
> ك��ث��ي��رون ي��س��ع��ون ال��ى 
»الزعامة« وهي تكبر وتبعد 
عنهم، وفي أحايين كثيرة يشعر 
هؤالء بأنها قد دنت منهم أو 
نزلت على مقربة منهم، وكثيرون جدًا 
يسعون الى االقتران بها قسرًا - وإذا 
غ��اب الوعي في بعض االحيان ماذا 
تتوقعون!! والحقيقة أن الزعامة الحقة 
تأتي هي إليك وال يؤتى اليها وال تقبل 

من يسعى ويلهث وراءها!!
> أما علي عبداهلل صالح فهو زعيم 
استثنائي - كان في يوم 17 يوليو 
1978م على موعد تاريخي - نادر 
الحدوث في الزمان - مع الزعامة وهي 
كانت لحظة بالغة االستثناء في مجرى 
التاريخ.. غير أنه كان في مستواها 
م��ن كل  بتالبيبها  فأخذ  وتعاظمت 
أطرافها، بهيبتها من جهة، وبخطورتها 
وفداحتها من جهة أخرى.. فقد كانت 
تلك الزعامة هي التي انقادت اليه- يوم 

ذاك - سالحًا ذا حدين، 
بكل ما في هذا الوصف 
من معنى.. ولم يكتفِ 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل صالح 
باجتراح ه��ذه اللحظة 
التاريخية التي كان البد 
له من اجتراحها بقدر 
كبير من الشجاعة.. بل 
راح يحقق المنجزات التي 
طالت تخوم المعجزات 
واحدة تلو األخرى، وقد 
أدرك أن استقرار البالد 
لن  واستثمار خيراتها 
يتأتى من دون بث روح 
الطمأنينة، وشد عصب 

السكينة في الجسد السياسي اليمني، 
فحقق المصالحة مع المعارضة، واوقف 
عوامل التوتر واالحتراب مع الشطر 
اآلخر.. وابرم اتفاق الكويت في الشأن 
الوحدوي ونحا بالبالد منحى التنمية 

الشاملة وحقق فيها مآثر 
جمة والسيما في قطاعي 

الزراعة والنفط.
> ك���ان ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
ليمني  ا عيم  لز ا لح  صا
ال��وح��دوي ال���ذي شطب 
م��ف��ردة االن���ق���الب من 
قاموس »العسكرتاريا«، 
وكتب ب��داًل منها وعنها 
مفردة العفو والتسامح 
في القاموس السياسي 
ومايزال!.. هذا هو الزعيم 
االستثنائي علي عبداهلل 
صالح وليس مجرد رئيس 
جمهورية فحسب، فهل 
يفقه الباحثون قسرًا عن »الزعامة« 
اليوم ما نقول، وهل يدركون- أصاًل- 
ه��م معاني وم��ف��ردات م��ا يقولونه 
وكأني بهم يهذون وهم يحلمون بهذه 
»الحسناء« التي جاءت متصاغرة ل� علي 

عبداهلل صالح وعزّت عليهم وعزفت 
عن مجرد االلتفات اليهم.

 > أعجبني كثيرًا ما قاله الكاتب أحمد 
الشرعبي االسبوع الماضي في عموده 
»من خارج النفق« عندماوصف ما قاله 
صادق األحمر في اجتماع قبلي وقسمه 
على رئيس الدولةوهو في ضيافة 
»خادم الحرمين«.. حيث قال ما معناه 
إن كالم الشيخ األحمر جرح مشاعر 
وضمائر المعارضين والشباب المحتجين 
بساحات التغيير قبل أن يجرح مناصري 
الرئيس وابدع الشرعبي حينما استدعى 
تجربة والد صادق الشيخ عبداهلل بن 
حسين األحمر وصراعه الضارب مع 
الرئيس المرحوم ابراهيم الحمدي 
وقال: إن الشيخ عبداهلل لم يجرح خصمه 
اللدود بكلمة واحدة آنذاك ال أثناء حكمه 

وحياته وال بعد مماته..!1
وال تعليق؟!

