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علي عبداهلل صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعب العام

علماء اليمن يتصدون لرؤوس الفتنة
ما موقف الشريعة االسالمية مما يحدث اليوم
في بالدنا ..وهل يعد ذلك خروجًا على ولي

بني التداول السلمي
واالغتصاب السلمي للسلطة!!

االمر ..وما هو الدور الذي يترتب على أصحاب
الفضيلة العلماء إلخ��راج البالد من هذه
الفتنة؟ ..هذه األسئلة وغيرها من التساؤالت
المتعلقة باالحداث التي تشهدها بالدنا منذ
مطلع العام الجاري طرحتها «الميثاق» على
أصحاب الفضيلة العلماء ..الى التفاصيل..
لقاءات :فيصل الحزمي
< في البداية تحدث فضيلة الشيخ حمود السعيدي
وكيل وزارة االوقاف حول موقف الشريعة االسالمية
مما يحدث اليوم في بالدنا بقوله :الش��ك أن
اهلل أوجب على المسلمين كافة طاعة ولي أمر
المسلمين بقوله سبحانه وتعالى« :يا أيها الذين
آمنوا أطيعوا اهلل ورسوله وأولي األمر منكم» ،ولقول
النبي  -صلى اهلل عليه وآله وسلم« :على المرء
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر
بمعصية ..فإن أُمر بمعصية فال سمع وال طاعة»..
وقال ألبي هريرة رضي اهلل عنه« :عليك السمع
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك
وعلى أث��رة عليك» ،فالمطلوب من المسلمين
طاعة ولي األمر وكما قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبداً حبشياً كأن
رأسه زبيبة» ،وقد أجمعت األمة االسالمية جمعاء
على وجوب طاعة ولي األمر وعلى عدم الخروج عليه،
وقالوا :إن الخروج عليه معصية وبغي وال يجوز سواء
كان بالكلمة أو بسالح..
نقول يجب علينا جميعاً طاعة ولي أمرنا امتثا ً
ال ألمر
اهلل وطاعة لرسوله  -صلى اهلل عليه وآله وسلم،
وألن في الخروج على ولي أمر المسلمين مفاسد
عظيمة منها ازهاق األرواح وإراقة الدماء وقطع
الطرق وما يحدث اليوم من قطع للكهرباء والمياه
وإخافة المارة وإيذاء الساكنين الذين في المدن
والقرى ومنها ايضاً ضرب انابيب البترول وتفجيرها
وكذا ارهاق المواطن وتخويفه الى آخر ذلك من
الباليا ،والشك أن الخروج على ولي االمر حرام وال
يجوز شرعاً وأن رأوا عنده شيئاً من االخطاء فعليهم
أن يناصحوه وبند المناصحة معلوم والرسول صلى
اهلل عليه وآله وسلم قال« :الدين النصيحة قلنا
لمن يا رسول اهلل :قال :هلل ولكتابه ورسوله وألئمة
المسلمين وعامتهم» ،وقال« :ثالث ال يفل عليهن
قلب مسلم اخالص العمل ولزوم جماعة المسلمين
ومناصحة أولي األمر» وقوله صلى اهلل عليه وآله
وسلم« :إن اهلل يرضى لكم ثالث ويكره لكم ثالث
يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا وأن
تعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا وأن تناصحوا
من واله اهلل أمركم..
فالمطلوب مناصحة ول��ي األم��ر وايضًا تكون
المناصحة فيما بينك وبينه ألن النبي صلى اهلل
عليه وآله وسلم  -قال« :من رأى من أميره شيئًا
وأحب أن ينصحه فال يبديه له عالنية وان استطاع
أن يأخذ بيده وأن ينصحه فإن قاد فذاك وإال فقد
برئت ذمته له» ،ايضاً لحديث سعد بن أبي وقاص
 رضي اهلل عنه قال« :إن النبي صلى اهلل عليه وآلهوسلم زرع ألقوام أموال وترك أحدهم قال فقمت
إليه فساررته ،فقلت ما لك يا رسول اهلل و ّلي فالن ال
أراه إال مؤمناً قال أو مسلماً ..قلت :ال أرى إال مؤمناً
قال أو مسلمًا ،ثم قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
إني ألعطي الرجل واترك اآلخر وهو أحب إلي منه».
وهذه األعمال التي يفعلها هؤالء القوم وهم الشك
اخواننا وهم مسلمون وال يجوز الخروج على الوالي
والواجب ان رأوا عنده شيئًا فعليهم أن يناصحوه
السيما وهو الذي رفع المصحف في يده وقال :بيننا
وبينكم كتاب اهلل عز وجل ،فالواجب أن نخضع
للحوار لكي نصل إلى رأي فيه مصلحة األمة وحفاظاً
على األرواح والممتلكات العامة.
وعن دور العلماء للخروج من هذه المحنة قال الشيخ
السعيدي :إن ما يحدث اليوم في بالدنا إنها فتنة
وواجب على العلماء أن يصدعوا بما أمر اهلل به
ورسوله  -صلى اهلل عليه وآله وسلم ويبينوا للناس
حقيقة األمر مع المناصحة للقوم والحوار معهم
كي يعودوا الى اهلل وإلى صفهم سوا ًء كانوا من
القيادات العسكرية أو من عامة الشعب ..

