسيو 
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القدوة، وال يزاؿ يبرؽ بكل ىذه السمات اآلسرة مف بيف أقبية سجوف مميشيا الحوثي 
 وصالح االنقالبية.

، لعجز حروفنا عف استيعاب توىجاتيا، ففي نسطر سيرتو عمى استحياء 
وج السياسي ما ال يدركو إال ثنايا سيرتو مواقف مف نور، ومحطات بيا مف النض

ومنتدػ الفكر إذ يعد الحنكة والدىاء، يشيد لو بذلؾ الخصـ قبل الصديق  أولو
ىذا الكتاب، والعمالؽ قحطاف الرجل االستثنائي عمى مشارؼ الستينات، إنما 

مختطفيو، تدوينًا لتاريخ  اريخا، ويسعى لتعريف أحرار العالـ أجمع بجريمةيسطر ت
يراد لو الطمس، ولعل ذلؾ يردـ ىوة القير واالستبداد، ويسيـ في تحرير ليس دمحم 

نما كل المظممويف والمخطوفيف في سجوف المستبديف أينما  قحطاف فحسب، وا 
 وحيثما وجدوا.
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 لفصل الثانيا

 ت جمهر الزمالء والرفاققحطان حت

  .القائد الفذ دمحم قحطاف ،إنيا العظمة الذؼ قل أف تجدىا مجتمعة في شخص
ىـ اليـو األكثر شعورًا  .وسار معو في التدافع السياسي رفاؽ ،عايشو زمالء

 .بفقده واألكثر حسرة عمى غيابو

يـ لقصور وصف ؛لكنيـ بعد ذلؾ يصرحوف بأنيـ لـ يجيدوا ذلؾ ،يكتبوف عنو
 .يخطوف فيو الصفحات ثـ بعد ذلؾ يعمنوف نقص كمماتيـ عف مستوػ سماتو .لصفاتو

لقد كاف رجل الفكر وأستاذ التربية وقائد الحرب وقدوة السموؾ وعبقرؼ السياسة 
وبعد ذلؾ يقولوف أنيـ لـ يستكمموا  .كل ىذا يقولو فيو زمالؤه ورفاقو .وفذ في التخطيط
 .تسطير ما يستحق

 !الكتاب والقراء والمتأمموف معاً رجل حاز عمى صفات أذىمت هلل دره مف 

ولعل ىذا االندىاش سيبرز عندؾ أخي القارغ حينما تمر عمى سطور ىذا 
  .لوصف القائد قحطاف ؛الفصل وتغور في أعماؽ الكممات التي دونت فيو
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ػاضطضغاػسغئر)ػاضغدوطيػاضضهػربدػطحطد/ػاألدتاذ ػاضغطظيػضتجطدضػػاضؼغئظ
 (ضإلصالح

 المحرمات، لكل واستباحتيـ مسيرتيـ ووحشية وعدوانيتيـ جرائميـ كل برغـ
صرارىـ خداعيـ وقبح أيمانيـ وفجور  ...شعبنا أبناء دماء سفؾ عمى وا 

 سجونيـ، أسوار يحطـ ومعوالً  ىمجيتيـ لمقاومة رمزاً  ستظل.. ذلؾ كل برغـ
 ..!التاريخ مجاىل وراء يتيـبعنصر  ويرمي ادعاءاتيـ عاىات ويطمس

 أقل ال تافية انتفاشة مف بأكثر ليسوا أنيـ -تعالى هللا بإذف - ستثبت األياـ إف
 .أكثر وال

 

 (.اضدوضيػواضتطاونػاضتخطغطػوزغر)ػاضدطديػدطغدػطحطدػ.د

 ونقص خمل إلى أدػ عاميف خالؿ قحطاف دمحم غياب إف: السعدؼ. د يقوؿ  
 السياسية. واآلراء الرؤػ  في

 دمحم السياسي بمناقب" قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة"لػ تصريح في وأشاد
 أفكاره في متميز والرؤػ، المدارؾ واسع وطنية، قامة" بأنو إياه واصفا قحطاف،
 في جاذب وطنو، سبيل في مضحي وىو .عرفناه أف منذ العميا بالقيـ ومتمسؾ

 وخبرات وتجارب استدالالت مف يمتمؾ بما يحاوره مف يقنع مواقفو، في مرف  باعو،ط
 وآراء ألفكار متميز مستمع المشترؾ، المقاء لتحالف رئيسي مؤسس .تاريخية ومواقف
 ".اآلخريف
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ػ)رئغسػاضصتضظػاضبرضطاظغظػضضتجطدػاضغطظيػضإلصالح(ػاضذاطيػزغـد .ػأ

 ورجل السالـ داعية قحطاف؛ دمحم األستاذ األخ وتغييب اختطاؼ مىع عاماف
 وال المخاطر يقتحـ الذؼ الشجاع والقوؼ  البصير المفكر. االستبداد ومقاـو الحوار
 العميقة التأمالت وصاحب المبيب والفقيو المراس، الصمب السياسي.. األىواؿ ترعبو
 .والسالـ الصالة أفضل حبووص وآلو صاحبيا عمى الشريفة النبوية السيرة في

 يتكالبوف  الذيف مف يوماً  كاف وما الدنيا، ىـّ  يحمل رأيناه ما الذؼ الزاىد قحطاف
 ،الوطف واستقرار المجتمع سالـ عف البحث في نشاطو يتمحور. الزائل متاعيا عمى

 وال تمييز دوف  مف وحقوقيـ الناس لحريات الضامنة المؤسسات دولة بناء إلى ويدعو
 أجميا ومف لديو األوليات تمكـ ،يممؾ ما وكل بروحو ويفدييا الحرية يعشق ،انتقاء
 .والشخصية والحزبية السياسية المصالح عف يتنازؿ

 سيقولو ما وكل. معركة في أسيراً  يؤخذ ولـ منزلو، مف قحطاف دمحم اخُتَطف
 لتدخل تأييده السبب أف زعموا إذا حتى ،عمييـ مردودٌ  لجريمتيـ تبرير مف الخاطفوف 
 عمى لو ترصدوا عندما ذلؾ قبل ،لو اختطافيـ يكّذبيا شماعةٌ  فتمؾ ،العربي التحالف
 .العاصفة مف أشير وقبل وعدف تعز عمى عدوانيـ يبدأوا أف قبل ،إب مدينة مشارؼ

 ،السياسية الحموؿ ألبواب وا غالؽ الغاب، لشريعة تغميب قحطاف اختطاؼ 
 وال بقيـ تمتـز ال التي العصابات إال مارسوت ال توحشّّ  ومحبيو، أىمو عف وتغييبو
 شريعة كفمتيا التي الحقوؽ  مف األدنى لمحد تجاوزىـ عف فضالً  ،أعراؼ وال أخالؽ
 .اإلنساف حقوؽ  تحتـر التي الوضعية والقوانيف اإلسالـ
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 المناضل ليذا الكبير والوزف  العظيمة بالقيمة اعتراؼٌ  قحطاف دمحم اختطاؼ
 أو يزوروه أف ألطفالو حتى السماح عمى يجرؤوا ولـ .لخاطفوف ا غّيبو الذؼ الجسػور
 الناس يحكـ أف يريد لمف وحماقة عارٌ  ِفعمُتيـ وأضحت. الياتف عبر صوتو ليسمعوا
 الخائفيف ىـ األخالقية غير بجريمتيـ صاروا وقد. واالستعباد والقوة بالقير

 .والمختطفيف

 أرواح في الحياة تبعث تتقدُ  جذوة زاؿ ما وتغييبو قحطاف اختطاؼ ذلؾ، رغـ
 وأف ،بالقوة إال يتحقق لف السالـ طريق أف مقاـو ولكل حػرّ  لكل ورسالة ،المظموميف

 الدولة إقامة أبواب وأف ،واليواف الذؿ تحت العيش مف أفضل وكرامة بعزة الموت
 وىو وحيداً  باباً  إال يتركوا ولـ ،االنقالبيوف  أوصدىا قد الوطني اإلجماع عف والتراجع

 .التضحيات كانت ميما المبادغ عمى والثبات المقاومة باب

 ونساءً  رجاالً  األبطاؿ لكل ورافعة حماسياً  دافعاً  صار قحطاف تغييب إف
 مف الشعب وتخميص االنقالبيف، بطش مف الوطف لتحرير النضاؿ في لالستمرار
 .وطغيانيـ وظمميـ كابوسيـ

 أجل مف السياسية التنازالت قّدموا: الحوار خطوات كل في لنا يقوؿ قحطاف كاف
 في منو استمعتيا التي النصائح آخر مف تمؾ وكانت. وفتنة حرب في الدخوؿ منع
 .هللا رحمو ىالؿ القادرعبد  األستاذ وبحضور بيتو

 خمف يقبعوف  الذيف األحرار وكل أنت ،كنت حيثما بمغؾي قحطاف يا عميؾ سالـ
 الصبر مف عميكـ ُينزؿ أف تعالى هللا أسأؿو  ،والسرية المعمنة البغاة سجوف  قضباف
 .البالء مف بكـ نزؿ ما أضعاؼ
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 صحة في ومحبيكـ أىمكـ إلى هللا وأعادكـ إرادتكـ، وصالبة لثباتكـ سالـ تعظيـ
 .مجبوريف منصوريف وعافية

 وأستاذ النضاؿ أيقونة يا ،وأصدقائؾ إخوانؾ وقموب أرواح تيفو قحطاف يا إليؾ
 .األبطاؿ ومميـ القادة وحكيـ الساسة



 (.رضوػاضبرضطانػدابػاػ)ػعدلد.ػغحغىػطحطدػاأل

 ،زوؿ االعدادؼ بمدينة تعخي دمحم دمحم قحطاف في الصف األأعرفت عمى ت    
  تي :اآل متاز بواىـ ما أ ولعل  ،عجبت بوأ وقد 

 .والمواقف والسموؾ األفكار في والتجديد التغيير حب -
 .والمذاكرة دراسةال حب -

 .والقراءة االطالع حب  -

 الترويح. وقت والترويح الجد وقت الجد -

 .األمر تقميب بعد إال لممسممات التسميـ عدـ -

 .بالشورػ  العميق اإليماف -

 .كممة الحق تفعيل -

 أىـ مف والتواضع والوفاء والمروءة والكـر والشجاعة مانةواأل الصدؽ -
 .العظيـ خمقو تطبع التي الصفات

وما فيو مف المبالغات  ىو نقد بعض التوجو الصوفيلو دعوؼ وؿ موقف أكاف 
 ،متأثرًا بالفكر الصوفيبيو الذؼ كاف ألى تصادـ مع إف يتحوؿ أ وكاد موقفو ،وىاـواأل
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ب والحمد هلل اقتنع األ ،لى موقف حوارإخ دمحم قحطاف حولو كة وليونة األلكف حن
 .ة رحمو هللاوعاش صفاء الروحية الحقيقي ،بمفاىيـ ابنو

ال رياضة وال موسيقى وال ، كاف المعيد العممي في تعز ينيج نيجا رتيبا تقميديا -
فتـ كسر ىذا الحاجز حيف تولينا معا النشاط في المعيد العممي في سنة  .مسرح

ف كانت أالعسكرية بعد  اوتـ ادخاؿ كرة الطائرة وجمبنا الموسيق لزاميةالخدمة اإل
ىميا مسرحية عالـ أ يد مف المسرحيات لمجماىير وكاف وتـ عمل العد ،ممنوعة
 .وطاغية

وكانت مسرحية  .نا دور الطاغيةأ ومثمت .خراجياإخ دمحم دمحم قحطاف بقاـ األ
 .عجابرائعة نالت اإل

ستاذ سالمي نظميا األسبوعية كل جمعة في المركز اإلأكانت ىناؾ ندوة  -
خ وة تعميمية حوارية رائعة وكاف األوكانت ند .مرعمر طرمـو رحمو هللا في بادؼ األ

 .ىـ االشخاص المبرزيف فيياأ دمحم قحطاف مف 

 .كثر مف رحمة مدرسية ىادفة وناجحةأتـ عمل  -

الواحد عبد جالؿ المنشد بقيادة الطالب  )أناشيد( وؿ شريط كاسيتأتـ عمل  -
 .شريط متكامل وتـ توزيعو عمى المعاىد كأوؿ ،عبسي طاىر

عماؿ التنظيمية س والدراسة واأليمى الدعوة والتربية والتدر اقتصر نشاطنا ع -
 .الثانوية خالؿ المرحمة االعدادية

نظرا لشظف العيش والحالة المادية التي كنا نعانييا فقد ابتكرنا معا ما سمي  -
ما رئاستيا أ ،نا رئاستيا الصوريةأتوليت  ،بعد بجماعة العزاب الباحثيف عف العزومات

 ./ دمحم دمحم قحطافخبداع األأير ليا فكاف مف الفعمية والتنظ
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 وقد جمعت بيف الفكاىة والفائدة حيث تـ عمل جدولة الستضافة الجماعة
الممؾ الشيباني عبد / ستاذتحدث عنو المؤرخ الكبير األ والحديث حوليا يطوؿ وقد
 (.و سييلأمف شباب )ي ظنيا مع قناةأوحكاه في مقابمة تمفزيونية 

ولو كاف غير تخصصو ىذه  .ؼ مجاؿ يدخمو يبدع فيوأدمحم قحطاف ستاذ دمحم األف
 .ال نادراإصفة قمما تجدىا في شخص آخر 

وىو قبل ذلؾ . كما كاف سياسيا محنكا وشجاعا .لقد كاف مخرجا مسرحيا رائعا
 قائدا عسكريا مقداما. كما كاف .ومحبوب عند طالبو ،بارع ومربي فاضل مدرس

 .يضا فقيو وعالـأوىو  .وىو وطني مف الطراز االوؿ

نو صاحب أكما  .وحسف المعاشرة ويمتاز بالكـر والنبل والمروءة والتواضع الجـ
 مبدأ ال يتزحزح عنو..

 .يعجز القمـ عف عد واحصاء صفاتو ومواقفو، نو رجل بأمةأ





 .اضطػرطيػاضطضكػربدػأ.ػأحطد  

زميمو "دمحم قحطاف"  يالممؾ المقرم وصف القيادؼ اإلصالحي أحمد عبد
المختطف لدػ الحوثييف منذ عاميف بأنو كاف أستاذ المواقف واألداء السياسي فيما ىو 

 اليـو مف داخل سجنو أستاذ الثبات والصمود وقدوة لمجيل بالتضحية والفداء.

لـ يتعامل مع  .قضايا شعبوتبنت  ،وقاؿ إف دمحم قحطاف "ىامة حممت ىـ وطف
  .لكنو عايش ىـ وطنو خطوة خطوة ،رسالتو مف برج عاجي، وال بالتنظير عف بعد
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 .وحمل قضايا شعبو في مختمف المحافل والمواقف بوضوح ال يتمبسو غموض
فظنوا أنيـ  ،وشجاعة مألت قموب االنقالبيف حقدا عميو ،وبثبات ال يعرؼ التردد

  .أو يغيبوا أثره السياسي المتميز ،ئوا وىج مواقفوباختطافو يمكف ليـ أف يطف

فمـ يكف اختطافيـ لو إال تعرية ليـ وفضحا لحقيقتيـ وكشفا لمشروعيـ الظالمي 
 الممعف في التخمف".

وأضاؼ في تصريحو لػ"الحممة التضامنية مع دمحم قحطاف" قولو: "إذا كاف دمحم 
نع المشروع الظالمي لمحوثي قحطاف مغيبا خمف أسوار مف الجدراف والحديد مف ص

والمخموع؛ فإنيـ بجيميـ وتخمفيـ قد أظيروا لمعالـ أنيـ مسجونوف خمف جيميـ 
 وىمجيتيـ وتخمفيـ الذؼ تتبرأ منو اإلنسانية".

  

ػ.ضحج(ػبطحاسظظػاإلصالحػباططرفػ)رئغسػاضضهربدػ.ػد

اسية لإلصالح، بل ىو السياسي األبرز األستاذ دمحم قحطاف أحد األعمدة السي
فيو، كما كاف رمزا مف رموز النضاؿ السممي ضد المخموع ونظامو العائمي خالؿ 
الفترة التي سبقت الثورة الشبابية كناطق باسـ اإلصالح وناطق باسـ المشترؾ في 

 بعض دوراتو.

سو وقد كاف قحطاف أوؿ مف اخترؽ ىالة القداسة التي أحاط بيا المخموع نف
بحيث لـ يجرؤ أؼ مف السياسييف عمى تقديـ أؼ نقد عمني بحقو سواء عمى المستوػ 

حيث أف أؼ نقد يوجو إليو يعتبر  ،الشخصي أو عمى مستوػ أدائو كرئيس لمجميورية
مف المحرمات بل مف الموبقات، لكف قحطاف كاف أوؿ سياسي يتجرأ عمى نقده عمنا 
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برلمانية معمنا لمصحافة بأف الرئيس ما يزاؿ أثناء إجراء آخر عممية لالنتخابات ال
  .فكاد عفاش يجف ليذا التصريح .عاكفا عمى مصادرة دوائر اإلصالح

وانطمقت بعدىا األقالـ المأجورة تياجـ قحطاف وتطالبو باالعتذار وتتيمو بكل 
نقيصة وبكل قبيح إال أنو بقي ثابتا عمى موقفو وأبى أف يعتذر. وكاف الخرؽ الثاني 

ة القداسة بعد االنتخابات الرئاسية حينما تحداه أف يعيد سعر البيضة إلى ما كاف ليال
عميو لو كاف رئيسا بحق وأف يدع الحديث عف المشاريع العمالقة التي يعد بيا الناس 

حات واالنتقادات أثر بالغ في رفع حاجز يإباف حممتو االنتخابية. وقد كاف لتمؾ التصر 
ير مف الصحفييف والسياسييف انتقاد صالح وأدائو الخوؼ حيث أصبح بمقدور كث

كرئيس وانتقاد الفساد الذؼ كاف يمارسو ىو وأعضاء حزب المؤتمر الذؼ يرأسو، إلى 
حكمو العائمي. وبعد ونظاـ  بصالحالتي أطاحت  أف قامت الثورة الشبابية الشعبية

الحوار الذؼ قاد المبادرة الخميجية وتسمـ ىادؼ لمسمطة كرئيس منتخب وانعقاد مؤتمر 
فيو قحطاف فريق اإلصالح المحاور وكاف لو دور بارز في ىذا المؤتمر وفي 

  .مخرجاتو

كما كاف لو دور مشيود بعد ذلؾ في سير المفاوضات مع االنقالبيف في 
حيث أظير براعة خالؿ عممية التفاوض كسياسي محنؾ فوت كثيرا مف  (موفنبيؾ)

وقد  .كانوا يرجوف تحقيقيا مف ىذه المفاوضاتالفرص عمييـ لتحقيق مآربيـ التي 
ستاذ دمحم قحطاف ولـ يقدـ أؼ لجأوا ألسموب التيديد والوعيد الذؼ لـ يأبو لو األ

 تنازالت حتى كاف آخر المغادريف لطاولة المفاوضات بعد أف انسحب منيا الجميع.

المخموع  ونظرا لمواقفو الصمبة والشجاعة فقد حقد عميو االنقالبيوف وعمى رأسيـ
يداعو في سجف مجيوؿ ولـ يسمحوا لو بأبسط حقوقو  .عفاش وقاموا باختطافو وا 
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ولـ يسمحوا لو باالتصاؿ بأؼ أحد مف أىمو أو  .كسجيف حيث منعوا عنو الزيارة
 أصدقائو، مخالفيف بذلؾ كل القوانيف واألعراؼ ومواثيق األمـ المتحدة.

ننا ىنا نطالب بالحرية لألستاذ قحطاف ولك وعمى  ل السجناء خارج القانوف وا 
رأسيـ وزير الدفاع الرجل الوطني الحر المواء الركف محمود الصبيحي ورفاقو فيصل 

والنصر  رجب وناصر منصور ىادؼ وكل السجناء المغيبيف في سجوف االنقالبيف.
 ذف هللا.إآت ال ريب فيو ب

ػغطظياضػاضتجطدػحزبػسيػاإلرالطغظػاضدائرةػرئغسػاضطدغظيػ)ظائبػردظان .ػأ
 ضإلصالح(.

خيرة مف عمر السياسة اليمنية وقبل تجريفيا مف داخل صنعاء في األياـ األ    
خراج السمطة مف قبضة ولى إلكاف قحطاف ميجوس بمخاوؼ فشل المحاولة األ

ولعمكـ تتذكروف موقفو الرافض عممية  المركز العصبوؼ الذؼ تحكـ بيا منذ زمف.
ف قحطاف كاف أوالحقيقة  مت حتى تحريره.االحتجاز لمرئيس ىادؼ وا عالنو الص

وؿ مرة باختيار رئيس مف رادة اليمنية التي عبرت عف نفسيا أليحاوؿ حماية اإل
 خارج التسمسل المييمف عمييا.

دارتو الى النظر إكاف قحطاف يتجاوز النظر التقييمي لشخص الرئيس وطبيعة 
وفي ىذا  .التاريخي وبعيدا عنيالعممية نقل السمطة التي تتـ آنذاؾ خارج دوائر التحكـ 

ف اليمف كميا أفمقد كاف يرػ . ف يتحرؾ بخمفية جيويةألـ يكف الرجل مناطقيا وال يقبل 
نساف ضحية ليذه الدوائر التي تحطـ كل محركات الفعل اإليجابي وتقتل إمكانات اإل

 قداميا.إاليمني حتى في المنطقة التي تقع تحت 
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كل اليمنيف كاف ىاجس قحطاف والقضية التي لى السمطة اماـ إفتح الطريق 
شغمت بالو حتى والرصاص تمطر المكاف مف حولو ومؤشرات موت السياسة تحاصره 

في ىذا الوقت لـ يكف قحطاف عف مسعاه . مف كل االتجاىات كالوباء سريع التوسع
 الوطني وضد القوػ المحتكرة.

تشكل مف كل محافظات لقد تقدـ بمقترح وضع العاصمة تحت حماية قوة وطنية ت
منعا لوقوع صنعاء مف جديد في يد الفئة التي استخدمتيا عاصمة  البالد وكل ذلؾ؛

 ومركزا لغزو اليمنييف وأخرجتيا مف كونيا عاصمة لميمف الى عاصمة ضدىا.

بالعودة الى بداية المسعى السياسي لقحطاف وفي الزمف التي عانت الحياة 
ميا مثل بقية المجاالت التي عانت مف سياسة السياسية مف الشتات والتمزؽ مث

 االلحاؽ بالسمطة بعد ضرب عناصر الممانعة فييا.

وؿ مصالحة تاريخية أفي ذلؾ الوقت كاف قحطاف يشق طريق حزبو نحو  
لظيور التكتل الذؼ  ؛بيف قوػ المعارضة اليمنية ويساىـ بفعالية في التمييد

والصنعية السياسية اليمنية الخالصة بعد سُيصِبح االكثر تأثيرا في الحياة العامة 
زمنة مف تجريب السمع السياسية الوافدة مف خمف الحدود. والحقا سوؼ يتمكف أ

لى ذلؾ ا  ىذا التكتل مف انتزاع ساحة المعارضة مف ىيمنة صالح الذؼ كاف و 
 أيقونة برز والوحيد تقريبا في ساحتي السمطة والمعارضة معا.الحيف الالعب األ

 لمدنية.ا الدولة

 ىو قحطاف مف الموقف أف(: مونيتور يمف)لػ تصريح في" العديني" ويشير
 يمّثل" قحطاف" كاف الذيف الشعب، عمـو مع االنقالبيوف  بو يتعامل الذؼ ذاتو الموقف
 وقضاياىـ. وتطمعاتيـ أحالميـ عف والمعبر صوتيـ
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 بدولة وحقيا اليمف بقضية مرتبطة قحطاف قضية يعتبر اإلصالح" أف: وأضاؼ
 ليذا رمزاً  دائماً  كاف كما قحطاف وسيبقى المييمف، الساللي المركز ىيمنة خارج
 قحطاف أجل مف ؛مستمر نضاؿ في نفسو يعتبر الذؼ لإلصالح الرسمي التوجو

 الدؤوب. بجيده طريقيا شق التي وقضيتو



 .قاالدبػردنػطحاسظظػطحاسظػ-ػرذغدػوحغد/ػاضطؼظدس

في ىذا الزمف الصعب الذؼ يكاد أف يحيل كل تفاصيل حياتنا البسيطة إلى مياـ 
 .جساـ تميينا عف أداء واجباتنا الكبيرة فتجد المرء ُيشَغل عف التعميـ بطابور الخدمات

ويشغل عف أداء وظيفتو بالبحث عف المواصالت، ويشغل عف الدفاع عف وطنو بفؾ 
وفي  .وىكذا ينيؾ الوطف والمواطف .افع عف الوطفاالشتباؾ مع أشباح تدعي أنيا تد

  .مثل ىذه الظروؼ عرفنا األستاذ والمناضل الصمب دمحم قحطاف

وىو يبحث عف إعادة ترتيب  ،ىذا الرجل الذؼ عرفتو منذ أكثر مف عشريف عاما
وكاف مثل كثيريف ال يقبل أف يرضخ لممغالطات الكبرػ التي تـ  .األولويات في حياتنا

  .ى حياتنا والتعامل معيا أنيا مسممات البد منياضخيا إل

لتوظيف طاقاتنا في المجاالت الكبرػ، في  ؛كاف دأبو دائما أف نعيد ترتيب حياتنا
البحث عف الحقوؽ والدفاع عف الحريات والنضاؿ مف أجل غد أجمل تسود فيو قيـ 

ألولوية فيو العمل والعطاء واإلنجاز وتزدىر فيو معايير خدمة المحكوميف وتكوف ا
 لمتعميـ والمعرفة واإلنتاج وسيادة روح القانوف وتفعيل معايير التقييـ والمحاسبة.
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كاف قحطاف يؤمف إيمانا عميقا أف دوف تمؾ األماني يقف مستبدوف كبار 
مف أدوات القمع والتزييف واإلغواء ضد إعطاء الناس  وصغار، يسخروف كل ما لدييـ
  .ي التدريجي حتى يصيروا شركاء في ىذا الوطفحقوقيـ بما يكفل لمناس التعاف

ال يريد ىؤالء الطغاة إال أف يستمر التدىور في حياة الناس وتتجذر معاناتيـ 
 حتى يصيروا عبادا أذالء ليذه الحاجات فأدرؾ قحطاف والكثيروف معو أنو البد مف أف

دونو يوميا مف يحشد الناس لممطالبة بحقوقيـ والدفاع عف أنفسيـ، وأنيـ إزاء ما يفق
فال يفرؽ لدييـ ما سيخسرونو وىـ يجمعوف  .حقوؽ وخدمات ومصالح رغما عنيـ

  .الناس في إطار مناىض ألفكار االستبداد والتسمط

ودؽ المسمار  وكاف قحطاف أحد الرواد في تحالف المشترؾ ومع كل الشرفاء
 األوؿ في نعش االستبداد.

وكاف قحطاف يدرؾ أنيا  .مياتكاف الكثيروف يوميا يسخروف مف ىذه المس
وظل يرسخ القناعات أف ىؤالء المتجبريف يفتكوف ِبَنا مف  .سخرية المستبد المغتاظ

خالؿ زرع مصالح وىمية يعتقد كثيروف في الجماعات واألحزاب في المدف والقرػ في 
القطاعات المدنية والعسكرية أف ىذه مصالحيـ التي يجب عمييـ الدفاع عنيا ضد أؼ 

وىـ ال يعمموف أف ىذه المصالح ليست إال أوىاما تفرقيـ وتمزقيـ حتى يبقى  .كاف
 السيد األوحد والمستبد األنكد.

لتحصموا عمى الكثير مف حقوقكـ،  ؛أف ضحوا ببعض أوىامكـ :عممنا قحطاف
ضحوا بوىـ الحزب الواحد، وضحوا بوىـ الرأؼ الواحد، وضحوا بوىـ أف الوطف لكـ 

 أف االستبداد سييزمو المتشاكسوف المتفرقوف.وحدكـ، وضحوا بوىـ 
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يجمدوا ذواتيـ  وعمى المظموميف أف ال .أف المظموميف اليـو كثر: عممنا قحطاف
ولكف عمييـ أف يتعمموا أف يصرخوا بشكل  .أو المظموميف أمثاليـ بسياط ظمـ إضافية

 موحد في وجو الظالـ والظالـ وحده.

وأنفقوا  .ػ، وافتحوا أبوابكـ لمقريب والبعيدأف زوروا المدف والقر : قحطاف عممنا
لتوضحوا لمناس فكرة بسيطة: إننا "كمنا شركاء" قبل أف  ؛مما تممكوف الساعات الطواؿ

نكوف "خصوما وفرقاء". واستمر عطاؤه سنيف طويمة وصوال إلى أعظـ المحطات، 
ليمتمؾ  ؛محطة الحوار الوطني والتي بذؿ فييا مع الكثيريف المخمصيف جيودا ضخمة

 اليمنيوف بعدىا دليال يوصميـ إلى الشراكة.

يظف الخاطفوف والمستبد األنكد أنيـ بتغييبيـ وخطفيـ ليذه القامة الكبيرة أنيـ      
وىـ ال يعمموف أف كل تمؾ القيـ  .سيختطفوف المعاني الكبيرة التي ناضل مف أجميا

كل ىذه النجاحات  التي زرعيا مف المستحيل أف تختطف أو تصادر أو تغيب بعد
التي حققيا، بعد أف وحد أصوات المظموميف، بعد أف صار الكل ييتف ضد ظالـ 
واحد، بعد أف تجاوب العالـ أجمع مع حقنا في الحياة، بعد أف رتب لنا الكثير مف 

  .فصار حقنا في الحرية ىو أقدس الحقوؽ  .حقوقنا

وصارت الساحات  .افوصار حقنا في الشراكة ال يعني حزبا أو قبيمة أو أؼ ك
والمدارس والكميات ساحات حقوؽ وتضحيات لكل الناس وصارت الشراكة عنوانا 

يقوؿ إف حياتنا بعد شعبيا عريضا ال يستطيع أحد احتكاره.. واليـو لساف المنصفيف 
 قحطاف غير حياتنا قبمو.
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 ددطغػحدنػصاضح.ػد

 ممارستيا وال فكرىا يتجاوز ال وثأرية طائفية عصابة وىـ. كبيرة وطنية ىامة ألنو
  السياسي. ثأرىا ظالمية وال، المذىبي التاريخي قبحيا حدود

 الدولي البوسطجي عبر أممية برعاية الناعمة االنقالبية أفشل خططيـ ؛وألنو
 تدبيره. وسوء مكره عمى يعولوف  كانوا مف وىـ(  عمر بف)

 .وألنو صاحب فكر جمالي إنساني، وىـ أظمـ مف سواد الميالي ووحشة القبور 

 مف تعنيو وما، السممية شبابو وثورة، الجديد لميمف مستقبمي وطني رمز ؛وألنو
 وبسط، لمسمطة السممي التبادؿ: عماده مركزؼ  ال نحو عمى السياسي نظامو قياـ نعمة

 وىـ. الشعبية والمشاركة والمساواة الةالعد: مبادغ أساس عمى شعبيا وثروة سمطتيا
 الحق: وبخرافة، الخصـو مف والثأر االستبداد بوىـ معميوف  وكينوتيوف  مستبدوف 
، ومعاشيـ الناس وبحياة، والثروة بالسمطة أبدؼ استئثار مف تعنيو وما اإلليي

 .وَمَعاِدىـ

  خاطفيو. مف البشرية الذئاب ىـ وىؤالء قحطاف، دمحم: اإلنساف ىو ىذا

 أؼ وسيعمموف ، والعار والخزؼ  اليالؾ وليـ - قحطاف دمحم - والحياة المجد لؾ
 ينقمبوف. منقمب
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 األبارةػإدطارغلػطغضل

 اليمنية الدولة في اليماني الحمـ وأيقونة ،األوؿ الحوار وميندس. .عاميف منذ     
 .نقالباال عصابة قضباف خمف قحطاف دمحم /األستاذ المدنية

 أف أعتقد فال .قحطاف الكبير المناضل مزايا عف ىنا أتحدث أف أريد ال    
 العمرية وفئاتيـ الفكرية مشاربيـ بمختمف اجمعوا الحديث تاريخيـ في اليمنييف

 أتحدث أف أود ىنا لكنيقحطاف،  واحتراـ حب عمى اجمعوا مثمما شخصية عمى
 تتضح وحتى -الكبير مناضلال - ىذا لو يتعرض الذؼ االنتياؾ بشاعة عف

 وبضدىا. .بالمقموب الوضع ونتخيل المسألة سنعكس االنتياؾ وىمجية بشاعة
  .االشياء تتبيف

 عنو يعرؼ لـ عاميف منذ وأنو ،االنقالبيف قيادات أحد ىو المعتقل أف تخيموا    
 التالي: سيحدث أتوقع. .سيحدث ما الذؼ شيئاً  وأطفالو أىمو

 صور ترفع وصعدة صنعاء في واألسبوعية الشيرية المظاىرات ستتحرؾ   
 إليقاؼ الشرعية عمى لمضغط والدولية المحمية والمنظمات العالـ وتناشد. المعتقل

 واليمف المسيرة تمفزيوف  شاشات زوايا في صورتو ستثبتالشنيع،  االنتياؾ ىذا
 لمتذكير انيةوالمبن اإليرانية القنوات مف وغيرىا والمنار والعالـ والمياديف اليـو

  .المحزونة أسرتو و المعتقل ىذا بمأساة

 االنتياؾ وبشاعة المذكور بمأساة لمتعريف والدولية اليمنية المنظمات ستتحرؾ   
 مواقع في والمغردوف ( المحايدوف ) الصحفيوف  سيمألالشرعية،  تمارسو الذؼ
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 االنتياؾو  االجراـ ىذا بشاعة عمى وعويالً  صراخاً  الدنيا االجتماعي التواصل
 .جداً  إنسانيوف  أنيـ يثبتوا حتى الشرعية ُصحفي مف كبير عدد معيـ وسينساؽ

قميمياً  محمياً  والناشتات الناشتوف  سيتحرؾ     السمطة بشاعة إلثبات ودولياً  وا 
 ..االنسانية. لمقوانيف وانتياكيا الشرعية

 مف وغيرىف اليمداني وسما المتوكل ورضية الباشا أمل مف كل ستقـو     
 حقوؽ  ولجنة المتحدة واألمـ االمريكي الكونجرس أماـ مقارميف بإحراؽ الناشطات
ما  حاجة أؼ يحرقيف الميـ ،المقاـر يرتديف ال الناشتات نسيت جنيف في االنساف

 ا.عمين

 األسرػ  ولحقوؽ  اإلنساف لحقوؽ  مندوبييا بإرساؿ المتحدة األمـ ستقـو    
 تقارير ورفع دورية بصورة المعتقل لزيارة ..األحمر والصميب" حاجة أؼ" ولحقوؽ 

   ..عنو. باإلفراج والمطالبة معتقمو في ومعاممتو وضعو عف

 مع لقاء كل في المعتقل موضوع الشيخ ولد بعده ومف عمر بف جماؿ سيطرح   
" عسيبو" الشيخ ولد وسيكسر بل المتحدة، لألمـ يرفع تقرير كل وفي الشرعية،

 عنو. باألفراج لممطالبة األمف مجمس في كرفتتو ؽ ويحر ، ىادؼ الرئيس ـأما

 وراء يقف مف أف ويؤكدوف  المعتقل مع والدراويش والحوافيش الحراكيش سيتضامف
 اإلصالح. وحزب محسف عمي الفريق ىو اإلنسانية المأساة ىذه

 وبقية قحطاف ألجل نحف فعمنا ماذا  :السؤاؿ ولكف. .سيحدث ما بعض ىذا
 ! المعتقميف
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 ذطدانػربدػاضطضك   

 إطالقو. في تتأخروا فال قحطاف خطف في كثيرا تأخرتـ

" صالح عمي" وحميفيـ الحوثييف قيادة تحميمو اإلصالح حزب باسـ المتحدث جدد
 لإلصالح اليمني لمتجمع العميا الييئة عضو" قحطاف دمحم" السياسي اختطافيـ مسؤولية
 المختطفيف وجميع الوطني، الحوار ممف بإدارة الحزب مف المكمف والمسؤوؿ
 آالؼ بثالثة وحدىا صنعاء العاصمة في يقدروف  إنيـ قاؿ والذيف لدييـ السياسييف
 .مختطف

 بإعادة المتحدة واألمـ الدولي لممجتمع حزبو مطالبة شمساف عبد الممؾ وجدد
 اإلنسانية بحق االنقالب طرفي ـجرائ استمرار مع السياسي التعاطي طريقة في النظر

 اإلنساف بحرية المساس تجـر التي والمواثيق والعقود العيود لكل السافر واختراقيـ
 .عمييا التعدؼ أو األشكاؿ مف شكل بأؼ وتقييدىا

 ناشطوف  ينظميا التي" قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة"لػ تعميقو في ذلؾ جاء
 أسرة لدعوة استجابة العالـ دوؿ مختمف مف وحقوقيوف  ناشطوف  ويشاركيـ يمنيوف 
 بالعاصمة الحوثييف قبل مف" قحطاف دمحم" الختطاؼ السنوية الذكرػ  في قحطاف
 .ٕ٘ٔٓ أبريل مف الخامس في صنعاء

 تأخروا لكنيـ وسجنوه قحطاف دمحم اختطفوا الحوثييف إف تعميقو في شمساف وقاؿ
 حر، يمني كل قمب في قحطاف فكر أصبح أف بعد إال ذلؾ يفعموا لـ حيث كثيرا

 االنتماءات مختمف مف اليمنييف ىؤالء وأف حر، يمني كل رأس في عقمو وأصبح
 الكينوتي، اإلمامي والمشروع المسمح االنقالب اليـو يحاصروف  الذيف ىـ السياسية
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 والعدالة الحرية قيـ مف بو تشبعوا بما الموقف يحسـ مف"-قولو حسب – وأنيـ
 ".والمنفتح المفتوح المستقبل إلى لالنطالؽ رادةواإل والديمقراطية

 وخسرتـ قحطاف خطف في كثيرا تأخرتـ: "تصريحو ختاـ في الحوثييف مخاطبا
 ".أكثر ستخسروف  ألنكـ أكثر إطالقو في تتأخروا فال كثيرا،

 

 دضطانػسؼدػ-ػخاصػ-ػضإلصالحػاضغطظيػاضتجطد

 الوطني الحوار مخرجات وثيقة أف، اليمني الشأفب الميتميف مف الكثير يرػ 
 في فعالياتو أولى انطمق والذؼ، اليمني المجتمع مكونات معظـ جمع الذؼ الشامل،