٭ مدير تحرير صحيفة »المسيلة«

فالوفاء من شيم النفوس الشريفة واالخالق 
الكريمة والخالل الحميدة، يعظم صاحبه في 
العيون، وتصدق فيه خطرات الظنون، ويقال 
الوعد وجه، واإلنجاز محاسنه، والوعد سحابه.. 
واإلنجاز مطره.. وقال عمر بن الخطاب- رضي 
اهلل عنه: لكل شيء رأس ورأس المعروف 
تعجيله.. وق��ال أعرابي »وع��د الكريم نقد 

وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل«
إن تلك األقوال الربانية وما قال به الرسول  
محمد - صلى اهلل عليه وآله وسلم - ذكرتني 
اليوم بالنية المبيتة التي ارجى شرها الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني يوم أقسم اليمين تحت 

قبة البرلمان واختتمه بقوله: ما استطعت اليه 
سبياًل، عندما وقع عليه االختيار ليكون عضوًا 
في مجلس الرئاسة، وعندما اختار الزنداني 
تلك العبارة المضافة والمبتدعة لم يخترها 
من فراغ وانما اختارها الفتراضه المسبق 
بأنه لم يتمكن من إقامة الدولة االسالمية 
التي دعا اليها اليوم وهو يعلم بأن الدستور 
نص في أحد نصوص أسس بناء الدولة بأن 
الدين االسالمي المصدر الرئيسي والوحيد 

لكل التشريعات.
ويعلم اي��ض��ًا ب��أن الشعب اليمني يدين 
باالسالم، واال لما تحالف مع الحزب االشتراكي 

الذي كان ظله 
الديلمي قد كفره »بفتوى« وقد جاء ذلك بعد 
أن كان قد رفض الوحدة اليمنية تحت مبرر 
ان الوحدة - حسبه- مع سلطة كافرة ال تجوز، 
وظل الزنداني حتى بعد ترشيح حزبه لألخ 
الرئيس في عام 1997م للرئاسة يتمسك 
حتى يتمكن، يتقرب اليه بهدف دعمه إلقامة 
وتشييد مرافق تعليمية »مجردة عن العلم« 
مليشيات  تأهيل  ليتمكن من خاللها من 
الستخدامها في الوقت المناسب ضد الدولة 
بعد أن تم وبقانون الحاق المعاهد العلمية 
بالتعليم العام، وهي المعاهد التي كانت 

تخصها الدولة بموازنة شهرية تتجاوز ال�19 
مليار ريال، ومن  خالل امبراطور االراضي 
علي محسن حصل على مساحة شاسعة من 
اراضي االوقاف وعليها بنى معسكرًا لتدريب 
الشباب وتأهيلهم على الحرب »المقدسة« 
بما فيهم عدد كبير من االجانب الذين ثبت 
بأنهم من عناصر القاعدة، ومن هنا تعاظم 
انتقامه على النظام واف��ت��رض خصومه 
باألمس بأن االنقالب على النظام واسقاطه 
قد يتحقق من خالل االنتخابات التي ال يؤمن 
بها سوى تحت وطأة الضرورة ولكنه ومن وااله 
وفقد مقاعده ومسانده منيوا بهزائم متكررة 
أفقدتهم الوزن والقبول االجتماعي وبخاصة 
خالل االنتخابات الرئاسية التي أجريت عام 
2006م وكان مرشح المعارضة »فيصل بن 
شمالن« - رحمه اهلل - وهو- على فكرة- ترجع 
جذوره االساس الى فكر االخوان المسلمين، 
فما كان من الزنداني كمرجعية للقاء المشترك 
اال أن يفكر بخطة أخرى لالنقالب على النظام 
بينما كان يفترض أن يكون في »غوانتانامو« 
متهمًا باالرهاب ومطلوبًا ألمريكا لوال الوقوف 
الشجاع لفخامة األخ الرئيس الى جانبه ورفضه 

تسليمه..
لكن يبدو أن الزنداني بعد اليوم ستجره 

بشاعة أعماله إلى سوء الختام..
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فيصل الصوفي