أقلهم ضرراً

< من جانبه وصف الشيخ محمد العرشاني ما يحدث
اليوم في بالدنا بأنه يختلف عما يحدث في كثير
من البلدان العربية التي تبحث فيها شعوبها عن
دستور ومناخ ديمقراطي السيما وأنهم يعانوا من
كبت وظلم وحجر على حرية الناس في حين قد
توصلنا في اليمن منذ عقود الى ما يبحثون عنه
أولئك اليوم.
وقال :إن ما يحدث في بالدنا منذ مطلع العام الجاري
تحت مسمى ثورات هو خروج على ولي األمر وعلى
المواثيق والعقود قال تعالى« :يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود» واالنتخابات
التي أقيمت ف��ي ع��ام 2006م بموجب

السقاف :ما يحدث اليوم خــارج عن إرادة العقالء
السـعيدي :على العسكريين والمدنيين العودة إلى الشرعية
المحنى:خطبــــاء االصالح يخالفــون ما أمــر اهلل به
الدستور هي بمثابة عقد بين الراعي والرعية..
وأض��اف :غير أن القوم أصابتهم العدوى التي
اجتاحت الوطن العربي ويبدو أن األمر كان مبيتاً..
ألن الشيخ الزنداني قد أعلن العام الماضي بعد
رمضان خالل مهرجان في أرحب أن أمريكيًا قد
بشره بخالفة قادمة ستكون في 2015م ،.وروسيا
تنبأت قيام دولة الخالفة في عام 2020م ،فكانت
هذه عبارة عن ارهاصات إضافة الى تلك الوثائق
التي كشفت عنها «ويكليكس» وما يحدث اليوم
هي باعتقادي الفوضى الخالقة التي بشر بها بوش
وقالوا إع��ادة رسم خريطة للمنطقة أي تقسيم
المقسم وتشتيت المشتت..

العرشاني:

ويقول النووي« :لقد أجمع علماء السلف على أن
الخروج على الوالي الظالم حرام قطعاً» ..والرسول
 صلى اهلل عليه وآله وسلم  -يقول :في أحاديثمتواترة «ومن عصى األمير فقد عصاني» ويقول:
«واسمع واطعْ وأن تأمّر عليك عبداً حبشيًا كأن
رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب اهلل» ،ويقول أيضاً
في الحديث الصحيح في البخاري« :من خرج عن
الوالي قيد شبر فقد خلع ربقة االسالم ومن مات
على ذلك مات ميتة جاهلية» ،ولذلك عندما نهى
اإلس�لام الخروج عن الحاكم ليس ألنه مقدس
وال ألن له منزلة عند اهلل فقد يكون منهم أشرار
ولكن هذه رحمة باألمة لما