 أشير؛ عشرة لفترة ـٕٗٔٓ الثاني كانوف / ينايرٕ٘ وحتى ـٖٕٔٓ أذار/ مارسٛٔ
 البالد شطرؼ  بيف اليمنية الوحدة قياـ باستثناء عقود، مدػ عمى يمني إنجاز أىـ ىي
 .ـٜٜٓٔ أيار/ مايوا ٕٕ الػ في

 المبادرة مف تبقى ما لتنفيذ، النيائية الخطوات شطر وجوىيـ اليمنيوف  يمـ
 والذىاب، الجديد اليمني الدستور عمى االستفتاء عبر وذلؾ، التنفيذية وآليتيا الخميجية

 خلوتد الماضي ستطوؼ  التي الخطوة وىي، ورئاسية برلمانية انتخابات أولى نحو
 الشعبية الشبابية التغيير ثورة شباب لحمـ كتتويج، جديد فضاء في اليمف معيا

 .السممية

 وجماعة صالح عبد هللا عمي المخموع الرئيس تحالف كاف األثناء تمؾ في
 يوـ مف يتعزز - الشامل الوطني الحوار مؤتمر ضمف مشارؾ وكالميما -، الحوثييف

 اإلطار ضمف والثورة السمطة إبقاء في تيـتطمعا ضد الحوار مخرجات وسارت، آلخر
 إحدػ كاف مسمح انقالب قيادة إلى دفعيـ ما وىو، طويمة لعقود استمر والذؼ، السابق
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 ذلؾ بعد وتوسع ـٕٗٔٓايموؿ/ سبتمبر في صنعاء العاصمة إسقاط، الكارثية نتائجو
 .والجنوب الشماؿ في اليمنية المدف مف عدد الحتالؿ

 وقع والذؼ، والشراكة السمـ اتفاؽ إلى االنقالبيوف  عمد السياسي المسار عمى
 محاصرة وراء األحداث سارت قالئل بأياـ وبعده، صنعاء العاصمة إسقاط عشية

 رئيس دفع ما، الدولة ىيبة تمس التي القرارات مف بجممة والضغط الدولة مؤسسات
 كانوف / يناير /ٕٕ في الحكومة ورئيس البرلماف إلى استقالتو تقديـ إلى الجميورية

 وفرض الرئيس منزؿ محاصرة إلى الحوثييف سيدفع الذؼ الموقف وىو، ـٕ٘ٔٓالثاني
 الحماية معسكرات عمى السيطرة ذلؾ رافق، كامل رشي لفترة جبرية إقامة عميو

 .صنعاء العاصمة في المتواجدة الرئاسية

 مف ـٕ٘ٔٓ شباط/ فبراير ٕٔ في ىادؼ منصور ربو عبده الرئيس تمكف
 المفروضة الجبرية اإلقامة كسر بعد، الظالـ جنح في صنعاء العاصمة مف روجالخ
 عاصمة بعد فيما ستعمف والتي، الجنوب في عدف مدينة إلى مباشرة وتوجو، عميو
 في القيادؼ بينيـ مف، الدولة وقادة السياسييف مف عدد لحقو األثناء تمؾ وفي، مؤقتة
 في اليمف وسط إب مدينة في اختطفوه يفالحوثي أف غير قحطاف، دمحم اإلصالح حزب
 .ونصف شيراً  استمرت جبرية إقامة في منزلو إلى وأعادوه، ـٕ٘ٔٓ شباط/ فبرايرٕٗ

 حممة الحوثيوف  بدأ، ـٕ٘ٔٓ اذار/ مارسٕٙ صبيحة الحـز عاصفة انطالؽ بعد
 وحقوقية حزبية قيادات طالت حيث ـٕ٘ٔٓ أبريل منذ حدتيا زادت، واسعة اعتقاالت
 أكثر الحوثيوف  اختطفيـ مف عدد وصل، فقط واحد شير وخالؿ، وصحفييف فوناشطي

 كما، مباشرة اتيامات دوف  جميعيـ، اإلصالح حزب أعضاء مف شخص ٓٓٔ مف
 .قسراً  بعضيـ أخفوا
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 اختطفت حوثيوف  مسمحوف  عمييا عسكرية أطقـ ـٕ٘ٔٓ نيساف/ أبريل ٗ وفي
 وتـ ،"ووتش رايتس ىيومف" منظمة عف صدر بياف حسب، ، قحطاف دمحم القيادؼ
 العميا الييئة في بارز عضو وىو، المحظة ىذه حتى يزاؿ وال متعمدة، بصورة إخفاؤه
 .فيو القرار اتخاذ وسمطة لإلصالح، اليمني لمتجمع

 بياف في - الدولية العفو منظمة قالت ـٕٙٔٓ الثاني كانوف / يناير ٕٓ وفي
 إصابتو بسبب تدىورت الصحية حالتو وأف لمتعذيب، تعرض قحطاف إف -ليا عاجل
 .الالزمة الصحية الرعاية عمى يحصل ولـ السكرؼ، بمرض

 العاـ ىذا شباط/ ابريل ٗ الػ يصادؼ حيث الحوثييف، لدػ إخفائو فترة وخالؿ
 في قحطاف وأقرباء أسرة استمرت فقد، قسراً  مخفي كامميف عاميف إكماؿ ـٕٚٔٓ
 األخالقية المسؤولية كامل بتحمل المتحدة ـاألم مقدمتيا وفي، الدولي المجتمع مطالبة

 االطمئناف حتى أو بزيارتو ليـ يسمح لـ حيث، قحطاف دمحم قريبيـ تجاه واإلنسانية
 .اختطافو منذ وصحتو سالمتو عمى

 صنعاء العاصمة سكاف مف المختطفيف عدد أف، المحمية المنظمات إحدػ وتقدر
 ٜٖٗٚ الى وصل اختطافيـ تأكد بعد، حالياً  الحوثييف سجوف  لدػ المتواجديف

 .اإلصالح حزب إلى ينتموف  أغمبيـ، شخصاً 

 التي السياسية الحوارات في اإلصالح حزب يمثل كاف قحطاف دمحم أف إلى يشار
 السياسية القوػ  بيف عمر بف جماؿ اليمف إلى السابق األممي المبعوث عمييا يشرؼ

 حوارات إجراء إلى األمر تطور ـث، والشراكة السمـ اتفاؽ تنفيذ لمحاولة والحوثييف
 التوسع عمى لمتغطية، المراقبيف مف عدد حسب بالممياة أشبو كانت أخرػ  واتفاقيات

 !!أخرػ  ومحافظات العاصمة في الدولة أجيزة داخل الحوثيوف  يمارسو الذؼ
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 سيء - اليمف إلى السابق األممي المبعوث خرج ـٕ٘ٔٓ اذار/ مارس ٚ الػ في
 اإلصالحي القيادؼ تصريحات عمى رداً ، ىستيرؼ  ببياف مرع بف جماؿ – الصيت

 يسعى األممي المبعوث أف" فييا أكد والتي، السعودية عكاظ لصحيفة قحطاف دمحم
 ".الحوثي عبد الممؾ مع مباشر اتفاؽ بعد، رئاسي مجمس لتشكيل

 لمنقاش مطروحة كانت التي الفكرة لوأد االستباقية الضربة التصريحات تمؾ كانت
 ما لتطويق محاولة أية عف يبحث حينيا األممي المبعوث وكاف، التنفيذ نحو يروتس
 إلى الحوثييف لوصوؿ الفعمييف الميندسيف أبرز أحد فيو، اليمنية الشرعية مف تبقى

 عف الموفنبيؾ في عدمية حوارات عبر الوقت نفس في يبحث وكاف، صنعاء العاصمة
 عائقاً  كانت التي اليمنية الشرعية عمى ءوالقضا الدولة داخل تمددىـ لعممية شرعية
 .ودولية إقميمية أجندة تنفيذ أماـ

 الحـز عاصفة قبيل، السعودية" عكاظ" صحيفة مع قحطاف حوار إلى وبالعودة
 أف منذ األممي، المبعوث مف يتضرروا لـ الحوثييف أف فيو أكد والذؼ، قالئل بأياـ
 بف جماؿ أف ،(شخصي استنتاج ذاوى) لي ويبدو: "مضيفا. اليمف في ميامو باشر
 عبد ربو الرئيس قبوؿ عمى -المتمرديف زعيـ - الحوثي عبد الممؾ مع اتفق عمر

 عمى يحرص عمر بف ألف لميمف؛ رئيساً  وليس الرئاسة لمجمس رئيساً  ىادؼ منصور
 ".المنتصف مف العصا يمسؾ أف

 ممياأل المبعوث واضمر، الطرفيف بيف الخالؼ حدة مف صعد الموقف ىذا
 باستيداؼ المتعمقة سواء مخططاتو مف كثير افشل كونو لقحطاف العداء السابق

 قحطاف إخفاء أف المراقبيف بعض يستبعد اليمنية. وال الشرعية استيداؼ أو اإلصالح
 المخموع عداء أف إلى إضافة، الخصوص بيذا قدـ ونصح الخالؼ لذلؾ نتيجة جاء
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 مف كثير أفشمت التي والوطنية يةالسياس مواقفو بسبب قديـ لقحطاف صالح
 .التوريث عممية أبرزىا المخططات

 ففي، األحداث وصيرورة الزمف حركة يدركوف  الذيف القالئل مف قحطاف يعد
 في صنعاء العاصمة سقوط مع ذىوؿ لحظة يعيشوف  الناس كاف التي المحظة
 وضع إف، صراحة بكل يتحدث قحطاف كاف بعدىا، وما ـٕٗٔٓ أيموؿ/ سبتمبر
 السمـ التفاؽ" الجاد التنفيذ" عبر إما وسيتالشى لالستمرار قابل غير الحالي الحوثييف
 تالشياً  يكوف  قد أو إيجابيًا، تالشياً  سيكوف  وىنا، مؤخراً  توقيعو تـ الذؼ، والشراكة

 إلى بحاجة وىي عديدة عنف دورات شيدت البالد ألف اليمف وعمى عمييـ سمبياً 
 إسقاطو يتـ حتى المشروع ىذا مع المواجية إلى اليمني عبالش سيدفع ما، االستقرار

 .نيائياً 

، عينيو أماـ تتبدػ المخاوؼ كانت، اليمف عمر مف الفارقة المحظة تمؾ وفي
، البالد في السياسية األحزاب أكبر أحد وىو اإلصالح، حزب أف باستمرار يؤكد وشرع
 الكاممة والجدية النية الحزب لدػ وأف توقيعيا، تـ التي السياسية باالتفاقات ممتـز
جياض إفشاؿ أؼ أف مف محذرا تنفيذىا، نحو لمسير  سينعكس والتي، الوثائق ليذه وا 
 .تماماً  ذلؾ بعد األحداث قالتو ما وىو، استثناء دوف  الجميع عمى سمباً 

 ناضج مدني ومجتمع قوية سياسية أحزاب فيو لبمد كيف، المحظة سؤاؿ كاف لقد
 األحزاب أف" قحطاف يجيب وىنا، المسمحة المميشيات دبي عاصمتو تسقط أف

 معنية ليست لكنيا يجرؼ، ما عف راضية وغير موجودة المدني المجتمع ومنظمات
 سممتيا، التي ىي العاصمة بحماية المكمفة الجيات أف فالمشكمة والحماية، بالحراسة
 السؤاؿ أو غرابلالست مجاؿ ىناؾ يعد فمـ البيت يدخل أف لمص الحارس يتيح وعندما
 ".المص دخل كيف
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 اليمني التجمع لحزب التنظيمية الدائرة رئاسة قحطاف تولى، الحزبي الدور وفي
 إلى يرقى أف قبل، السياسية الدائرة رئيس تولى ثـ ومف، ـٜٜٗٔ عاـ حتى لإلصالح

 أنو الى إضافة، المحظة ىذه حتى فييا يزاؿ ال والتي، لمحزب العميا الييئة في عضو
 .ـٕٔٔٓ حتى المشترؾ المقاء أحزاب لتكتل رسمياً  ناطقاً  عمل

 ميمة خطوة ومثل، الجديدة األلفية بداية المعارضة قوػ  تحالف شكل أف وسبق
، الديمقراطية إفساد ومحاولة النظاـ تغوؿ مف البالد في السياسية الحياة حماية في

 شباط/ فبراير ٙ يف رسمية بصورة المشترؾ المقاء تكتل قياـ مع فعمياً  ذلؾ تعزز
 السبتمبرؼ  والتنظيـ لإلصالح، اليمني التجمع حزب انضماـ ومع ـ،ٖٕٓٓ

 فعاليتو بدأ الذؼ" لممعارضة األعمى التنسيق مجمس" بػ يعرؼ كاف ما إلى الديمقراطي
 الشعبي الوحدوؼ  والتنظيـ اليمني االشتراكي الحزب يضـ وكاف، ـٜٜٜٔ في وأنشطتو
 القوؼ  واتحاد الحق وحزب القومي االشتراكي ربيالع البعث حزب و الناصرؼ 
 .الشعبية

 أكبر ثاني - لإلصالح اليمني لمتجمع العميا الييئة في عضواً  قحطاف ويعمل
 اليمنييف الناخبيف أصوات عمى الحصوؿ حيث مف اليمف مستوػ  عمى سياسي حزب
 في ضوراح واألبرز تنظيماً  اليمنية األحزاب أكثر ذلؾ جانب إلى وىو، ـٖٜٜٔ منذ

 .منافس بال اليمنية الساحة

 ينتمي الذؼ الحزب داخل عميقة تحوؿ عممية قاد قحطاف دمحم أف مراقبوف  ويرػ 
، الحزب قيادة عف مؤخراً  الصادرة الرؤية فعف، والسياسة الفكر مستوػ  عمى، إليو

 قحطاف كاف فقد، الوطني لممشروع وفقا - الرؤية واضح - اإلصالح أف تؤكد والتي
 اإلصالحية التجربة أف المستمر التأكيد جانب إلى، التحوؿ ذلؾ ميندسي برزأ أحد
 فقد، باستمرار يؤكده كاف ما وىو، اليمنية اإلصالحية لمحركة طبيعي امتداد ىي



60 

 

 صحفي حوار في ذلؾ عنو وصدر، مناسبة مف أكثر صريح بشكل قحطاف صرح
 .اليمف وسط تعز ينةمد مف الصادرة ـٕٗٔٓ في الرسمية الجميورية صحيفة أجرتو
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 الفصل الثالث

 وتالميذه حمبيه بأقالم العمالق
 في معو توافقوا مف أفئدة في غرسو الذؼ الحب خالؿ مف يعرفوف  العظماء    
ذا والفكر. الرؤية  في دعوة أو خصـو قحطاف دمحم العظيـ السياسي لمقائد كاف وا 
 المنقذ العقل فيو يروف  ،ثروك كثر محبوف  لو فإف يعيشونيا التي الفرعونية زنزانة
 بعبقرية القضايا حمحمة نحو يسرؼ  الذؼ والسياسي الحكيـ والمتأمل الفذ والقائد

 !النضير منقطعة

 العظيـ القائد محبي وصف في المبالغة تتصور قد الكريـ القارغ  أخي    
 أنو ستدرؾ لكنؾ ،ومحبيو تالمذتو عنو كتبو ما الفصل ىذا في تقرأ وأف قحطاف

 نافسوه مف عنو كتبو ما تقرأ حينما يستحق الذؼ الوصف مف حقو عطي لـ
 القائد عف الشامل التصور تستكمل ولف ،والغدر الغيمة عف بعفة وناوأوه بشرؼ
نما الفصل ىذا خالؿ مف قحطاف  .الذؼ سيتموه لمفصل تؾبقراء وا 

 فحسب سياسي يكف لـ أنو قحطاف عف الكتابات خالؿ مف يظير: وبالمختصر     
نما نما فحسب لشعب ليس وقدوة حكيماً  ومربياً  شجاعاً  قائداً  كاف وا   أف بمقدوره ألمة وا 
  .نحطاطاال تكزاتمر  في عقوداً  عاشت أف بعد ليا النيضوؼ  النيج مالمح يرسـ

 

 احبوص قدير مربي استثنائي رجل إنو قحطاف دمحم األستاذ شخصية في أقوؿ -
 .لوما وال نقدا الحق قوؿ في يخاؼ ال مقداـ يتزعزع ال مبدأ
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 مع لو يكوف  أف خشية إليو سبقنا قد الفاسد النظاـ أف لوال ،المرحمة رجل اعتبره
 .قياسي زمف في الصراع أمر تحسـ كانت ربما أدورا الشرفاء مف رفقاءه

 ذلؾ لكف ياب التماىي أحاوؿ أني لدرجة قحطاف دمحم األستاذ بشخصية تأثرت
 .عمي يصعب

 ثالث ابف وأنا قحطاف دمحم العمالؽ رأيت حولي ما وعقمت عيني فتحت ما أوؿ
 يقودني ثـ الفطر أـ األضحى أتذكره ال عيد يـو في بالحميب الفتة يمقمني وىو سنوات

 .العيد لصالة الجبانة الى

 لي تحكي والذكاء والحنكة الرجولة طقوس يمارس بدأ الذؼ قحطاف دمحم العمالؽ
 تباشير عند يخرج كاف بأنو -الشقيقة أمو أخت خالتو ىي التي - هللا حفظيا أمي

 بذلؾ وكأنو آخرىا حتى.. آخر إلى حوؿ مف ينط القرية أعمى مف فيولوؿ الصباح
 .واآلباء والكرامة العزة حياة لتحيا الضمائر يوقع

 النحو البتدائيا والخامس االبتدائي الرابع في يعممني وىو بو أتأثر ال كيف
 .الذكر طيبة الكريـ القرآف تحفيع مدرسة في والمغة

 القوية الحجة صاحب المجادؿ المحاور السياسي الرجل وىو بو أتأثر ال كيف
 العبودية ربقة مف شعب تحرير أجل مف المطروحة الفكرة أو الخصـ مواجية في

 هللا شرع ظل في سمـوال الحوار عمى تبنى مدنية دولة أجل مف والمذىبية الطائفية
 .القويـ

ف تفارقو ال االبتسامة وتمؾ بو أتأثر ال كيف  .جميعا األسرة كعادة عاد غضب وا 

 .مقداـ شيـ كريـ
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 عرينو مف طميقا يخرج ويوـ ولد يـو عميو سالـ والود والتقدير الحب كل فمو
 .الغضنفر كاألسد

 السالـ: عميو يوسف سيدنا لساف عمى تعالى هللا قاؿ ما معتقمو في وىو لو أقوؿ

 لو خير سجنو في المرء يموت فإف( إليو يدعونني مما الي أحب السجف رب) 
 .عميو وربانا إليو دعانا طالما مبدغ عف يتنازؿ أف مف

 مف عيونيـ عمى راف ما يمسحوا أف المدني والمجتمع الدولية المنظمات أطالب
 وحبسو بسجنو مزايديف رسونيايما التي السياسة أف وأعتقد العمالؽ ىذا تجاه غشاوة

، هللا بإذف وسيخرج والمناضميف الشرفاء ضد يحيكوف  ما كل مف أقوػ  تجدؼ فاهلل لف
 .هللا مشيئة تريد وكما



 اضغودغيػأظغدظ

 نقي ألنو...والكادحيف والبسطاء لمفقراء أبٌ  ألنو ؛اإلنساف الرجل قحطاف دمحم ألف  
 أحب ...أحب مف مع فيصدؽ بصدؽ يحب ..يحب حينما نووأل...ومخمص وصادؽ
 وطريقة ووضعو اإلنساف حاؿ ...المواطف حاؿ أرقو الذؼ المحب نعـ فكاف وطنو
 ونماء خير فتعود الفرد مصمحة في تصب التي أولوياتو وترتيب ،وتفكيره عيشو

 .الوطف وعمى عميو ونيضة

 الحاضرة والبديية قريةوالعب بالذكاء يتسـ الساسة ككل .سياسي رجل قحطاف
 ونقاء قمبو زكاة في الساسة...كل عف يختمف لكنو الطاغي والحضور الزائد والدىاء
 كل عف تماما تختمف لموطف حبو عف التعبير في حتى...ويده نفسو وطاىرة روحو

 كثيرا يفكر كاف ..فقط وألجمو...ألجمو وعمره شبابو فأفنى ،الوطف عشق...سياسي
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 ىذا يوجو وكيف...وكياف وطاقة وعقل وقمب روح ىو الذؼ نسافاإل بيذا ينيض كيف
 ....ووطنو نفسو لنفع الفرد

 الجماىير قموب يغزو أف والناس نفسو مع ثـ ومف خالقو مع بصدقو أستطاع
 ليذا حبو كيفية عف الشعارات قبل وعمميا بصدؽ عبر ألنو .فأحبوه، ،غزوا

 نقية فكرة صاحب فكاف...ميةعم ترجمة الحب ذلؾ ترجـ مف وحده ىو...الوطف
 .األسوياء كل لقموب أقرب ىي ساـ وىدؼ حقيقة وقضية

 والساخطيف الساقطيف كل ومقتو ..النظراء فيو واحتار األنقياء كل أحبو
 .الشرفاء الخصـو والحقراء، واحترمو والمنتفعيف

 توظيفا يوظفيا أف ممكات مف لديو بما يستطيع رؤػ  ولديو ومنيج فكر رجل وألنو
 بأمس ىو الذؼ الوطف وعف المشيد عف غيب أف جزاؤه كاف وتؤثر وتثمر فتبني فعميا

 .اليـو إليو الحاجة

 فما أرواقو كل في والناقموف  العابثوف  المفسدوف، الفاسدوف  ونقب قسرا أخفى
 .البنوؾ في أرصدة لو وجدوا

 دامج وجدوا .الجماىير قموب في واالحتراـ الحب مف ضخمة أرصدة وجدوا إنما
 .حسنا وذكراً  وعبيرا شذا ينضح وتاريخاً 

 كي واألمواؿ الكبيرة بالمناصب يغروه أف األشقياء حاوؿ سجنو في وىو حتى
 وال ُتباع ال المبادغ ألف؛ فرفض المبادغ، تمؾ مف بسيطة أشياء عف ولو يتنازؿ
 .تتجزأ

 الوطف.  يعطو ولـ يممؾ ما كل لموطف أعطى قحطاف دمحم
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ػ اضربدػطحطدػاإلرالطيػػ

 الكممة. جمع ميندسي ومف السمـ رجاؿ مف قحطاف دمحم كاف

 عمى حتى وعيو بتمرد لعمميـ برأيو يقبموف  المشترؾ قادة راءآ تباينت إذا كاف
  .نفسو

 عفاش يقوؿ كاف ـ ٕٔٔٓ قبل المعارضة مع الفنكوشية عفاش حوارات أثناء
 ؟!قحطاف لدمحم مندوب أو المؤتمر عف ممثل أنت هللا رحمو اإلرياني الكريـ لعبد

 حتى لعفاش ترفع إف ما تفاقاتا إلى صالح حزب مع تصلكانت المعارضة  
 وقع ماداـ يقوؿ كاف. .الموقعيف بيف مف قحطاف دمحم يجد كاف عندما ..عمييا ينقمب

  لصالحيـ. تفاؽاال فأكيد الكالـ ىذا عمى قحطاف

 يوجو سؤاؿ أؼ كاف .لمرئاسة ترشحو عدـ صالح أعمف ماعند ـ ٕٙٓٓ عاـ في 
 أنيى حتى"  مصدـو أنا"  بقولو يرد كاف الخصوص بيذا صحفي أؼ مف لقحطاف
 في ."الصدمة ذىبت اآلف"  الى قحطاف جواب تغير لمترشح وعاد مسرحيتو صالح
 في بأخانا أىالً :  لو فقاؿ شأنو مف التصغير صالح حاوؿ صالح مع لو لقاء أوؿ
"  منؾ سممت ما المغة حتى. .عمي يا ومجرور جار ..بأخينا:  قحطاف عميو رد. .هللا

 ال التصفيق سماع عمى إال متعودا حينيا صالح يكف ولـ. .الحاضروف  فضحؾ
  ..عميو. الضحؾ

 مف الشعب عمى التخديرية وعوده يوزع وىو االنتخابية صالح حممة أثناء وفي
. .الشباب وتزويج عاميف في والبطالة الفقر عمى ءوالقضا نووية وكيرباء حديد سكؾ
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 قولوا"  حينيا قاؿ. .صالح خطابات كل عمى غطت صغيرة بعباره قحطاف خرج
 ." البيضة". سعر يخفض أتحداه لمرئيس

 صحف ومنيا الصحف واجيات تتصدر وكانت حينيا العبارة ىذه فانتشرت
  "؟!البيضة سعر مف يخفض أف صالح يستطيع ىل"  عربية

 السفيو لساف ضموا"  ليـ يقوؿ اإلصالح حزب بقادة يتصل صالح كاف ما كثيرا
 .يكتبو. مقاؿ أو يجرييا مقابمة كل بعد"  حقكـ

 ربو عبد الرئيس محاصرة فعند ربكة لخصومو يعمل كاف يسكت كاف عندما حتى
 الجمسات يحضر كاف ..قائمة(  موفنبيؾ) حوار نقاشات ومازالت بصنعاء منزلو في

 فأربكيـ"  الرئيس عف يفرج حتى الصمت ممتـز" عمييا مكتوب لوحة أمامو عويض
  ."عدف إلى الرئيس مغادرة خبر سماعو حتى سكوتو

 فقط إصالحي ألنو أو معارض ألنو ليس القحطاني الرجل عمى عفاش حقد
 لـ صالح ..ال لو قالوا الذيف األوائل مف فيو. .أمامو بالتقـز يشعر كاف ألنو ؛ولكف
"..  يا فندـ تماـ شيء كل" وحاشية.. المباخر وحاممي حولو المتنطعيف إال ديعي

 مف أفضل بأنو الشعور يالزمو لكي ؛دونو ىـ بمف إال ال يقبل كاف بالنقص ولشعوره
 ..حضيرتو في لمبقاء يرضخ يكف لـ قيمة ذا كاف مف وكل. .اليمف في

 مف حزبو نقل في ركواشا الذيف مف وىو .السممي السياسي لمعمل أيقونة قحطاف
 الى حزبو تحويل في ساىموا وممف. .السياسة فقو أروقة الى الوضوء فقو أوراؽ

 والقرية الباديو ابف وبساطة شيامة بيف وجمع .الفرد قرار فيو تقمص حزبية مؤسسة
  السياسة. رجل فطنة وبيف
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 بمف األطراؼ بكل جيده ظمت فعالقتو الخصومة في ال يفجر أنو ضعفو نقطة
  لمتعذيب. الشائب جسده يعرضوف  بأنيـ يقاؿ الذيف. .سجانيو فييـ

 مف ونافذة اليمانية الحكمة منو تعبر أف ممكف لباب غياب ىو قحطاف غياب
  البندقية. صوت فوؽ  يعمو فييا صوت ال لبمد السالـ نوافذ

ف ..بعودتو وأىمو أطفالو قموب وأفرح قيوده عنو ففؾ حيا كاف إف الميـ  كاف وا 
 لمبالد قريب وفرج مختطف لكل الفرج هللا ونسأؿ.. .ظالميو مف لو وانتقـ فارحمو اميت

 كميا. 

 

 ضذغب:ػاضطحاطيػدطغدػا

 تقارب عمى العمل وعبقرية ببراعة استطاع الذؼ والدينمو الوطني الحوار عقل
 الدولة نحو البوصمة يوتوج وكذا .فالسياسيي الفرقاء كل بيف النظر ووجيات الرؤػ 
 ضمف اكتسبيا التي السياسية الخبرة وفق لمدولة المؤسسي البناء خالؿ مف المدنية
 المغموطة المفاىيـ مف مجموعة سوػ  السياسة يفقيوف  ال لخصـو سياسي عراؾ

 الذيف ظاىرا بالحوار متدثريف والمواطف الوطف عمى االستحواذ إلى خالليا مف يعمدوف 
 والخوض الحوار عمى قدرة وال ليـ المجاؿ أنيـ يدركوف  وألنيـ لذلؾ. باطنا يرفضوه
 بالمرصاد ليـ ستكوف  كقحطاف السياسية واليامة ،طالما الدولة بناء موجيات ضمف

 .ومفضوحة مكشوفة بخطوات المغمفة السياسية ساليباأل كل أمامو وستتكشف

 ليستطيعوا ؛فالقضبا خمف وجعمو الرجل مف النيل لىإ بيـ دفع الذؼ األمر 
 قحطاف أف متناسيف ،القبيحة سياساتيـ ليمرروا ؛الجو ليـ ويخموا األمور بزماـ االنفراد

 فاف عظمة إال قحطاف يزداد لـ ذلؾ كل ومع. جميعيا العقوؿ مف اآلالؼ خمف قد
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ف والنضاؿ التاريخ ومعو عاش ،عاش  يحصل لـ التي التاريخية اليامة سيبقى مات وا 
 .الزعماء وال االئمة ال عمييا

 لكل والعار والخزؼ  قحطاف دمحم والمعتقميف األسرػ  لعميد واآلباء والعزة الحرية 
 .الجبناء أعيف نامت وال ،غبياءاأل

 

 .ػحزامػرضيػطظصور

 .يستحقيا لمف ،أدؼ التحيةتوقف!!  

 ؟!.التحية منا يستحق ومف

 قحطاف دمحم ابف دمحم 

 مجتمعنا منيا يعاني التي....المأساة فصوؿ مف كثيرا يجيل......يعرفو ال مف
 واإلسالمي. العربي وجوارنا اليمف،

 الثورة، اخفيت يـو واخفي. الدولة غيبت يـو وغيب .الوطف اختطف يـو اختطف
 قحطاف دمحم و ،األسود يغيب يوـ اال السيطرة، تستطيع ال الثعالب ألف ؛والجميورية

 الشجاعة. في األسد مةفصي مف

 عنو: يقولوف 

  البغاة. ىمسو مف ويخر الطغاة، صمتو يياب الذؼ الرجل

 السوداف، وترابي تونس، غنوشي و ليبية، ومختار غزة، رنتيسي :عنو ويقولوف 
  .اتركي وأردغاف ،مميزيا ومياتير

 وحده. نسيج قحطاف:  يقوؿ قرب، عف عرفو مف لكف
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 الوطني، المشروع أيقونة يقمد، وال يجتيد ،تفتييس وال ويفتي ،يقاد وال يقود
 زمف في وحكمتو عقمو مف اليمف، حـر مف التاريخ سيمعف .المدني المجتمع وميندس

 العمالؽ. ىذ أمثاؿ مف شامخة قامات الى الحاجة أمس في ىي

كل مكوف يجد فيو، ، كمو الشعب ممؾ إنو أسرة وال حزب ممؾ ليس قحطاف إف
 .عامل مشترؾ

 لكف، الجامع الوطني المشروع صاحبة... ..السياسية القوػ  كل عميو جمعتأ
 والمتطرفة. والقبمية، والقروية، األسرية الضيقة، المشاريع، أصحاب مصالح تقاطعت

 عميو المؤتمف والرجل الكبير، الوطف بمشروع جميعا ىؤالء اصطدـ

 قحطاف روح لكف المقيطة، بمشاريعيـ المرور ليـ ليتسنى قسرا؛ واخفي ختطفاف
 عمييـ. الدائرة فدارة وطف ونشيد جيل، ثقافة أصبحت وفكره

 القادـ؟ االستقرار عامل ىو قحطاف إف األغبياء، ىؤالء يفيـ فيل

 .أسره فؾ الميـ



 طظصورػرضيػحزام

 عجيب. وتأثير ،غريب وقعٌ  بية،أ نفسٍ  كل عمى لو اسـٌ 

 شخصيتو معرفة وتستيويؾ وىُمومؾ، مشاغمؾ، كانت ميما االسـ ىذ يستوقفؾ
 عناويف تصفح إلى عنؾ رغماِّ  يقودؾ ىذا وكل .واطالعاتؾ ،معارفؾ كانت ميما

 .العمالؽ الرجل ىذ عمى صب الذؼ والظمـ، ،المعاناة صفحة

 اعتبارية. سياسية شخصية بحق ترتكب جريمة بشعأ نياإ
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 .ومكوناتيا ،ألوانيا بكل والتغير، والتطوير التنوير، منابر خالؿ مف العالـ عرفيا

 المختمفة األفكار رحيق يمتص كالنحمة الوطني، الحوار مؤتمر جمسات وعرفتو
 تأخذ لبنة منيا ليجعل ؛الوطني المشروع قالب في بميارة يصبيا ثـ بينيا ويجمع
 أبنائو. لكل يتسع الذؼ اليمف الجديد. اليمف مستقبل بنى في مكانيا

 اآلخر. البعض عمى البعض فيو يعموا ال الذؼ السعيد اليمف

 قحطاف تغيب مف والمستفيديف وجنودىما، وصالح، الحوثي مميشيات سألنا ولو
 ختطاؼال دفعكـ الذؼ السبب ماىو اليمني، الشعب بيا يمر التي الظروؼ أحمؾ في
 قحطاف؟! دمحم

 .كينوتياّ  انتقاميا،ّ  عنصريا، مناطقيّا، دافعا دافعيـ ألف؛!!! جواباّ  يجدوا لف

 قيـ. وال عرؼ، وال ديف، يحكميا ال غابة سباع غريزة دافع

 عمر قاتل لعف كما قحطاف، ظمموا مف المنابر عمى فيو نمعف الذؼ اليـو وسيأتي
 نجد فمولـ .بالحسيف غدروا ومف عثماف، وقاتل عمي، المؤمنيف أمير وقاتل الفاروؽ،

 أمة ومظمومية مقدس، ثأر وتاريخ مقدس، ثار يـو منيا نجعل لمحوافيش جريمة مف
 مف سادس ركف ونعتبره الكتاب، فاتحة نحفع كما نحفظو مقدس، رثأ وتوريث ووطف،
 بدمحم لحق ما غير حساف،اإل سمـ في ودرجة يماف،اإل معالـ مف ومعمـ سالـ،اإل أركاف

 جيالّ  المجرموف، الرىطة ىؤالء لتتبع مشروعّا؛ ومبرراّ  ،ومقنعاّ  ،كافياّ  لكاف قحطاف،
 ل.جي بعد

 وأحفادؼ، أبنائي أوصي ىنا إنني. غدارا قاتال القتمة، إال ىؤالء مثل يمد فمف
 مف هللا الى أحب ليؤالء، جيادكـ أف ليـ وأقوؿ قحطاف، ظمموا ممف المقدس باالنتقاـ
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 واالنتقاـ المستضعفيف، تحرير ىو فقدسكـ القدس، أجل مف فمسطيف في الييود قتاؿ
 المعتديف. البغاة وكارأ ودؾ الظالميف، مف لممظموميف

 وتطاوؿ المجرميف، جـر الصمت ابيذ شاركوا والذيف ،والساكتيف ،المتفرجيف أما
 أو بسنحاف بالمدينة، أو بالريف كانوا سواء الجريمة، بيذه مشاركوف  فيـ .االنقالبيف
 عمراف. أو بتعز أوضحياف،، بالعديف باألفيوش،، او بمراف بالعديف،

 أولياء جميعّا، وسيجدوننا الثمف، فسيدفعوف  ،مكروهب قحطاف أصيب إف وهللا
 قحطاف دمحم مظمومية

 الحرية الوطني، قحطاف لمشروع النصر ينقمبوف، منقمبٍ  أؼ ظمموا الذيف وسيعمـ
 مطالب. بعده حقُ  يضيع وال وأعوانيـ، لمسجانيف والعار الخزؼ  ورفاقو. لقحطاف

 

ػإبراعغمػاضذضغيػػاضططغدػ

 هللا وأخبرنا ،بمفرده أمة أصبح ،السالـ عميو إبراىيـ قمب في األمة سكنت حينما
 وجداف في موطنيـ كاف الذيف القـو وألف ؛"أمة كاف إبراىيـ إف: "قاؿ حينما بذلؾ

 يدركوا لـ ،إىالكو بذلؾ مريدوف  ،النار في يضحكوف  وىـ بو قذفوا ،قدره جيموا إبراىيـ
  لميالؾ. تتعرض أف يمكف ال أنيا كما تحترؽ  ال األمـ بأف

 في يسكف وطف قحطاف دمحم الكبير والسياسي المناضل قمب مف اتخذ قد الوطف وألف
 يزاؿ وال كاف قحطاف دمحم المجاىد األستاذ بأف:  نقوؿ أف لنا فإف ،جأشو ورباطة نقائو
 يعيشوف  وألنيـ ؛ اً مع وأعداؤه رفاقو ومكانتو قدره جيل الذؼ الوطف إنو نعـ .وطف
 بو يقذفوا بأف قبموا(  قحطاف دمحم)  اسمو رجل ىيئة في المتحرؾ الوطف لقدر الجيل

 السالـ. عميو إبراىيـ فييا قذؼ التي بالنار شبيية زنزانة في
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 شرارات في إبراىيـ النبي كعيش زنزانتو في يعيش اليوـ قحطاف دمحم العظيـ القائد
 البرد ناره في إبراىيـ التحف كما الدفئ سجنو في يمتحف ،فييا قومو قذفو التي النار

  السالـ. قبمو مف إبراىيـ افترش كما السالمة ويفترش

 سيكوف  بينما الستبدادىـ إخضاعو قحطاف دمحم العظيـ التحرر قائد ساجنوا يريد
 وما طغيانيـ مف البمد وتحرير لمخمق استعبادىـ ضد الناس حشد وسائل أىـ اعتقالو
 نحو الناس حشد وسائل أبرز النار كانت كما تماماً  ،جبروت مف الناس مع ويعيشون
 ..لمخالق. ـابتياالتي وتوجيو الخمق عبودية مف تحررىـ

 مجرد أنو منيـ ظناً  الحوثيوف  يعتقمو الذؼ الوطف يزاؿ وال كاف قحطاف دمحم وألف
 بعد شياتيمالم قبل مف اعتقالو تـ قد فيو اليمنيوف  يعيش الذؼ الوطف فإف ،رجل

 فرضتو الذؼ معتقمو مف اليمف يخرج ولف ،مباشرة قحطاف دمحم لموطف اعتقاليـ
  المحظة. عميو المفروض السجف مف( قحطاف) الوطف بخروج إال عميو المميشيات

 برداً  النار كانت كما قحطاف الوطف عمى ونصراً  حرية كوني:  لمزنزانة سنقوؿ
 السالـ. عميو إبراىيـ عمى وسالماً 



 

ػاضػرآنػورضومػاضتغدغرػدتاذأ)ػاضطخالسيػخاضدػعزبرػربدهػاضواددربدػػ.د
 (تطزػجاططظػ-ػاضطذارك