> ع��ن��دم��ا ت��ت��ج��اوز ال��ق��وى 
السياسية الثوابت الوطنية، 
لكلية  ا دة  إلرا ا وت��ت��ح��دى 
للشعب، وترفض تحكيم كتاب اهلل 
وسنة رسوله - صلى اهلل عليه وآله 
وسلم - وعندما تتخلى عن واجباتها 
الوطنية وتتجرد من القيم الدينية 
والوطنية واالنسانية.. تتحول بفعل 
الكيد السياسي الى أداة تدمر، تهدم 
وال تبني، تفرق وال تجمع، تمزق وال 
توحد، ألن هذه القوى التدميرية لم 
تعد تؤمن بالشورى والديمقراطية، 
وعدم إيمانها بالديمقراطية والشورى 
ناتج عن عدم احترامها إلرادة الشعب 
الكلية وشعورها بالغرور الذي يقودها 
الى االيمان بأن الحزبية تصبح غاية 
وفي سبيل هذه الغاية تستخدم كل 
الوسائل غير المشروعة م��ن أجل 

الوصول الى السلطة بأي ثمن.
إن القوى السياسية التي تتجاوز اإلرادة 
الكلية للشعب ال يمكن ان تفكر في 
القيم الدينية والوطنية واالنسانية 
، ألن تفكيرها يتحول من االيمان 
بالقيم والمثل الى البحث عن الشيطان 
للتحالف معه من أجل تحقيق غايتها 

وهو الوصول الى السلطة 
ب��أي ثمن، بل إن القيم 
الدينية واالنسانية ليست 
اكثر من وسيلة تستخدمها 
ت��ل��ك ال��ق��وى الظالمية 
لكسب عواطف المغفلين 
والذين لم يدركوا الغاية 
ب��ل ان  ل��ه��ا،  الحقيقية 
ال��ب��س��ط��اء م���ن ال��ن��اس 
الذين تتمكن تلك القوى 
تحت  بهم  لتغرير  ا م��ن 
رات  لشعا ا بعض  ثير  تأ
التي تتناسب مع عواطف 
ورغبات أولئك البسطاء 

من الناس ليسوا أكثر من وسيلة.. وال 
مكان لهم، بل وال قيمة لهم، وربما 
تسعى تلك القوى الى التخلص منهم 
واحدًا بعد اآلخر، إذا استطاع اي منهم 

كشف الحقيقة.
إن القوى الظالمية ال تظهر بظالمها 
وجبروتها ورغبتها المطلقة في الوصول 
الى السلطة بالوسائل الشيطانية من 
اللحظة االول��ى لظهورها، بل تظهر 
بمظهر بسيط تستخدم وسائل جذب 
العواطف وترغيب الناس في االنتماء 

ال��ي��ه��ا وت��رت��دي ث��وب 
الطهر والنقاء لتستحوذ 
البسطاء  على ق��ل��وب 
والمغفلين من الناس، 
وعندما يالحقها الغرور 
بالسيطرة على  عقول 
ال��ن��اس وال��ق��درة على 
تجهيلهم تبدأ تدريجيًا 
ف��ي إظ��ه��ار حقيقتها، 
بعد أن تجعل من أولئك 
المغفلين أبواقًا لتبرير 
أف��ع��ال��ه��ا االج��رام��ي��ة 

واالرهابية.
إن م��ن وس��ائ��ل تلك 
لناس  ا لتجهيل  لظالمية  ا ل��ق��وى  ا
والتغرير بهم السعي بشكل حثيث الى 
جعل الوالء لها أقوى من الوالء للوطن، 
وذل��ك م��ن خ��الل وس��ائ��ل شيطانية 
خطيرة من أبرزها التشكيك في مبدأ 
ال��والء الوطني، والترويح للبسطاء 
والمغفلين ب��أن احترام علم البالد 
وتحية العلم كفر، والتركيز على عدم 
االشارة الى أن الوالء الوطني هو والء 
هلل سبحانه وتعالى، وتتجنب الحديث 
عن أن حب الوطن من اإليمان بمعنى 

تنفي اقتران حب الوطن بااليمان باهلل 
سبحانه وتعالى، وتسعى الى قتل 
هذا الجانب في أوساط الشباب، وكنا 
قد حذرنا من هذه االفكار وقلنا إن 
شبابنا يتعرضون لغسيل دماغ يضعف 