 واإلنساف، المالئكة، مع خمقو، مع وأرضو، سمائو في هللا منيج ىو الحوار
بميس ف،والجآ  فريد حضارؼ  مظير وىو. لمعالميف هللا يجمن ىو الحوار. الشيطاف وا 
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 كل وفي التاريخ، مرّ  عمى والمموؾ، الشعوب واألمـ، الرسل بيف واألنبياء، األقواـ بيف
 .لألجياؿ وخّمده القرآف سجمو. الحضارات

 القرآف وسّجمو. القديمة وسياستيا حضارتيا في حياتيا اليمف بو افتتحت وقد 
 وُيترّنـ بيا وُيتغنى األذىاف، في وتحفع باأللسف، تتمى الكريمة آياتو في ليا الكريـ

 وجّنيـ إنسيـ .األرض وسكاف السماء، مالئكة بيا وتتباىى والمقامات، باألصوات
 .حسنات حروفيا بعدد ويؤجر بيا، المسمـ ويتعبد المخموقات، أشرؼ

 جربةالت وكاف. والرساالت القديمة واألسفار والكتب السماوية، األدياف تناقمتو 
 ونبي اليمف بمقيس الممكة عيد منذ النجاحات حصدت التي األولى اليمنية الحضارية

 صمى - رسولنا رسوؿ -عنو هللا رضي - جبل بف معاذ عيد إلى الممؾ سميماف هللا
  اإلسالـ. صدر في اليمف إلى -وسمـ عميو هللا

سالمية عربية تاريخية وقيمة حضارية، يمنية قيمة الحوار نسان وا   قيمة وىو ية،وا 
 وىو األمـ، بيف والدينية والسياسية األخالقية العالقات بناء في وأولوية أىمية ذات
 واألحزاب، والجماعات، األشخاص، بيف إنسانية وطبيعة ثابتة، وعقمية فكرية قيمة

 الناس وبيف السياسية، والمعارضات الحاكمة والسمطات والشعوب، والدوؿ، والقبائل،
  .ويختمفوف  وينتموف  وينيجوف  ويعتقدوف  روف يفك فيما جميعا

 اإلجماع محل وىو اليوـ، اليمف ألىل االرتكاز محور ىو يزاؿ وما كاف والحوار
 منيا الحكومية السياسية الساحة في الفاعمة العاقمة العاممة اليمنية لمقوػ  الوطني

 والخاصة العامة اإلنسانية القطاعات كافة في واألىمية، منيا الرسمية والشعبية،
 الشقيقة واألممية والدولية واإلقميمية المحمية القوػ  كل إجماع محل وىو والمختمطة،

      .والصديقة منيا
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 ودعا وفرقائيـ، أطيافيـ بكافة اليمف أىل عمييا أجمع التي الشرعية ىو الحوار
 مفالي قضية لحل اليمف في الفرقاء عمييا ووافق العالـ في واألصدقاء األشقاء إلييا

 والنادر النادر، فيو والحوار الدولة شرعية عف منيـ شذّ  وما الحالية، الكبرػ  واليمنييف
 عف لخارجا ىذا فكاف الوطني، والحوار اإلجماع عف الخارج المنقمب ىو ىنا السياسي
 الشعب حوار ومخرجات القائمة الشرعية عمى المعتدؼ الباغي الطاغي ىو اإلجماع
 .وتفصيال جممة اليمني

 بيف الشامل والتواصل الحوار مدرسة ىو اليمف في لإلصالح اليمني والتجمع (
 منيا تخرجت التي الرائدة الحوارية واألكاديمية الجامعة وىو المعنييف الفرقاء كافة

 ىو -هللا حفظو - قحطاف دمحم بف دمحم واألستاذ عالية، بكفاءة األجياؿ تمو األجياؿ
 الحوارية القيمة وىو منازع، بال رائدىا وىو ية،واألكاديم والجامعة المدرسة تمؾ

 ىدية. المعاصر الزماف عمى الماضي الزماف بيا جاد التي األصيمة اليمنية الحضارية
 القيمي الفكرؼ  التطور طريق عمى فارقة عالمة يعد فيو وىو واليمنييف، لميمف

 في بامتياز فذاذاأل األذكياء العقالء المحاوريف أقطاب أحد وىو. الحوارؼ  األخالقية
 .البمد ىذا

 السياسية والقامة الفارقة، الحضارية والفضيمة المْمِفتة، الحوارية الِقيَمة تمؾ ىو 
 العاّمة النضالية االجتماعية اليمنية والشخصية الشاىدة، الفكرية والياَمة المشرقة،

 مجاليا في الكفؤة

 ىو ووطنو ويمنو وأمتو ولعروبتو إلسالمو المخمص الوطني القحطاني الرجل ىذا
 بيف التعايش ميندس ىو. المشترؾ والعيش الجمعي، والعقل الجمعي، الحس صاحب

 .المختمفيف
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 في األقل عمى الشامل اليمني الوطني الحوار مؤتمر في الزاوية حجرة وىو 
 والرأؼ الحقيقة عف يبحث كاف مف أو الجامع، والرأؼ والعقد الحل أىل مجموع
 األستاذ فكر في يمثل الحوار أف ذلؾ الحقيقة، عف لباحثيفا مجاؿ في الصواب
 الُمْمجئ النيائي المنيج. وأيدلوجيتو وفمسفتو وسياستو وعقيدتو وتفكيره قحطاف

 والحامي ،الشرور مف ليـ والكافي ليـ، الُمْنِجي والوحيد الحتمي والطريق لممتحاوريف،
  .سبحانو هللا بعد مثال حرقةالم كالحروب الميمكة األخرػ  الطرؽ  كافة مف لوطنيـ

 .ومدرستو وتالميذه وزمالئو قرنائو بيف عنو معروؼ قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ
 في فائقة بعناية المختارة الكممة رجل النفع، عظيمة اليادئة المواقف رجل أنو الحوارية
 لمفظيةا والمباقة الحوارية والفمسفة السياسة رجل وموضوعيا، وحاليا وزمانيا مكانيا

 معا والعقمية النقمية الحجة والدليل، الحجة رجل ،بامتياز األخالقية والدماثة والفكرية،
 رجل والحاضرة، الماضية الواقعية التجربة مف االستفادة رجل األصالة، ابف فيو

 الدولة وداعية والمعاصرة، الحداثة رجل واإليفاد، اإليجاز رجل واإلمتاع، اإلقناع
  .ةالمنشود المدنية

 ذاتو بحد كتمة ىو والتفاىمات، التفاىـ مف كتمة ىو قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ
 السمـ إلى والدعوة الحوار أعالـ قائمة عمى أوؿ َعمـ ىو. والتقاربات التقارب مف

 ما ىو وىذا. الوطف ىذا في السواء الكممة رائد اليمف، في بسالـ والتعايش والسممية
 لـ إف بامتياز، الناجحة الحوارية السممية اليمنية الشخصية قحطاف دمحم األستاذ جعل
 .وصفتو واسمو ذاتو الحوار ورمز نفسيا، الحوارية القيمة نظرؼ  في ىو يكف

 .بامتياز فقيو عادية، غير سياسية اجتماعية شخصية قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ
 لدينيـ المخمصيف امميفالع والعمماء العمـ سميل فيو. بامتياز والواقعية الواقع ورجل

 فقيو، بف فقيو بف فقيو فيو وأعمامو وأجداده آبائو عف العمـ ورث. وألمتيـ ولوطنيـ
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 وتجاربو وخبراتو دراساتو في وأكتسبو تعممو ما أضاؼ ثـ. إياه هللا وىبو فطرؼ  ذكاء
  .الفائقة

 جيد،م قارغ  جديد، لكل متابع المعمومة، عف باحث قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ 
 منيا خاصة، حوارية وممكات نوعية عقمية قدرات بيف جمع ذلؾ قبل. راصد مطمع،

 المحمودة المواقف إبداء في شجاع واإلقناع، التقديـ قوؼ  والبديية، المبادرة سريع أنو
 في الناس وصل فإف. والحوار الكالـ في االنغالؽ مفاتيح يمتمؾ والرأؼ، الفكر في

 وال الكالـ يتواصل ثـ ويفكيا، الشفرة يفتح أف تطاعاس مسدود طريق إلى حوارىـ
 .وفطنة ونباىة بديية حسف مف هللا وىبو بما ذلؾ ينقطع،

 ِخبرة ثـ عميقة، عقمية َممكة قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ عند والقيادة الحوار 
. .واالكتساب الكسب بيف جامعة موىبة ثـ ناجحة، وممارسة تجربة ثـ واسعة، ودربة
 ويستنبئ القريب، المستقبل ويستحضر األصيل، بالماضي يأتي يحاور وىو تراه

 الدقة في غاية ىي وبروّية سمس، وفكر سميـ، بمنطق معا ويدرسيـ…البعيد المستقبل
 الموضوع، يحرر تجده ذلؾ بيف وىو عالقة، ذات صحيحة وبمقدمات واإلحكاـ،

يجاز واختصار بسرعة فيو االختالؼ منشأ ويحدد  ذلؾ مف يصنع ثـ وداؿ، مفيد وا 
 يخرج كي لمحاضر الواضحة رسائمو منيا ويبعث القضية، في الكاممة الشاممة الرؤية
قداـ وفصاحة شجاعة بكل المناور الحاضر ويخاطب العميل الواقع مف  كاف ميما وا 

 .والخافية الظاىرة وسمطتو ووظيفتو السياسي وزنو كاف وميما ومكانتو وثقمو حجمو

 القضية في والمبررات واألدبيات األدلة يحشد قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ
 اآلخر يعالج .ومنطقية وسالسة بيدوء ويقدميا والوسائل، األىداؼ ويفقو المدروسة،
 قحطاف األستاذ يستيدفو مف نجد لذلؾ إيالـ، أو جرح دوف  تاـ بيدوء معو ويتعامل

 بوادر يمتمؾ ال كاف إذا خصوصا كثيرا، يصمد ال والمناظرة والِحجاج الحوار في
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 وعزما وثباتا صمودا األكثر يكوف  قحطاف األستاذ بينما أدبياتيا، وال وعالماتيا الحقيقة
رادة   .باؿ وراحة وأريحية وا 

 وقد ويسكت، يفمس قد قحطاف، األستاذ يتحمل ال الحوار في اآلخر الطرؼ
ي  واحتراـ، بصراحة اليزيمة يعمف وقد فينسحب، جانبية مشكمة بافتعاؿ عجزه يغطِّ
. واإليجابية والغمبة والدليل الحجة بقوة قحطاف لألستاذ يشيد ثـ رحب، بصدر ويتقبميا

 ويسب يسخط ثـ وينسحب، يعود ثـ وينسحب، ويتحانق فيتحامق الحَمق يركبو وقد
 كالمريض قحطاف األستاذ يدؼ بيف ىذا فيكوف  ويزبد، ويرغي ويقذؼ ويمعف ويشتـ

  .شأف في ىو جسمو مف لو عضو وكل ويرتعش بطيتخ بالجاف، الممسوس

 الوطني الحوار جمسات في تمقى أنو قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ وجدنا ليذا
 الترغيب وأساليب والتيديد، اإلىانات مف واألغمب الوافر النصيب أكثر أو عاـ خالؿ

 مقارنة ال لب بكثير، غيره مف أكثر الثقيميف والممز والغمز والوعيد والوعد والترىيب
يجاد والدليل بالحجة أرىقيـ المتعجرؼ اآلخر لمطرؼ بحواره أنو حتى بينيما  وا 

 بجحود المعاند الطرؼ ىذا يطرحيا كاف التي لممشكالت والحموؿ البدائل منظومة
صرار ترصد سبق مع وعناد،  وفي جمسة، كل وفي مرة، كل في عميو المتفق لنقض وا 

  .حيف كل

 يعتمدوف  كانوا بعد فيما لالنقالب المبيِّت والعفاشي حوثيال الطرؼ أف العمـ مع
 خبراء حيث ليـ، المباشر الشيعي الفارسي اإليراني الحوارؼ  األسموب حوارىـ في

 جمساتيـ مف جمسة كل في يتمفظوف  أو يقولوف  فيما األولى المرجعية يمثموف  إيراف
 غرورا، القوؿ زخرؼ يشوالعفاف لمحواثيث يوحوف  إيراف شياطيف فكاف وبعدىا، قبميا
 لإليرانييف ومخرجاتو الحوار تفاصيل كل في أمرىـ يفوضوف  الحوافيش ىؤالء فكاف

  .بعد ومف قبل مف لبناف شيعة وخبراء
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 والتسويف، والتخويف والمراجعة المخادعة أسموب ينيج الذؼ األسموب ىو وذلؾ
 ويفرض مخططاتو دتنفي في الواقع في ويسعى الزمف، في الطويل النفس عمى ويراىف
 صنعاء في وقبل ٕ±ٔجنيف في حوارىـ وما الحوار، في يقدـ ما بعكس الواقع األمر
 تغييب بعد مؤخرا الكويت في القريب اإليراني المكوكي وحوارىـ ببعيد، العقالء عف
 ىذا حجية كانت لذلؾ.. بذلؾ شاىد االنقالبية السجوف  غياىب في الشخصية ىذه

 وأبيرىـ الطويل، النفس معيـ استعمل حيث عمييـ، التأثير في وبالغة غالبة الرجل
 .الواسع المعموماتي مستودعو في المكنوز بمخزونو

 الفارسي الحوار مف والنوع األسموب ىذا وفريقو قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ واجو
 المستوػ  عمى حتى ومشاريعيـ أحالميـ يحققوا أف أو ينالوا أف عجزوا لكنيـ المفتوح،

 والصياـ الصمت معيـ أستاذنا اتخذ أف بعد بالتوافق، شيء كل فكاف المفظي، نظرؼ ال
 تيديداتيـ مف وأكثروا أدبيـ مف وأقموا صوابيـ فقدوا عندما المحاورة أو الكالـ عف

 فمو عمى الالصق ووضع األستاذ صمت ىناؾ لدييـ، ما مخزوف  ونفذ لمجميع
 التي الحوار، وسموكيات وأخالقيات اببآد يمتزموا حتى الطاولة، عمى وىو واعتصـ

 فكاف ذلؾ، عند جنونيـ فجفّ  عمييا، المتعارؼ المسّممة البدييية األمور مف ىي
 الداخمي اإلعالـ أماـ الكالـ عف والصياـ واالعتصاـ الصمت في قحطاف أسموب

 ىو األسموب ىذا وكاف العالـ، أماـ ليؤالء والمخزؼ  والفاضح الكاشف ىو والخارجي
  .واألبمغ قوػ األ

 الحوثي لممشروع األولى القائمة رأس عمى القحطاف دمحم أستاذنا كاف عميو وبناء
 تخاصـ التي العميقة لمدولة ىدؼ وىو .أثنائو وفي االنقالب بعد اإلجرامي العفاشي
 الرجل ىذا ليكوف  الديمقراطي، الوطني واالستحقاؽ الشرعية والدولة الوطني الحوار

 والمعتقميف المختطفيف قائمة في المطموبيف بيف مف ترتيبا ألوؿا المخمص السياسي
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 واإلخفاء باالختطاؼ المستيدفيف الكبار المحاوريف مف المطموبيف وأوؿ السياسييف،
 المصنوع، الغالـ الحوثي الممؾ عبده مميشيات قبل مف الحياة عف وتغييبو القسرؼ 
 في الجديد مشروعيـ قائمة يف ىكذا المخموع، العفاش صالح هللا عبد عمى وعساكر

  .اإلمامي الشيعي والطائفي السياسي واالنتقاـ االختطاؼ

 يحمل لما الثمف القحطاف األستاذ ليدفع رجعي بأثر والعقوبات الحسابات تمؾ كل
 والقناعة والصوابية والمبادغ القيـ مف يحمل لما األبي، الحر الوطني الرأؼ مف

 مف انتشاليـ حباؿ مف إلييـ مدّ  لما النصيحة، مف ليـ قدمو لما الشريفة، الوطنية
 أىمنا يا ليـ لقولو خاصموه مؤخرا، فييا وقعوا وقد ليا، خططوا التي الحروب حريق
 مف ىو بوطنكـ تفعموه ما إف الخاطئيف، مف كنتـ إنكـ ربكـ استغفروا إخواننا ويا

داعو طاؼاالخت وىو ذلؾ، عمى كمو الثمف األستاذ ليدفع ؛عظيـ وكيد كيدكـ  السجف وا 
  .البغيض التعصبي المذىبي االنقالبي العفاشي المميشاوؼ 

 الحوار والنضاؿ، الرجل والرمز، الوطف قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ ىو ذلؾ 
 التديف واألخالؽ، الديف واأللـ، األمل والقمـ، المساف والَعَمـ، الِعْمـ والسالـ، والسمـ

 الصبر والمقاومة، الجياد والنفير، النفرة والنداء، مبيةالت والفداء، التضحية والتمدف،
 العزيز القوؼ  هللا بإذف الحقيقي، لميمف المشرؽ  الحضارؼ  الوجو والمرابطة، والمصابرة

 السعيد، اليمف ستفرح وبو جديد، مف سيعود حتما جديد، مف عمينا يخرج سوؼ المجيد
 فحتما والشرعية والجميورية والدولة الدستور غياب يـو في عنا غيابو كاف فكما

 والشرعية، والجميورية والدولة الدستور عودة موكب ظيور مع متزامنا بظيوره سنحتفل
 يوميـ في وعموجو اإلمامي االنقالب وفموؿ منتصرة، حينيا في اليمف وصنعاء
  اآلبديف. أبد إلى ومندثرة ومندحرة منتحرة بيف ما المشؤـو
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 وأكتبيا أستحضرىا أف استطعت التي والسطور والعبارات الكممات أىـ ىي تمؾ
) عنواف تحت قحطاف دمحم بف دمحم وقائدنا أستاذنا عند السامية الحوارية القيمة عف

 ألنني ؛معو وفاء( والطغياف البغي ةيمواج في الحوارية والقيمة اليمنية القامة قحطاف
 األحياف، أكثر في ةقريب منو وحياتي واسعة، بو ومعرفتي عميقة، بو درايتي أف أزعـ
 تتابعت ثـ الثمانينيات، وأوائل السبعينات آخر إلى الماضي الزمف في لتمتد إنيا بل
) منطقة في الكائف دارنا في ينزؿ كاف فمقد تقريبا، واحد بعاـ اختطافو قبل ىحت

 -هللا حفظو - خالد ىزبر دبواف الشيخ عّمي وعند -هللا رحمو- والدؼ عند (األقيوس
 وأكمنا الماضي، القرف  مف وثمانوف، وواحد وثمانوف، وسبعوف، تسع أحداث أثناء في
 ذلؾ بعد تتابعت ثـ. يقولوف  كما وممحنا عيشنا وبينو بيننا واختمط وشربنا بعض مع

 حيث كثيرة، ومحافل أماكف في منو الوطنية استفاداتنا وتعددت معا ولقاءاتنا لقاءاتو
 سكف أف بعد كثيرا تعز مدينة وفي لمخالؼوا األقيوس إلى بزياراتو يتحيننا كاف

خفائو اختطافو حالة في إال يتركنا ولـ عنا ينقطع ولـ صنعاء،  رجل فيو. قسريا وا 
 لحزبو وفي ومخمص يقوؿ، عما مسؤوؿ ورسمي بارع، وسياسي ناجح، جماىيرؼ 
نجازاتو وألعمالو لو متابع وأنا. األطياؼ ولكل وشعبو وشعبيتو  ومستمع بامتياز، وا 

 ورؤاه الشخصية، وآرائو بطروحاتو ومتأثر اإليجابية، وفمسفاتو تنظيراتو إلى جيدم
 المتميز، وفيمو وحواره وعقمو وفكره بشخصيتو ومعجب ومقاصده، وأبعاده الذاتية،

نصافو، وموضوعيتو واعتدالو وبوسطيتو  ومف هللا في أحبو شخصيا وبعده ذلؾ وقبل وا 
  .جّما حبا هللا أجل

 لمبطل الحّرّية البارع، السياسي لألستاذ الحّريَّة الفّذ، القائد ستاذلأل الحّرّية
 متمثمة جميعيا والقيـ كميا المعاني ليذه الحرّية السممي، النضاؿ لرائد الحّرّية الصمب،
 الصحة ومنحو -هللا حفظو - قحطاف دمحم بف دمحم األستاذ شخص في ومجسمة
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 القسرؼ، والتغييب واإلخفاء االختطاؼ سجف مف ومْخرَجو فرَجو هللا وعّجل والعافية،
 والسالـ لمسمـ داعية ولمحوارييف، لمحوار ولموطنييف، لموطف مفخرة هللا وأبقاه

 .واإلسالـ والعروبة ولميمنييف لميمف مفخرة ولمسممييف،

 

 دطاجػرالءػأبو

 ..الحوثيف مصمحة في يصب قحطاف دمحم سراح إطالؽ

 استيعاب عمى قدرتو في والمتمثمة الرجل ىذا حنكة السياسية لقوػ ا كل عرفت لقد
 أكانت سواء. .اآلراء لكل تفيمو في وصدقو ..سواء حد عمى والحمفاء الخصـو آراء
 ..تمثمو ال أـ تياره تمثل

 ..بغيابو الحوار ضعف ..بغيابو المشترؾ المقاء ضعف

 سواء اآلخر حق يمغي ال محاور الوقت نفس في لكنو. .عنيد محاور أنو صحيح
 ..اآلخرػ  الحقوؽ  أو السياسية المشاركة في

 الخناؽ ويشتد. .العاصمة قمب مف الشرعية قوات فيو تقترب الذؼ الوقت في
 القوؼ  ظيورىا تستكمل الشرعية. .والغربية الشرقية السواحل مف الحوثيف عمى

 ..يترنح واالنقالب. .المتدرج

 …طميقا كاف إذا قحطاف غير الشرعية ارانتص بعد لمحوثي مطمب أؼ يتفيـ لف
 ..اآلخر بإلغاء قبولو وعدـ السياسية الشراكة إلدراكو بأىمية

 في البقاء مصالح لمحوثي وسيحقق الحوارؼ  التواصل جسور سيمد قحطاف خروج
 الحقوؽ  يمغي ال الذؼ. .الجميورؼ  النظاـ مف أساس عمى الوطنية الثوابت ضوء

 واتحاد الناصرؼ  والحزب االشتراكي الحزب اسألوا. ..يمني مواطف ألؼ السياسية
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 عف جميعا اسألوىـ. .اإلرياني جناح العاـ الشعبي المؤتمر وحتى. يةالشعب القوػ 
 حزب أو قوة عمى قوة تطغى أف يرفض الذؼ الميزاف شوكة أنو سيخبروكـ قحطاف
 فأ الجميع سيخبركـ. .محاور عمى محاور أو. .معارضة عمى سمطة أو حزب عمى

 ..ةالمواطن معنى يعرؼ قحطاف

 الطراز مف سياسي قحطاف قحطاف: دمحم عف تغريده في نعماف سعيد ياسيف يقوؿ
ذا يؤذيؾ فمف معؾ تحالف إذا األوؿ  ..يؤذيؾ فمف معؾ اختمف وا 

 ..مميء بالطيف عقمو أف أـ ياسيف إشارة الحوثي سيفيـ فيل



 اضطرغديػصدام

 الرئيس مصير معرفة حتى التفاوض عف وامتنع الكالـ عف أضرب موفمبيؾ في
 تيريب ولوال ،استخباريو عممية في تيريبو تـ ىادؼ الرئيس مصير وبمعرفة ،ىادؼ
 .إيراف وأذنابيا مف اليمف لتحرير التدخل العربي التحالف استطاع لما ىادؼ الرئيس

 وقد ،األصيل القحطاني أييا صنيعؾ حسف عمى لؾ ممتف اليمني الشعب أف
 .بالوفاء الوفاء رد حاف



 اضططريػخضغل

 فرقاء قبل مف" ال" لو يقوؿ مف يجد وال ،ذروتو بمغ قد صالح بطش كاف حينما
 االعتذار منو طمب وحينما ،وجيو في قحطاف وقف ،القير مع المتماىيف السياسة
 .لمشعب يعتذر أف لحاكـا عمى إف وقاؿ ،رفض
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 ،"غيرؼ  رئيس مف لكـ عممت ما" وفرعونية الُمقدس الزعيـ نمطية بتحطيـ بدأ
 التكتل ناطق تولى حينما اليمف، في السياسي لمعمل جديدة مرحمة قحطاف دشف

 الوليد.

 القير سمطة تجاه مواقفو مف يتبرأ تارة المشترؾ المقاء مف األوؿ الصف كاف 
 .لمواجية بو يدفع وتارة والبنؾ

 نحو بالدولة تيروؿ التي السمطة باتجاه الشعب مف يفروف  الجميع كاف حينما
 أف األوؿ "الُمجرع" تحدػ .والجوعى الفقراء اليمنييف صوت قحطاف كاف .المجيوؿ

 ىي كما فشل لكنو المدينة، وسط تمثاالً  لو يصنع أف مقابل"  البيض حبة" سعر ُيثبت
 .التاريخ مف غفمة في لمسمطة أتوا الذيف العسكر سياسة

 المنطقة إلى السياسيوف  غادر ،صنعاء قمب في السممية الثورة شرارة بدأت حينما
 .أحالميا وصدػ الثورة صوت كاف ،قحطاف إال، الرمادية

 ضباطو ومزؽ  المميشيا لعناصر العربية المنطقة في جيش خامس خضع حينما
 بقي صاغروف  وىـ أذلة المعسكرات خارج إلى اقتيادىـ وتـ العسكرؼ  شرفيـ وجنراالتو
 .سالح قطعتيف يممؾ ال الذؼ وىو شامخاً  قحطاف

 وازدحمت المواشي نقل ُسفف عبر الثوار رموز وفر الثورة نشيد خفت حينما
 يسقط" لوحده ثورة وكأنو وىتف قحطاف الثائر وقف ،بالياربيف الجوية الخطوط
 ". الدموؼ  العصبوؼ  الساللي االنقالب

 الفيد حشود وبدأت االعتصاـ ساحات عمى المميشيا سالح سيطر حينما
 االعتصاـ وبدأ بصنعاء قمة أعمى في بو خاصة ساحة قحطاف أنشأ ،باجتياحيا

 ".الرئيس عف اإلفراج حتى حوار ال" الحديث عف وامتنع
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 بالسالح ُمحاطاً  والمكاف السياسي حزبو مقر إلى الحوثي قيادات ذىبت حينما
 عمى الموافقة اإلصالح قيادات مف يطمب الجديد القير مبعوث كاف اوحينم ،الثقيل

 ورمى بشجاعة قحطاف وقف ،بأقميا السجف أو القتل ليس بخيارات التيديد أو إعالنيـ
 ."شنوقعش ما":  بالورقة

 لوسائل ُيصرح األبيض الُحمـ ذو كاف ،اليأس في غارقوف  الجميع كاف حينما
 ." زواؿ إلى اإلنتفاشة" بثقة اليمنييف ويخاطب اإلعالـ

 مشاريع يقابموف  مف قبل مف قسراً  والمخفي بيننا الحاضر وأنت كثيراً  نفتقدؾ
 والسياسيوف  السياسة ،والعتمة والدـ بالنار السياسي الشموخ وذوؼ  والتغيير البياء
 .اليمف قحطاف نفتقد جميعنا والصحفيوف، والجوعى والفقراء والمقاوموف  والثورة

 قحطاف ىو ىذا ..قحطاف تجد قضاياه معترؾ وفي السياسي لالعم قمب مف
 الحقيقة. عمى

 

 درصمػراطر

 العممية سماء في الشمس وموقد ..المفقودة الثورة وبوصمة ..المعتقل ربيػُعنا
 ..السياسية

 ..الفساد جدراف في خازوًقا صنع الذؼ"  السياسي الخنجر" و

 ..راآلخ يمغي ال الذؼ السالـ رجل إّنو
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 ٕٕٓٓ في،  الثانية األلفية مطمع في صيتو وذاع التسعينيات في قحطاف لمعَ 
 لمشروع قاصمة ضربة أّوؿ مّثل الذؼ المشترؾ المقاء تحالف ميالد تأريخ،  تحديًدا
 ..النضاؿ رفاؽ بمعية لو ميندسػػًا قحطاف كاف التحالف ذلؾ،  التوريث

 ووردةً ،  الرؤػ  لمقاربة جسًرا افقحط مّثل،  السياسية العممية في انخراطو منذ
 ..المخموع ظالـ،  الظالـ قاىرة حوليا ما ُتضيء وشمعة،  لمجميع عطًرا تفوح

 والعائمة الفرد وحكـ االقصاء وسياسة االستبداد وجو في بمفرده ثورة قحطاف كاف
 ..لممخموع ىدًفا قحطاف كاف وليذا، 

 رجل بو اضطمع،  اليمف يف الشرعية عمى االنقالبية لمعممية وصف أصدؽ إفّ 
 عف ينـّ ،  دقيق وصفٍ  مف لو يا" ،  وستنتيي انتفاشة"  فييا قاؿ حينما قحطاف السمـ
 ..الواقع لُمجريات ثاقبة ورؤية فاحصة قراءة

 الحوار برِّ  إلى واقتياده ِمعَصِمو مف الحرج الوضع بإمساؾ األجدر ىو قحطاف
 ..خراآل ُيمغي ال الذؼ،  العادؿ والحلّ  والتفاىـ

 بل،  عاداًل  حاًل  يريدوف  ال ألنيـ،  االنقالبية وأدواتو المخموع اختطفو وليذا
 ..بمفردىـ الكعكة عمى المطمقة السيطرة

 التغيير عجمة أف،  السياسية ثعمبيتو بطبيعة جيًِّدا الُمدرؾ المخموع اختطفو
 .!!.فةمني جباالً  يتسمق التسعيف في بعجوز أشبو ستكوف  قحطاف بدوف  والمقاومة

 والقضباف الحديدية القيود بإذابة كفيمة، قحطاف صدر داخل تغمي ثورة ثّمة
 ..الفوالذية

 ..الُساللة مشروع ويدفف الظالـ وسيندثر قحطاف حرية سُتطمق حتًما
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 ثورتنا.. ُقبطاف عف أفرجوا

 اضذعبػيرض

 إال ومختطفي تزيد لف قحطاف، دمحم األستاذ لمناصرة الميمة ىذه تنشط التي الحممة
 الحجـ بيذا شعبيتو دامت ما الحياة، قيد عمى كاف إف يطمقوه، لف ألنيـ ونفورا؛ عتوا

 .الكبير

 زعماء مف الكثير كاف الكينوت، أئمة حكـ أثناء الشبو، قريبة تاريخية وقائع في
 مزدحما الميداف كاف وكمما وتكرارا، مرارا اإلعداـ مياديف إلى يقادوف  المعارضة
 .أنفار بضعة األخير الجمع يكوف  حتى وىكذا. سجونيـ إلى وف يعاد بالجماىير

 تاريخا األوباش ىؤالء يدع أف وىييات قحطاف، مع المتعاطفوف  أييا تاريخ ىذا
 .الكينوتي الساللي مشروعيـ وجو في يقف حر وطني ألؼ مشيودا

 رضيػاضباريربدػ

 ويحي.. .اإلباء روح األمة في يبعث مغوار كأسد يمضي القضباف خمف قحطاف
 …النضاؿ معالـ فييا

المستبد  عمق بو طاؿ لظى إلى الدرس أحالوا قد تالميذؾ فإف سيدؼ ميال
 …المشروع وتالشي ..العدة انقضاء حسابات ضمف العد تسارع مرغما

 مكيدة دبر أف يوـ ماحق دبور أتوف  في الحسبة بو ذىبت…الغضنفر البعبع
 نورؾ صفحات بطي كفيمة خاصا ىجؾو  شعمة إطفاء محاولة أف منو ظنا ..اختطافؾ
 …األحرار درب ينير كضياء المرسل

 ....رتواءاال حد الحرية شجر ويسقي ..األرواح ميج يداعب ربيعا ستظل
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 ..وقالئد حرزا كمماتؾ ستظل…وقصائد سفرا حروفؾ ستظل

 حاؿ األصداء فتتوارػ  نصدح المنابر وعمى.. التبتل بنا طاؿ محراب في
 ...حضورؾ

 الزمف بعودة األمل ومفتتح الخير امتناف الفضالء عرؼ وفي أنت رالدى بصمة
 .....الجميل

 

 ظدياآلػخاضد

 و .والمساواة العدالة و الحرية دولة في حقكـ أجل مف يناضل قحطاف دمحم كاف
 المبعوث عمر بف جماؿ يستفز و بل الحوثي و المخموع فقط ليس يستفز نضالو كاف

 شخص إسقاط فقط ىو التغيير يكوف  أف يريدوا كانوا مف كل و المتحدة مـلأل السابق
 .حكمو طريقة و نظامو إسقاط ال المخموع

 .قحطاف؟! دمحم أيف : بالسؤاؿ أصواتكـ ارفعوا و عنو تتخموا فال



 اضغاتصيػاضواددربدػ

 بسند ،الشرعية الدولة اتمؤسس الحوثييف وحمفائو صالح المخموع أسقط عندما
 لـ إف وبتواطؤ ،المشبوه إعالمو وأبواؽ والمدنييف العسكرييف العميقة دولتو رجاؿ مف
 الحوار مخرجات عمى انقمبوا وبعدما ،والدولي اإلقميمي المجتمع مف تغاض يكف

 التي ،ـٕٔٔٓ فبراير ٔٔ ثورة بعيد االنتقالية بالمرحمة الصمة ذات والقرارات الوطني
دارتيا صياغتيا في ؾشار   اليمنييف السياسييف بعض فر ،وحمفائو صالح المخموع وا 
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 سمطة فمؾ في آخروف  ودار السالمة بمبدأ عمال بعضيـ وصمت ،الوطف خارج إلى
  .الديمقراطية أنواع أرقى بأنو يحدث ما وصف مف متورعيف غير ،فقالبياالن

 االنتماء بيف يفرؽ  ال ،فقط وأيدلوجيتو الخاص فكره خمف اآلخر البعض وانزوػ 
 األجياؿ ومستقبل الحسابات وتصفية المكايدات وبيف ،لموطف واالنتماء الحزبي
 .القادمة

 واحترفوا االنتيازية امتينوا الذيف ،السياسييف المصوص مف الركاـ ىذا بيف ومف 
 أدنى دوف  ،الشخصية لمصالحيـ طبقا مواقفيـ فتبدلت ،الألخالقية بطرقيا السياسة
 ،أفواىيـ مف تكرارىا اليمنيوف  مل التي السياسية ألدبياتيـ أو ،اليمف لمصمحة اعتبار
 عبد الرئيس ورئيسيا الشرعية السمطة عف مدافعا قحطاف دمحم السياسي المناضل يخرج
 ممتمكا ،الجبرية اإلقامة عميو وفرضوا االنقالبيوف  حاصره الذؼ ،ىادؼ منصور ربو

 ىزات االنقالبيف مناخ في محدثا ،السديد السياسي لرأؼوا المؤثرة الصريحة الكممة
 .باعتقالو أوقفوىا عنيفة

 أو لجغرافية أو لقبيمة صالح المخموع نظاـ ضد نضالو في قحطاف دمحم يستند لـ
 ومناطقية عنصرية مف يمارسونو بما اتيامو فرصة ورجالو المخموع ليمنح ؛لحزب

قصاء  شخصية أماـ أنيـ أنفسيـ وجدوا إذ ،وزبانيتو المخموع أغضب ما وىو ،وا 
 كما األعراض إلى ال ،السياسي الداء لمكامف يشير متزنا خطابا تمتمؾ ،مدنية سياسية
 .السياسييف أشباه يفعل

 بتفاصيمو اليمني المشيد عمى صالح المخموع سيطرة قحطاف دمحم رأػ عندما
 عمى الالوطنية ساتولسيا المعارضة القوػ  مجبرا ،والعسكرية واالقتصادية السياسية
 ،يريده الذؼ بالقدر سياسيا وزنا القوػ  ىذه يمنح جعمتو ،معينة مساحة في االنزواء
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 خطابيا وجاذبية السياسية ىويتيا خاللو مف فقدت ،سياسيا تذويبا معيا ممارسا
 .الوطني

 في لمتفكير ؛عمر هللا جار المرحـو المشترؾ المقاء لشييد يده قحطاف دمحم مدَّ 
 ،سميمة سياسية حياة إلقامة الداعية األصوات كل تجمع ،وبرامج وآليات وسائل إيجاد
 الوعي إيقاظ ىو منيا األساسي واليدؼ ،المسموع ىو اليمني الشعب صوت فييا يكف

 .االستبداد ويكره بالحرية يؤمف جيل إليجاد ؛والطاقات الجيود وحشد ،السياسي

 عممية بأف فقد آمف ،السياسي الوعي مف كبيرة درجة يحمل قحطاف دمحم وألف
يجاد ،الحية القوػ  مف يمكف ما أكثر توحيد تستدعي السياسي التغيير  سياسي تقارب وا 
 سياسي تكتل ببناء تسمح ،متبادلة تنازالت وتقديـ ،الفكرؼ  لمتقارب مدخال يمثل
 المأمونة واألىداؼ الوسائل إطار في اليمني السياسي المشيد إصالح يحصر ،وطني
 ،والدمار لمخراب وتعطشو ،الدـ لسفؾ صالح المخموع بشراىة قحطاف ليقيف ؛قبالعوا
 .لمسقوط آيل سمطتو كرسي بأف شعر ما إذا

 بذليا التي المثمرة لمجيود كثمرة ،المشترؾ المقاء تكتل تكويف جاء ثـ ومف 
 ،السياسية المنافسة قواعد لتجديد ؛قحطاف دمحم دربو ورفيق عمر هللا جار الشييد

 بالشرعية االستفراد حق توزيع تعيد ،جديدة سياسية بروافد اليمنية الساحة طعيـوت
 .سياسي وفاعل حامل مف أكثر عمى وتفسيرىا تأويميا واحتكار السياسية

 تراكمات مف اكتسبو الذؼ ،والثقافي السياسي التراكـ مف قحطاف دمحم متمؾأ
 الرخيص والتعايش مخموعال سمطة إغراءات يأبى جعمو ما ،عايشيا التي األحداث

 سحيق ماض بيف تفصل ،وموضوعية بجرأة يمتاز وألنو ،ألذياليا توفره الذؼ ،معيا
 بمسافة االحتفاظ عمى يحرص كاف ،آمف لمستقبل رؤية لصياغة ؛متذبذب وحاضر
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 ،لذاتو واحترامو استقالليتو عمى تحافع ،مبخرتيا وحاممي المخموع سمطة وبيف بينو
 .المخموع مصمحة مع تتطابق ال قطعا التي اليمني الشعب حةلمصم ووالئو وفكره

 ،اليمنية لمتربة انتمائو عمق عف تعبر ،السياسية قحطاف مواقف كانت لقد
 ولـ ،بقضاياىـ الحر وارتباطو وطنو أبناء بمعاناة إحساسو ومسؤولية بصدؽ وتعكس

 والثقافية والفكرية يةالسياس أطيافيـ بمختمف ،والمثقفيف السياسييف مف بغيره يمتقي يكف
 ،الجماعي االستالب ورفض الوطف حب عند إال ،والقومية واإلسالمية الميبرالية
 ونحف ،صحيحا ليس عنيا والحديث لمديمقراطية الطريق بأف العميق إيمانو مف منطمقا
 والسياسي والمثقف ،الجماىيرؼ  الوعي وغياب ،المزورة الصناديق: قيود بثالثة مكبموف 
 .السمطة سطوة مف حررمت الغير

 في المغيبيف ،قسرا والمخفييف المختطفيف وكل ،قحطاف دمحم المناضل أسر هللا فؾ
 والمجد ،لمجرحى والشفاء ،األبرار اليمف لشيداء والرحمة ،يفاالنقالب سجوف  غياىيب
 .العظيـ اليمني لمشعب والخمود والنصر والعزة



 شحطانػرطر/ػاضطالزمػأخغهػابن

 إليؾ اشتياقي مدػ لؾ أقوؿ أف استطيع ال عمي. اشتياؽ رسالو إليؾ اكتب  
 الكبرياء بدموع والكرامة، والفخر العزة ودموع واألسى الحزف  بدموع اكتبيا رسالتي
 مدػ لؾ أقوؿ أف أستطيع وال. عاميف مف أكثر عمره داخمي في جرح بدموع، واأللـ

 !أشتاؽ ؟ّ  ماذا إلى أتعمـ إليؾ ..اشتياقي

 وأتعمـ بقربؾ أجمس أف إلى اشتقت.الشيب  غزاه الذؼ رأسؾ تقبيل إلى أشتاؽ
 . وأطفالؾ عائمتؾ بيف وجودؾ إلى اشتقت الوطف، وحب، الرجولة معنى منؾ
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جبارؼ  قيرؼ  واختفاء رحيل كاف عنا واختفائؾ رحيمؾ عمي  أقف أف استطيع ال وا 
 منذ عمينا يخيـ والخوؼ القمقف، واختفائؾ غيابؾ يـو أنسى ال فأنا. القدر وجو في

 يا سأعود:  لنا تقوؿ وأنت إليؾ أنظر وكأني ستعود بأنؾ ثقتنا لكف، الشامخ أييا غبت
 .انتظارؼ  وطاؿ انتظرتؾ ..ابنائي

 ؟ تعود فمتى



ػدطغدػظبغضظ

 شجاع العمر يشع ىمة ويتوىج أخالقا، كاف ذا شخصية قيادية مقتبل في فتى
كاف لو حضور مشرؼ في كل  .منو االقتراب وأحب أحبو خالطو مف كل ومحنؾ

 أف شيرة، ال. بل حاوؿ أو منصب عف لمبحث اتجو ىل ذلؾ بعد قضايا الوطف. ماذا
 كاف أنو رغـ متواضعة بسيطة حياة طويل. عاش انقطاع بعد الجامعية دراستو يكمل

 فضل ادئو. لكنومب عف إال التخمي ما عميو فقط المناصب أكبر يعتمي أف بإمكانو
 وكاف االصالح حزب مؤسسي مف كاف .األحزاب حرية بدأت أف إلى بكرامة العيش
  .لمحزب الدائرة السياسية رئيس

 تطورت أف عالقة رائعة إلى بالجميع عالقتو أف إال وضوح توجيو السياسي برغـ
 مف وقف كما ثورتيـ مع ووقف ليـ مؤيد خرج فبراير ٔٔ في الشباب وخرج األحداث

 أف إلى األعداء أعزؿ إال أنو زلزؿ أنو برغـ سالح يحمل لـ سمميا وقف اآلونة قبل
الجبرية فوؽ ذلؾ لـ  اإلقامة تحت في منزلو ظل بل ييرب لـ .صنعاء الحوثي دخل

 قسريا. واخفوه فاختطفوه وجوده يتحمموا
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 دضغطانػطاظدأ.ػ

 .والكالب الثعالب وكبمتو الذئاب خذلتو الذؼ األسد حطافق دمحم

 مف شئت ما عنو قل ،قحطاف دمحم الجسور المكافح المناضل المجاىد السياسي
 محنكاً  يكف فمـ ،مستواه مف أدنى تزاؿ ال فكميا ،الشموخ ومصطمحات اإلباء أوصاؼ
نما فحسب  السياسية قريةالعب في متكاممة وجامعة لمحنكة مكتممة أكاديمية كاف وا 
 في والدىاء والحرية الحنكة فضاء في حروفو أصداء تتردد اسمو أصبح لذلؾ ،والدىاء

 .خطيب أو كاتب أو لشاعر نبرة كل وأثناء لحظة كل

 زأرة مف خشية قسرؼ  إلخفاء تخضعو االنقالب ومميشيات عاميف مف ألكثر
 كبمتو كأسد اليـو معتقمو في إنو .اليالؾ مربع إلى ليـ موردة زفراتيا تكوف  منو تصدر
 أسد كأعظـ اليوـ يبرز قحطاف دمحم .الغدر بأغالؿ الكالب وأوثقتو الغيمة بقيود الذئاب

 يزيده لـ ،القضباف خمف إلى لو المميشيات اقتياد أثناء رفاقو عنو تخمى التأريخ في
 تعاشبار  أمامو ساجنيو يقف ،لالنحناء قابل غير وشموخاً  متعالية أنفة إال االعتقاؿ
 بيف الجأش مرابط لكل مستجمع ،ىصور أسد أماـ قواه تيالكت ذئب كوقوؼ ،متيالؾ
 .تحريكيا أثناء الكائنات مف حولو ما كل ترتعد التي الثبات مخالب

 عف الرخاء أثناء االستئساد ادعو مف صمت يتوقع لـ قحطاف دمحم األسد أف ربما
 حاليـ يراقب ،اعتقالو بعد النباح يافي كثر التي الشدة لحظات في الكالب بوجو الزئير

 بركاناً  المحدث ،المييب صمتو يميف في زئيره ويطوؼ  االستغراب بسمت المخذوؿ
 .قبل مف األسود نيافة إلى النظر تألف لـ ذئاب أوساط في الضجيج مف ىائالً 
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 أشباالً  ثمة بأف ثقتو يتدثر ،اليـو معتقمو في الصمت يعيش اليصور واألسد
 ربوع كل في وكالباً  وذباباً  ذئاباً  والصراع التدافع لتفاعالت مداعبتيا بمخالب تخطف
 االستمتاع إلى يجره الصراع تصاوير لذاكرتو الجالب الشامخ السياسي خيالو ،اليمف

 .وقوعيا قبل األحداث مجريات تفاصيل عف حنكتو تحدث لطالما التي المعبة بمشاىدة

 أقفاص مف الخروج بقدر يقينو قيعان حينما ساجنيو مف يسخر ذلؾ كل ومع
 الالـز لمتطيير اإلحراز حتمية في األشباؿ بميارة العالية ثقتو ساحات عمى األسر
 سخريتو وتتعاظـ ،والذباب والذئاب الكالب ليث مف المتناثرة األنجاس كل مف لمبمد
 كل تعاظميا وسيتنامى ،ثباتو مرابض عمى فيو يتطاولوف  لحظة كل في معتقميو مف
 التحرر ابتسامات أضواء بددت وقد إال يخرج ال حتى ،الخروج عف فيو يتأخر يـو

 .معاً  خاذليو وعتمات ظالميو ظممات محياه عمى مف الصادرة

 

 اضطػطريػطودى

 تحية ممقية األجياؿ لو وستقف ،باعتزاز التاريخ سيتذكره اسـ" قحطاف دمحم"
 .األحرار قوائـ في المميز باسمو شادية العصافير وستغني ،الوطف

 قموبيـ سكف ألنو إال لشئ ال ،الكثير لموطف أعطوا رجاؿ ثمة الحديث تاريخنا في
 وفي ىؤالء ومف ،المشرقة صباحاتيـ في شربوا العذب مائو ومف ،بالحب العامرة
 ،ممارسةً  المقيتة االنقالب مميشيا أقبية في يقبع الذؼ سطورةاأل الرجل ذلؾ مقدمتيـ

 .وتفكيراً  فكراً  األمقتو 

 ىذه خارج لكف ،األحرار مف جيشاً  االنقالبيوف  يحتجز األعمى الحقد أسوار خمف
 التي وأفعاليـ ،األعمى لجيميـ سجناء االنقالبيوف  ىؤالء يعيش الموحشة األسوار
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 يروف  وىـ ،اليـ ويغشاىـ ،حسرة وضحكاتيـ ،أرقاً  نوميـ وتجعل ،بالخوؼ تصيبيـ
 مف يقترب المشؤـو والنقالبيـ الموبوء لتاريخيـ اإلعداـ وحبل ،ييـعم تدور الدائرة
 .فوقيـ مف تتمبد والسماء ،عمييـ تضيق واألرض ،الرقاب

 بف فيصل المناضل الراحل يوماً  قاليا حقيقة" تتوقف ولف انطمقت التغيير عجمة"
 ةالسمط هىذ وتياوت األياـ فدارت ،العائمة سمطة إسقاط مرحل يدشف وىو شمالف
 صفحة إغالؽ في حاسمة فبراير ٔٔ في الشباب ثورة وكانت ،األحرار أقداـ تحت
 التصنيفات كل في القائمة ذيل في البالد وجعمت ،العذاب أشكاؿ اليمنييف أذاقت حقبة

 .العالمية

 بإيقاؼ الحالموف  تحالف فقد ،الميالؾ في بصاحبيا تودؼ السمطة شيوة ألف؛و 
 إنجازات عمى المقيت الثنائي لينقمب ،المقيتة الطائفية مشروع رواد مع التغيير عجمة
 فزجوا ،وأقواىـ أنصعيـ بل ،الرواد كأحد قحطاف وجدوا وأماميـ ،المجيدة فبراير ثورة
 وىبَّ  .التحرر مشروع يقاؼإ عف عجزوا لكنيـ ،األعمى ظالميـ غياىب في بو

 إلى فييـ تتحوؿ فرحةوال ،يضيق عمييـ الخناؽ وبدأ ،منجزاتيـ عف يدافعوف  اليمنيوف 
 .ندـ

 عمى الحاقديف قضباف وراء قحطاف دمحم اليماني الحكيـ والزاؿ ،مرَّا عاماف
 - جردوه فقد ،لخدمتو ساطعة وىمة لموطف، حب مف يحمل بما أرقيـ وألنو ،الحرية

 لفجرٍ  الطامحة ،بالحرية النابضة أفكاره بث عمى قدرتو مف -جياليـ توىـ ىكذا أو
 االكثر الزمف ومخمفات ،األسود الميل ظالـ بقايا مف أؼ تباشيره في يحمل ال جميل
 .سوادا
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 يممؾ وال ،جيوشاً  يدير يكف ولـ ،لمقتل داعية أو ،حرب رجل يوماً  قحطاف يكف لـ
 لكنو ،الثناء رسائل وال ،المدح قصائد منيـ ينتظر وال ،شيكاتاً  لمحبيو يكتب وال ،بنوكاً 
 يؤرؽ  السممية عمى القائـ واالنعتاؽ لمتحرر مشروعاً  هفكر  في يحمل بسيطاً  رجالً  كاف
 .تعود أف انطمقت إف التغيير لعجمة وىييات ،لموراء التغيير عف بالعودة الحالميف مناـ

 ،ورطتيـ مف مخرج عف ليـ لبحث طميقاً  كاف لو أنو وأجـز ،قحطاف حكمة نفتقد
 يمكف ما إلنقاذ دىـبي أخذ لكاف معو الحوار طاولة إلى الجموس في استمروا ولو

 .ليا الحاجة بأشد كانوا حيف حكمتو مف فحرميـ البارؼ  رادهأ قدراً  لكف ،انقاذه

 الظالـ عمى يدعوف  ومحبوه وأىمو ،الكبير الوطف يفتقده كما تفتقده قحطاف أسرة
 مشروع عمى تربوا الذيف والرجاؿ ،منزلة القيـو الحي عند المظمـو ولدعوة ،نيار ليل

 وتعود ،حراً  الوطف ليعيش يممكوف  ما وكل وأوقاتيـ أرواحيـ ييبوف  ؼ التحرر  قحطاف
 .بيية جديد مف لتشرؽ  الشمس

 طذتاق.ػأ

، اإلسالمية لمحركةِ  انتمائي ِخضِـّ  في كنتُ ' الثانوية مرحمة' مراىقتي سنيّ  في
  أخرػ  تياراتٍ  مف أصدقاءَ  لي كاف األثناءِ  وفي.. لمغاية متحّمساً  كنتُ 

 قحطاف دمحم:  لي يقولوف  كانوا، لألشخاص ونتطرؽُ  أولئؾ مع أتحاورُ  كنتُ  حيف
 عممانّييف. واليدومي

 القادةَ  أولئؾ أفّ  أصّدؽُ  بالفعل وبدأتُ ، حينيا نفسي في أّثرت الشبياتُ  تمؾ
 مقرات أحدِ  في، قحطاف دمحم/  لألستاذ لقاءٍ  حضورُ  لي ُكتب يوـٍ  وذات عممانيوف.
إحدػ قرػ في  محاضرةٍ  في كاف ألنو الحضور؛ِ  في األستاذُ  تأّخر، بتعز اإلصالحِ 

  ز.تع
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 ؟..!العمماني ىذا سيقولو الذؼ ما سأرػ :  نفسي في أقوؿُ  كنتُ 

 - رسوِلو عمى والسالـِ  والصالةِ " تعالى" هللاِ  عمى بالثناءِ  الحديثَ  األستاذُ  بدأ
  وسمـ. عميو هللاُ  صمى

 .اضرةٍ مح دوف  مباشرةً  الحضورِ  أسئمةِ  عمى بالردِ  بدأ ثـ

 ولـ أسمعيا لـ بطريقةٍ  أحد و بدر غزوَتي عف األستاذُ  تكّمـَ ، ردوِده محضرِ  في
  قبل. مف أقرأىا

 شخصيةِ  في واالجتماعيةِ  والعسكريةِ  والسياسيةِ  التربويةِ  الحنكةِ  جوانبِ  عف تكّمـ
  والسالـ. الصالةِ  أفضل عميو - اإلنسافِ  القائدِ 

 يتحّمى الذؼ اإلسالمي السياسي الفكرِ  وذلؾ ،التربوؼ  العمقِ  ليذا بشدة تعجبتُ 
 !..الرجل بو

 زدتُ  وكذلؾ، كمياً  قحطاف دمحم/  لألستاذ نظرتي تغّيرت وقد المقاءِ  مف خرجتُ 
 - المصطفى أحبَ  لـ:  المقاء حضروا ممف إلخوتي قمتُ  أنني حتى، الكريـ لنبِينا حباً 

. أحببُتو كما قبل مف - وسمـ عميو هللاُ  صمى   اليـو

 العاجلِ  بالفرجِ  قموَبنا وأفرحَ .. المعتقميف وجميعِ ، قحطاف دمحم حبيِبنا أسرَ  هللاُ  ؾّ ف
 آميف... الحبيب ولوطِننا ليـ

  

 رذادػرضيػاضذرربي

لمعاـ الثالث يأتي رمضاف المبارؾ وأنت بعيدًا عنا...حتى صوتؾ الشجي الذؼ 
إال لصوت  ف منو مف ال يأبيو  كاف يعطي أيامنا الرمضانية دفئا خاصا حرمونا



97 

 

الجنوف.. أيامؾ كميا مباركة أييا الغائب عنا الحاضر في قموبنا.. ستظل حرا وىـ 
سجناء لديؾ.. سيظموف منبوذيف تعساء ما داموا يحتجزوف انقياء ووطنييف أمثالؾ.. 
لؾ الحب والتحية في كل لحظة.. الزلت وسأظل انتظر سماع صوتؾ عبر التمفوف 

ؾ الحبيب أييا الدافئ بحبؾ لمناس والوطف.. ستنتظر وسييزموف.. ستظل أو في مقيم
أيقونة النضاؿ لدينا وسيظموا تعساء ميما سيطروا عمى أجزاء مف اليمف أو سجنوا 

 األحرار أمثالؾ.

 ..ستاذؼ الغالي دمحم قحطافألؾ سالمي ودعواتي 
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 الزابع الفصل

 الشزكاء بعيون قحطان

 مف ولياً  أنو األياـ مف يوماً  يّدعي لـ أنو كما ،نبياً  قحطاف سيالسيا القائد يكف لـ
 ليمتقط ؛األحداث بحار أعماؽ إلى التحميل في يغوص سياسياً  كاف لكنو ،الناس دوف 
 كبار يعجز لمعضالت الحموؿ لؤلؤ أمواجيا واضطراب األعماؽ تمؾ ضجيج بيف مف

 .إلييا الوصوؿ عف والمحمميف الساسة

 كاف أنو كتاباتيـ تصرح وكما ،كثر ومناوئوف  منافسوف  لو فكا قحطاف القائد
 نظرتو في عدوانياً  يكف لـ أنو يعني بما ؛واالختالؼ التوافق في لطمأنينتيـ مصدراً 

 بعد إالّ  عنو ىذا يقولوا لـ لكنيـ ،االعتداء ألواف لصياغة يتسّيس يكف ولـ السياسية،
  .الحوثييف عتقالتم في عنيـ بتغييبيا الوضاءة تأمالتو فقدوا أف

 عمى وحافع ،الرجاؿ أشباه كل فيو اختفى يـو في برز عظيـ قائد مف لو يا
  .زنزانتو في حتى والنور بالحق االستمساؾ أسدية

 غيبتو عظيماً  قائداً  ثمة أفّ  أدرؾ ،ومخاصموه مخالفوه عنو كتبو ما أقرأ وأنا
 المسار في ألحدث عتقموم خارج كاف لو وأنو ،غطرستيا ُجبِّ  غيابة في المميشيات
  .اليوـ يعيشونيا التي الفوضى مغبة مف اليمنييف تنقذ تحوالت السياسي

 أفْ  إالّ  قحطاف القائد مخالفي بكتابات المعني الفصل ليذا أقدـ وأنا يسعني وال
 .سواه بأحد يميق ال سالـ تعظيـ -لعظمتو - أقف
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)دغغرػاضغطنػسيػبرغطاظغاػواألطغنػاضطامػضضحزبػػانظططػدطغدػغادغن.ػد
ػاالذتراصيػدابػا(

 ،قحطاف دمحم والصديق األخ اختطاؼ عمى االنقالب مميشيات أقدمت عاميف منذ
  .اليوـ حتى احتجازه مكاف معرفة مف أوالده أو أسرتو، تمكف ولـ ،وأخفتو

ذا باالطمئناف، شعرت معو اتفقت إذا ،الرفيع الطراز مف سياسي  معو اختمفت وا 
 اليمنية السياسية الحياة في خّطاً  يؤسس أف استطاع .باالطمئناف أيضاً  شعرت

  .والتباينات والتوافقات الثقة وعدـ وبالصراعات بالتنوع، المحتدمة

 في ذلؾ نجح النظر بغض ،المختمف مع الجسور بناء عمى الخط ىذا يقـو
 الطرؼ إلى لمعبور ضيقًا، ولو ،ممراً  يامع يبقي أف الميـ ،ينجح لـ أـ العالقة تجسير
 مع السياسة أف حتى ،مقبولة غير مسألة السياسية الحياة في القطيعة يجعل اآلخر
 تتجدد مرنة وقيادة إدارة أدوات والدة وشيدت ،مختمفاً  مضموناً  اكتسبت الجسور ىذه

  .المتجددة السياسية الحاجات لتمبي ؛باستمرار

 الحياة في يمعبو الذؼ الياـ الدور ىذا يدرؾ َمف أكثر قحطاف خصوـ كاف
 ىناؾ أفّ  مف بإيماف وذلؾ ؛التماىي حدِّ  إلى خصومو مف يقترب كاف فقد ،السياسية

  .والثقافي السياسي التنوع إخصاب في واختبارىا اكتشافيا مف بد ال مشتركة قواسـ

 مف بد ال حضارية تاريخية تجارب خالصة ىو المتنوِّع المجتمع ىذا أف يرػ  فيو
 التاريخية الخمفية وباعتبارىا ،واجتماعية وسياسية ثقافية حوارات عبر استحضارىا

 بكثير مسمحاً  نقاشاتو في كاف فقد ،المعاصرة السياسية المفاىيـ عنيا تستغني ال التي
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 مف ذلؾ يشكمو وما لممجتمع المعرفي بالتراث وعياً  تعكس التي والحكايات الوقائع مف
  .السياسية حياةال عمى تأثير

 دائرة توسيع في اليمنية السياسية الحياة في الخط ىذا تكويف في جيده أثمر
 الخصـ تصفية سياسة مف لمتخمص موضوعية قراءة عمى قامت التي التفاىمات
 االعتراؼ عمى يقـو جديد نموذج بناء عنيا وبدالً  ،المقاطعة أو القتل، أو بالتشويو،
دارتيا؛ والثقافي السياسي واالختالؼ بالتنوع   .واالجتماعية السياسية الحياة إلنضاج وا 

 قضية وخاصة تعقيداً  األكثر فييا بما القضايا جممة مف موقفو كاف ىنا مف
 السياسي التحوؿ سياقات في نشأت التي الحاجة تمؾ مع ينسجـ موقفاً  صعدة

 المقاء داخل المثاؿ سبيل عمى قحطاف وكاف .األيديولوجية األحزاب لكل والديمقراطي
 بالنسبة وحتى ،المشترؾ خارج القضايا مف كثير مع التوافق جسر ىو المشترؾ
 حقِّ  مف إنو :مؤكداً  يقوؿ قحطاف كاف النقاش يحتدـ كاف عندما الجنوبية لمقضية

 الستقطاب العبارة ىذه مثل يطمق يكف ولـ ،السياسي مسارىـ يقرروا أفْ  الجنوبييف
 قناعة مف ينطمق كاف أنو معو الثنائية نقاشاتي ؿخال ومف أعرؼ لكنني ،المحظة
 النخب أف وىو مرة ذات عميو اتفقنا مما المعرفي موقفو يبني وىو تالزمو كانت

 بديالً  نفسيا ووضعت المصيرية القضايا أىـ في الشعب إرادة صادرت قد السياسية
 عمى نعمل اف افاألو  آف وأنو نعيشيا التي اإلخفاقات ىذه عف أسفر مما ؛اإلرادة ليذه
 عند المتقدـ الموقف فضيمة أف غير ،القرار اتخاذ في حقيا الشعبية اإلرادة تستعيد أف

 القرار استخالص بيا اتسـ التي بالتعقيدات يصطدـ كاف القضايا ىذه مف قحطاف
  .حزب كل داخل النيائي

 رتتبمو  أخذت التي المقدمات ليذه قمع بمثابة لقحطاف المميشيات اختطاؼ كاف
 مف وموقف ،لمتسمط مقاـو سياسي موقف مف مّثَمو لما وعنواناً  ،السياسية الحياة في
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 شيدتو الذؼ العاـ لمتطور تجسيداً  كاف والذؼ الحوار مّثمو الذؼ السياسي المنيج
  .رموزه أحد قحطاف وكاف اليمنية السياسية الحياة

ػ(اضخارجغظػوزغرػاضوزراءػرئغسػظائب)ػاضطخالسيػاضطضكربدػػ.أ

 حق في صالح/ الحوثي إلجراـ ورمز االنقالب، لمقاومة رمز قحطاف دمحم 
خفائيـ، قسرياً  واعتقاليـ المدنييف  الرمز، ىذا ينتصر أف والبدّ  ،سجنو في وا 

 .تتالشى سماىا كما( االنتفاشة)و



 

 

ػ(واذظطنػسيػاضغطنػدغغر)ػطباركػبنػروضػأحطد.ػد

 الييئات سكوت" بػ وصفو مما استغرابو؛ مبارؾ بف عوض أحمد الدكتور أبدػ
 قبل مف القسرؼ  اإلخفاء استمرار قضية عف" الدولية اإلنساف حقوؽ  ومنظمات الدولية

 ناصر والمواء الصبيحي، محمود والمواء حطاف،ق دمحم لمسياسي صنعاء في االنقالبييف
 .رجب فيصل والمواء منصور،

 الدولية والمنظمات الييئات مف الصمت ىذا إف :واشنطف لدػ اليمف سفير وقاؿ
 يكف لـ إف غريب تقاعس حالة يشكل" االنقالبيف سجوف  في المخفييف ىؤالء بشأف
 عمى االنقالب مف القريبة الحقوقية الييئات بعض فييا دأبت أجندات مع تماىيا
 .الكاممة السياسية التسوية ضمف األمر تسوية ويجب حرب أسرػ  أنيـ تسويق
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 العظماء القادة" أف إلى" قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة"لػ تصريح في وأشار
 واضح عنواف رجب، وفيصل منصور، وناصر الصبيحي، ومحمود قحطاف، دمحم

ف والشرؼ، والبطولة لمتضحية  األخالقية المعايير انعداـ مدػ ُيظِير أْسرىـ استمرار وا 
 .االنقالبية المميشيات لدػ اإلنساف حقوؽ  واحتراـ

 إطار وضمف المختمفة، المشاورات جوالت خالؿ" حاولْت  الحكومة أفّ  مؤكداً 
 بذوييـ اتصاليـ تأميف حتى أو سراحيـ، إطالؽ والمختطفيف األسرػ  ممف مناقشة
 كورقة استخداميـ عمى وأصروا ذلؾ، رفضوا أنيـ إالّ  الدولية األحمر الصميب عبر

 والقوانيف المواثيق لكل صارخة انتياؾ حالة يمثل" الموقف ىذا أف معتبراً  ،"تفاوضية
 .الحنيف ديننا تعاليـ وقبميا الدولية،



 

ػ( ردنػطحاسظظػوصغل)ػضيذاذػظصرػطحطد

 سراح إلطالؽ الحوثييف عمى بالضغط الدولي المجتمع" شاذلي نصر دمحم" طاَلبَ 
 قحطاف، دمحم واألستاذ ،رجب فيصل والمواء ،منصور ناصر والمواء ،الصبيحي المواء
 .انتقاص دوف  الدولي المجتمع قرارات وتنفيذ المعتقميف وكل

 بالدعوة االلتزاـ عدـ عمى الحوثييف رارإص" عدف محافظة محافع وكيل واستنكر
 ناصر والمواء الصبيحي، المواء :مقدمتيـ وفي ،لدييـ المعتقميف كافة سراح إطالؽ إلى

 .قحطاف دمحم واألستاذ رجب، فيصل والمواء منصور،

 رفض استمرار ف: إ"قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة"لػ تصريح في معتبراً 
 تمارسو وغبي أحمق وتعنت إصرار بمثابة" المختطفيف ىؤالء سراح إطالؽ الحوثييف
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 الحاقديف الجيمة سجوف  مف تحريرىـ أف ثقة َوُكّمنا: "مضيفا ."بحقيـ المميشيات تمؾ
 أرض في المتالحقة االنتصارات بفضل ثـ أواًل، وبفضمو هللا بإذف قريبًا، سيكوف 
 .المعركة

ػػ(ضإلرالمػطداراتػطرصزػئغس)ر اضذطبيػسضلػبادم

 المشترؾ المقاء لتشكيل نّسقْت  التي القيادات أبرز مف قحطاف دمحم األستاذ كاف
 ظل الذؼ يوميا صالح وسعار حنق مثار الفعل ىذا وكاف عمر، هللا جار الشييد مع

 .منو لالنتقاـ يتحّيف قحطاف األستاذ عمى ناقماً 

 ريةالح في وتطمعاتيا الجماىير مف قريبا الحق، عف منافحاً  قحطاف دمحم وظل
 .والعدالة

 مشروعة أحالما الجماىير في وتحرؾ بالرعب، صالح تصيب تصريحاتو وكانت
 .والتغيير الثورة في

 السياسييف مف فيو قحطاف، لألستاذ األىـ المحطة لتمثل فبراير ثورة وجاءت
خالص، شجاعة بكل العظيـ الحدث ىذا أجل مف عمموا الذيف القالئل  صوتو وكاف وا 
 المستبد، النظاـ بإسقاط مطالبة والساحات المياديف الجماىير وبتج بينما صداحًا،
سقاط  .التوريث مشروع وا 

 يفكروف  ونظامو عفاش جعل ما ىو األولى؛ الوىمة منذ لمجماىير قحطاف انحياز
  .منو باالنتقاـ

 ُيعَمـ أف دوف  قسريا مخفياً  السجوف  غياىب في عاميف اليـو إلى يقضي ىو وىا
 يثير يزاؿ ال غيابو أو، حضوره في قحطاف أستاذنا أف ثقة كمنا لكف شيء، عنو
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 ساحة عف تغييبو إلى عمدوا الذيف والمستبديف السجاف نفوس في والخوؼ الرعب
 .الجماىير حركة وعف الفعل

 وصماـ السممي، النضاؿ رمز قحطاف، دمحم/ الجسور والمناضل لألستاذ الحرية
 .الشريفة الوطنية السياسية المعارضة أماف

 وذىب المستبدوف، تساَقطَ  وقد.. شامخاً  أبياً  حرًا،.. قحطاف يا نمقاؾ غداً 
 .رجعة غير إلى االنقالبيوف 

 في المخفييف ورفاقو قحطاف المناضل مع لمتضامف العالـ أحرار لكل دعوة
  .االنقالب سجوف 

 .قريب والنصر

 .هللا بإذف القيود ُتكَسرُ  وغداً 

ػ(طزتػطحاسظظػطحاسظ)ػاضطططريػرضي.ػأ

 تعكس شنيعة جريمة عاميف مف ألكثر تغييبو واستمرار قحطاف دمحم اختطاؼ إف 
  .اإلنساف بحقوؽ  المعنية والعالمية المحمية والمواثيق القوانيف بكل االنقالبييف استيتار

 السياسية الحياة أْثرت التي الشخصيات أبرز مف واحد قحطاف أف مضيفاً 
 وطموحاتو الشعب إلى انحازوا الذيف السياسييف برزأ مف يعد وأنو اليمف، في والمدنية
 بضرورة الجماىيرؼ  الوعي خمق في بارزاً  دوراً  ولعب والنيوض، التغيير في وآمالو
 .التغيير

 قحطاف اختطاؼ أف إلى" قحطاف مع التضامنية الحممة"لػػ تصريح في وأشار
 الغمبة واقع تكريس لصالح السياسة وأدوات الديمقراطية عمى االنقالب إطار في يندرج
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 وجماعات المميشيات بقاء لضماف أساسياً  رافداً  يشكل الذؼ الواقع وىو والحروب،
 .المدنية والبرامج األحزاب محل وحموليا العنف،

 ممارسة إلى اإلنساف حقوؽ  ومؤسسات المنظمات كافة "المعمرؼ "  ودعا
 وزميمو ،الصبيحي دمحمو  المواء الدفاع ووزير قحطاف، دمحم عف لإلفراج الضغوطات

 .االنقالبية المميشيات لدػ المختطفيف وسائر رجب وفيصل ىادؼ، منصور ناصر

ػ(ودغاديػحػوشيػظاذط)ػاضحطغديػتوسغق.ػأ

 السياسي، الطغياف طويالً  جاىد الذؼ العالمي واإلنساف اليمني، السياسي قحطاف
 الفكرية بنيتو وحمحمة الطغياف انتفاشات تقزيـ في بالنضاؿ حافالً  سياسياً  عمراً  وبذؿ

 المشترؾ اإلصالح ورجل سياسي، محفل كل في المستقبل صوت كاف. والمؤسسية
ف الوطف، فرقاء وحولو معو يمتقي الذؼ الجامع الوطني  الرؤػ  في معو اختمفوا وا 

 في المدني التوجو ومعاني الوطف لقضايا االنتصار في يوماً  يتوافَ  لـ والتوجيات،
 .اليمف

د الفرقاء يجمع الذؼ المشترؾ لقاسـا قحطاف كاف  واحد ىدؼ نحو جيودىـ ويوحِّ
 النظاـ كاف وقت في المدني الحر اليمف بناء في والتفكير المستبد، الحاكـ إسقاط ىو

 والمدنية والسياسية القبمية اليمنية والمكونات الكيانات كل في الفرقة يبذر االستبدادؼ

 في السممي التعايش وميندس السياسي اعاإلبد رجل نتذكر نتذكره، عندما قحطاف
 اليمني المجتمعي الحوار فكاف ورؤاه، تصريحاتو في الفارؽ  إحداث عمى القادر اليمف
 وألجل؛ السياسي وجياده حممو، كاف باتفاؽ يمني سياسي مشروع مالمح ورسـ ىمو،
 سياسيًا، بتعريتيا العائمة، جذور ىز عمى اإلصالحي السياسي قحطاف عمل ذلؾ
برازىا اليمني، الوعي في تقزيمياو   باب في ثغرةً  فاتحاً  مكياج، بال مشوىة عارية وا 
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 أحد قحطاف كاف الذؼ الثورة شرارة إلطالؽ الشباب اقتحـ الذؼ شباط/فبراير لثوار
 .أيقوناتيا مف وأيقونة رجاالتيا

 قحطاف، األستاذ مف اليمف في السياسي المشيد خمو يتمنى أو أحد يتصور لـ
 الكثيف حضوره فرض كرجل العميقة ونقاشاتو اإلبداعية وأفكاره الفاعل بحضور
 النظاـ وشكل ،اليمف بمستقبل يتعمق حوار أؼ في المحورية وشخصيتو المستقل،
 تحاصر قحطاف أفكار ألف ؛الطائفي وحميفو العائمي النظاـ ىدد المدني، السياسي
 يقصد ،(سريعاً  وستزوؿ شةانتفا إنيا) عبارتو زالت ما طموحيـ وتيدد أفكارىـ،
 .تقمقيـ المسمحة الجماعة الحوثي

 لمتاريخ، حاذقاً  وقارئاً  عميقًا، مفكراً  كاف بل عاديًا، سياسياً  رجالً  قحطاف يكف لـ
 بأىمية مؤمف إنو اليمف، مستقبل تيـ التي المصيرية لمقضايا عامة تصورات لديو

 اآلِمف البقاء أيقونة التعايش في ويرػ  اليمف، مستقبل رسـ في والمدني السممي العمل
 .المستقبل نحو

نما ومحبيو، وذويو أىمو عف ليس قسراً  قحطاف دمحم يختفي اليـو   اليمف عف وا 
 جار الشييد السياسي رفيقو مع أسسو الذؼ التعايشي السياسي مشروعو عمى لو عقاباً 
 في ىنيةالذ صورتو وتحجيـ العفاشي، االستبداد جذور ىز في وجرأتو عمر، هللا

  اليمنية السياسية المخيمة

 موجعة صريحة وعباراتو كالرعد، مدوية كالشمس، واضحة كانت كمماتو 
 وتصديو لشعب انتصاره وضريبة موقفو ثمف يدفع اآلف وىو واالنتيازييف، لممتممقيف
 .العفاشي االستبداد لمواجية
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 المقاصد دأح قحطاف بيت كاف العاصمة، ”الحوثعفاشي“ االنقالب أسقط عندما
 الحقد إلخماد الصور؛ وأخذ الرئيسة، األىداؼ مف ىدفاً  نومو لغرفة والدخوؿ الرئيسة،

 .السممية شباط/فبراير ثورة أياـ قحطاف تصريح مف عفاش قمب في يغمي كاف الذؼ

 تمارسو والمدني، والحزبي السياسي العقوؽ  مف طويمة سنوات تمضي اليـو
 في أصبحا حيث الصبيحي، والوزير قحطاف ياسيالس مع الشرعية المسؤولة الجيات
 إطالؽ ألجل سياسي أو عسكرؼ  جاد عمل وال ليـ، ذكر ال الذيف المفقوديف عداد

 والعسكرية السياسية الشرسة الواجية كانا المذاف وىما حالتيما، مف التثبت أو سراحيما
 .الشعب حقوؽ  عمى مفاوضة أو مواربة دوف  االنقالب بوجو وقفت التي

 ال الوسطى، المناطق جغرافية إلى ينتمي ألنو وطني؛ نضالي رمز اليـو طافقح
 خططو يكرس عسكرؼ  تيار وال ألجمو، تقاتل شمالية قبيمة إلى يستند لـ لو، بواكي

 .قائده إلطالؽ

 مستوػ  إلى يصل لـ الذؼ المستقبل لعالـ ينتمي المقيور، لمشعب ينتمي قحطاف
 في والمتطفموف  المغنـ، حدود عف تقف التي القبيمة وأ إليو ينتمي الذؼ الحزب تفكيره

 .مريضة حكومة جيفة عمى كاليواـ الرياض
 والصبيحي قحطاف ممف يتحوؿ أف أكبر وعار الصمت، ىذا يستمر أف عار
 ثـ السياسية، المفاوضات أثناء إال ُتذكر ال سياسية ورقة إلى والكممة الرأؼ ومعتقمي

 الاليكات، مف الكثير لحصد الشخصي البروفيل صورة أو المنسية، الدواليب إلى ُتعاد
 اإلقصاء خانة في ويصنفو تقاعسيا ويرصد الحكومة، سموؾ يراقب اليمني فالشعب
 وحل في المتوحش والسقوط الخيانة، درجة إلى ترتقي التي الوطنية لمرموز المتعمد
 .البشع االنتقاـ



108 

 

 مف عارية أصبحت ميترئةال شرعيتنا بيا تتعمل التي المستيمكة العجز لغة
 عمى ويسيطر الميداف في إنجازاً  يحقق فمف الواقعي، المنطق مف ومجردة المسؤولية
 يمارس ومف عجزه، قبوؿ يمكف ال موجعة اقتصادية بمفاتيح ويمسؾ يوميًا، األرض
 لمبيموانييف القرارات ويصدر اإلدارة فوضى ويمارس ممنيجًا، فساداً  اليومي العبث

 .أولوياتو في الوطنييف المخفييف ليس واإلصيار األبناء مف والمقربيف والمتممقيف
 مسؤوليتيا قسراً  والمخفييف المختطفيف أف تدرؾ شرعيتنا، تنتظر ماذا أدرؼ  ال
 أميف استشياد خبر انتظرت كما استشيادىـ خبر تنتظر أف عمييا ىل 