الوالءالوطني في أذهانهم.
إن تلك القوى الظالمية قد استطاعت 
ان تتخفى ت��ح��ت مظلة االح���زاب 
ية  ر ستو لد ا ت  نا لكيا ا  ، سية لسيا ا
المعترف بها، وكانت بعض االحزاب 
السياسية حاضنة آمنة لنمو هذه القوى 
الظالمية العدوانية، وقد أظهرت األزمة 
السياسية أن تكتل اللقاء المشترك 
كان الحاضن األساسي الذي مكن هذه 
القوى من الوصول الى ما وصلت اليه 
من فعل التخريب والتدمير والقتل 
واالجرام واالرهاب، وهنا ندعو العقالء 
والشرفاء داخل تكتل اللقاء المشترك 
لقوى  ا على  الفرصة  تفويت  ل��ى  ا
الظالمية وعدم السماح لها بالتمادي 
في قهر الشعب وتدمير مكتسباته، وال 
يتم ذلك اال بالعودة الى جادة الصواب 
واالقدام على الحوار لحل القضايا محل 
الخالف واالختالف، نأمل االستجابة- 

بإذن اهلل.
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د. علي مطهر العثربي

احذروا »اإلصالح«!!

> بات من الضرورة على أبطال 
مؤسستنا األمنية والدفاعية وأخذ 
الحيطة وال��ح��ذر الشديد ورف��ع 
درجة الجاهزية األمنية والدفاعية وأهبة 
االستعداد وتفقد اآلليات وعربات النقل 
وكافة االسلحة والعتاد العسكري والتأكد 
يتها  جاهز و وصالحيتها  متها  سال م��ن 
لالستخدام في مواجهة أية حالة طارئة 
أو مواجهة أي عمل إره��اب��ي وإجرامي 
جبان من القوى التآمرية على الشرعية 
الدستورية والنظام الديمقراطي والوحدة، 
حيث إن القوى االنقالبية المتمثلة بأحزاب 
المشترك والحراك والقاعدة بقيادة الزنداني 
وأوالد االحمر ومن معهم من شباب ساحات 
التغرير وميليشيات االشتراكي واالخوان من 
متطرفي شباب االصالح وجامعة اإليمان 
وخريجي المعاهد العلمية السابقة قبل  
توحيد ودمج المناهج التعليمية، حيث كانت 
المعاهد العلمية هي الكنف الذي ترعرع 
وتربى فيها االخوان المسلمون وتخرجوا 
واص��ب��ح��وا معلمين واس��ات��ذة ودك��ات��رة 
وقيادات تنظيمية في حزب االصالح وأئمة 
مساجد وجوامع في معظم دور العبادة 
بالجمهورية وصار لهم األثر السلبي من 
الناحية الوطنية في بث االفكار السامة 
في عقول العامة والشباب والقيام بالتعبئة 
الخاطئة في عقولهم ضد النظام والحزب 
الحاكم، وبحكم موقعهم صار بسطاء الناس 
يصدقونهم ويغترون بأقوالهم حينذاك 
والتي انكشفت بأفعالهم القذرة والتي تعرت 
لكل أبناء الشعب ولكل من كان يصدقهم 
وان��خ��رط ف��ي رك��اب حزبهم االصالحي 
بعد أن صار اليوم هذا الحزب هو أكبر 
االحزاب االنقالبية على النظام والشرعية 
الدستورية والوحدة المباركة، فما تقوم 
به هذه االحزاب االنقالبية من اعتداءات 
إرهابية غادرة ضد أبطال القوات المسلحة 
واألمن وهم يؤدون واجبهم الوطني في 
حفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة في 
كل ربوع الوطن وذلك العمل يأتي بدعم 
ومساندة من المنشقين أو الجناح العسكري 
بقيادة االنقالبي علي محسن والذي ندعو 
اهلل أن يعود الى جادة الصواب وأن يراجع 

حساباته قبل أن يندم ويتجرع وبال أمره.