 الرجوؼ؟؟
 لنجعميا ،القانوف  خارج لوالقت االختطاؼ جرائـ ضد لنعممو الكثير ويدنا بيدىا
 والدولية، اإلقميمية والمحافل الصحف في األبرز والحقوقي اإلعالمي العنواف والمواقع

 تعمميا أخرػ  وسائل وبيدنا مدني، ومجتمع وأحزاب سياسييف مف الشارع ليتحرؾ 
  .المقاومة

 الوسطى اليضبة إلى ينتموف  ال ممف كثر وغيرىما والصبيحي ،قحطاف لماذا 
 !الميميشيات؟ سجوف  بيـ تتكدس جنوبيةوال

 والمقطاء الحثالة فيو ليبقى أبنائو؛ وأنبل رجالو، خيرة مف يفرغ أف الوطف قدر إنو
 .بمستقبمو يعبثوف 

 (اضدضغيػاضرذادػبحزبػاضػغادي) اضصبغحيػأدغبػ.أ

 تعمل أف" المتحدة األمـ" الصبيحي أديب" السمفي الرشاد بحزب القيادؼ دعا
 دمحم واألستاذ الصبيحي محمود عف لإلفراج المختطفيف بند وخاصة اراتياقر  تنفيذ عمى

 .محماًل األمـ المتحدة "مسؤولية حياتيـ وكل المختطفيف ا،ورفاقيم قحطاف
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 عف اإلفراج أجل مف بالتدخل؛ والحقوقية واإلنسانية الدولية المنظمات وطالب 
 فيما التحقيق تتولى لجاف وتشكيل وصالح، الحوثي جماعة لدػ المختطفيف كافة

 إلى بعضيا تصل طويمة فترات منذ لو يتعرضوف  وما سجونيـ، في لو تعرضوا
 .سنتيف
 المنظمات واجب عمى" قحطاف مع التضامنية الحممة"لػػ تصريحو في وشّدد 
 بقضية" الشرعية حكومتنا" بتذكير تصريحو مختتماً . الكبيرة ومسؤوليتيا المحمية

  المختطفيف،

 اإلنسانية المساعدة ألسرىـ تقدـ وأف إطالقيـ، ألجل ؛جيودىا تبذؿ أف" مطالباً 
 .عائمييـ اختطاؼ جراء المطموبة والرعاية

ػ)إرالطي( اضطدطديػظصر.ػأ

 دمحم دمحم" األستاذ الجسور الوطني المناضل اختطاؼ عمى مّرا كامالف عاماف
 الحوثي جماعة قبل مف لإلصالح؛ اليمني لمتجمع العميا الييئة عضو" قحطاف
 .صالح هللاعبد  عمي المخموع والرئيس المسمحة

 كبير دور لو كاف مخضـر كسياسي قحطاف عمى شخصية وبصفة صالح يحقد
 تخميق في عمر جارهللا الشييد مع المشترؾ الوطني العمل في واضحة وبصمات

 .العربية المنطقة مستوػ  عمى السياسي العمل تاريخ في نادرة وطنية تجربة

 فساد وجو في الشجاعة والنضالية البطولية مواقفو ثمف قحطاف دمحم ستاذاأل يدفع
 بناء في وتطمعاتو الشعب صف إلى وانحيازه والتوريث، واالستبداد العائمي الحكـ
 .والعدؿ المتساوية المواطنة دولة الحديثة، دولتو
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 ىـر رأس وأفّ  صالح، نظاـ في الخمل مكامف كشف في سّباقاً  قحطاف كاف 
 تغيير أو تقدـ أؼ إحداث المستحيل مف يظل تغييرىا وبدوف  الكأداء العقبة ىو اـالنظ
 .العائمي لمنظاـ قمق مصدر وأحاديثو تصريحاتو كانت قد بالفعل،  اإلطالؽ عمى

 لـ لو مبكر وقت في كيذه قناعة إلى توّصل رصيف كسياسي قحطاف يكف لـ
 لمعمل ونظرتو منظومة، إطار في الرجل مع ،مختمفة مسارات في سار قد يكف

 في كشوكة الفاعمة الوطنية لمقوػ  لمبالد صالح إدارة طبيعة ومعرفة المشترؾ الوطني
 .ثمف مف ذلؾ كّمف ميما استئصاليا ينبغي الحمق

 عممية مف صالح تمكيف دوف  والحيمولة ،التغيير عجمة تحريؾ سبيل وفي
 المقاء عف قوؼ  مرشح لتقديـ ؛المشترؾ بأحزاب الدفع في الرجل أسيـ التوريث،
 ومثميا ـ،ٕٙٓٓ العاـ في الرئاسية االنتخابات في صالح مع حقيقية لمنافسة المشترؾ
 تربعو بعد بصالح أطاحت والتي ـٕٔٔٓ العاـ في السممية الشباب لثورة االنضماـ

 االستبداد، تكريس ضدّ  لمنضاؿ حياتو قحطاف كّرس ،عاماً  ٖٖ مف ألكثر الحكـ عمى
يماناً  المشترؾ، والتعاوف  التوافق ثقافة لتجسير وسعى  البمد عمى الحفاظ بأىمية منو وا 

 .العنف إلى انزالقيا دوف  والحيمولة

 قحطاف ظلّ  عنيا، خيار ال إنسانية كقيمة بالحوار العميق إيمانو منطمق ومف
 المستقبل؛ مالمح رسـ في عمييا لمبناء مشتركة صيغة إلى لموصوؿ رفقائو مع يسعى
 الذؼ المأزؽ  مف لمخروج اليمنييف أماـ المثمى الفرصة ىو الوطني الحوار رمؤتم فكاف

 .إليو البالد صالح أوصل

 اإلمامة بخنجر مجروح وطف عف نيابة االنقالب زنازيف في قحطاف يقبع
، ي غرسو الذؼ الخنجر ىذا المسمـو  ىذا السنيف، مئات قبل األمة، بخاصرة الّرسِّ



111 

 

 والذؼ األخير الحوثي جماعة زعيـ خطاب عنو فكش قصائيإلا الساللي المشروع
 .تنظيفيـ يجب الذيف واألعداء المنافقيف خانة في الجميع اعتبر

 ومعتقالت زنازف  في أسرتو أفراد عف وتغييبو قحطاف اختطاؼ استمرار إف
 .الشباب وثورة السممي النضاؿ في الريادؼ دوره مف انتقاـ ىو المميشيات



 ػاضذبغريػطحطد.ػأ

 الختطاؼ الثانية الذكرػ  نيساف،/ أبريل مف الخامس الثالثاء، اليـو يصادؼ
 قبل مف صنعاء اليمنية بالعاصمة منزلو مف ،"قحطاف دمحم" البارز، اليمني السياسي
 ومنعوه جبرية، إقامة عميو فرضوا أف بعد مجيولة، جية إلى واقتياده حوثييف مسمحيف

 .ألياـ الخروج مف

 أنو رغـ مجيواًل،" قحطاف" مصير يزاؿ ما اختطافو، عمى عاميف مرور ورغـ
 بفاعمية وشارؾ اليمنية، السياسية القوػ  داخل اعتداالً  األكثر األصوات بيف مف كاف
 الحوثيوف  فييـ بمف استثناء، دوف  اليمنية التيارات ضـ الذؼ الوطني الحوار في

 .العاـ الشعبي المؤتمر حزب في صالح هللاعبد  عمي السابق الرئيس وجناح

 أحزاب بيف المشترؾ المقاء وىندسة السياسي بالعمل" قحطاف" اسـ واقترف 
 فاعل دور لو وكاف صالح، هللاعبد  عمي السابق الرئيس نظاـ ضد اليمنية المعارضة

 .العربي جالخمي ودوؿ المتحدة األمـ برعاية الوطني الحوار مجريات في ومؤثر

 األسرة إف :أمنية لدواعٍ  ىويتو كشف عدـ طمب ،"قحطاف" عائمة في مصدر يقوؿ
 بالصبر وتتسّمح وقوية تماسكةم لكنيا عاميف، مرور بعد القمق مف حالة تعيش
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 تفيد معمومات أؼ تتمقَ  لـ" العائمة أف( مونيتور يمف)لػ حديث في المصدر وأشار
 أو حالتو، أو صحتو عمى تطمئف ألف ؛قيقيةح فرصة ُتعطَ  ولـ االختطاؼ، بمكاف
  .تطمينات مجرد

نسانية، حقوقية منظمة مف ألكثر ذىبنا :وتابع  منيـ نجد لـ أسف بكل لكننا وا 
 .سنتيف منذ قسراً  الوالد إخفاء بخصوص جديد أؼ أو لمقضية، الكافي التفاعل

 

 (حػوشيػظاذط) اضظطراظيػطودى.ػأ

 التي لألزمة كمخرج السياسة بأدوات مؤمنا بقي قحطاف دمحم األستاذ" إف :ؿيقو 
 أف(: مونيتور يمف)لػ وأضاؼ .أيضاً  فييا وتوّرطوا اليمف الحوثيوف  بيا وّرط

 عرؼ ما في لإلصالح ممثالً ( قحطاف) ىو بقي فيما صنعاء مف خرجوا السياسييف"
 السياسي؛ الحل باب الباب، ىذا وػ بجد يعتقدوف  ال االنقالبييف لكف موفمبيؾ، بحوار
 .مكانو يعرؼ أحد ال باب خمف وأخفوه بيتو، باب قحطاف عمى اقتحموا لذلؾ

 المنظورة الجرائـ أىـ مف واحدة" قحطاف دمحم اختطاؼ قضية أف" النمراني" ويعتقد
 جيدا. ىذا يدركوف  وىـ واالنتياكات، بالجرائـ المميء الحوثييف سجل في

  (يوصحغػصاتب)ػاضطضغيػعطدان.ػأ

 سياسية بشخصيات تصطدـ عندما مأزؽ  في تقع الحوثي جماعة أف يرػ 
 أىدافيا لتحقيق كوسيمة؛ السالح حمل عدـ عمى الحرص كل تحرص واجتماعية
 .الخاصة وغاياتيا السياسية

 العنف، إلى كثيراً  لجأت المسمحة الجماعة" إف :بالقوؿ ذلؾ عمى ويستدؿ
 في وحصارىـ حقوقيـ، ونيب واغتياليـ، وتعذيبيـ، ومالحقتيـ، خصوميا، وتصفية
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 حرص لطالما الذؼ قحطاف دمحم اليمني العمالؽ عمى ينطبق األمر وىذا منازليـ،
 وما كانت التي السياسية والمكونات حزبو لجأ ما إذا كارثية نتائج اليمف تجنيب عمى
 مع باشرةم مواجية في ودخمت السالح، حمل إلى الحوثي جماعة مع تختمف زالت

  .ٕٗٓٓ منذ المتمردة الحوثي جماعة

 مف أكثر والسالـ والسمـ القمـ يحمل الذؼ السياسي مف تخشى الحوثي جماعة 
 .البندقية أماميا يحمل آخر طرؼ أؼ

خفائو قحطاف اختطاؼ عمميةإف   مف ورعبيـ خوفيـ بسبب إالّ  تأتِ  لـ قسرياً  وا 
 أقمقيا ،الحوثي جماعة مرمى في سياسيةً  أىدافاً  سّجل لطالما الذؼ الرجل ىذا

 مف المستمرة المطالبات مف الرغـ عمىو  .البمد في السالـ عمى وحفاظو بالسياسة،
 وضع عف تكشف لـ اليـو حتى الجماعة لكف قحطاف بإطالؽ اليمنييف وغير اليمنييف
 مف الجماعة ىذه خوؼ عمى يدلِّل األمر وىذا سراحو، إطالؽ عف فضالً  الرجل
 المجتمعية سواءً  الجيود تكثيف إلى بحاجة األمر وىذا المعتقل، خارج كاف إذا قحطاف

 بيدؼ ؛الدولية المنظمات لمطالبة واإلنسانية والحقوقية الدبموماسية أو السياسية أو
 سراح إطالؽ عمى تنص التي الدولية القرارات لتنفيذ الحوثي جماعة عمى الضغط

 .المختطفيف

 مف بتواطؤ المسمحة الحوثي جماعة اجتاحت ،ٕٗٔٓ أيموؿ/ سبتمبر ٕٔ ومنذ
 وبعض صنعاء العاصمة صالح، عمي السابق الرئيس عمى محسوبة عسكرية قوات
 منصور ربوعبد  المنتخب الرئيس مغادرة إلى أدػ ما البالد؛ في الرئيسية المدف
 .البالد وحكومتو ىادؼ
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 طيفوالناش السياسييف مف العشرات اختطاؼ إلى الحوثي مسمحو وعمد
 .الزيارات عنيـ ومنعوا سرية سجوناً  وأودعوىـ لمجماعة، المناوئيف والصحفييف

   :حقوقية لمنظمات تقارير وتقوؿ

 تمتـز فيما وحمفائيـ، الحوثي مسمحي يد عمى لمتعذيب يتعرضوف  المختطفيف إف
 .المختطفيف ممف حياؿ الصمت الجماعة

 ضد عربياً  عسكرياً  حالفاً ت السعودية قادت ،ٕ٘ٔٓ آذار/ مارس مف ٕٙالػ وفي
 .وصالح الحوثييف

 إلنياء وحكومتو ىادؼ الرئيس مف طمب عمى بناء جاء إنو :الرياض تقوؿ 
  .الشرعية وعودة االنقالب



 

ػاضطروطيػغوظس.ػأ

 عمي ضد نبيل كفارس وحيداً  وقف ضاؿ،الن أبجديات قحطاف دمحم عّممنا كفارس
 محراب في راكعيف الجميع غدا حيف الحرية آيات يتمو شجاعاً  كاف صالح، هللاعبد 

: صارخاً  الجميع أماـ وقف القوؿ، عمى أحد يجرؤ يكف لـ حيف وفي. الطاغية
  .الرئيس في المشكمة

 يكف ولـ ،"تماماً  حساباتنا خارج صالح إف" :قاؿ ٕٔٔٓ نيايات وفي طيبًا، كاف
  .يموت ال الشيطاف أف يدرؼ 

 .جديد مف قحطاف لدمحم فييا أستمع دقائق خمس مقابل عمرؼ، بنصف أقايض



115 

 

 ..قحطاف نور لبعض أحوجنا ما

ػ(اضغطظيػاالذتراصيػضضحزبػاضطرصزغظػاضضجظظػرضو) اضداططيػرغبان.ػأ

 شنعاء ةجريم قسراً  خفائووا ،قحطاف دمحم الوطني السياسي اختطاؼ عممية مثمْت 
 األخالقية والقيـ ،والقوانيف الشرائع كل - فاضح نحو وعمى - فييا انتيكت

 .واإلنسانية

 يمثل قحطاف دمحم/ البارز السياسي إخفاء االنقالب عصابة استمرار أف الشؾ
 .االنقالب بمغو الذؼ األخالقي واالنحطاط اإلفالس ذروة

 الناقدة الكممة الوحيد حوسال ،سياسة رجل إال يكف لـ قحطاف دمحم فالمناضل .

 المتشدؽ الدولي المجتمع وعمـو المتحدة واألمـ الحقوقية المنظمات صمت إف
خفائيـ والصحفييف السياسييف اختطاؼ االنقالب قوػ  استمرار إزاء اإلنساف بحقوؽ   وا 
 .ادعاءاتيـ زيف ويفضح عار، وصمة يمثل قسراً 

 مقاومة وفي واالجتماعي وطنيال النضاؿ في االستمرار ىو اليـو المطموب إفّ 
 الدولة بناء في اليمني الشعب وتطمعات ،الثورة أىداؼ تحقيق حتى االنقالب؛
 .الوطني الحوار لوثيقة وفقا االتحادية؛ الديمقراطية مخرجات



 )طدغرػطصتبػاضذئونػاالجتطارغظػواضططلػبتطز(ػاضصؼاضيػرسغػظ.ػأ

 أو جـر بدوف  ،مقيوراً  القضباف خمف يقبع الذؼ ذلؾ المحنؾ، ياسيالس إنو 
 األصحاب جحود مف أيضاً  ويعاني السجاف، وىمجية األمراض مف يعاني محاكمة،
  .الدرب ورفقاء والخالف
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 وىو طيفو ذكرػ  بمخيمتي ويمر والتعذيب، لإلىانة يتعرض زنزانتو في أتخيمو 
  .بصنعاء ـٕٓٔٓ إبريل في تمت تمفزيونية، مقابمة معو نجرؼ  أمامنا

 بال صحفيات منظمة إنتاج مف المشترؾ المقاء عف وثائقي لفيمـ كانت المقابمة
 وغيظاً  غضباً  وأتميز فأتألـ والصادقة، المخمصة القوية كمماتو اآلف أسترجع ،قيود

  وحرقو.

 إليو نظرؾ يمفت ما فأوؿ قحطاف دمحم المربي باألستاذ يمتق لـ ولمف لمعمـ 
 وقفت تحدث فإف عقمؾ، في يرتسـ مريح انطباع .ووقاره وبشاشتو وتواضعو اطتوبس

  .عنده الرؤية ووضوح عقمو ورجاحة لفكره إجالالً 

 السياسة بيف يجمع وىو ،بو تميز الذؼ وأسموبو حجتو وقوة بالغتو بؾ تحيط
 المقاء في كأعضاء جميعاً  يجعمنا كاف الذؼ األسموب وىو والسخرية، الفكاىة و الثقيمة

 باىتماـ صالح المخموع ضد تصريحاتو ننتظر السابق لمنظاـ وكمعارضيف المشترؾ
  .وليفة

 لعدة لممشترؾ الرسمي الناطق تصريحات ومحاصرات مناورات كانت لقد ،نَعـ 
 بالجنوف  المخموع تصيب كانت صدورنا، غميل تشفى كانت ما بقدر ،قحطاف سنوات

  .باليذياف دأليب اإلطار عف وتخرجو واليستيريا

 مف وتنبعث والمسؤولية، الصدؽ آيات تكمِّمو وحديثو بارع معو والمتحدث ال ِلـَ 
 الجباف الخائف يفتقده ما وىو والمنطق، والتحدؼ الحرية وقيـ الوطنية عبق ثناياه بيف

 ؟؟..المخموع

 ترتكبيا التي الحرب جريمة عمى فقط ليس ىذه يتناول في سأركز  اليوـ حقيقة
 الذؼ السياسي الرأؼ سجيف بحق صالح هللاعبد  وعمي لمحوثي التابعة شياتالميمي
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سقاط ،والشرعية الشعبية اإلرادة عمى لالنقالب التصدؼ إالّ  جريرة مف لو ليس  وا 
 وأعراضيـ دمائيـ واستحالؿ ،المواطنيف وقتل ،المحافظات واحتالؿ ،العاصمة

  .ومقدساتيـ وممتمكاتيـ

 بحق المشترؾ أحزاب كل بو قامت الذؼ الضعيف دورال عف كثيراً  أتكمـ ولف 
نما ،قحطاف  السممية نضاالتو مف ميـ وجزء قحطاف وصايا مف وصية سأتناوؿ وا 

 .عمييا نحافع أف يجب التي

 ، ـْ  الوطف في تجربة كأوؿ المشترؾ المقاء تجربة عف مطوالً  معنا تحدث لقد نَع
 األفق في االنسداد بعد وانفراجة وأمالً  السياسة، عالـ في فارقاً  شكمت العربي،
 في المتباينة األحزاب المشترؾ ضـ ،ـٕٓٓٓ العاـ بداية رافق الذؼ السياسي
 الدرب رفيق مع المشترؾ لمقاء الميندس وكاف والفكر، والثقافة واأليدلوجيات التوجيات

 اجإخر  في جوىرياً  دوراً  صالح غدر أيادؼ اغتالتو الذؼ الكيالي عمر هللا جار الشييد
 ىذا مثل الحقاً  لو مقابالً  حياتو الخروج ىذا ثمف دفع ،السممي .النور الى الكياف ىذا

 وعظاـ أنياب لكسر العسكرؼ؛ النضاؿ ولحقو ،لمنضاؿ األساسية الركيزة التكتل
 والقرار والثروة بالسمطة واالستفراد والتوريث التمديد ىوس عمى والقضاء االستبداد
 والحرية. لمتحرر قرباناً  قدـ الذؼ ،المقاييس كلب الباىع الثمف السياسي،

 هللا جار روح خطفت، المشترؾ إنشاء منذ عاماً  ٗٔ مرور وبعد ،يقدـ مازاؿ
 مف حتى أسرتو منع وتـّ  ،قسرياً  فُأْخِفي السجف إلى قحطاف دمحم جسد وخطف ،عمر
 مفاأل سجوف  في واإلىماؿ التعذيب تحت سنتيف ورزح عميو، االطمئناف أو زيارتو
  .الخاصة القومي
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 المحاوالت وجو في معو وَمف وصمد الظمـ وجو في قحطاف دمحم الثائر ثارَ  لقد 
  .الداخل مف تصّدعو و وتمزيقو، المشترؾ لفكفكت المستميتة

 التي السياسية التسوية إلفشاؿ ؛المخموع محاوالت كل وجو في قحطاف ثار
 وىّدد الوفاؽ حكومة إفشاؿ حاوالتم أماـ وصمدَ  الشعبية، الشبابية الثورة أعقبت
  .ومكتبو قصره إلى فسيزحف عميو ثار أف بعد الشعب بأف المخموع

 باالنتفاشة فوصفيـ والمحافظات صنعاء اجتياحو بعد الحوثي قحطاف ىاجـ 
  .زواؿ إلى التي

 السمـ باتفاؽ لمقبوؿ يمثمو الذؼ اإلصالح اليمني التجمع وحزب قحطاف اضطر
 وقد األىمية، الحرب ىو البديل أف يعمـ ألنو السالح؛ تيديد تحت تـّ  الذؼ والشراكة
نما االتفاؽ، ذلؾ رفض قحطاف ألف ليس كانت  عمى انقمبا والمخموع الحوثي ألف وا 

  ...شيء كل ابتالع وأرادا االتفاؽ

 بأكممو والوطف التاريخ ذلؾ ومنذ ٕ٘ٔٓ/ إبريل/ ٗ في الحر الثائر ُخِطف 
  .تأثيره ويقلّ  شظىيت والمشترؾ ،مخطوؼ

 صفقة بعقد رغبتو عف يوميف قبل الحوثي الممؾعبد  يفاالنقالب زعيـ أعمف لقد
 ضمف مف قحطاف دمحم يكوف  أف ونرجو ،الشرعية وحكومة الحوثييف بيف لألسرػ  تبادؿ

 الظالـ وجو في يرفع ولـ ،يوماً  السالح يحمل لـ فيو حرب، أسير ألنو ليس ،الصفقة
 .الحر ولسانو القمـ إالّ  والطغياف والظمـ واالستبداد والساللية ةوالعنصري والتخمف

 تالعب الذؼ العفريت كف مف حذر فقد ،السجيف األستاذ بو ختـ بما وأختـ 
 التي الحرب بسبب ارتدادية ليزة يتعرض الذؼ المشترؾ مصير ومعو البمد بمصير
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 لدػ واالبتزاز والجشع ،الخارجية االستقطابات وبسبب البمد، عمى نقالبيوف اال يشنيا
  .أحزابو بعض

 المشترؾ أداء في وضعف وتشّع، وانقسامات خمخمة إلى أدت التي اليزة ىذه
  تتدارؾ أف البد

 إذا وخصوصاً  قادمة تسويات أية عمى سمباً  سينعكس الحاصل التمزؽ  فنتائج
 في اآلخر الطرؼ مقاِبلَ  طرفاً  ومّثلَ  ،لمثورة الرئيس الحامل كاف المشترؾ أف عرفنا

  .المعنية الدولية القرارات وفي التنفيذية وآليتيا الخميجية المبادرة

 ضد ألننا ليس ُتغتفر لف جريمةفتمؾ  يضيع وبذؿ ضّحى َمف ُجيد ُتِرؾ إف 
نما، السياسية التحالفات  المرحمة تستقرّ  حتى يجمعنا أف البدّ  المشترؾ المصير ألف وا 

  .األقل عمى

 المشترؾ المقاء تطوير عمينا سبق مف وتضحيات تلنضاال الوفاء باب ومف
 النظاـ إرساء وىي أجميا مف انطمق التي الميمة الستكماؿ القوػ  كل ليضـ ؛وتوسيعو

 مشاعاً  ممكاً  لتصبح والسمطة؛ والثروة القرار وتحرير والديمقراطي، االتحادؼ الجميورؼ 
 .مصمحتو أجل ومف لمشعب

 بالضغط واالجتماعية والمدنية السياسية القوػ  وكل المشترؾ أحزاب كل نطالب
 والمواء ،والصبيحي قحطاف، دمحم سراح إلطالؽ واإلعالمي؛ والسياسي الجماىيرؼ 

 نقدمو الطمب وذات وغيرىـ،، والصحفييف الناشطيف مف المعتقميف وكل ،ىادؼ ناصر
 مورست التي االنتياكات كل ورفض عنو، قحطاف يتخلّ  لـ الذؼ الجميورية لرئيس
 .المحظة حتى صفو في إليو ينتمى الذؼ الحزب ومعو واقفاً  وظل ه،ضد
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ػ.)اضطدتذارػاإلرالطيػضطحاسظػتطز(اضداططيػرزوزػ

 في نتحدث كنا إب، مدينة في الحماطي عمار الصديق منزؿ إلى الطريق في
 إلى نشير وكنا ،غامضة مخاوؼ ساورتنا األميرة نقطة مف اقتربنا عندما ،السياسة
 ،الحوثي لجماعة المناىضيف مف لمكثير"  مصيدة"  إلى تحوؿ الذؼ منياأل الحاجز

 في وكاف قحطاف دمحم الحوثيوف  أوقف الحاجز ذلؾ فعند ،الضحايا آخر قحطاف كاف
 إلى ،ذلؾ بعد وجوده يصادروا أف قبل ،صنعاء إلى وأعادوه ،عدف مدينة إلى الطريق
  .اليمف في سةالسيا خريف ويبدأ ،ضوء بال مغارة

 أعتاب عمى اليمف كاف ؛قحطاف دمحم اختطاؼ سبقت التي القصيرة الحقبة في
 كاف فعندما ،البمد ىذا في مدىشة ثورية لحالة السياسة مكنت ،شاممة تغيير عممية
  :الجماىير يكاشف قحطاف كاف ،األكبر نجمو إلى السمطة لتوريث العدة يعد صالح

 إيقاؼ إلى سارعوا ،الديموقراطية:  أمل مف دينال تبقى ما لمصادرة يخطط المص
 ففي ،لصالح الصداع تشبو التي القمق مف حالة يشكل الصوت ىذا كاف .الجنوف  ىذا

 مخيمتو في وتنكمش ،شيء كل مف عارياً  نفسو يرػ  صالح كاف قحطاف دمحم عيني
  .والفشل العجز مشاعر مف بيا ويحتمي ،خمفيا يتحصف التي القوة تمؾ

 تعريةل ؛قحطاف وتفرغ ،بالسخرية السياسة وامتزجت ،المعارضة سموبأ تطور
 كاف ما إلى"  البيض"  سعر يعيد أف صالح قحطاف تحدػ المرات إحدػ في صالح
  .البيض سعر تخفيض في صالح وفشل ،" رياالً  عشروف "  سابقاً  عميو

 بالجنود محصنة مدينة وكانت ،صنعاء الحوثيوف  اجتاح قحطاف اختطاؼ قبيل
 المحظة في ،الدولة ابتالع خطر لمواجية السالح ىذا يتدخل لـ ،العسكرؼ  والعتاد
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 زؼ  ترتدؼ التي المميشيات قررت فقد ،جيشاً  يمتمكوف  ال أنيـ اليمنيوف  اكتشف األخيرة
 الذَ  ،تاريخي مشيد أسوأ في ،صالح جانب إلى تقف أف المعسكرات في الجيش
 دمحم أما، مسبوقة غير بوحشية لالغتصاب تتعرض صنعاء كانت ،بالبكاء اليمنيوف 
  .طويالً  تدـو لف التي"  الحوثية االنتفاشة عف يتحدث ذىب فقد قحطاف

 بمساعدة الحوثي مميشيات لمواجية ؛األنقاض تحت مف اليمنيوف  سينيض الحقاً 
 الناس ويردد ،المميشيات ىذه سحق عمى العربي الطيراف سيعمل ،عربية دوؿ عشر
  .طويالً  تدـو لف انتفاشة:  قحطاف مقولة

 المساوغ  ىذه بكل اليمف ترػ  ال بيضاءَ  ومخيمةً  ُصمبًة، روحاً  قحطاف دمحم يمتمؾ 
 سيئة جماعة أف يعتقد ألنو ؛انتفاشة إنيا: الحوثية عف قحطاف قاؿ ،نتخيميا التي

 السياسة لرجل نموذج أيضا وقحطاف، اليمف مستقبل عف تعبر أف يجوز ال كالحوثي
 العصابات كانت فحيف لذا ؛القيرية والغمبة القوة منطق إلى االنحناء يقبل ال الذؼ

 ،ضوء بال مغارة في قحطاف دمحم كاف ؛بالبارود الناس وتخضع ،المدف تجتاح الحوثية
  .أو في المنافي إّما في السجوف  قحطاف أمثاؿ يكوف  كيذا شائو مشيد ففي

 المنطقي غير مف ،لسياسةا تنشد جوىرىا في عسكرية عممية بإزاء اآلف نحف
 الحقل إلى اليمف إعادة في ميمتيا الحرب تكمل أف قبل سياسية عممية عف الحديث
 آِخر بفناء مرتبط برمتو واألمر ،المغارة في قحطاف ودمحم ،معتقمة فصنعاء ؛المدني
 انتصار عف لإلعالف صنعاء قمب في منصة عمى قحطاف ووقوؼ الحوثي مقاتمي
 .باتالعصا عمى السياسة
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ػ(ردنػخضغجػطؤددظػورئغسػ،وصحغيػ،صاتب) اضذودريػخاضد.ػأ

 الحوثييف استمرار عف العالـ سكوت" الشودرؼ  خالد" الصحفي الزميل استيجف
 رجب، يصلف والمواء ،منصور ناصر والمواء صبيحي، محمود لمواء القسرؼ  اإلخفاء

  .الشرعية أبطاؿ رباعي"بػ وصفيـ الذيف قحطاف دمحم المخضـر والمناضل

خفائيـ اختطافيـ جريمة عمى السكوت إف :وقاؿ  اختطافيـ جريمة عف تقل ال وا 
 ليا، التابعة والمنظمات المتحدة األمـ مف تراخي"بػ وصفو ما الشودرؼ  وانتقد، نفسيا
 .األركاف كاممةمت قسرؼ  إخفاء جريمة يتجاىموف  وأنيـ

 رباعي" إلى برسالة" قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة لػ حديثو الشودرؼ  واختتـ
 جبينكـ عمى وقبمة والبطولة، الشرؼ وساـ تستحقوف  مف أنتـ": "الشرعية أبطاؿ

 ".الوطف لحظات مف لحظة كل والعار الخزؼ  فعمييـ خاطفوكـ أما الطاىر،

 

ػأ ػضضحزبػاضطرصزغظػاضضجظظػورضوػدغادغظ،ػظاذطظ)ػطرريػأحطدػجطغضظ.
ػػ(اضغطظيػاالذتراصي

 استفادت التي الوطنيو والقامات الشخصيات أىـ مف واحدٌ  قحطاف دمحم إف :قالت
 بالشراكة تؤمف مستنيرة وفكرية سياسية عقمية صاحب فيو ،التاريخ تجارب مف

  .السياسية الخالفات لحسـ القوة واستخداـ الغمبة وثقافة عنفال وينبذ والحوار،

 لذلؾ االنقالبي؛ المشروع أماـ رئيسة عقبة يشكل كاف قحطاف إف: "وأضافت
خفائو باختطافو االنقالب مميشيات قامت  يدركوف  ألنيـ ؛السياسي المشيد عف قسرياً  وا 
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يقاؼ تعرية عمى وقدرتو تأثيره  قياميـ بعد الوطف بحق ثيوالعب التدميرؼ  مشروعيـ وا 
 الشخصيات أبرز مف وىما المتوكل الممؾعبد  دمحم. ود ،الديف شرؼ أحمد بتصفية
 ."المستنيرة الوطنية

 االنقالب عمى صالح والمخموع الحوثييف شّجع الدولي المجتمع تواطؤ أف وأكدت 
 وكل ني،الوط الحوار ومخرجات الخميجية، والمبادرة المنتخبة، الشرعية السمطة عمى

دخاؿ السياسية التوافقات  الوطنية الرموز واختطاؼ عبثية، أىمية حرب في اليمف وا 
  .قحطاف دمحم السياسي القائد رأسيـ وعمى السممية فبراير ٔٔ لثورة

 الدولية، والمنظمات الحر العالـ االشتراكي الحزب في القيادية وطالَبْت  
 جميع عف اإلفراج يتـ حتى ؛بيفاالنقال عمى بالضغط المدنى المجتمع ومؤسسات
 ووزير قحطاف، دمحم :رأسيـ وعمى ،السرية سجونيـ في قسراً  والمخفييف المختطفيف

 .ىادؼ منصور ناصر و ،رجب وفيصل الصبيحي، محمود الدفاع

 ،قحطاف لدمحم رسالة مرعي جميمة السياسية الناشطة وجيت حديثيا ختاـ وفي
 ."المعتقل الوطف داخل سجناء ونحف الحر، السجيف أنت"  :قالت حيث

 

ػ(اضضاضدػطنػصوت)ػطحدنػرضيػطحطد.ػأ

 ،الشخصية لحريتو سافراً  انتياكاً  فقط يكف لـ ،قحطاف دمحم الثائر السياسي اعتقاؿ
نما  عيةالجم لمذات مييناً  انتياكاً  مّثلَ  ،والتمرد االنقالب قوػ  قبل مف اعتقالو وا 

  .الوطنية

 عمى فائقة قدرة قحطاف أثبت ،والحرب االنقالب سبقت التي السنوات فخالؿ
  .كّمػػًا وتجربة العصرية الديمقراطية الدولة آفاؽ إلى الضيقة الحزبية القوالب مغادرة
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 الحضور ألق مف المزيد لو أضافت المشترؾ المقاء أحزاب باسـ كناطق الرجل
 قحطاف وضعْت  بالمقابل كانت إغراء مف فييا ما عمى المفردات وىذه ،واإلعجاب

  .العسكرؼ  القبمي العائمي النظاـ لنقمة كيدؼ

 المدني اإلنساف قحطاف لماذا:  اعتقالو عمى عاميف مضي وبعيد اليـو أسأؿ
 المسالـ؟ األعزؿ

 الرجل سيرة في والتدقيق التمعف مف أكثر يستمزميا ال اإلجابة تأكيد بكل 
  .والسياسية وريةوالث النضالية

 الدولة مشروع إنو ،مشتركاً  وطنياً  ىماً  حمل أّنو لقحطاف يحسب األحواؿ كل ففي
 في ومؤثرة ميمة أحداث مف تالىا وما ،الشباب ثورة أثناء واضحاً  تجمى الذؼ الحديثة
  .السياسي االنتقاؿ عممية مضمار

ر قمة قيادات مف واحدٌ  قحطاف إف :القوؿ فيكفي  مع المواجية رتصدّ  ليا ُقدِّ
 ورمزيتيا داللتيا ليا ثورية أيقونة منو صنع الثورؼ  المشيد وتقدمو ،وأتباعو النظاـ
 وقيـ مبادغ مف يمثمو مّما انتقاماً  ،منو لمنيل واالستعباد التخمف بقوػ  دفع ما ؛الوطنية
 لكفاحيـ، وحبساً  ف،اليمني لثورة اعتقاؿ ىو قحطاف اعتقاؿ وباقتضاب، ليا مؤرقة
  .والمساواة والعدؿ المواطنة دولة في لحمميـ ياكاً وانت

 وقفيا الميميشيات وأرادت عاـ ألف مف ألكثر تمتد طويمة نضاؿ مسيرة نَعـ
 الكفاحية مسيرتيا رموز أىـ أحد باعتقاؿ المتمثل وىجيا وبإطفاء ،مدمرة شعواء بحرب

 المناضل ،والمداىنة والمخاتمة الخذالف أشكاؿ لكل المعارض الجيورؼ  وصوتيا
 .قحطاف دمحم " نسافاإل السياسي
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ػ اإلرالم(ػزغر)و اإلرغاظيػطططر.أ

 الراعية والدوؿ المتحدة األمـ المقدمة وفي الدولي، المجتمع اإلعالـ وزير دعا
 لمكشف ؛فاالنقالبي عمى ضغوط وممارسة يعالسر  بالتدخل اليمف، في السالـ لعممية
 لقد وقاؿ. عاـ بشكل والمختطفيف المعتقميف وكافة يف،السياسي المعتقميف مصير عف

 مف مريب صمت ظل في اإلجرامية ممارساتيا في االنقالبية الميميشيات تمادت
 .الدولية والحقوقية اإلنسانية المنظمات

 السياسي لدوره الدولي المجتمع ممارسة ضرورة عمى اإلعالـ وزير وشّدد
 وفي الدولية الشرعية قرارات تطبيق خالؿ مف اليمف، في القائـ الوضع في واإلنساني
 وفي المعتقميف، سراح إطالؽ عمى صراحة ينص الذؼ ،ٕٕٙٔ القرار مقدمتيا
 والسياسي الصبيحي، المواء/ الدفاع وزير رأسيـ وعمى السياسييف المعتقميف مقدمتيـ
 ،رجب فيصل والمواء ىادؼ، منصور ناصر والمواء ،قحطاف دمحم األستاذ/ المخضـر

 االنقالبية الميميشيات الستمرار الشديدة إدانتو عف اإلرياني معمر اإلعالـ وزير وعّبرَ 
 بمناسبة وذلؾ واإلعالمييف؛ والحقوقييف والناشطيف السياسييف مف اآلالؼ اعتقاؿ في

  .قحطاف دمحم المخضـر اليمني سيالسيا اعتقاؿ عمى الثانية الذكرػ 

  "سبأ": اليمنية األنباء لوكالة تصريح في اإلرياني وقاؿ

 محمود الركف المواء الدفاع ووزير ،قحطاف اعتقاؿ في الميميشيات استمرار إف
خفاء وغيرىـ، رجب فيصل والعميد ،ىادؼ منصور ناصر والمواء الصبيحي، سالـ  وا 

 عمييا يعاقب حرب جريمة بأنو اإلنسانية، تالمنظما وعف أىالييـ عف مصيرىـ
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 السمطة عمى انقمبت التي الميميشيات ىذه وحشية مدػ لمعالـ ويثبت الدولي، القانوف 
 فسادا. األرض في وتعيث وعاثت المنتخب، والرئيس الشرعية