تحدثـوه مع الشباب

 إقبال علي عبداهلل

> في إح��دى الليالي الرمضانية 
مع  الصدفة  لمباركة جمعتني  ا
عدد من الشباب )المعتصمين( 
وكان الحديث معهم صريحًا وشفافًا ومليئًا 
بالنقد للسلبيات في عمل ونشاط المؤتمر 
الشعبي العام الى جانب انتقاد سلوكيات 
بعض ق��ي��ادات أح��زاب اللقاء المشترك 
المعارض وتحديدًا حزب تجمع االصالح 
االسالمي المتشدد وارتباطهم المفضوح 
بالعناصر االرهابية في تنظيم القاعدة 
وكذلك االعمال التخريبية في المنشآت 
الحكومية.. االمر الذي انعكس سلبًا على 

حياة ومعيشة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، 
ناهيك عما لحق ويلحق بالوطن من أضرار نتيجة 

هذه االعمال.
حقيقة إن الحديث مع الشباب رغ��م قساوته 
وافتقاره الى الحقيقة، نتيجة التشويش في 
أفكارهم ومداركهم اال أنه مفيد يجعلنا نراجع 
الكثير من حساباتنا الخاطئة في التعامل مع 
الشباب واالستجابة الى مطالبهم المشروعة 
، ولعل ما خرجت به من هذا الحديث هو الدافع 
الرئيسي للكتابة حول هذا الموضوع تاركًا أمر 
االستفادة واالستنتاج والحلول بيد كل مسؤول 
سواء في الحزب الحاكم صاحب األغلبية أو في 
األجهزة الحكومية واالحزاب ومنظمات المجتمع 

المدني وغيرها من الفعاليات السياسية.
الشباب ظلوا طوياًل ينتظرون من يسمع اليهم 

ويستجيب الى مطالبهم التي لو أعدنا قراءة 
البرنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية لوجدنا 
أنه تضمن الكثير منها والتي تأخر عملية تنفيذها 
نتيجة األزم��ات والمماحكات المفتعلة من قبل 
أح��زاب المشترك بعد هزيمتها في االنتخابات 

الرئاسية والمحلية أواخر عام 2006م.
ال أحب أن أطيل دون الحديث عما سمعته من 
ه��ؤالء الشباب القاطنين في مدينة عدن من 
محافظات مختلفة.. فالكثير ممن تحدثوا تساءلوا 
الشعبي  الحاكم »المؤتمر  الحزب  عن غياب 
العام« عن الشباب وعدم االلتقاء ال��دوري بهم 
ومناقشتهم، كما دعا مرارًا الى ذلك فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئىس 
المؤتمر الشعبي العام وكذلك العديد من قيادات 
المؤتمر.. فبعد االنتخابات الرئاسية تحديدًا غابت 
القيادات الوسطية أو قيادات المحافظات وتركت 

الساحة مفتوحة أمام أحزاب المشترك تحديدًا 
حزب االخوان المسلمين المعروف بحزب االصالح 
للتوغل في صفوف الشباب وإجراء عمليات غسل 
أدمغة من خالل تشويه منجزات الوحدة ومصداقية 
القيادة السياسية للبالد في تنفيذ ما جاء في 
البرنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية، ولعل 
األزمة السياسية المفتعلة التي تشهدها البالد 
منذ االنتخابات الرئاسية وب��رزت على السطح 
مطلع العام الجاري ودفع مجاميع من الشباب في 
تصعيد هذه األزمة دليل على غياب واضح لقيادات 
المؤتمر الشعبي في الكثير من المحافظات ومنها 

عدن.
وأضاف الشباب في حديثهم الصريح : »لم نجد 
سوى الملتحين« من حزب االصالح يجتمعون بنا 
داخل بيوت اهلل ويملون علينا آراءهم وأفكارهم 
ولم نسمع عن من يصحح لنا هذه اآلراء واألفكار 
حتى وقع الفأس فوق الرأس واندفعنا تحت الحاجة 
المادية الى التخريب وأعمال الفوضى حتى مواجهة 
رج��ال األم��ن بالسالح ال��ذي كانت جماعة حزب 
االصالح تمدنا به.. أين المؤتمر أو الحزب الحاكم.. 
نقولها بصدق وال مكان للخوف اآلن.. انه بعد غياب 
فخامة الرئيس عن عدن غاب المؤتمر ولم نسمع 
به اال في شهر رمضان عند توزيع معونات جمعية 

الصالح الخيرية من مواد غذائية.
ما سمعت من الشباب كثير.. فهل نحن حقيقة 
حزب حاكم اختارته غالبية الشعب؟!. واكتفي حتى 

ال نتشعب في الحديث..

عبداهلل صالح الحاج

> ظاهرة غريبة لم أجد لها تفسيرًا 
منطقيًا يبرر استمرارها الى يومنا 
هذا.. وهي ظاهرة حجب مكافآت 
االنتاج الفكري في الصحف الرسمية: 
»الثورة، الجمهورية، 14اكتوبر« منذ 
فبراير من هذا العام أي منذ ب��روز ما 
يسمى ب�»الثورة السلمية« والى هذه 
اللحظة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يسبغ فيه 
ح��زب »االخ���وان المسلمين« عشرات 
اآلالف على كل مقالة تخدم معركته 
مع الشرعية الدستورية وكذلك يفعل 
بقايا »المشترك«..والعجيب أن الشرعية 
ب  لكتّا ا لها  يجند  لتي  ا ية  ر ستو لد ا
والصحفيون الشرفاء أقالمهم ال تحرك 
ساكنًا كي توجه بعض من يحمل في قلبه 
حقدًا على هذه األقالم الشريفة، وأعني 
بهذا البعض قيادات في وزارة المالية 
مصرة الى حد اآلن على حجب التعزيز 
المالي المشروع للمؤسسات االعالمية 
الرسمية كي التصرف بدورها مكافآت 
االنتاج الفكري لعشرات الصحافيين 
والذين معظمهم يعتمد عليها كمصدر 

دخل وحيد له.
أم��ا األغ��رب والمثير للدهشة أن نرى 
نقابة الصحفيين متجاهلة هذا المطلب 
المشروع وهو من مهامها وليس وحدها 
لمتعلقة  وا تدينها  لتي  ا م  لمها ا تلك 
بالشجب والتنديد في حال اعتقال أو 
مساءلة أحد كتاب االصالح واالنقالبيين 
مع علمها بالجنحة الجنائية المدنية التي 
ارتكبها والتي ليس لها عالقة بحرية 

الرأي والتعبير أو المهنة الصحفية.
ان وزارة االعالم، مطالبة أن تعالج مشكلة 
االنتاج الفكري للسبعة األشهر الماضية 
لهؤالء الصحفيين الغالبى.. والعبد هلل 
واحد منهم، خصوصًا وأننا مازلنا نحترم 
أقالمنا ونرفض تسويقها في سوق 
النخاسة والحراج السياسي ألننا أوفياء 
لكلمتنا وأوفياء للشرعية الدستورية التي 

تتجاهلنا في أسوأ االحوال.
نصف عام ونحن من دون مكافآت االنتاج 
الفكري، والمحزن أن ه��ذه المكافآت 
للواحد منا خالل نصف هذا العام ال تساوي 
قيمة تخزينة لمتنفذ أو انتهازي أو مبتز 
ينفقها في شهر واحد ال غير.. فهل من 
منصف لنا؟! وهل من تدارك لهذا األمر؟!

قال الشاعر:
ولوال يومُ يوٍم ما أرَدْنَا

جَزاَءكَ، والُقروضُ لها جَزَاُء

)الفرزدق(

ما هكذا يا وزارة 
المالية!!

علي عمر الصيعري

في الوفاء بالوعد وحفظ العهد

عبدالحفيظ الشرجبي

الساعون إلى االقتران بـ»الزعامة« قسرًا

صالح أحمد العجيلي

> النائب االصالحي منصور الحنق الذي 
يقود مليشيات االص��الح المدعومة 
من الفرقة االول��ى م��درع واصحاب 
الشيخ الزنداني لم يخف حقيقة أهدافهم 
م��ن محاولة االس��ت��ي��الء على معسكرات 
الحرس الجمهوري في أرح��ب.. وم��ن قرأ 
كالمه لصحيفة »الصحوة« يوم الخميس 
الماضي بعناية سوف يجد أن الرجل رغم 
مراوغته قد أفلت من لسانه عبارات تدل 
على أن تلك المليشيات هي المعتدية على 
تلك المعسكرات وان مواطنين في أرحب 
يعارضون ذلك، وهم الذين نالوا قدرًا من 
الهجوم على لسان قائد تلك المليشيات 
الذي طعن في ذممهم وأصالتهم »القبلية« 

وهددهم باليوم الموعود.
زعم الرجل انهم »سمعوا« أن معسكرات 
الحرس الجمهوري في أرحب كانت تعتزم 