 الالإنسانية الممارسات تصريحو، معرض في اإلرياني، الوزير واستعرض
خفائيـ اآلالؼ احتجاز في والالأخالقية  مف وعدد صنعاء في سرية سجوف  في وا 
 مف المحمية المنظمات بعض تنقمو ما إلى وأشار أىالييـ، عف بعيداً  المحافظات،

 إلى أشار كما المعتقموف، بيا يمر السوء في غاية إنسانية أوضاع عف معمومات
 جاتوزو  أميات وتنفذىا نفذتيا التي االحتجاجية والوقفات االعتصامات سمسمة

 استمرأوا الذيف السجانيف قبل مف صاغيةً  آذاناً  صرخاتيـ تجد أف دوف  المعتقميف،
 تميز كانت التي والقيـ األخالؽ بكل ظيورىـ وراء والرمي الناس بمعاناة التمذذ

 والمواثيق الدولية؟ والعيود فما بالنا بالقوانيف اليمنييف،

 (ردنػودراةػرضطاءػرابطظػرئغس)ػظاذرػبنػرطار:ػاضذغخ

 لنحو القسرؼ  باإلخفاء وصالح الحوثييف استمرار" ناشر بف عمار" الشيخ استنكر
 ومشايخ واألكاديمييف الصحفييف مف لالنقالب المعارضيف مف" شخص آالؼ خمسة
 والمواء ،الصبيحي محمود المواء :رأسيـ وعمى الجامعييف، واألساتذة والدعاة العمـ

 .رجب فيصل والمواء قحطاف، دمحم واألستاذ ،منصور ناصر

 الدولي والمجتمع خاصة، المتحدة األمـ مسؤولية" عمى السياؽ ذات في مؤكداً 
 بالقرار أممياً  والمرفوض عدوانيًا، المفروض االنقالب فرع المعتقالت ىذه كوف  عامة،
 .الوطني الحوار ومخرجات الخميجية المبادرة واتفاقية ٕٕٙٔ األممي

 السجوف  ىذه زيارة في دورىا مباشرة" إلى تحدةالم األمـ إلى الدعوة موجياً 
 أيضاً  أنيا مؤكداً  ،"سراحيـ إلطالؽ الجاد السعي بل معاممتيـ، حسف لضماف
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 فئاتو، بكافة اليمني الشعب تمثل والتي الشرعية، وحكومة التحالف دوؿ مسؤولية"
  .والمختطفيف والمصابيف والجرحى الشيداء حقوؽ  السيما

 مف آالؼ ثالثة أف إلى" قحطاف دمحم مع التضامنية لحممةا"لػ تصريح في وأشار
 حاالت" إلى الفتاً  صنعاء، العاصمة في يتركزوف  مختطف آالؼ الخمسة أولئؾ

 السوء في بالغة ظروفاً  يعيشوف  وأطفاؿ نساء وسجوف  قسريًا، ومخفييف اختطاؼ
 .والوحشية والقسوة

ػ"(ػدابػًا"ػاإلظدانػحػوقػ)وزغرةػطذؼورػحورغظ.ػأ

 السياسي قضية إزاء الدولي المجتمع لموقف أسفيا عف" مشيور حورية" برتع 
 وقاموا سنتيف قبل صنعاء بالعاصمة منزلو مف الحوثيوف  اختطفو الذؼ قحطاف دمحم

 الحكومة في السابقة اإلنساف حقوؽ  ووزيرة الشييرة الحقوقية وقالت. قسراً  بإخفائو
 عمى الكافي الضغط يمارسوف  وال ضعيف، موقفيـ الدولي المجتمع إف :اليمنية

 . بامتياز حقوقية قضية في المميشيات

ف   التعسفية االعتقاالت موضوع ألف فعاليتيـ؛ ويشل مصداقيتيـ يجرح" ىذا وا 
 .اإلنساف حقوؽ  أولويات سّمـ في يأتي والتعذيب القسرؼ  واإلخفاء

 التي ياألمم لممبعوث" المكوكية الجوالت" أسمتو لما استيجاف بميجة وعبرت
: مستدركة ،"المتحدة األمـ تعبير حسب األطراؼ مختمف مع" المقاءات فييا يجرؼ 

 القيادات كبار فييـ بما المعتقميف موضوع في ُيذكر جيد أؼ يبذلوف  ال لكنيـ"
 .اإلنساف حقوؽ  ونشطاء واإلعالمييف واألمنية والعسكرية السياسية

 الدولية المواثيق كل أفّ " قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة"لػ تصريحيا في مؤكدة
 وزمالئو، قحطاف السياسي بحق والحوثيوف  صالح بيا يقـو التي األفعاؿ ىذه تديف
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 ضد الجرائـ مف تعتبرىا كما ظرؼ، أؼ وتحت اإلطالؽ عمى مبررة غير وتعتبرىا
 .اإلنسانية

 (اإلظدانػحػوقػضدراداتػاضغطنػطرصزػرئغس)ػظططانػشادمػطحطد.ػأ

 عمييا يسيطر التي والمناطق بصنعاء السجوف  في يرزحوف  آلالؼا" أف أوضح
 لالنقالب معارضتيـ بسبب ؛واعتقاليـ اختطافيـ جرػ  معظميـ وأف والحوثي، صالح

 العاصمة عمى سيطرتيـ بعد االنقالبيوف  انتيجيا التي لمممارسات ورفضيـ وأىدافو،
 حسابات تصفية طارإ في واعتقاليـ اختطافيـ تـّ  بعضيـ أف إلى إضافة صنعاء،
 حسب - قحطاف دمحم اإلصالح حزب في السياسي القائد حاؿ ىو كما ،سياسية
 -توصيفو

 الركف المواء يتقدميـ عسكريوف  قادة أيضاً  بينيـ مف أف التذكير نعماف وأعاد
 منصور ناصر الركف والعميد رجب فيصل الركف العميد وزمالؤه الصبيحي محمود
 ولكف عنيـ الفورؼ  باإلفراج ومطالبتو األمف مجمس قرار شمميـ أف سبق والذيف ىادؼ
 والمثقفيف والسياسييف والمفكريف الصحفييف مف العديد عف فضالً  جدوػ، دوف 

 .والعسكرييف والمحاميف

 سجف استمرار إلى" قحطاف دمحم مع التضامنية الحممة"لػ تصريح في مشيراً 
 رئاسة مف صادر بحكـ تسنوا عشر مف أكثر منذ المسجوف " المرقشي" المواطف

 .صالح" حكـ أثناء الجميورية

 بوجو العضوية دائمة ودولو األمف بمجمس ممثالً  الدولي المجتمع" أف مؤكداً 
 العسكرييف القادة عف باإلفراج المتعمقة قراراتو تنفيذ بمتابعة ومطالب بل ،مدعو خاص

 .بقراراتو المشموليف والسياسييف



129 

 

 ىي مدعوة اإلنساف حقوؽ  بحماية المعنية قميميةواإل الدولية المنظمات أف كما 
 ، ختطافاتالوا، عتقاالتالا ىذه استمرار تجاه اإلنسانية مسؤولياتيا تحّمل في األخرػ 

 وشريكيـ الحوثييف نقالبييفالا قبل مف اليـو تتواصل التي والسجف حتجازالوا
داً  ،"صالح"  تنفيذ عمى يعمل بأف التحديد وجو عمى األمف مجمس مطالبة عمى مشدِّ

 بقراراتو، المشموليف والعسكرييف السياسييف والقادة بالمعتقميف يتعمق ما وخاصة قرارتو
 والمختطفيف المعتقميف كل عف اإلفراج بسرعة المطالبة في اإلنساني واجبو إلى إضافة

 جرػ  مّمف العديد وقتل اختفاء وراء كاف َمف كل مع الدولي بالتحقيق المطالبة مع
 حقوؽ  انتياكات وقف عمى العمل األمف مجمس واجبات مف ألف ختطافيـ؛وا اعتقاليـ
 .اوراءى ويقف وقف َمف كل ومحاسبة اإلنساف

 (ودغاديػصحاسيػصاتب) اضذطبيػربود.ػأ

 ألنو ليس.. اليمف في( ٔ) رقـ السياسية الشخصية قحطاف دمحم األستاذ سيظل
 القضايا بأكثر افيالثق يصل الذؼ الديناميكية ورجل السياسي المراس صاحب
 تكريس محاوالت لكل تتصدػ التي الشخصية ألنو بل الوطنية، الساحة عمى حساسية

 حيث المخموع، نظاـ سموكيات تجاه القوية تصريحاتو كانت ذلؾ وعمى االستبداد،
 دفع الذػ األمر صالح، لنظاـ وأرؽ  قمق مصدر القوية أطروحاتو خالؿ مف أصبح
 مميشيا في صالح وجد وقد السجف؛ في بو والزج العتقالو بدأب االنقالبية المميشيا
 قحطاف اعتقاؿ في الرئيس المتيـ ىو بينما الرجل، مف والتشفي لالنتقاـ بغيتو الحوثي
 ونظامو لصالح إزعاجاً  الرئاسية ٕٙٓٓ انتخابات عقب تصريحاتو مثمت الذؼ

 .وزبانيتو

 والجيش العاـ ىذا تأتي طافقح دمحم األستاذ العتقاؿ الثانية الذكرػ  فإف وعميو
 األىمية مف ويبقى االنقالب، ودحر التحرير طريق عمى صنعاء أبواب يطرؽ  الوطني
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 قضية بمستوػ  يكف لـ والخارج الداخل في الحقوقية المنظمات دور أف ننوه أف بمكاف
 تفاعميا عدـ السياسية القوػ  بعض عمى نعتب كما بعدالتيا، الجميع شيد الذؼ الرجل
 تجاه والمناطقي السياسي الفرز عمى لألسف وعممت قحطاف، دمحم المناضل يةقض مع

 .المعتقميف قضايا

 شرقو الوطف لقضايا يتصدر كاف قحطاف دمحم األستاذ أف الجميع نذكِّر أف يبقى
 المناسب المكاف في السياسي الموقف اتخاذ في الماىر وىو .وجنوبو شمالو وغربو
 بالجممة يتكمـ أف ينسى وال يضاىى، ال بحذؽ اراتوعب ويختار المناسب، والزماف
 أرباب مف كثير السياسية بحنكتو شيد وقد والمطافة؛ الظرافة بروح المفعمة السياسية
 .واإلقميمي المحمي المستوػ  عمى السياسة



ػ)طدؤولػإرالطيػسيػحصوطظػاضذررغظ(ػاضططراظيػطحطدػ.أ

 ُيعمِّـُ  عمِره طيمةَ  ظلَّ  الذؼ الرجلُ . .أحد عنو يعمـ ال حيثُ  المنسّييف بيف ؾىنا
ـُ في المعتقل ،الحريةَ   .اإلىانة مشروعِ  يدِ  في القوـِ  عزيزُ  ،ينا

 سجفٍ  أؼ وال مكاِنو عف أحدٌ  يعمـ ال ،البالدِ  في األكبر الحزبِ  في األبرز القيادؼ
 ،األخبار كلّ  عنو ُقطعت والسياسةِ  ؿِ النضا حضفِ  في عاَش  الذؼ الكيلُ  .يؤويو
  .ىوّية بال سّجافٍ  يدِ  في قسرياً  يختفي

 وقعَ  بطلٍ  وأؼَّ  ؟ قبضِتو في رجلٍ  أؼَّ  يعرؼ كاف إف أتساءؿُ  ،سّجاِنؾ في أفكِّرُ 
 ؟ أسِره في
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 وفي ،الرجاؿ أشباهِ  عندَ  مخطوفةٌ  كمُّيا والرجولةُ  ،المعتقل في مقيدةٌ  كمُّيا الحريةُ 
  .أسيرًا بال مذكِّرِة اعتقاؿ ،أسيراً  األجياؿِ  أستاذُ  وقعَ  لةِ الجيا يدِ 

  ؟!قحطاف دمحم دمحم/  األستاذ أيف يدرؼ  أحد ال

 يدَ  مدَّ  ولطالما ،الناَس  بجاِىو ساعدَ  ولطالما ،وسيطاً  كافَ  طالما الذؼ وىو
  .العوف 

 ُتعّمُميـو  البطولةَ  ُتميُميـ الرجاؿِ  قموبِ  في أيضاً  ولكّنؾ ،الُمعتقل في أنتَ 
 .التضحية

  .قبل مف تُكف لـ كما حاضرٌ  وأنتَ  ،الغيابِ  في أنتَ 

جفِ  في أنتَ    .السور خارجُ  العبوديةِ  وكلُّ  ،أنتَ  حيثُ  الحريةُ  ،ُحراً  السِّ

  ..البطل أيُّيا

  .قيوَدىـ َنسفتَ  وقد إالّ  ،الُمعتقل مف تخُرج ال

  أبداً  الشامخُ  أيُّيا عميؾَ  سالـٌ 



ػاألحطديػأطغن.ػأ

 فييرب أوينيب يخاؼ عصابة زعيـ أو حرب، مجـر قحطاف دمحم/ األستاذ يكف لـ
  !اختطفوه؟ فمماذا النيب، في يشارؾ أو

 وتحقيق وشخصيتو لذاتو يعمل يكف ولـ السياسة، أسواؽ في نخاساً  يكف لـ
 عميال يكف ولـ عة،جما أو لحزب يعمل يكف ولـ الشخصية، وطموحاتو مصمحتو
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 شعب لمصمحة يعمل فيو ذلؾ، كل ييمو وال ذلؾ كل يكف لـ طائفة، أو لدولة وتابعا
بطاؿ حق إلحقاؽ ويعمل ،ووطف تتغير وأمة   .باطل ىو ما وا 

 أو ذلؾ، عمى لعابو ويسيل مطامعو تكبر ولـ وسياساتو، مواقفو تخفت فمـ ولذلؾ
 مع يتجو ولـ المزاج، حسب توجييو فيتـ ذلؾ مف ألؼ مرتيناً  يكف ولـ بو، وُيقاد يؤخذ

 .الرياح تجاها

 يتبع ذليالً  عبداً  يكف ولـ قيمة، وال رأؼ دوف  ذليالً  تابعاً  فيكوف  خواراً  جباناً  يكف لـ
  .ذلؾ عمى يجبروه أف يستطيعوا ولـ يتبع فمـ ولذلؾ فيطيع؛ يسمع و يتجو حيث سيده

 والمغريات، المصالح أماـ ذوبوي يميث طامعاً  أو الثمف رخيص عبداً  يكف لـ
  .مستحيل فذلؾ وجاه، منصب أو وثروة بماؿ يشتروه أو يغروه أف يستطيعوا فمـ ولذلؾ

 والحاجة األذػ يصيبيـ بأف وعشيرتو أىمو مف بعده َمف عمى يخاؼ يكف لـ
 ،هللا سبيل في ييوف  شيء كل وأف ،هللا بيد واآلجاؿ األرزاؽ بأف يؤمف ألنو بسببو؛
 ما بغير قيمة وذؼ ميـ غير شيء وكل والكرامة، الحرية مف أغمى ليس شيء وكل

 .السياسييف مف غيره وبيف بينو فارؽ  فيناؾ. تحقيقو إلى يسعى
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 اخلامس الفصل

 األحزار تغزيداتالعمالق يف 

 :اضغدوطي

 أسوار يحطـ ومعوال اإلنقالبييف ىمجية لمقاومة رمزا قحطاف يا ستظل -ٔ
 التاريخ. وراء بعنصريتيـ ويرمي اءاتيـادع عاىات ويطمس سجونيـ

 ال تافية إنتفاشة مف بأكثر ليسوا أنيـ -تعالى هللا بإذف - ستثبت األياـ إف -ٕ
  ..!أكثر وال أقل

ػ:(اضوزراءػرئغس)دزرػػبنػربغدػأحطد

 الصبيحي محمود/المواء الدفاع وزير اعتقاؿ واستمرار المميشيا االنقالبية صمف
 .السالـ في رغبتيـ عدـ يعكس قحطاف دمحم و رجب وفيصل منصور وناصر

 :ردنػإصالحػإرالطغظػرئغس

 أكبر ميندس أنو نخبرىـ عمييا أبناءنا سنربي التي الوحيدة المدرسة قحطاف 
 .النضاؿ وأيقونة المشترؾ المقاء عمرا التحالفات

 :)طحغظػردنػاألدبق(رذغدػوحغد

 يجمدوا ذواتيـ ال أف المظموميف عمىو  ُكثر اليـو المظموميف فإ قحطاف عممنا -ٔ
ضافية ولكف عمييـ أف يتعمموا كيف إ ظمـ بسياط أمثاليـ المظموميف أو

 يصرخوا بشكل موحد في الظالـ والظالـ وحده.
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 .حقوقكـ الكثير مف عمى لتحصموا ؛أوىامكـ ضحوا ببعض أف قحطاف عممنا -ٕ
 الواحد. الرأؼ بوىـ الواحد وضحوا الحزب بوىـ ضحوا

ػ:اضؼدغاظيػاضرشغبربدػػاضصحغي

 مشترؾ عف البحث ..الفرقاء قطيعة مع ال: قحطاف -دمحم السياسي مدرسة مف
. مع ولغة حوار حتى  الخصـو

ػ:حاتمػأبوػرارفػاضصاتب

 والحوثي المخموع أزعج ما ىو اآلخر عمى المنفتح المدني الصوت ..قحطاف
 وغيبوه. فاعتقموه

 :(برغطاظغاػسيػاضغطنػدغغر)ػظططانػغادغن.ػد

 واذا باالطمئناف، شعرت معو اتفقت إذا الرفيع الطراز مف سياسي طافقح دمحم 
 باالطمئناف. أيضا شعرت معو اختمفت

  :األذرفػاضضهربدػ

 سجوف  في يقبع الذؼ قحطاف دمحم األستاذ ةوالمدني والتعايش السالـ لرجل الحرية
 عاميف. منذ الميميشيات

 :أظطمػجطالػ

 القضية بقحطاف نكبر ونحف الوطنية بأبعادىا مرتبطة مسألة قحطاف قضية -ٔ
 والفكر. والذات والموقف

 فيو إشفاؽ موضع إلى الكبيرة الوطنية قضيتو بتحويل قحطاف -دمحم نيـز لف -ٕ
 والسجاف. السجف تتجاوز قضية
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ػ:دطغدػاضضواء

 عميو. يحقدوف  لذلؾ الناعمة االنقالبية المميشيات خطط أفشل قحطاف     

 اضباريػرضيربدػػ.أ 

... اإلباء روح األمة في يبعث مغوار سدكأ يمضي القضباف خمف..قحطاف
 …النضاؿ معالـ فييا ويحي

 …المستبد عمق بو طاؿ لظى الى الدرس أحالوا قد تالميذؾ فإف سيدؼ ميال

 …المشروع وتالشي..العدة انقضاء حسابات ضمف العد تسارع مرغما

 مكيدة دبر أف يـو ماحق دبور أتوف  في الحسبة بو ذىبت…الغضنفر البعبع -ٔ
 نورؾ صفحات بطي كفيمة وىجؾ شعمة إطفاء محاولة أف منو ظنا..اعتقالؾ
 …األحرار درب ينير كضياء المرسل

 حد الحرية شجر ويسقي..األرواح ميج يداعب خاصا ربيعا ستظل -ٕ
 ....االرتواء

 ..وقالئد حرزا كمماتؾ ستظل…وقصائد سفرا حروفؾ ستظل

 األصداء فتتوارػ  نصدح المنابر وعمى ..التبتل بنا طاؿ روحؾ محراب في -ٖ
 ...حضورؾ حاؿ

 حزامػطظصورػ

 قحطاف كمنا

 ؟؟ قحطاف تغيب مف المستفيد مف -ٔ

 !!!!نفسو يطرح سؤاؿ
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 والورقة، المرقة ءفقيا السالطيف، مفتي ،المصالح عبيد ،الحروب تجار ،والجواب
 ،نصرؼ الع الساللي التخمف مشروع وحممت الجيل ىواة ،القانوف  خصـو ،والصدقة
 .لمشعب االستقرار يحبوف  ال ،مف الخبيث

 والمدافع ،المستضعفيف أمل وتطمعاتو ليمومو والحامل ،الشعب سـاب الناطق -ٕ
 أبناء كل تطمعات عف السممية الطرؽ  بكل ،والمحارب ،والمنافح ،والمرافع
 العظيـ. اليمني الشعب

 ناطقيةالم مف والوطنية ،الصوص مف الثروةو  ،العصابة مف الدولة حامي -ٖ
 التطرؼ. مف عتداؿواال العنصرية، مف والتعايش

 ،خالفاتنا حل في عقولنا نستخدـ كيف عممنا ،الظمـ مناىضة عممنا ألنو -ٗ
 .القرار اتخاذ عقبات لتجاوز آلية الحوار مف نجعل كيف

 ،اإلنساف بحقوؽ  المعنييف كل مف ،المخجل الصمت ىذا ،التاريخ سيستنكر -٘
 والشخصيات ،والجماعات ،واألحزاب ،يئاتوالي ،المنظمات فم ،وحريتو

 خفاءا  و  اختطاؼ في ،االنسانية ضمير تيز التي الجريمة ىذه عف االعتبارية
 .قحطاف دمحم ،الوطني الرمز ىذا وتغيب

 الضغط وعدـ ،المشيودة الجريمة ىذه أماـ الصمت ىذا المخجل العيب مف
 .شرط أو قيد فورّا، بدوف  سراحو إلطالؽ االنقالبيف عمى

 رذغدةػاضػغضي

 ..وعفاش الحوثي سجوف  في المختطف قحطاف دمحم األستاذ صورة رأيت كمما

 .زيد حسف الخبيث السياسي زميمو تجرؼ سيوؿ كأنيا الشعب لعنات رأيت كمما
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ػسغصلػطظصورػاضحطغدي

 .مختطفا المدني السممي والنضاؿ السياسي والتقارب الحوار رجل قحطاف

 تؤمف وال السالـ ال تعرؼ عصابات بيد فالسج في يكوف  أف قحطاف قدر 
 .بالحوار

 سجانيو. عمى أبدية عار ووصمة لو شرؼ سجنو

 خاضدػسؤادػاضبظا

 .السياسي الحل استجداء لو يحل ال ،األوؿ السياسة رجل يختطف مف

 ربدهػرطاد

 والحمـ المستقبمي والتغيير الجماىيرؼ  والمطمب الشعبي النبض خالصة مثل رجل
 .الشبابي فوالزح السياسي

 الساعي( خمقا) الجميع عف المتسامي( خمقا) أقرانو ومف منا القريب الرجل نوإ
 اآلباء تراث حفع الذؼ الرجل طموحا( لمثريا)  المصاحب نضاال( الثرػ ) فوؽ 

 والطاغوت الجبت مقارعة في الرائد موقع وشغل واألنداد األضداد عف وتميز واألجداد
 وتواضع وصراحة صدؽ مف بو تميز بما األوتاد وتد تالعاصفا وجو في فكاف والفساد

 دمحم أنو ،الرواد والمفكريف والثائريف لممناضميف (القبمة) بمثابة كانت وبساطة وشجاعة
 أف وشانئيو محبيو جيود تثنو ولـ التوقعات ترىبو ولـ السمطة تغريو لـ الذؼ قحطاف
 في القابعيف والحرية الثورة رػ أس وكل أسره هللا فؾ .أىمو ال يكذب الذؼ الرائد يكوف 
 الطاعوف  ىذا مف الغالي وطننا أسر هللا وفؾ المتمرديف الكينوتييف االنقالبيف سجوف 
 .مبيف ونصر وسالـ بخير الوطف وداـ المعيف الطائفي اإلمامي
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 :ػاضغضائغظػدؼغلػشظاة

 سنتيف منذ المختطف قحطاف دمحم السياسي سراح بإطالؽ لممطالبة واسعة حممة
 .والمخموع الحوثي مميشيا لدػ

 .لقحطاف الحرية حممة باسـ المتحدثة - عمي لطيفة الحقوقية الناشطة مداخمة

 رائذظػطحطد.دػ

 وسياسي مفكر نوأل ؛الشامخ الوطني الطود ىذا تحتجز والمميشيات عاماف
 .االنتماء ووطني

ػػأحطدػاضذرسي

 ..تسجف وال توأد ال فكرة قحطاف دمحم

 سؤادػاضحطغريػ

 .الدماء سياسة باختطافو االنقالبيوف  فجدد .السياسة دماء تجديد قحطاف رادأ -ٔ

رادة ينطفئ، ال ثورؼ  وىج قحطاف دمحم -ٕ  ال وشموخ ثبات و تنكسر، ال صمبة وا 
،  االنقالب. لمقاومة والشجاعة القوة منو نستمد ييـز

 :اضغودغيػأظغدظ

 قحطاف دمحم

 .فتيميا ومشعل ،زندىا وقادح ،الثورة مميـ -ٔ

 الذيف النافخيف أعيف في خبا ثـ الشباب ثورة سماء في لمع الذؼ الضوء   -ٕ
 بل الجماىير، قموب في تخبو لـ أنواره أف إال الثورة جذوة إطفاء يريدوف 
 .وألقا توىجا تزداد
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 .حضغسػبنػاضخضرػ

 .القضباف وراء مف عاماف -ٔ

 الوعي نظريات يحكي عمره أنفق الناضجة، اليمنية السياسة مدرسة قحطاف
 .مناىجو ويدرس السياسي

 بكل الوطنية يعيش وىو الوطني الحوار أروقة في قحطاف دمحم عرفت -ٕ
 .الوطف سالمة خمف األحزاب بمصالح ويمقي تفاصيميا

 الفجور معاقل وداىـ قواعدىا ىذب لكنو السياسة؛ لعبة قحطاف دمحم أجاد -ٖ
 .وطنيتيـ إلى رواده مف كثير فأعاد السياسي

 معاني وتحقيق السياسي العمل سالمة أجل مف حيناف قحطاف دمحم عاش -ٗ
 .والحريات والحقوؽ  المؤسسية،

 والمفاسد المصالح بيف الموازنات فقو مف راقيا ميزانا يمتمؾ قحطاف دمحم كاف -٘
 .وتأخيرىا تقديميا فف ويحسف السياسية،

 في حريفا ،السياسية بشاراتو ممتزما قحطاف دمحم السياسي الشارع عرؼ -ٙ
 .ساتياوممار  تعاطييا

 السياسة زيف تكشف ظمت سياسية قامة ليخفوا ؛قحطاف اعتقموا إنما -ٚ
 .العمالؽ السياسي نشاطو أماـ يقفوا ال وحتى يمارسوف، التي السطحية

 وستبقى ،ناشدييا وقبمة الناضجة الوطنية السياسة مدرسة قحطاف سيبقى -ٛ
 .االمتناف عظيـ لو تقدـ األجياؿ

 فسارعوا المغتصبة المدينة أبواب عمى طميقا حرا قحطاف يروا أف أزعجيـ -ٜ
خفائو، العتقالو  .الذئاب قطيع يرعب الواعي فزئيره وا 
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 بالتعاطي وينادؼ القضباف وراء مف يثب واعيا سياسيا عقال قحطاف سيبقى - ٓٔ
 .الصبياف أرىقو بمد في الناضج السياسي

 أمػطروةػطحطدػ

 حقيرُ  كّبميـ األبطاؿ أرػ ... .لما الذؿ شعور يحاصرني

 ..النفيرُ  يؤججوُ  عزـٍ  سوػ ... .ذنبٍ  دوف  إليي يا سجيفُ 

 Saif ghalid 

 .الصالت موثوؽ  هللا وبحبل ،اليدػ برايات موصوؿ أنت -ٔ

 : قحطاف دمحم السياسي مدرسة مف -ٕ

 .الخصـو مع حتى حوار ولغة مشترؾ عف البحث. .الفرقاء مع قطيعة ال 

 .والحرية السالـ وداعية الوطنية رمز قحطاف دمحم

  .سائروف  دربو عمى الوطنيوف  لكف بوهغي

 خدغجظػاضطجغدي

 ...واألخالقي السممي النضاؿ مف متكاممة مدرسة قحطاف دمحم

.. قموبنا في حبو فغرسنا أنظارنا وعف عنا يغيبوه أف أرادوا قحطاف دمحم
 ...واحشائنا ..ووجداننا

 ...الكبير الوطف بحجـ وتضحياتو نضالو قحطاف دمحم

   ...تايِّ مُ  أف بعد السممي النضاؿ بمشروعو األمل لروحنا أعاد قحطاف دمحم

 ...بالقمـ السممي بنضالو المستقبل في لجيل قدوة قحطاف دمحم



141 

 

 :(ضظاصريضحزبػااػرامػأطغن)ظططانػاضضهربدػ

 لكل صارخ وانتياؾ اإلنسانية ضد جريمة قحطاف دمحم اختطاؼ استمرار -ٔ
 .القيـ كل مف جردىـوت لخاطفيو األخالقي السقوط وتكشف المواثيق

 واختطافو جرما، يرتكب ولـ ،والقانوف  بالدستور مكفوال حقا مارس قحطاف -ٕ  
 .عار وصمةو  ،جريمة واخفاءه جريمة

 بحقوؽ  الميتمة الدولية لممنظمات عار وصمة قحطاف اختطاؼ استمرار -ٖ 
 .المطموب بالدور تقـ ولـ تقاعست التي المتحدة لألمـ التابعة نسافاإل

  :ػ(اضجطؼورغظػرئغسػطدتذار)ػطصطغىػطهػظصر

 سيظل السياسي لمعمل المشرؽ  والوجو الحوار ورجل المدنية رمز قحطاف إخفاء
 .الوطني صوتو مف خوفا اختطفتو التي اإلمامة حثاالت يالحق عارا

 )صاتبػوطحضلػدغادي(ػاضتطغطيػغادغن

 .حياتو لمسالـ دمحم قحطاف مف الحوار إلى معتقل الميمشيا.. رحمة سياسي نذر

 الرئيس لتخميص ذكية تغطية ووفر االنقالب لشرعنة خطيرة مؤامرة أفشل قحطاف
 الجبرية. اإلقامة مف

 طوشدػاإلصالح.ػظت:

 سجف ،طميق جباف وبيف ،يمني كل حرية قمبو في حر سجيف بيف شتاف -ٔ
 .خوفو جدراف بيف نفسو

 مف إخفاؤه تـ فأ منذ متواصالً  جحيماً  تعيش أسرة لديو يمني مواطف قحطاف -ٕ
 .زيارتو مف ويتمكنوا مصيره يعرفوا أف حقيـ ومف بينيـ
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 التأليف في المشرؽ  اليمف صناعة في اليمنييف كل يعرفو اسـ قحطاف دمحم -ٖ
 منصور ربوعبد  الرئيس احتجاز عمى احتج مف أوؿ وكاف .اليمنييف بيف

 أراد تيال الشرعية عمود أنو يدرؾ ألنو ؛الجبرية اإلقامة تحت وجعمو ىادؼ
 .بيدمو ييدموىا أف االنقالبيوف 

 األسموب وىذا مصيره عف شيئاً  يعرؼ أحد ال العالـ عف مغيباً  قحطاف يبقى -ٗ
 يحمموف  الذيف اليمنييف مف عريض قطاع لدػ النضاؿ روح لكسر ؛محاولة
 .الحمـ ذات ويشاركونو قحطاف يحممو الذؼ المشروع ذات

 المشترؾ المقاء تكتل صناعة إلى اإلصالح حزب داخل تحوالت قيادة مف -٘
 في فارقاً  قحطاف شكل الوطني الحوار وبعدىا فبراير ثورة في اإلسياـ إلى

 .اليمف في العامة والحياة السياسي العمل مسار

 ويدع حياتو عمى المخاطر مف يضاعف لقحطاف مجيوؿ المصير استمرار -ٙ
 .انيوسج يد عمى تصفيتو فييا بما االحتماالت كل أماـ مفتوحاً  الباب

 الشيخ ولد سماعيلإ زميمو عمر بف جماؿ السابق األممي المبعوث أخبر ىل -ٚ
 عمر بف غادرىا أف بعد إال الحوار طاولة يغادر لـ قحطاف دمحم السياسي أف
 .ذاتو

 كاف ألنو ؛مستوياتيا أعمى في قحطاف تجاه وصالح الحوثييف ضغينة كانت -ٛ
 لنشر ؛حياتو نذر وكما ىةالمشبو  المشاريع أصحاب ألالعيب إدراكاً  األكثر
 مبكر وقت منذ برأيو صدح فقد والساللة لإلمامة المعادؼ الجميورؼ  الفكر
 .العائمي التوريث مشروع وجو في

 والعقل الحكمة أصوات أحد وىو قحطاف دمحم السياسية الحياة عرفت منذ -ٜ
 .الوطف فرقاء كل بيف والتقارب الشراكة وداعية
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 :ػاألظديػخاضد

 !ف؟قحطا دمحمأيف 

 و والمساواة العدالة و الحرية دولة في حقكـ أجل مف يناضل قحطاف دمحم كاف
 المبعوث عمر بف جماؿ يستفز و بل الحوثي و المخموع فقط ليس يستفز نضالو كاف

 إسقاط فقط ىو التغيير يكوف  أف يريدوف  كانوا مف كل و ،المتحدة لألمـ السابق
 .وحكم طريقة و نظامو إسقاط ال المخموع شخص

 : أيف دمحم قحطاف؟!بالسؤاؿ صواتكـأ وارفعوا عنو تتخموا فال

 :ػ(اضطذرقػاضعدػشظاةػسيػإرالطي)ػإدطارغلػاضضهربدػ

 الصبيحي سيـرأ وعمى والمختطفيف المعتقميف ورقة الحوثي جماعة استخدمت
 كل في ذلؾ تخف ولـ ،حقير سياسي ابتزاز ورقة وقحطاف ورجب ومنصور
 .المشاورات

 .(األدبقػاإلظدانػحػوقػوزغر)ػألصبحياػاضدغنػرز

 لكل اختطاؼ ىو ،وصالح الحوثي مميشيا قبل مف قحطاف دمحم اختطاؼ استمرار
 .السممي لمحوار رمز ىو ،سياسي رمز مجرد مف أكبر فقحطاف. باليمف السالـ فكرة

 :(اضغطظغظػضضرئادظػاضصحغيػضدصرتغر)اػاضرحبيػطختار

 و المذلة بؤس في الطغاة يقبع و ،السجف في كاف لو و شامخا الحر يظل -ٔ
 .السجف خارج ىـ و الخزؼ 
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 قمبي في  دمحم يعرؼ ال ومف قحطاف دمحم: والسياسية والحوار النضاؿ رائد -ٕ
 والمجرميف القتمة وأف االنقالب سجوف  في والشرفاء المخمصيف أف حسرة
  .أخالقي أو ديني وازع دوف  جرائميـ في مستمريف طمقاء

 طذؼورػورغظحػأ.

 !ىذا؟؟ ظمـ فأؼ سنتيف، طيمة ولدىا صوت تسمع لـ قحطاف -دمحم أـ

 األحطديػغحغيػ

 فكاف ،لحظة آخر حتى والتعايش والسمـ بالحوار متمسكا قحطاف دمحم ظل -ٔ
 .والمخموع الحوثي مميشيات قبل مف الخطف جزاؤه

 والتاريخ، لممجد عنواف قحطاف دمحم أصبح الختطافو، الثانية الذكرػ  في  -ٕ
 .والكرامة ولمعزة لمحرية نياوط ورمزاً 

 .(اضجزغرةػشظاةػػسيػصحغي)ػدطغدػثابتػدطغدػ

 المنحاز والمناضل لألحزاب العابر السياسي قحطاف دمحم اإلنساف القائد   -1
 .اليمنية الذاتية مسيرة في الوطني والرائد ،لمحرية

 المدني، السياسي لمنضاؿ رمزية يمثل قحطاف دمحم األستاذ الوطني القائد -2
 المبدد المتوىج والنبراس والفساد، الظمـ ضد الثائر لمشعب القوؼ  صوتوال

  ..والمستبديف الكينوت لظالمية

 :غطظيػصحغيػاضوردػطأربػ

 الظمـ أشكاؿ كل ضد وقفو  لخدمتو، حياتو نذر الذؼ لمشعب قحطاف انحاز   -1
 . الوطنية الدولة لبناء هشركاء مع وسعى واالستبداد

 .شعبو حقوؽ  أو مبادئو مىع يساـو ال شجاع قحطاف   -2



145 

 

 :جبرانػدغغان

 واالستبداد، الظمـ قاـو حيث السياسية، الشجاعة مف حقبة بداية ظيوره مثل 
 .باليمف التوريث لمشروع بشجاعة وتصدأ

 :ػاضطضغطيػاضضهربدػ

 والصحفييف السياسييف مف ورفاقيـ ورجب وقحطاف ناصر وعـ الصبيحي 
 تحت تنوعاتو بكل كمو الوطف أف عمى موضوعي شاىد سوػ  ليسوا والحقوقييف
 .المصادرة

 :اضضاضطيػرباس

 ..قسريا مخفي السياسي اليمف ضمير.. قحطاف 

 :اضػارديػاضبادطربدػ

 المتحدة األمـ ويعرؼ  المميشيات جراـإ يثبت عاميف منذ قحطاف المناضل خفاءإ 
 .الحقوقية والمنظمات

 :ػاضذرربيػرضيػرذاد

  .أكبر القموب في حضوره لجع لعاميف قحطاف دمحم تغييب 

 :شحطانػاضتوابػربدػ

 .وطف جرحو مف عف النـو أبعد ما

 .وطف نزفو في يرػ  قمب وجرح وفرقتيا ليمى في الجرح يستوؼ  ىل
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ػ:اضطخالسيػاضطضكػربدػاضخارجغظػوزغر

 المدنييف حق في صالح الحوثي الجراـ ورمز االنقالب لمقاومة رمز قحطاف دمحم 
 .تتالشى سماىا كما( االنتفاشة)و ينتصر سجنو في قسريا، واخفائيـ واعتقاليـ

 :رذادػاضراذدي

دمحم قحطاف الرجل الذؼ أحب الوطف وأحبو الوطف وسجنو أعداء الوطف، إذا 
 سألنا األحرار اليـو مف أنتـ ؟ سيقولوف نحف دمحم قحطاف.

 إنو رجٌل بأمة يمتمؾ روحًا صمبو ومخيمًة بيضاء ونظرًة ثاقبة لذلؾ قاؿ عف
 الحوثييف )انتفاشٌة لف تدـو طوياًل(.