الدخول الى صنعاء.. لماذا؟
والجواب كما قال الحنق: تتحرك الى صنعاء 
للهجوم على شباب الثورة.. وماذا بعد؟ يقول: 
إن القبائل في أرحب قامت بالتجمع قرب 
المعسكرات لمنعها من التحرك الى صنعاء.. 
ألنهم »سمعوا«.. الحظوا.. »سمعوا« إنها 
ستتحرك ال��ى صنعاء.. »سمعوا« فقط.. 
حاصروا المعسكرات وح��اول��وا ويحاولون 

االستيالء عليها ألنهم »سمعوا«.
حسنًا.. هذه المعسكرات استعصت عليهم 
باعتراف الحنق، فما الذي يمنعها اآلن من 
التحرك الى صنعاء؟ الجواب سهل، فحكاية 
لمعتصمين  ا لقمع  ء  صنعا ل��ى  ا لتحرك  ا
مجرد حكاية كاذبة أو متخيلة، وسندها هو 
»سمعوا«، فالمليشيات المذكورة هي التي 
اب��ت��دأت شن الحرب لالستيالء على تلك 
المعسكرات، وال عالقة لألمر بقبيلة أرحب 
وال بأي مبررات من تلك التي يسوقونها 
ويسوقها منصور الحنق.. وهذا الحنق يؤكد 
ذلك لصحيفة »الصحوة« دون قصد.. فقد قال 
إنهم حاولوا مقابلة قيادات تلك المعسكرات 
إلقناعها بأن هذه المعسكرات ملك للشعب 
ويجب أن تكون الى جانب الشعب.. أما من 
هو الشعب الذي يجب أن تكون الى جانبه، 
فالحنق قد اختصره بما يسمى »الثوار« 
يقصد المعتصمين الذين ترك معظمهم 
الخيام.. مع ذلك فالحنق لم يكن يقصد 
هؤالء في الحقيقة، بل يقصد انضمام تلك 
المعسكرات للمنشقين ومليشيات االصالح. 
. وال نقوله ذلك من عندنا، فهو قد وجه 
نداًء عبر صحيفة »الصحوة« لجنود وضباط 
وقيادات تلك المعسكرات بأن ال يخشوا ُفْقد 
رواتبهم إذا ما استسلموا أو انضموا للفرقة 
تبهم  روا ء  بقا لهم  وضمن  لمليشيات  وا
وزي��ادة.. على أن الحنق بهذا المنطق وجه 
إهانة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، حيث 
صورهم وكأنهم مجرد »أوغ��اد« يعملون 
مقابل إشباع بطونهم، مشبهًا لهم بأفراد 
المليشيات الذين جمعوا من شتى اآلفاق 

للقتال مقابل أجر يومي.
وعلى أية حال بانت الحقيقة وسقطت كل 
الذرائع التي سوقها الحنق واصحابه من قبل.. 
وأصبح واضحًا للجميع ان هؤالء يحاولون 
االستيالء على معسكرات الحرس الجمهوري 
الستخدامها كقوة اضافية للقوة التي لديهم 
والدليل  بالقوة..  الحكم  للسيطرة على 
على ذلك انهم هم المهاجمون دائمًا لتلك 
المعسكرات، وهي في موقف الدفاع.. وعندما 
وصلت ال��ى محمد السعدي األمين العام 
المساعد لحزب اإلصالح معلومات عن سيطرة 
المليشيات على معسكر الصمع قبل أسابيع، 
سارع قبل أن يتأكد من صحة المعلومات، 
للظهور على شاشة قناة »الجزيرة« ليؤكد أن 
االستيالء على معسكر الصمع مكسب كبير 

لما سماه الثورة.

> أرجح دليل يتمسك به االنسان كتاب اهلل تعالى، الذي من تمسك به هداه، ومن استدل به أرشده، قال 
تعالى: »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«، وقال جل ذكره وتقدس اسمه: »الذين يوفون بعهد اهلل 
وال ينقضون الميثاق«، وقال جل وعال: »وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها« 
وقال تعالى: »وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤواًل« واآليات في ذلك كثيرة ومن أشدها قوله تعالى: »يا 
أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما ال تفعلون كبر مقتًا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون«، وروي في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي اهلل عنه - أن رسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وسلم - قال: »آية 

المنافق ثالث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان«

ُ