 :ػاضطرغديػصدام

 .لقحطاف الحرية حممة في

 .انتماءاتنا بكل البطل ىذا وحدنا

 .المشترؾ المقاء إطار في نضالو في وحدنا

 .الشباب ثورة في ثوريتو في ووحدنا

 .موفمبيؾ في تفاوضو في ووحدنا

  .وتحريره أسره بفؾ والمطالبة اعتقالو في يوحدنا اليـو وىاىو

 Faisal Aliػضدصتورا

  .األرض ليذه القدر ثالثي الشعب قحطاف الوطف قحطاف اليمف طافقح -ٔ
 .خمفؾ كميا اليمف وحدؾ لست.. قحطاف نسل يا قحطاف أصل يا -ٕ
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 :بضػغسػاضذطغري

 .الحوثة قبل مف المنتيكة لمحرية رمزاً  قحطاف وسيظل

 ربغرػاضخوالظي:  

 يا وستبقى لمجماىير فمميما مات ذاا  و  ،بطال فسيكوف  قحطاف دمحم عاشإذا  
 .التاريخ مزبمة في موتؾ وبعد مخموعا حياتؾ في صالح

 :(وزغرػاألوشاف)رطغظػػبناضػاضيػأحطدػ

 عسكريًا. السمطة اغتصاب رفض ألنو ؛قحطاف ُاختطف -ٔ

الممبس وكل الحاجيات الحرية قبل السكف و  ،الحرية قبل لقمة العيش -ٕ
 .والتحسينات

ور ة لممعتقميف المختطفيف الشرفاء دمحم قحطاف وناصر منصالحرية المنشود
مف تمؾ  بطاؿ المغموبيف عمى أمرىـالؼ مف األومحمود الصبيحي وفيصل رجب واآل

عرافا وال قيما أ رىابية التي ال تراعي دستورا وال شريعة وال العصابات والجماعات اإل
 .نسانيةإ

مف ىؤالء المخطوفيف  ةلمدعامـ ومنظمات الحقوؽ اة األيئمف وىيف مجمس األأ
يـ رفضوا اغتصاب نال ألإسياسي بامتياز لـ يعتقموىـ لشيء خطف  ،قسرا وعدوانا

 .لسمطة عبر االنقالبات العسكريةا

طالؽ سراح ىؤالء الرجاؿ الشرفاء ف يتدخل إلأف الواجب اليـو مناشدة العالـ إ
دة عاميف عمى مرأػ رىاب لمالذؼ يقبعوف خمف القضباف وفي دىاليز الوحشية واإل

 ومسمع مف العالـ كمو.
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ف بقي فييـ عرؽ إيف دعاة الحرية والديمقراطية أنداء لكل شريف في العالـ 
 ينبض؟

ػػ:طظػاضدالمػاضحاجأ

 ستعود إلى المحراب يا قحطاف

كاف أوؿ لقاء جمعني بو في قاعة تضـ فعالية حوارية.. ىناؾ حيث يتواجد 
عند دمحم قحطاف ىي المسجد الثاني الذؼ يصمي  قحطاف عمى الدواـ، فقاعة الحوار

 فيو فروض الوطنية ويتعبد هللا في محرابو بمحبة الناس.

 لكنو عمى العكس في أثره وما غير بو مف أفكارؼ.. ،كاف لقاء قصيرا في مدتو

قحطاف قامة مف قامات العمل السياسي، ورجل يحتـر المرأة ويقدرىا ويشجعيا 
 سواء كانت مف حزبو أو غيره. عمى خوض العمل السياسي 

تشعر بعظمة الرجل مف أوؿ لقاء، وتمحع تواضعو وىو يستمع لمف يتكمـ معو 
 ويشعر كل مف يحدثو أنو اىتمامو الوحيد..

ستعود إلى قاعات الحوار يا قحطاف، ستعود إلى محراب صالتؾ ىناؾ، ستعود 
 بإذف هللا، ستعود بنصر هللا.
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 الفصل السادس

 الشعززا  العمالق يف حم
بأنفسيـ تتكّوف مدارس لمتضحية بعدىـ، ويتكوف جيل عندما يضحي الكبار 

يحِمُل ىذه الثقافة، ويزرعيا لَمف بعده.. الكبار وحدىـ يصنعوف األجياؿ بأعماليـ 
العظيمة وتضحياتيـ الجسيمة، ويخرجوف عظماء أكثر مما كانوا عميو يجروف التاريخ 

 حدؽ.واألجياؿ خمفيـ فيـ العيف وال
 ًهل ًصوٌا ٓوًا هلل كهىْ 

 ؿومُ كِٖ ّْٖت فٞب رـْْجيْ 

 اهلل ّنٖوىْ يف ًــــَ ٓنؼـوط 

 ؤً اِٗٞوٌا ٓيال ؤهفٌَا ّواػَيُْ 

 ً يبلظ اؼببِٓني اُنٌه هبٝجــخ 

 ًاُؼنيُ ًاؼبلم كيْ لبٌّ اٌُهٍ.. 

وُىمت بيا حبًا كشخصية دمحم بف  ،بيا لـ أعرؼ في حياتي كميا شخصية تعمقت 

  قحطاف.دمحم
معبرًا عف ىذا الشعور: كتبتيا لو وأذكر بعض أبيات مف قصيدة 

 ؤٗب ؤٗذ ّب فبيل كإٗذ ؽٌّزين 

 ؤؽْب كزؾْب ؤٗذ يف ؤمببئِ 

 ؤٗب ىىوح ؿنَّْذُ يف ؤكْبئٌْ 
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 ىٓنب ًؿنَ ىىوًُْْ ثلٚبئِ 

 ؤٗزْ ؽٌّزْ ٓيغيت ًؽٌاًْ 

 هِيب ًٕومت يف كِٓ ًىٌائِ 

 ذؤٗب ؿْٔخ رَرتًػ إَٗبّ زب 

 ظالؿبب ًرجش ُٖؽْبء 

 ؤٗب ثَٔخ ٓود ثإهعبء اُلٗب 

 كٔؾذ ُْبيل اؼبيٕ ًاُجإٍبء 

 ثَ ؤٗذ ىنا ؤٗب ال ؤؽلسُ ػٖ ؤٗب 

 ٗج٘ هِت هٖبئلُ ًؽلائِ 

 ؤٗب ٓؼٌْ ًزبْب ؤٗذ يف ؤؽْب 

 كٌوُ ًثني كِٓ ًيف ؤهعبئِ. 

 رؼ: كاف منيجو في الدعوة منيجًا متميز بالمرونة منطمقا مف مقولة سفياف الثو
وبالتحاقو بركب الدعوة  .فيو فقيو ابف فقيو ابف فقيو ،إنما الفقو الرخصة مف الثقة

 ،فيو يتمتع بالذكاء المتزف منذ نعومة أظافره .تألَق، وتفتحت مواىبو وترعرعت قدراتو
ىي مف فتقت قدراتو، فتعممقت في كل  لكف العمل الجماعي والمياديف الدعوية

 ياسية و الدعوية وغيرىا.الجوانب سواء الفكرية والس

 فًا شامال في كل العموـ والمعارؼ  ،كاف مطَّمعًا جيدا ال يباَرػ وكاف اطالعو ميدَّ
 يعشق القراءة بنيـ شديد في شتى جوانب المعرفة.

فني دمحم  بالشاعر الباكستاني وفي الجانب األدبي لشعراء الدعوة، وىو مف عرَّ
 شكوػ وجواب شكوػ. صيدتو الشييرةإقباؿ، وىو يمتعنا و يستمذ بقرأتو لق
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فيو ناقد حصيف بل  كما أنو نقده في بعض أبياتو وكذلؾ حبب لي شعر شوقي
وأستاذ في النقد األدبي ربما بحكـ تدريسو لمغة العربية وتذوقو لمشعر فإذا أسمعؾ 

 قصيدة تجد حالوتيا في ذائقتؾ.

 ًي موىبة بحسف بيانو، إف كاف ل ؛أنو ىو أوؿ مف فّتق موىبتي وال أخفيكـ سرا
 وتذوؽ قمبو وحالوة لسانو.

فقمت فيو ىذه األبيات: ،ذات مرة جئتو وكاف مشغواًل، فمـ يحتِف بي كعادتو 

 رُالؽنُ ْٝق اؿبٌٍ ؤهبِوْ 

 ًرزجغُ ؤٍـلَ اُنلٍ ؤّجِــوْ 

 كااكٌ رؼْنَّ ٓننُ اُٖـــــجب 

 ٕلْبً ؽجْجبً ًٓــٖ ىبِٔو 

ا الفصلوالقصيدة كاممة أوردتيا في ىذ. 

كتبت إليو بيذه األبيات عف استمرار حبي  وبعد أف عادت المياه إلى مجارييا
 حتى ال يظف أني ما زلت غاضبًا قمت لو: ؛الكبير لو

 ال روَ بِٗ ؤٙؼزو بهبب ؾبِٔذ ؽيب ًؽجَزو 

 ٌٕٕٕ اُوِت ٖٓ مٍ اؿبٌٍ ؾبب علٌرو 

 صْ ؾبّب ػبك يل فِِِّ اُنُ كًٓبً ػْوزو 

 ؽجِِّ ٖٓ بٍبهُ ًرجؼزو.ػلد يف بٝالم  

 ًوأديبًا قبل أف يكوف سياسيًا.. أما في السياسة فقد كتب عنو  كاف مربيًا ومفكرا
وأحسف مف كتب في تقديرؼ األستاذ ياسيف  ،عف تميزه في ىذا المضمار الكثيروف 

سعيد نعماف فقد أنصفو فيما قالو عنو فيو خير مف كتب عنو في الجانب السياسي، 
 ؾ يرجع إلى أمريف :والسبب في ذل
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فيي  ،مبنية عمى أسس فكرية وعقدية األمر األوؿ: إف سياسية دمحم قحطاف
 .منبثقو مف قيمو ومبادئو التي نشأ وتربى عمييا

استيعاب دمحم قحطاف لمعطيات المرحمة وظروفيا المتداخمة، األمر الثاني :
بعيدة كل ذلؾ جعل وخبرتو بطبيعة الصراع السياسي، ونظرتو ال ،ومعرفتو العميقة

 ويمد جسور الصمة مع اآلخر. ،سياستو تأخذ طابع االتزاف والرسوخ الذؼ يبني الثقة

وتقدير  ،الميزة عند دمحم قحطاف الشجاعة المنضبطة المصحوبة بالحكمة
وقد جاءت لتكسَر حاجز الخوؼ لدػ الّنَخب  ؛الموقف، فيي تأتي في الوقت المناسب

 مية والحزبية والصحفية.المثقفة، والقيادة الكارز 

وعمى أثرىا  .وحكمة التقدير السوّؼ الذؼ تمّيز بيا ،وىذه ىي الحنكة السياسية
 اختطفوه وغيبوه حقدا وجورا.

ولف يضيره ىذا بل ستغدو تضحيتو ىذه بركانا يزلزليـ ويقضي عمييـ بإذف هللا 
 .ومدرسة تعمـ األجياؿ تمو األجياؿ

فكاف في المشترؾ يجذب القموب؛  ومصداقية، يةبشفاف يتعامل مع الجميع كاف
وىذا أزعج السمطة  ليمد جسور المحمة، والتواصل؛ ليكوف اليمنيوف جسمًا واحداً 

 .آنذاؾ

 وقد عممت كل ما في وسعيا لفّؾ ىذا االشتراؾ الذؼ أسسو قحطاف مع الشييد
 جار هللا عمر" رحمو هللا".

 ًحبيبي و أستاذؼ وحبيب و أستاذ  ،لؾ كل الحب ياَمف مَمْكَت قموبنا جميعا
 األجياؿ / دمحم قحطاف. ميما تكممنا فمف نفي الرجل حقو.

ػاضصرطيطدطدػعائلػدطغدػػ/اضذاررػبػضم
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ػراطرػاضدطغديػ
 

 "ٓـب فـنذ ّب هؾٞبٕ هؾٞبَٗي" 

 ً ٌَُف َّوٜ ًَّ ٖٓ فبَٗي 

 ّب ٖٓ ؤٙلذ بىل اَُْبٍخ ٓب 

 كُوذَ ؤهواَٗيمل َٗزٞؼوُ ً  

 ًروًزنب يف ٖٗق كائوحٍ 

 ٗزٌِ ػَِ إؽيإ ؤؽياَٗي 

 ّب ِٓيْ إًٝبٕ ػيصبب 

 ً ًإّٕ ًَُّ اُنبً ؤًٝبَٗي 

 ّب ؽٌٔخ إعلاك يف كٓنب 

 ً ٓؼَِْ إًالك بٌببَٗي 

 ٖٓ ثؼلى إؽياة كبهؿخٌ 

 ُٖ شبٖ إؽياة هٖٔبَٗي 

 ً االرلبهْبد كبِّخٌ 

 ؽزَ ّْلّ اُنٖو ؤهًبَٗي 

 ُٖ ّوًغ اُزبهّـ صبْٗخً 

 بال ُريكغ كٌهوُ ّبَٗي 

 ًهٌٍ اُظالّ اٌُّْ ػبعيحٌ 
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 ّب ٌٙء ؤْٕ رـزبٍ ؤٌُاَٗي 

 ٓب هْٔخ اُلْٗب ثال هٍَْْ 

 كإهْ ؤفِ اَٗٗبٕ بَٗبَٗي 

 بْٕ ؽبٕوًا ثبؼبوة ؤؿنْخً 

 كبٌٍت ٕىَ إهٗ ؤؼببَٗي 

 بْٕ كّٓوًا ثْذ اٌُالّ كال 

 ربؼَْ ٌٌٍد اُنٍ ػنٌاَٗي 

 هَ ٓب رْبء ثٌَ ؽوَِّّخٍ 

 ًِ ال ّوٍ اُٞـْبٕ بمػبَٗي 

 هبًّ ٗلبّبد اُيٓبٕ ًًٖ 

 ًٝنبً ًٌٍف ٌٌٕٗ ٌٍبَٗي 

 ّب ؤّيب اُجَٞ اٌُجري ػَِ 

 ّؼوُ بما هّٖودُ ؿلواَٗي 

 ؤٗب ًبُجالك ثلًٕ ؤعنؾخٍ 

 كإٙق بىل ٓؼنبَُ ٍِٞبَٗي 

 ً بما فٞودُ ثجبٍ هبكْخٍ 

 ًهق اجملبى ً ٓلّ ؤؿٖبَٗي 

 اُظالٌّْٕٓ ّب ًٝين ٍوٜ 

 ً ؤػبك ثِ هؾٞبٕ ثنْبَٗي 

 ٗوٌِ ًنٌه اهلل يف ؽغوٍ 
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 ّب ٌٓٝين ال ػبُ ٖٓ ىبَٗي. 

 

 سخرػاضطزب

 ٓن ٍوهٌا اُجالكَ 

 ًؿبة ػٖ 

 ؤٌٍٞهحُ اُلٌوِ اَُْبٍِ 

 اُؼبثوًٕ ػَِ ٝوّنِ اؾبٌدِ 

 يف ربهًبِنب 

 ًاُوبثٌُٕٚ ػَِ هٕبِٓ اؼبوةِ 

 ٍِٖٓ ؤعَِ اٌُوا 

 ٓبما هؤّنب ّب ثالكُ 

 ثؼل ؤٕ ؤفلٌه ػٖ ًىظِ اُٖجبػِ 

 ٌٍٍ اؾبأٍِ !! 

 ًاهللِ ُٖ ٗنََ 

 ًُٖ ّنزبثَنب ٝجغُ اُزنبٍِ 

 ًثإٗنب ٍنظَُّ مبلوُ يف علاهِ أُٖذِ 

 ؽزَ ّؼزِِ ؼبُٖ اُنْْلِ 

 هلاٍخَ اُلَِٖ اُلهاٍِ 

 "هؾٞباااااااااااااااإُ" 
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 ّب كٓغَ اُجالكِ 

 ٍبًٍِهٖخَ اٌُعغِ إ 

 ّب ٖٓ ٗواىَ ػَِ هٌِةِ اؼببؾبنيَ 

 ًال ٗواىَ ثإُ ٓوٌٍٍّ هئبٍِ 

 ػبٓبِٕ 

 ٗؼوفُ ؤَّٕ هؤٍَيَ ّبٓـٌ 

 هؿَْ اُوٌْكِ اؾبنيٌِبدِ 

 ًؤَّٕ ٍغّبَٕ اُجالكِ 

 ثٌيلو يبْب ّوبٍِ 

 ٓب ػبكَ ٌبِيُ ٖٓ ّٖلنُ صبٓالً 

 ؤً ٖٓ ُنٌجزِو ٌّاٍِ 

 كـلاً ٍزقوطُ ٖٓ هٌْكِ اَُغِٖ 

 هبًكغواً ْٓو 

 .ًشبٌدُ فبهٝخُ إٓبٍِ 

    

 :عائلػدطغدػطدطدػاضصرطي

ْرُالؽنُ ْٝق اؿبٌٍ ؤهبِو 

 ًرزجغُ ؤٍـلَ اُنلٍ ؤّجِــوْ 

 كااكٌ رؼْنَّ ٓننُ اُٖـــــجب 



157 

 

 ٕلْبً ؽجْجب ًٓــٖ ىبُِِٔـوْ 

 رُـوكُ هْضـــــبهه يف اُنغٌّ 

 ًٖٓ مام ؤؽوكـــــو رنىِــو 

 ٌٍاؿب كٔب ٗل ثَزبٕ كغو 

 ػٖ اُجؾو ٌّٓب ًال ؤًِٕو 

 كااكٌ رٌَــــو يف فِــــو 

 ًًبك ثةػواٙوِ ّوزِـــــــوْ 

 يبتُّ ًٌُنَّوُ ـبــــــيـــــٌل 

 ًَُْ مهٌَّ إٍَ رْـِو 

 اؿبــــــٌٍ فِلو ًًْ ٍبه حبو 

 ُؼَ ٕجبثزــو رِْٔــــــــو 

 كإًهلو ٕل ٓــــــؾجٌثو 

 ًىلَّ ٓواًجَوُ ٓؼــــــٌُـُــــو 

 ًىْْ بّوام ؤٗلبٍــو 

 ًؤفوً ٓنـــو اُنُ َّإُـــوً 

 ؤؽــٌ اُلااكُ ثنبه اػبلب 

 ًإٕ ؤٌٍك اُْوٍ رإ ًِـو 

 رلؽوط ٖٓ ىٌٍ ٓب اٗزبثو 

 ًثوًبٕ ٗبه اُٚنَ ّْــؼِـُو 

 ًَريا صوْال ؽيّنب ؿـــوّوب 
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 ثجؾـــو اؿبٔـــٌّ اُزَ رضوِـو 

 ًكاه ؤًٍَ كٌم ؤعلبٗو 

 لِــوًٓو ثجبة اػبــــٌٍ ّو 

 ؤػبٕري ال ّنزيِ ّٞيب 

 ّضــــْـو ٌٓبٓنيــــــــب ٓوعِوْ 

 كٚبم ثٌضوح ؤٍواذبــــب 

 ًرـــبهَ حبْـوح ٓب ّلؼِـــــــو 

 ؤّوزَ ؽجبً هبب هـــــــجَ ؤٕ 

 يبتَّ اُــــنُ ًكُهُ ُّنثِـــــــو 

 ؤّيغو ٝيو فببهّجـــــوِ 

 ًيف ًلــو هل ثلا ْٓـــــؼُِــو 

  ؤٕ ّوٍؤّنإٍ حبيٕ بىل 

 رْظِ اؿبٌٍ ًاؿبٌٍ ّوًِوْ 

 ًٓب هْٔخ اُويو ّوزبد ؽجب 

 ًهيو احملجني ٖٓ ّوجـــــِو 

 ًًْ ؾبؼ اُوِت كهة اؿبلٍ 

 ًؤعنؾخ اُٖجـــــو ال زبِٔـو 

 ؤٓب ًبٕ ؤؽوٍ ثلغو اؿبٌٍ 

 ّجبمٍُ ثبؼبت ٓــــٖ ّجنُــو 

 بىل ؤٕ كعَ اَُِْ يف علنو 
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 ّـْٞو ٖٓ ؽيٗو قبٔـــِــو 

  ؽٚنو ٓــوهلاًرٌٍل يف 

 كااكٌ ًْٝق إٍَ َّإُو 

 ؾببما ّنٍ اؿبٌٍ ؤٗلَـــب 

 رـوك ُِؾـــت ؤً روٍِـــــو 

 رإًه ٖٓ ٌٍٝ رَيْــــله 

 ًيف كٔو اَُِْ ًْ ّضوِــــو 

 ًيف ًلو أٌُْ ًهذ اُٚؾَ 

 كُعب اَُِِْ ًاَُِْ ٖٓ ّؼوِــو 

 ربٔغ ًَ إٍَ ًاُٚنَ 

 حبغْ اٌُعٌك كٖٔ يبِٔو 

 َ اُٖجبػ كعبًًكبٗ حبو 

 رنلٌ مهبً دبٖ ّـؼــنُـــو. 

  
 طذتاقػاضراوي

 ًإٌْٗ َٗٔخ اُلْٗب ًثَٔزيب 

 ٗوب ٓضــــَ اُوثْغ ّيّل اُٖبكهني 

 ٖٓ كٌْْٚ رَزوِ إهًاػ ٓؼوكخ 

 ّنَظ اؽبِوب ًإٌْٗ حبو ػيّ 
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 ّبكًا ٖٓ اُٞيو ؤىَ اُؼيّ مهزيْ 

 ًفِْيْ يف ْٓبكّٖ اُللٍ ٕلهب 

 ذبْ ٓضَ ؤىىبه اُوثب ظبِذهٌِ 

 ًاٍزنذ دبٖ ٍجوب ٝيو اؾبجبكت 

 هًٗ اؾبوًءح هًٗ ٝبة ٓنجزو 

 ٖٓ كْٚو ٓلَّ ؤؿٖبٕ اُللٍ ػـنهب 

 اهلل يبْوٗب يف هًت ٖٓ ٕلهٌا 

 ثبٌٕٗاه ٓن فِوب رَوثَ ًٖٓ 

 اهلل يبلظيْ ٓب َٗٔخ ُضٔذ 

 ؿٖنب ثوًٍٗ ًٓب ىيد ثو اٌُههــــب 

 يًّْوكغ اُْْٚ ػنيْ ثَ ًًبوع 

 ّوب ٖٓ اَُغٌٕ ًجبها ال ّوًٕ 



 غودفػاضطػرطي

 ّـب َََٗ هؾٞبٗب ٞقٌـزقبُ

 هـل رــَّْ بفــلـبئهُ ظُــِـٔـبً ًػِـلًاٗب 

*** 

 ًؤُـقُ ُٓـؼـزـوـٍَ رـَّٔـذ بؽَـبُـزـيُْ 

 َُِِّغِٖ هَـَواً ًًـبٕ اُـٌُـَُّ بفـٌاٗب 

*** 
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 ًِٓـضـَِـيُْ ؤُـقَ ََٓغـٌٍٕ ثـال ٍجتٍ 

 ؿري اؽبُوًطِ ُـوكِ٘ اُـظـِِْ ؤؽـْـبٗب 

*** 

 ًاٗفـزـٞـبكـبدُ ػـَّٔذ ًُـََّ كائـــوحٍ 

 ًثؼل هـؾـٞـبِٕ ٙـَّْ اَُغـُٖ ػَـلٗبٗب 

*** 

 ًاؽببٝلٌَٕ ؿبنا اَُّْؼتَ ُـْ ّـوـلٌا 

 ػـٖ ظبِخِ اُـقٞقِ ؽزَ صـبهَ ثُـوًبٗب 

*** 

 ًُـْذَ ٓـٖ فـَٞـلٌا ّؼـجبً ثـإًـٔـِوِ 

 ٌِّوًَٕ ثــٔـب ّـغـوُ ًٓــب ًـبٗبُّــلـ 

*** 

 ًّـُٔلِكًَٕ ؤّـبكّــيِـْ ٗفــٌرـِـيِـْ 

 ًُّــٞـلِـإًَ ثـــٔـبءِ اَُـِِِّْ ٗــْـواٗبُ 

 

ربدػاضرحغمػشحطان 

ّب ُْش ؽْٞ ًَ ىبرْي 

 اَُلًك

 ؽْٞ ثوجٚزي اُوٌّخ 

 ًَ ٓب هل 

 ؤصوٌِى ٖٓ اُوٌْك 
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 هؾٞبٕ 

 ال سبِ اَُغٌٕ كةوبب 

 ُِلبرٌني ٖٓ إٌٍك 

 هؾٞبٕ ىـبو ّب ؤفِ 

 بٕ اػبلاه ٍْنضين 

 ٖٓ كوٛ 

 كٓلٓخ اُوػٌك 

 إًثبُ ىـبو كٌَ ىٗبىٕ 

 عبٌَٕ ُٖ روٌٍ ػَِ ثؼ٘ أٌُٖك 

 هل ؤىلهد كًٕ ٓوبثَ 

 مل رزََ ٌّٓب 

 ٖٓ اُْيٌك ّوْي ٖٓ اٌُالة 

 ٗبِٙذ ّب ُْش اُرتاة 

 ىٓبٕ ًبٕ إؿجْبء 

 ْقوًٕ ػَِ اؾبيٌكّ 

 يف اُضوٍ كنىجذ رٌَت ٖٓ ٍنْني 

 ؤؽَِ إىاىو ًاٌُهًك 

 ؤْٓٚذ ػٔوى ّب ؤفِ 

 ٓب ثني مهي ًاُْوًك 

 .ٖٓ ثني آالف اػبنٌك عنلد ٗلَي ُِرتاة ًٌا 
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عائلػدطغدػطدطدػاضصرطي 

ٍَُٕٓيبةٌ ًؤٗذ ثوْلِ ا 

 اُؼلا ثَغٖ ًؽُوٌّ ًؤٗذَ 

 بثبىًٖٓ ثني ًَ إثبح  

 ّيُيٍ ؤهًبوبْ ًبُوكٍ 

 ٓيبثب ٍزجوَ ػظْْ اُوئٍ 

 ثؼوَ مًِ ًهِت ّلا 

 ّلْ٘ ّوْني ٓنن اثزلا 

 ً اؾبجزلٍ ّؼِٔنب اُلؼَ 

 مل ريٍ ؽبٙواً كْب ؿبئجب 

 رؼٞو ًَ اُوثب ثبؿبلٍ 

 بٓبٓبً ٍزجوَ ًبٕ ؿْجٌى 

 رلْ٘ حبِٔي ربٌِ اُٖلا 

 ًّب ؤٓخ مل ريٍ ٕبٓلاً 

 سبٜ ثنيظ اَُالّ اُللا 

 ًَ اُوعبٍ ًصجذ ًٖٓ ثني 

 ؤً ؤكََلا رِوٖ ٖٓ ّٜ 

 صجذَّ ػَِ اؼبنِّ ٓضََ اػبجبٍِ 

 ًٓب فلذَ ٌّٓبً ؽٌْكَ اُؼِلا 
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 ًٖٓ ثني آالفِ ٖٓ عبىلًا 

 شبْيدَ ثبُِّّٖ ٌٍَٝ اؾبلٍ 

 روِلد وبظَ ٌٕاةِ اُوئٍ 

 حبٌٔزي اؾبنغِلا ًًنذ 

 ًًنذ ًٌٞم اُنغبحِ اُنُ 

 ٌبُلُّ بىل ًَُِّ هِتٍ َّلا 

 ًزبِْ هْْٓ ّؼٌة ؿلذ 

 ؿلا ُزجينَ ـبلَ إثبحِ 

 كٌنذ اَُْبٍِ ًاجملزجَ 

 ًًنذ ثلػٌري اؾبوِّلا 

 ٍالّ ػَِ ؤٓخ مل ريٍ 

 رُولُّ يف ؤٓوِىب إعٌكا 



اضخاضقػدغفربدػ 

 4/2017/ػ5

ُبِٗ ٗوْذُ ػَِ علاه كااك 

 آّبد ؽيب يف ٍجَْ هّبكُ 

 ؤهرِـيــب ٓـزَ إًىل كبّٓـخ 

 يف بثؼبكُ كٌودِ ّبغبواءُ 

 ٍإًٌٕ يف ؿْٔلِ اُلعَ روْٗٔخً 
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 اُـنًـوٍ ثــال بعيـبكِ رَزِيب 

 ؤهجَُ صـوىب إؽَِ ًآّخ 

 يف ٌّّ ؽجي صْ يف ْٓالكُ 

 ىنا ىٌاى اُؼنة ٌَّٖ فبٝوُ 

 ًّلُْ٘ ٖٓ عَلُ ًٖٓ ؤثؼبكُ 

 ٓــبّنًُ ٓـزَ ٌُنّـّوُ ٍوَػبٕ 

 َ هثٌع ثالكُّإرِ اؼبلّشُ ػِ 

 رِي اُيت ػِذ أَُبء ًّؼجيب 

 هل هبٍ يف ًَ اؾبٖبئت $ ػبكُ # 

 ..ًٕبهد هٞؼخً.ٌُنيب ًبٗذ 

 ٓـوىـٌٗخً ُــغؾبكـَ إؽـوــبكِ 

 ٖٓ ٓيّهٌا ٍُجََ اَُالِّ ًؽوًٌّا 

 ُـِـؾوةِ ؤٍواثـبً ٓـٖ إٙـلاكِ 

 ًاٌُّْ ىبِلىْ ؽجْتٌ ؿبئتٌ 

 ...ًهْبكُ..صبئوٌ.ًؤةٌ ًعلٌ 

 ًاُوٌِةُ رلاكؼذْ.بٕ ؤػينهؾٞ 

 ُـغالُخ إكـٌـبهِ كًٕ ىٗــــبكِ 

 هؾٞبُٕ ىَ يل ؤٕ ؤهٌٍ هْٖلرِ 

 ٖٓ كًٕ رنوْؼٍ ًال اٍزؼلاكِ 

 ْٓيإُ ّؼوُ ؿبهمٌ يف حبوهِ 
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 هْ كبٗزِْين ٖٓ ؿجبه هٓبكُ  

 ٌِّذَ يف كهة اَُْبٍخ ؽجٌخً 

 ًهًــِذَ هٓـي اُـظِِْ ًاُـؼـلّاكِ 

 ثبة اُوكًٍُنا رزبهُ اُؼٖوِ ؤه 

 ٍوهٌىَ ٓنبّ ًاَُنني ػٌاكُ 

 ػبٓبٕ فِقَ اَُغِٖ مل ّإثو ىنبىِ 

 اؽببٝلٌٕ ثٖوفخ إؽلبكِ 

 ػبٓبٕ ٖٓ ًعغ اُـْبةِ ّييّٗب 

 اؿبٌٍ ًثالكُ ًّييُ ؤكٌُْ 

 هؾٞبُٕ ّب ػٞو اُـْبةِ ًٌٗهه 

 ًؤثٌ اَُْبٍخ..لبٔيب.. ًاؼبأكُ 

 ّب ؽبٙواً ًبُلغو يف ؤهًاؽنب 

 كًٕ ػـنـبكِ ـوؤًُكوـْينـب كـِ اُ 

 ىٗياٗخُ إؽواهِ كهًٌ فبُلٌ 

 ًاؾبقزلِ اُوَوُُّ ػٞوُ ٓلاكِ 

 ٖٓ فِق ؤٌٍاه اُظالِّ ٍزنغِِ 

 ؤٗـٌاه هـؾٞــبٕ ثـــري ٓــؼــبكِ 

 ّبٌٕرنب اؾبَوًم ىَ ّجوَ ٌٍٍ 

 .اُِّّٖ اػبَْٔ ُِؾظخ اؾبْالك 
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عائلػدطغدػطدطد 

ؤّٖ ؤٗذَؤُّيب اَُبؽو هِيب  

 مل ؤكبهم ظٌِْ ٓنن اثزؼلدَ 

 ؤّيب آٍوُ هًؽِ ؽْش ًنذَ 

 يف ٌٍّلاءِ كااكُ هل ٌٍنذَ 

 ًَِّٔب ىَّْظَ هِيب ٌّهٌُْ 

 ؤكزؼ اُوِت كإُوَ كْو ؤٗذَ 

 ًثوؿْ اػبٌهِ ٖٓ ىنا اُلعَ 

 مل ّوَ يل ِٕلبً ؤّٖ ؽجَذَ 

 ؿري ؤَّٕ اؼبوفَ ٌبؾٌ ؽيَٗوُ 

 هِيب ٌُ فوعذَ هدبب ّجَْ 

 غَ اُوِتُ ًؤؿَٚ ؽريحًف 

 ًاٌُكب ّؼيف ثبٕؽواه ٕٔزبً 

 ػبّوب ُِقُِن اُياًِ اُنُ 

 ّورلّي اُلىو ًإٌٗاء ّزَ 

 ُْزنب ٗوزجٌ اُنٌه ًٌَٗٔ 

 ُِٔؼبيل ٓضِٔب ؤٗذ غبٌدَ 

 ؤٕ اؽبُِن اُؼبيلَ ّجوَ ؿري 
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 ٓبصالً كٌم اُنهٍ ؽْش ًهلذَ 

 ًُول عبًىدَ عْالً ًبٓالً 

 ًٍجوذَيف اُللٍ ًاُّّٖ ؽوب  

 ًبٕ ىْ ؿََّْجٌا ؽبكَُ اُٞيو 

 ْٝلي اٌُٙبءُ ػنّب ًهؽِذَ 

 ٌٍف رجوَ ًٝنب روّوُيْْ 

 حبوًف اُّّٖ ًاُزنٌّو ؽزَ.. 

 رنزيِ اؾبإٍبحَ ٓنوُ ًاُيػبٓبد 

 اُيت ربضٌ ػِْو ٓن فِوذَ 

 ًاُْنٍ ًاُـْش ّئِ ثبُللٍ 

 ًّؼٌك اؼبنُّ رإمّنبً ًٕٔزب 

 ًْق ال ٗوّق ٖٓ ؤٌٗاهًْ 

 ؿبثب ٓننُ ؿجذَ. ًاؼبت ًاُنلٍ 
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 ًٌُْنْذُ ْٖٓ ؽبّلٍ 

 ملْ رََْزجؼْ ًََٝين 

 ثَنٌ اَُِّؼْنخِ 

 ْٖٓ ًِْتِ اثِٖ ٍَنْؾبٗب 
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 اماً ُوبَّ ثِنْٖوُ 

 َْٖٓ ؤٌُمُ ثِيْْ 

 كِِ اؾبُؼَِْٚبدِ 

 بما َٓب فَبئٌٖ فَبٗب 

 فِفبٔلٌ ّب ؤ 

 هلْ ٕوْدَ ْٖٓ ٍَنخٍ 

 فَِْقَ اَُُّغٌِٕ 

 ًٓب ؤثَْٖودَ بَْٗبٗب 

 كبػْنهْ ؤفبىَ 

 كَٔب ُِِْ هٌَّٜ ُٖٓ ٍَنَلٍ 

 آًُ بُْوِ 

 بما ملْ رِْنَ بفٌْاٗب 

 َٓبيل ٌٍٍ اُلَّْٓغِ 

 ّب هؾٞبُٕ ؤٌٍُْجُوُ 

 ؤَّٓب كُاَاكُ 

 كٌَْْ ٌّزظَ ؤؽْيَاٗب 
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 رَِْٔٚ اَُِّْبيل 

 ًُِِ يف ًَِّ آًٗخٍ 

 ٌَّمٌ بُْيَ 

 ًًْْ ؤىْكاكُ ؤّْغبٗب 

 ٓبيل ٌٍٍ اهللِ 

 ؤَهْعٌ ؤَْٕ ُّقٌََُِِّْْٖ 

 بٕ هبٍَ ُِِّْء ًُْٖ 

 بال ًهلْ ًبٗب 

 َٓبما ًهاءَىَ ّب هؾٞبُٕ 

 ًٍٖٝ ْٖٓ 

 ؽزَ ؤهاهُ ًهلْ ؤكْٓبىَ 

 َِْٗبٗب 

 َٓبما اٍْزَلَلْدَ بماً 

 ْٖٓ فَْْوِ رََِْْٔخٍ 

 ؽَزََّ رُلَبفِوَ 

 بىَ هَؾَْٞبٗبؤْٕ ٍََّٔ 



171 

 

 ًْْ ًنذَ رُْؼَُِ 

 ِٗريَاٗبً ًرُْٞلِئُيب 

 َٓزَ رَْبءُ 

 ًًْْ ؤمًْْْذَ ٗرياٗب 

 ًًْْ ؤفلذَ 

 ًالةَ اُجَـِِْ هبٝجخً 

 َٖٓ اُجؼْلِ 

 ًََٓب ؤثلّْذَ ؤٍَْنَبَٗب 

 هَْ ُِِ ثِوَثِّي 

 ىَْ رـْلٌ ًٔب ٍَِلَذْ 

 ٓنْيَ اَُِّْبيل 

 ًىَْ ؤؿَْٔٚذَ ؤعْلَبٗب 

 ًٌُّىَْ رو 

 هُٔذَ ُٓجْزَيِغَبً بما ٓب 

 ًٔب ػوَكْنبىَ 

 َْٓوًهاً ًَعَنْالٗب 
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 رٌُىِّعُ اُجَََْْ 

 يف ًَِّ اػبيبدِ ًَٔب 

 رٌىِّعُ إهُٗ 

 ؤىْىبهاً ًَهَّْؾَبٗب 

 ؤّ ؤٕ ٓإكٌَٕ ٍَنْؾبٍٕ 

 ًىُْٓوَرَوُ 

 ؤُوٌَْا ػِْْيَ 

 َٓلآٌْبً ًعُلْهَاٗب 

 ٓبمَا روٌٍُ ًَٓب رَؾٌْو 

 ْٖٓ هٍََٖٔ 

 ََُِّبِٓؼنيَ 

 ًَىَْ ؤًٌَُْْىَ آماٗب 

 ًَْْ َٝبفَ ؤىُِيَ 

 كًَٕ اُنّبًِ ؤهْجَِْخً 

 حبضَبً ػَِْْيَ 

 ًرَنْوِْجبً ًُْْٗلَاٗب 
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 َٓبما كَىَ اُنَّبًَ 

 ّب هؾٞبُٕ مَاىِِخً 

 ػَّٔب رُؼَبْٗوِ 

 بؿلبالً ًَىُغْوَاٗب 

 ٌُْ ًنْذَ ْٖٓ ؽبّلٍ 

 َٓب ًنذَ ُٓؼْزَوَالً 

 َٗبىِّنَبًًال هؤّذَ ىَ 

 ًَهُْٚجبٗب 

 ًَال كَفِْذَ كَىبُِْياً 

 َُّْْٓلحً 

 ْٖٓ اؼبَلّلِ 

 ًال ؤثْٖوْدَ ٍَغّبٗب 

 ٌَُّٖ ِٓنْؽظَ ملْ َّرتىْ 

 ُنَب ؤؽلاً 

 ًملْ ُّقَِِّقْ 

 ًَٔب ؤثٖودَ فٌَْالٗب 
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 َٓب ؤْٗغَجذْ ِٓنْؽظٌ 

 بالّ رَجبثِؼخً 

 ال َّوزٌَِٕ 

 ًال ّامًٕ بََٗبٗب 

 ذبًٌَُْْْْ ِٖٓ كَؤْ 

 ؽَوْمٌ ًرْٖلِْخٌ 

 ُّوٌٌَِّٕٙ 

 ًَٔب ػبَّنذَ ثُنْبَٗب 

 ىََْ َّؾَْجََّٖ ػٌِِّ 

 ؤّٗوُ هَعٌَُ 

 بْم ؤهْعَغَ اَُّْؼْتَ 

 َٗؾٌَْ اؽبَِْقِ 

 ؤىَْٓبَٗب 

 َٓبما َّظُّٖ ػٌِِّ 

 ثؼلَ كِؼِْزِوِ 

 ؤْٕ ُّزْجؼٌا َٓب عَنََ 
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 ػَلٌْاً ًؿُلْواٗب 

 َٓبما ُّوّلُ ػُِِّ إٌِْٓ 

 ًٍََِٖٓٝ ْٖ 

 ؤُوبهُ ًبٌَُِتِ 

 ًظٔأٗب عٌْػبٗبً 

 َٓبما ُّوّلُ 

 ًَهلْ ؤُْوَ ثوِ عََلاً 

 ْٖٓ ٌَِّّْ ؤصْوٍَ 

 ًََٕبهَ اػبَْتُ َٓٔٗب 

 َٓبما ُّوّلُ ًهلْ 

 ٍَبهدْ َٓوَاًِجوُ 

 َٗؾٌَ اؽبِْظِ 

 ىُهاكبدٍ ًًَُؽْلَاٗب 

 ٍِزٌَُّٕ ِِْٓبهَ 

 هلْ ًاكَذْ فَيّنَزوُ 

 ُنَبًٌُْبَٕ ؤُْوَ  
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 َّْْئبً َٕؿْنَبٗب 

 ٌُِنّوُ ُٓغْوٌِّ 

 ْٖٓ ٌِّّْ ٌَُِْٓلِهِ 

 ًْْ ؤًٍْغَ اُنَّبًَ 

 بعْوآَبً ًَُٝـْْبٗب 

 َٓب ؤٕ هَؤٍ 

 ؤَّٓخً ثَِْيبءَ رَبكِيَخً 

 ؽزَّ آْزََٞ ظَيْوَىَب 

 ظَيْواً ًؤػْلَاٗب 

 ًَػِنْلََٓب هَوَّهًا 

 بٗيَاٍَ ؽَْٚوَرِوِ 

 ْٖٓ َٕيٌْحِ اؽبََِْْ 

 ؤثٌَْبىُْْ ًَؤثٌْبَٗب 

 ثََْ بَّٗوُ َٝبَُيُْْ 

 ِْٖٓ فُجشِ َٓؼْلِِٗوِ 

 ؤْٕ ىَاكَىُْْ ْٖٓ ُٕنٌفِ 
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 اٌََُِّ ؤٌَُْاٗب 

 كَِِْْْؼَِٖ اهللُ َْٓٞؼٌٗبً 

 هُعٌَُزُوُ 

 َٓبىاٍَ َّغْزَوَّ 

 َٓبْٙوِ بىل آٗب 

 كَِْْرتُىِ اُّْؼتَ ٌّْلِ 

 َٓب رَغَوَّػَوُ 

 َٖٓ اؾبأٍِ 

 ُنَّبًَ ؤؽْيَاٗبًٌَّْلِ ا 

 ًٌَُْْْزقِ ثبُلَزََ اؼبٌُصِِِّ 

 ػْٖ ًٍُٖٝ 

 ًَََُْْْزَؼِْ٘ ػْٖ رُوَاةِ 

 إهِٗ َٓوَّاٗب 

 ًََُْْوْرَؾَْ َٗؾٌَ رََّ ؤثْتَ 

 ؤًْ َٗغَقٍ 

 ًَُْْزَّقِنْ ؿَْْوَىب بْٕ ّبءَ 
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 بّوَاٗب 

 ًََُْْزْوًََُّٖ َُنَب َٕنْؼبءَ 

 َٝبىِوَحً 

 َّٔبًَُْْزَّقِنْ كًَُٗيب هُ 

 ًَٝيْوَاٗب 

 هَةِّ ؽَوِّهْ ؤفَبٗبَ ّب 

 ْٖٓ ٍَالٍَِِوِ 

 ًاِْٝنْ حبوِّيَ 

 ّب اهللُ ؤٍْوَاٗب 

 ًاهْزَْ ػَِّْبً كولْ 

 ىَاكَدْ عَوَائُِٔوُ 

 ْٖٓ ؿريِٓب كَاكِغٍ 

 ظُِٔبً ًَػُلًْاٗب. 



أمػدطاءػاضصرطي 

ؤؽجيَ ؤّيب اُـبيل ًؽيب 

 ػَِ ٓو اُِْبيل يف اىكّبكِ 
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 كال زبوّ كااكُ ٓني ًٕال 

 كةٕ ًٕبٌُْ ّوثِ ًىاكُِ 

 ؿلا ٍْؼْ يف آكبم ٌٗه 

 يف ًكاك ّؼْل ُنب اُزجبمٍ 

 ًسبوط ّبقبب هؾٞبٕ ؽزٔب 

 ٖٓ ٍغٖ إػبكُ ثةمٕ اهلل 

 كْب هؾٞبٕ ؽجَي ؽجٌ كغو 

 ُّؼوُ ًَ ٝبؿْخ ًػبك 

 كٌْق بما فوعذ ًًنذ كْنب 

 ٍْنوِت اُجْبٗ ػَِ اٌَُاك 

 هاثْخ ًمبْبًريىوُ ًَ  

 ؤّيب اُوعَ اُوْبكُ ثظِي 

 ٍالِٓ ؽْش ؤٗذ ًؽيٕ هِيب 

 ثبػزْبك. ٍْنًٍ ٌُ هؤّزي 



صادقػاضطتطي 
 ّب ؤٍوح ٕبُذ ًعبُذ يف اٌُؿَ

 ؽبىد ًٍبّ اجملل يف كهة اُنٚبٍ 

 فنالٕ هٌٓي كبم ٍبػبد اٌُوٍ 

 ًاُظِْ ؤكٖؼ ػٖ ُْبُْو اٌُٞاٍ 
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 ال ّإً كبٕؽواه ربطٌ ٌُِهٍ 

 ًاُوْل ُٖ ّوٌٍ ػَِ كٌوٍ فببٍ. 



طحطدػربدػاضعظيػاضذطغري 

 ِٓولَآَب ُٓنبِٙالً كُٓذَ هؾٞبُٕ 

 اؿبَبَٓب اؾبُجنيِ ثِبؼبنِّ ًهَكَؼذَ 

 ًَٕبكِؽبً هٓيَ اُنٚبٍِ ّب هؾٞبُٕ 

 ً ََِٓبٓب ؤمًٍ ال رَقََْٰ ثبؼبنِّ 

 اُنُ اُوَِْبكُِِّ َِاُوَّعُ ؤُهبٌُمَط 

 بؽٌَبٓب ًىَاَٗيب إٌُٓه ٍَبًَ 

 بىل اؿبَلَفِ اػبَِِْ َُِّْٓٔوَاً َِّٔٚ 

 ٙبؽٌِبً ثَََّبٓب اؾبُؾََّْب َِْٝنَ 

 ًبِهَاكَحً كٌِْوَحً ُّغََِّلُ هَعٌَُ 

 ًَٓؾَجَّخً ً ًِئَبَٓب ًَٝنَِّْخً 

 اُنُ أََُِّْْ ُِيلف ُِغَٔغِ ٍَبعٍ 

 آصَبٓب اُجالك ًّٞوك يبِٔ 

 َٓضَََّ هُلًحً اُجَنَّبءِ ثِؾٌَِاهِهِ 

 ًْل اؽبٌِّٖ ُِضَبٓب ًؤٓبٛ ػٖ 

 رََٖلُّعٍ ُِوَؤةِ َّلَّفِو ًٍُؼبً َُْ 
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 ُِؾٌِاهِ ؤهبٓب اُزٌَّإَُِ ٍُجََُ 

 ؽُغَّزَوُ ػَِ اؽبِْٖ اُنُ ًؤهبّ 

 إَؽٌَبٓب اُؼيٌكَ ًثَلٍََّ ٌََٗشَ 

 وِثؼلَ رََٔبِٓ فَوَعٌُا ػٖ اٗطبَبع 

 إؽالٓب ًكََّٓوًُا اَُالػَ ؽٌََِٔا 

 ٌٌٍََُِا َٝوِّنَ اُـله ًاٗوِجٌا بىل 

 ثِـَلهِىِْْ بهؿبٓب اُجالكِ ؿٖتِ 

 ًُهٌُػِوِ َُِٔنغِ ثَِٔؾنًُهٍ ًَهَؼٌُا 

 كَنَبهٌَُٚا اٗثوَآب ًبَٕ اؼبٌَِاهُ !! 

 ٕلوخٍ عَؼٌَُِا اٍزالةَ اؼبٌُِْْ ؤََّوَ 

 ٌَٕ ىَِٓبٓبَّزََََُِّٔ ثََِِِبؽِيِْْ 

 ػَِ إؽواهِ ّؼزوٌِوبْ ًَػَلًَا 

 ًإهؽبٓب إىَ ًّْوِّكًَُٕ 

 عَوِّوَحٍ ًواّ اُنبً كًَُٕ هَزٌَِا 

 ًَٕبكَهًُا إّزبٓب اُجٌُُْدَ ىَلٌَُٓا 

 كِّنُيُْ ًىنا ثَِٚبػَزُيُْْ ىنُ 

 ًاٍٗالٓب اُلَّٖ ثبػٌا ُِلُوًِ 

 ُٓؾََّٔلٍ ُِبفزٞبفِ َٓوَّا ػَبَٓبِٕ 

 ال ّؼوفُ اٍزَالٓب ٞبُٗنُبهَؾ 

 اُْؼتِ ىَِّٔخُ ٗلَِوِ ثِؾَغِْ هَعٌَُ 
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 َٓؾَجَّخً ًٍََِبٓب اُجالكَ صبتُ 

 ٌَٕرُوُ َّقْجٌُ اػزوٌِه .بما.ظَنٌُّا 

 اُٚوؿبٓب؟ اُوَبئِلَ ُّؼِْنُ َٖٓ مَا 

 ٓبؿََّْجٌُا ثَِِغنِيِْْ بٕ ؿَّْجٌهُ 

 ًَؽَبََٰٓ اُؼُيٌُكَ ؽَلِظَ ؤفَبً ػَنَّب 

 ُِٔؾٔلٍ ؽبكِظبً فَريٌ وُاَُِّ 

 ًاًٗوآب اُلََٚ هثِ ًؽَجَبهُ 

 اُؼِلٍَٰ َّوِّ ٖٓ اُوظبَُٖ ً ؤػبمهُ 

 ً إٍَوَبٓب اُلاءَ ػنو ًؤىَاٍَ 

 ظبكِواً اََُّالَٓخِ ٌَٓكٌُه َُِْؼٌُكَ 

 آالٓب ػنيْ ُِٖىَِ ىبٌِ 

 

 سػيحدنػطحطدػطحطدػ

ّّٕٕا ٌّامُّب ؿبئجني رؼغٌِا هلَ ٙبهذِ ا 

 ال رجٞاًا كوٌِثنب رْزبهٌْ ُٕجؾبً ًػَٖـــوا 

 ىنا ؽننيُ اُوِت ؤثؼشُ ّغٌهُ ّؼواً ًٗضوا 

 ًّنٍ ػجري اٌُْم ؤهٍَُ كٌؽوُ كالً ًػٞوا 

 ّبٖٓ ٌٍنزْ ؤِٙؼِ ػنهاػَِ اُزوٖريػنها 

 ٓب اُوِت ًكََّ ؽوٌْ عيلا ًال اٌُعلإُ ّؼوا 
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 ٌُٖ هِيب يف فبْٞبدِ اؿبٌٍ ٓبىاٍ ثٌوا 

 كبٙذ ٍؾبئجو كؾوى ٖٓ حببه اؼبت حبوا 

 ًٍوذْ ؤٝبّجٌْ ؽوٌالً ؤٗجزذْ ًهكاً ًىىــــوا 

 ٝيـــوا ًرْوثذْ فِغبروُ ٖٓ هثو اُوظبٖ 

 ٍْ اهلل كــِ آكبمِ ثؼل اَُِْ كغوابؤٙؾَ ث 

 ًرلغو اٌُعلإ ثبٗثلاع ؤؾبـــبٍبَ ًرِجــْــوا 

 ًػال ثلَٚ اهلل ًاٌٗببٕ ثني اُنبً هلها 

 بٓنُ إ ًٌإُ ٖٓ بؽَبٌْٗ ػياً ً كقوارزَ 

 كبٕهُٗ رٚؾيُ ثبػبٔبٍِ ًروٍَُ آكبم هٞوا 

 ًٌَّ اؼبْبح رجَٔذْ ٖٓ ثــنهًْ ؽوجبً ًكىــوا 

 ًؿلدْ ٌَُ اُنبً رجؼشُ ؽَنيب ؤَٗبً ًٍؾوا 

 ّب ٖٓ ؤىغزْ فبٝوُ ًثؼضزْ ُِؾوف ٖٗوا 

 ُٖ سبزلِ ٍبٌ اُِوبء كةٕ كــِ إػٔبم طبوا  

 لىب إٌُبٍ كٌِػخ إٌّام ؽواؿلا ٍَْؼ

 ررتا ؽٌٍ اُؼوُ ًٌُْ ٓالّني اُلػبء رٚظ

 .ٍْيف ًٌُٖٕ ثْوٍ ثووة فوًعٌْ صويت 

 

ٕىبعذ ْٓبػو بَٗبٕ َٗٗب 

 كيبط يف اُوِت بػٖبهُ ًثوًبِٗ 
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 ؽزَ شبنْذ ؤِٗ مل ؤًٖ ثْواً 

 ُْزين ًنذ ػلوّزبً ٖٓ اػببِٕ ّب 

 ُّْٔبء ػبُْخًٕهكغ اَُْْْ ا 

 ًؤىلّ اَُغٖ ىلٓبً كٌم ٍغّبِٗ 

 ؤرلػٌٕ عيبك اٌُلو يف رؼيٍ 

 ًروزٌِٕ ثين ػِٔ ًبفٌاِٗ 

 ؤروزٌِٕ ٌّْفبً ًِيْ ّوفٌ 

 ًرٚؾْبدٌ ٕؽجبثِ ًؤًٝبِٗ 

 ؤرَغنٌٕ ًيٌال ٌُْ مٗجيُْ 

 ....ٓب ثبٍ $اثٖ هؾٞبِٕ#.بال اٌُوآخ 

 ؤثبً ًوٌببً ٗواه اُؼٞق ٓؼٞلوُ 

 ..ال ّلٌُٗ ُٞـْبًّٕبٓـ اٌُٞك.. 

 ّولّ اُنلٌ بًوآبً ٕٓزوِ 

 ًٌُْ ُّؼنََ ثيػٞبٍٕ ًػالِٕ 

 َٖٓ َّٔنَغُ اؼبُوَّ ٖٓ ؤىٍَ ًٖٓ ًُلٍ 

 ّبقبوط اُلِْ ثئٌ اؾبْيلٌ اُْبِٗ 

 كِزؼِنٌا اٌُّْ بكالٍبً.. ُول ٗلند 

 ؽزَ اؾبوًءح... ىَ ِٗوَ ٌُْ صبٕ 

 ُٖ رجِـٌا ٖٓ ٍبٌؿ اٌُٞك فوكُخً 

 َ رؼٌِ كٌم ػْجبِٕبال ًٔب اُنٔ 
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 ال رجِؾ اجملل ًاُؼِْبء ًَ ّلٍ 

 ّزبٕ ثني ّل اؿبلاّ ًاُجبِٗ 

 ..ال ؽٌَّ ٌٍاهُ ٌُْ.ؤًثٌا بىل اُوّل 

 ًاؼبن ٌَُِ ؤلببىْ ًؤلببِٗ 

 ؤؽت ًَ ثين ّؼيب ًؤهكؼيْ 

 .هلهاً ًؤًوه ماى اُظبمل اػببِٗ 

 

عائلػدطغدػطدطدػاضصرطي 

فِق أٌُِبد ؤّيب اُْبٓـ 

 ًَٓبهادِ اُؼال ًاؾبٌوٓبد 

 ًْق ؤٙؾَ هِجي اؼببِٗ اُنُ 

 ًّيعِ اُجَٔبد يبَٔ اُٞيو 

 ًىَْ ؤّيب اُواث٘ ًب ُِْشِ 

 رجِؾ اُِْشَ فلبكُِْ اُجـبح 

 ًبٕ ٍْظَُ اُِْشُ ٓوىٌثب 

 ًجَ اَُغبٕ ؽزَ اُِلزبد 

 ؤّيب اُِْش اؿبٌٖه اؾبورلُ 

 ًؽلح اُـبّبدِ يف ػٖو اُْزبد 

 يف ؤُِّ ٓلًٍ ؤٗذ إٓ ؤّٖ 
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 ؽوكي اُياًِ ىجبد ًػظبدْ 

 ًْق ؤٗذ إٓ هَِّذ ؽِْيت 

 ْٝلي ّيىٌ ثبَُٔبد ًِ ؤهٍ 

*** 

 ثْله كبػ ّنا ثني اٌُهٍ 

 ؤٌٗاه اُٖلبد ًؽجبه اهلل 

 ًؤهٍ ظِي ٌبزل ىنب ًؤهٍ 

 اؾبجٌْبد كٌم اُجَٔخ 

 صـوُىَ اٌُّٙبء ّوًُ هٖخً 

 كًوبب ّؼغي آالف اُوًاح 

 ذ ػُٔوبً كٔب ؤًىَ اُنًُُضِّلَ 

 ّوىت اؼبوف ًًبَْ أٌُِبد 

 ثؼضَذ عْالً ًؤؽَْذ ؤّٓخً 

 اُٞـبحْ ًصببًٍ ثؼلىب ػوُُ 

 رلىِ إُجبة بٌببء ًًْ 

 ؽٌٔخ رزَِ كزٔؾٌ اُظِٔبد 

 ىاكى اهلل صجبرب ًهٙب 

 ًًهبى اهلل ٖٓ ّو اُـياح 

 ًفبَ ػني رٖبهّقَ إمٍ 

 ًعواؽبد إٍَ ًاٌُوثبد 
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 بً ًكٌواً ٗرياكٓذ ّّٗاٍ 

 اُنبئجبد ًّغبػب ال ّيبةُ 

 ثبٓزلاك إهٗ رْلًثبؿبلٍ 

 زبَٔ اؽبري ٌَُ اٌُبئنبد 

 ٌٍف رنيِ ًَ ٓب هل ؤٍوكٌا 

 ًٍزٔؾٌ اُلاعْبد ٖٓ كٓبء 

 ؤّيب اُـبئت يف فبجَو 

 هؿْ اُجـبح ؤٗذ كْنب ؽبٙو 

 ؤٗذ كْنب ىبٓخ ٌٌُٕٓخٌ 

 ػنٌإ اُضجبد ثوٌٍٍ اهلل 

 عبهًا ًىًَبٕ  ؤكوي إػَِ 

 ّجِؾ آكبم ػجبك اُلزبد 

 ؤّيب اُجؾو ًهل ؤٙنَ اُؼلٍ 

 ٌٓعي اُؼبرِ ًىٌطُ اُؼبٕلبد 

 حبوى اُيافو ؤٙؾَ ٓوػجبً 

 ىبنة إؽْبء ِّوِ ثبُوكبد 

*** 

 ؿٖخ ٍزجوَ هله ؤٗذ 

 يف ؽٌِم اؾبَزجلّٖ اُؼٖبح 

 ًْق ّوعٌ اُظبمل اؾبٌرٌه ؤٕ 
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 ّإٍو اُجؾو ًٌُّٞ اَُجؾبد 

 ًاُوْل اُنُ رؼٌ آٍو 

 ُلو ؽٌٍ اُْٚب ًاُنَٔبد 

 ىَ ّنبٍ اُوْل ٖٓ ؤٍو اُْٚب 

 ًاُْٚب هؽت اؾبلٍ ًبٕٓنْبد 

 ًْق يبٌُ اُوْل ظال ٙبهثب 

 ٍبؽخ اُلْٗب ًآكبم اؼبْبح 

 هؿْ عٌهِ اُوْل ؽو ًبُلٚب 

 ًىْ إٍوٍ ثإهلبٓ اَُجبد 

 ًىْ هبئلا ِٝوب ًٍزـلً 

 اُلِّٓب ًاؾبٌثوبد ثني هٚجبٕ 

 فوعٌا ْت إكبػِٖٓ ؤٗبث 

 هجَ اُوبمكبد يبٌِٕٔ اَُْ 

 ِٓاًا إهٗ كَبكاً ًاُلٚب 

 ًرؼبٌٓا ػٖ كهًًٍ ًػظبد 

 روٍ ٓنّّا ا ؽُوّا ٍزـلً ًِ 

 ٌٗه ٍبٌ اؼبَنِّ ٌبؾٌ اُظِٔبد 

 ىبٓخ ّوظ اُؼيّ ٍزجوَ 

 اُنبئجبد ال رجبيل ثٌٚاهُ 

 ًْق سبجٌ ػيٓخ اُلن اُنُ 
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 ٕنغ اػبَْ ًؤؽْب اُؼيٓبد 

 ٖ ٌٍء ٓب هل ؤٍوكٌاًىْ ٓ 

 يف صْبةِ اُيًه ّجلًٕ ػُواح 

 مل نبنع ًىْ هؿْ ىّق اٗكي 

 يف هٌْك اُنٍ ؤٍوٍ ًاُْزبد 

 ٌبٚـٌٕ اؽبٌف ٖٓ ؤكؼبؿبْ 

 اُِؾظبد ًاُوكٍ رٌِ اُوكٍ يف 

*** 

 ؤٗذ ؽو ؤّيب اجملل إثِ 

 ًىْ إٍوٍ ثٌَ اؾبؼْٞبد 

 ُٖ ّنبٌُا ٓني ؽزَ ّؼوح 

 دؤٗذ فبوًً ثلِْ٘ اُوظبب 

 كبُجال ٓلزبػ ؤثٌاة اُؼٞب 

 ًػٞبء اهلل ُٞق ًىجبد 

 ؤٗذ ٌٌٍٕٓ ثواّبد اؿبلٍ 

 ًحبجَ اهلل ٌٓصٌم اُٖالد 

*** 

 ٌٍف ّنلي إمٍ ػٖ ثَٞ 

 هاٍـ اؽبٌِٞ هٌٍؿ اُواٍْبد 

 ٓضَ صجبد اؼبن يف صبثذ 
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 ًزت اُزنيَّ يف هًَْتِ إثبح 

 كوط اُِيْ ػٖ ىنا اُنلٍ 

 .ػبعال ّب هة ًآنٖ ثبُضجبد 

 

اضرحطنػاضذاطرربدػ 

مًواىَ هؾٞبُٕ كْنب رجؼش إٓال 

 يف اُنٖوِ ٓئب شببكٍ ظبملٌ ًػال 

 ًبٕ ؤثنذَ ؿٌٔٙب روربِ ىلكب 

 ؿلال اُنُ ًِ صبلُ ثبُوٌٍ ؤؽٌٔذَ 

 ًًبٕ ّوِٓ ؽجبٍَ اُْإًِ هِذَ ُو 

 ًُٖ ّورلَ ٓب ؤكال اُْإًُ ٌٓدٌ 

 ؤعجزَوُ ًإٍَ ّـزبٍُ ثَٔزوِ 

 ًًاهغُ اؼببٍِ ْٓيٌكٌ ؾبٖ ػوال 

 كٖٔ ّٖلمُ هٌالً ؽني ّؼٌَو 

 ٗيال ثبُنُ ؽزَ اؼبٔبئْ رلهُ 

 كٌْق ًبومُ ثبٌُٗب ًّنلقُوُ 

 ّجؼشُ اٌُعال ّإٍبً ؤٌُْ مُي 

 ؤٌُْ مُي رَْٞؾب ًٍلَٞخً 

 ؤٌُْ ّيهُ دبٖ ؤؿوٍ ًٖٓ ٗوال 
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 ًال ًعغ ٌّك يبْب ثال آه 

 اػبنَ ًاُـْشُ ٓب ىٞال ًٖٔ ّوًّ 

 حبٌٔزٌْ كوَّعذَ ًوثزو ؽوب 

 كإٕجؼ اُلبهً اؾبـٌاه ًاُجٞال. 

 

عائلػدطغدػطدطد 

هة ثبهى دبٖ ٕريرو ٍنلا ّب 

 كٌْ هؤّذ ُو ثني إٗبّ ّلا 

 ّجبكه اُنبً ثبؾبؼوًف فبزَجبَ 

 ًمهو ؤٕ ّوٍ ثني اٌُهٍ هّلا 

 ػْوذُ ٕؾجزو ؾبب هؤّذ ثو 

 ثَبٝخً ًؽنبًٗب كاكوًب ًٗلٍَ 

 ّوثذ ٖٓ وبوه ؽزَ اهرٌّذ ٓنًَ 

 ًٕود ٖٓ كْٚو ؤٌُٝ اؾبلٍ ؿوكا 

 ٖٓ ٓضِو ثني آالف اٌُهٍ فِوبً 

 بِٗ ؤهاه ْٙبء ٌُِهٍ ًىلٍ 

 ىٌ اؾبجغَ يف صٌة اُؼلبف غبب 

 ٌُالى ؽويف ٓب ؿبكٍ بُْو ؿلا 

 رٌؽّلد يف كهًة اؼبن مهزنب 
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 هًؽب ًإٗب ؽِِنب ثبُوئٍ عَلا 

 وبء ثوبَّٗب ؽجْجبٕ ٖٓ هجَ اُِ 

 ًإهبب اؼبت ٖٓ هجَ اُِوب ًُلا 

 ّب ٕبؽتَ اػبجيخ اُـواء ٍو هلٓب 

 كؾجنب يف هَٙ اُوظبٖ هلػولا 

 ّب ٕبؽت اؾبيغخ اُجْٚبء ال فٞو 

 ٓبكاّ كْنب اٌُكب ًاؼبت ٓزولا 

 ًفٌٞٗب يف كهًة اجملل ْٓوػخ 

 ًعيلٗب يف ٍجَْ اؽببُن ازبلا. 

 

ػربدػاضرحغمػشحطاند. 

ٕالىُذَ ّب ػوثبُٗ يف اُوٚجب 

 ًاَُغبِٕ اػبالكِ روٌٗ بىل 

 ؤفَْ ػَِ اػبالكِ ٖٓ ٗظوارٌْ 

 اػبُلهإ ثَ بٗين ؤفَْ ػَِ 

 ؤفَْ ػَِ اُلٌالمِ ٖٓ ًصجبرٌْ 

 هؾٞبٕ ؤفَْ ػَِ ػلٗبٕ ٖٓ 

 ٓب ىُذَ ّبُْضبً ريـبوُ ؿبٙجبً 

 اؿبْغبٕ ػٖ كٔزَ رٌقُ بماً 
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 وثبُٗ هََِّ هوًكىبصقْبىَ ّب ػ 

 اػبُومإ ؽُضبُخُ ًسببفُ ٓنيَ 

 ٓبما ٕنؼذَ كٌْكػٌىَ ىٗبىٗبً 

 اَٗٗبٕ ًهلخ بالَ ًهٌكيَ 

 ٓب ؤًكػٌىَ ىٗبىٗبً ًٓؼبهالً 

 اؾبْلإ كبهً ٕٗيَ بال 

 ؽبًِْ ّٕخِ ٌّٓبً مل رنؾٖ 

 ؤثلاً ًمل ربنؼ بىل ٍِٞبِٕ 

 مل رُؾٖ ًُٖؿبكِ هؤٍيَ بهبب 

 اُلّبِٕ ٌُِاؽلِ ؤؽنْزو 

 ًًهلذَ يف ًعو اؼبُضبُخِ ٕبحلٍ 

 ُِٔواِٗ رنَبمَ ؤٕ ًؤثْذَ 

 ؤٍَذَ ؤؽياةَ اُِوبءِ حبنٌخٍ 

 ٓغ ٕبؽتٍ ٖٓ ؤكَٚ إهوإِ 

 ٓب ثِؼذَ ؤُفواًْ ثلْٗب ؿَريًِْ 

 إضببِٕ . ًثإخبٌ.كبٖ 

 مل ربِٖ ّب ػوثبُٗ هِوّبً ًاؽلاً 

 ؤً بّوإ اُوًً ٖٓ ؤّوْبءِ 

 اً ٍبٝؼبًؤٕجؾذَ ّّٗاٍبً ًٌٗه 

 ٗريإِ ًٖٓ ٌٗهٍ كٖٗذَ ٖٓ 
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 رٞبًٍَ ػٔوه ًينٌربً ؽٞٔذَ 

 ًفبٌدَ َٖٓ هل عبء ٖٓ ٍبٍبِٕ 

 ًىهػذَ يف إؽياةِ ًََ فبجخٍ 

 ًبٗفٌإِ إؽياةِ كبٌَُُ يف 

 ّوػَو ؽٌََّْ اهللَ يبتُ ىنا 

 ًاُؼِٔبِٕ اُوٌِٓ ًآفوُ 

 ٍبهًا طبْؼبً يف ٝوّنٍ ًاؽلٍ 

 ًٕٝبِٕا ىٌٍ كْيب ًىٌاىُْ 

 ِّءُ ًاؽلُ اهللِ كبُنبًُ ػنلَ 

 ؤً ػلٗبِٕ هؾٞبَٕ يف ال كومَ 

 ًٓـوِّةٍ ْٓومٍ ال كومَ ثني 

 اِصنبِٕ مٌُْ يف ال ٌبرتُ 

 بٕ اػبنٌةَ ىٌ أُْبٍُ ًٓضُِوُ 

 ماىَ أُْبٍُ ىٌ اػبنٌةُ اُضبِٗ 

 ًعنٌُثوُ ٍببُُوُ اُرتاةُ ًًنا 

 ُّلَوَّمُ اُنِٖلَبِٕ ٌُْ ٖٗلبِٕ 

 ًْبٌٕ ًاؽلُ ؼب كئبعُِّٔ هل 

 ًعيبِٕ كال ًعيبً كَزَٔبىْب 

 ٍزؼٌكُ ّب هؾٞبُٕ ػٌكحَ ْٙـٍْ 

 إًٌإِ ٍبه يف هل ًىئريهُ 
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أمػراطرػطحطد 

هثٌاري إًىل زبٖ ٕجبثخ 

 ال ّظني ْٓزَب ًكااك ؤٓي 

 كٔزَ رؼٌك؛ ُرترٌُ حبنبوبب؟ 

 كزّب هل كزذ إّبّ ؤٓيَ 

 يف ؽِويب ؤملُ اُلوام ًؿٖخٌ 

 ..ىاكد ٖٓ اُؼَِ اٌُجريح ؽزَ 

 ًشبوَّؽَ اؼبيٕ إُُْْ ثَبؽيب 

 ًؿلا ٖٓ اؾبٌدِ اؾبلِّٓوِ ؤػزَ 

 ًاُجؼلُ ؤهىويب ًىل ًْبوبب 

 ؤٙلَ ػَِ اؽبل اجملؼَّلِ ٌٓرب 

%%% 

 زبِٔذ ًعغ اُلوام آهٍ ًٖٓ 

 ثنزب ؿْٔبد ؿوثزي اػبٌَهح 

 ىاكد ػِْيب اُنبئجبدُ ًؽٌَّٓذ 

 ً ٓنن هََْ فٞلذَ ٓنن اهروْذ 

 اهلل ّؼٖٔيب ًّوثٜ هِجيب 

 ًرؼٌك ٕؾزيب ثٌِٕي ؤٗذ 

 ًّْٚ ٕلهٌىَ ٕٔزيب ًكٌٓػَيب 
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 ؤفزب. ًٗواى ثؼل اُجني زبُٖٚ 

عائلػاضصرطي 

ُكـٌمَ اُنَّغـٌِّ ٗـغـٌٌّ ٙـٌئىـب ؤُــن 

 ًُـْــٌ يبغـجـيـب ؿـْــٌْ ًال ّــلــنُ 

 هــٌٌّ ىــْ اُلٌو ًاُزـبهّــ ٌّزجـيـْ 

 كـــال ّٞـبًُـيـْ كـــِ ؤكـوـيــْْ ؤكــــنُ 

 ّْـلًٕ ًبُلغـو ُـٌ ىجَّـذْ َٗبئٔـو 

 كـبػ اُْـنٍ ًحبـبه إٗــٌُ رنـلكـن 

 ًـواّ هـٌّ بما هآـٌا اُؼِـَ ًٕـِـٌا 

 كـــال ُّـؼـْـنُ فـٞــَ آٓـبُـيـْ ٗـــيمُ 

 ٓـزــَ رـْـوثـذِ إعــْــبٍُ كٌوىُْ 

 ًؤهفــَ ظـِـوُ اُـلـِـنًُُــََّ اُـظـالُّ  

 َّـٔـٌٕ ًبؾبـغـل ًآّــبدُ رٌَنـيـْ 

 ًٍنـخ اؾبٖٞلـَ َٓـيٌ ذبـب ػجـوـٌا 

 ًـٌصــوهُ ًبُـْـيـل ػِـُٔـيُـُْ ّـنـَـبةُ 

 ػــنثــبً بما ٕـٔـزــٌا هلل ؤً ٗـٞــوــٌا 

 ٓـؼـبُـُْ اُـوّــل رزـِـٌىـب ٓـنـبثـوُىـُْ 

 َِـنًُرنْو اُؼِْ يف هًٗ اُنـلٍ ؽِ 

 ّوّؼـخُ اهللٍ ثْـٖ اُنـبًِ هــل ؽُلـظـذ 
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 ثلٚـِـيـْْ كَــيُــُْ إهــــالّ ًاُــــٌهم 

 كَٔـٖ ٍـٌٍ اُؼِٔـبءِ اُْـٌَّ يبلظيـب 

 رْؼَّـجـذْ ثـبُــٌهٍ ُـٌالىــُْ اُـٞــومُ 

 ًّوػـخ اؾبٖٞلـَ زبـْـب ثـيـْ كـيُـُْ 

 ؽُوَّاٍُيـب إٓنَـب كــِ ظِـيـب غبـوـٌا 

 ؤعَْْبُُنـب رنؾنـِ ٌّـواً ُـٔـب ٕنـؼـٌا 

 كٌُـَِّـَٔـب اٗـْـٞـودْ ؤؽـالٓـنـب هرـوــٌا 

 ضببه ػيرنب ٓــٖ ٝـْــت ؿـوٍـيـُْ 

 ٌُالىـُْ ٓـب اُزوـذ كــِ ؤٓـزـِ كِــومُ 

 ىب مبٖ لبين ضببه اُجنٍ يف ٓيٍَ 

 ًُٖ ّْٚغ اؿبلٍ ؽزٔبً ؾبـٖ ٕلهـٌا 

 فــبكــوـــخ اهلل َّٕٕ هاّـــــــبد كّـــــــٖ 

 كــِ ًــَ هـٞـو ًىــنا ٓـٌػـل كضـوـٌا 

 ىــْ ًؽـلىـْ ّـوصـٌٕ إٗجـْـبء ًىــُْ 

 ثؼيٓيْ كًٕ ًـَ اُنـبً ٓـٖ ٍجوـٌا 

 ٍـبهد هٌاكِنـب كـِ كهذبـْ ًٓٚـذ 

 ؤعْـبُـنـب ًثـنــبه اُـيـٔـخ اؽـزـوهــٌا 

 ػــيرـــو ُــٌــِ رــؼــبك ُــْـــوع اهلل 

 ـِ ٓـٖ ٓالّـْـٖ اُــٌهٍ ؽُــومًُرنزي 

 ثــيــْ رــؼــٌك ُــلّـــٖ اهلل ىـْـجـزــو 
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 كًٕ اُزلـبد ؾبـٖ ّٞـٌا ًٓـٖ ٓوهـٌا 

 كبٗظـو ُجؼـ٘ لبـٌّ اُلٌو رؼوكيـْ 

 ػـجــن ًهــل رـَٚــٌَّع ٓـــٖ ؤٗـلائـيـْ 

 ًىب ًـبُـجـله ٗـِّْــوحٌ رـِــي اُـغـجـبه 

 ؤُـــنُ ا اُـٌكـبرــُُٖا اُـيو ٓــٖ ىــن 

 ًــإٕ رِي اُـغـجـبهَ اُــــو ٓـْـوهـخ 

 ًبُـْـٔـٌْ ُـِـلىـو ال ّنـزـبثـيـب ؤهم 

 كِْـٌ ّـلهى ٙـٌء أُْـٌ ٝبؿـْـخ 

 هٓـــــن ًهــــل رـيـزــي مالً ٓــــب ثـــــو 

 ًٔـٖ ّـوًّ ثؼْنْـو أُْـًٌ كعـًَ 

 ؤُّوْرَغَـَ ثـٔـلاهاد اُٚـؾـَ ؿـَـن 

 ـبٍ كٔـب ؤًىـَ اُنّـٖ ثــٌاىـنا احمل 

 ًبٕ ؤثـبكًا ؤُـٌف اُنـبً ؤً ّنوـٌا 

 ُٖ ّورِٚ اُويووٍ ٖٓ ثبؿبلٍ ضبٌَ 

 كٌـٌصـو اُـنـٌه ّــالٍ ُـٔــٖ ػـْـوـٌا 

 ًىـــنه اُـٌصجخ اُـــــواء ٍــبئــوح 

 ُــبّـخ ثـْـٖ ًلـْـيـب اُـْــنٍ ػـــنم 

 ىــنُ ٍلْنزـيـْ كــِ اُـْـْ ُٓجـؾـوحٌ 

 ًُــٖ ّٖـْـت فـٞـب بحبـبهىـب ؿــومُ 

 ٓـنـؼــوط اهلل ّـنـٖـوىـْ كــــِ ًــــَ 
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 ؤهفَــٌا ّواػَـيـُْ ٓـيـال ؤً اِٗٞـوـٌا 

 ً يبـلـظ اؼببِٓـْـٖ اُـنــٌه هـبٝـجـخ 

  كيْ لبٌّ اُـٌهٍ.. ًاُؼْـُٖ ًاؼبـلمُ. 
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