الحبسي:
الخارجون
على ولي
األمر بدلوا
االمن خوف ًا
وفـــزعـــ ًا

الخارجون
علىالشرعية
تضررت
مصالحهم
ويقول عبدالكريم زيدان وهو من العلماء الكبار
درس في جامعة صنعاء وجامعة اإليمان يقول:
وال يجوز للجماعة وال لألمة وال للمتضررين أن
يخرجوا على الحاكم» قال ألن في ذلك أضرار كبيرة
وسكوتهم ليس جبنًا وال خوراً وال عجزاً إنما هذا
موقف نبيل ضحوا بمصالحهم الخاصة من أجل
مصلحة األمة.
وهذا ما شاهدناه ولمسناه من هذه الفتنة القائمة
منذ أكثر من ثمانية أشهر ،وما نتج عنها من ظلم
عظيم للمواطنين ،واستشهد الشيخ العرشاني على
ما سبق ذكره بما جاء في كتاب «سبل السالم»
لفضيلة العالمة محمد بن اسماعيل االمير« :وإذا
باغ
خرج على الحاكم ورفع في وجهه السالح فهو ٍ
وقد استحق القتل لما يلحق الناس من أضرار»،
وكذلك يقول الشوكاني في السيل الجرار« :وإن بلغ
في الظلم أي مبلغ وإذا شن عليه وأشاع فيه الكالم
باغ» ،فإذا رفع السالح قال فقد بلغ الظلم
فهذا ٍ
مبلغه ووجب قتاله لقوله تعالى« :وإن طائفتان
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ،فإن بغت
إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
إلى أمر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
واقسطوا إن اهلل يحب المقسطين»..
قال وبعد هذا  -اي قوله تعالى« :فإن بغت إحداهما
على األخرى فقاتلوا التي تبغي» وجب وصار على كل
مسلم أن يقاتل البغاة ،قال والقعود عن قتال البغاة
هذا خالف ما أمر اهلل وليس من الورع».

ينتج عن الخروج من سفك للدماء وهتك لألعراض
وتخريب البيوت والمنشآت والذين يقودون هذا
الخروج على ولي األمر في بالدنا هم الذين كانوا
باألمس معه وكانوا يباركون له في كل المحافل
وعندما تضررت مصالحهم خرجوا عليه ،لذا فإني
أدعو الشعب الى الوقوف مع الرئيس علي عبداهلل
صالح ألنه أقلهم ضرراً.
وعن دور أصحاب الفضيلة العلماء للخروج من هذه
الفتنة رأى الشيخ محمد العرشاني أن على العلماء
أن يجمعوا أمرهم ويوحدوا كلمتهم ويقولوا كلمة
الحق للراعي والرعية وال يخشون في اهلل لومة الئم،
وقال:
إنه معول عليهم أن ينصحوا وأن يدعوا الى
حقن الدماء وواجب عليهم أن يبينوا للناس من
الذي يبغي والذي يثير الرعب في المدينة ويدفع
بالناس ويحرضهم على سفك الدماء ،وعندما يقتل
االبرياء يفرحون ويتراقصون بمقتل األبرياء من
المواطنين وهم في جحورهم وأبناؤهم في الخارج
يسرحون ويمرحون  ..لماذا يدعون الناس للشهادة
ويكرهونها ألنفسهم وأبنائهم ..لماذا يغررون
بالناس ونجد القتلى من الضعفاء وبسطاء الناس
ونحن ال نبيح قطرة دم يمني وهي أغلى من الدنيا
وما فيها.

أمور كبيرة وخطيرة

أما فضيلة الشيخ العالمة أحمد عمر السقاف فقال:

الشك أن ما يحدث في بالد المسلمين خارج عن
إرادة العقالء والوجهاء والصلحاء وهي أمور كبيرة
وخطيرة حلت بالمسلمين نسأل اهلل سبحانه
وتعالى أن يجعل للمسلمين فرجًا ومخرجًا من
هذه المآسي والويالت ،ومن هذا التمزق والتفكك
قال تعالى« :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
واصبروا إن اهلل مع الصابرين»  ،وفي الصبر على ما
تكرهون خير كثير ،فواجب المسلمين اينما كانوا
أن يتماسكوا ويتالحموا وان يكونوا كما يريد اهلل
منهم «واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا» ..
وأضاف :هناك ثالث خصال يجعل اهلل عقوبتها في
الدنيا قبل اآلخرة منها  :البغي في قوله تعالى« :يا
أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» ،ومنها المكر
قال تعالى« :ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وال يحيط
المكر السيء إال بأهله» وقال تعالى« :وقد مكروا
مكراً وعند اهلل مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه
الجبال» ،والمسألة الثالثة عقوق الوالدين نسأل
اهلل العافية.
وأشار فضيلة الشيخ السقاف إلى أن المخرج من
هذه المحنة التي حلت في بالدنا هي العودة الى
كتاب اهلل وسنة نبيه  -صلى اهلل عليه وآله وسلم -
وأكد الشيخ السقاف عدم جواز الدعاء على ولي األمر
وكذا المسلم على أخيه المسلم ،وقال :يجب الدعاء
لولي األمر بالصالح والبطانة الصالحة ،وإذا ظلمك
أو هضمك فأوكل أمرك إلى اهلل ،وعند اهلل تجتمع
الخصوم واألفضل واألجدر أن يتسامح المسلم مع
من ظلمه..

مس الشعب ضرهم

< من جهته قال فضيلة الشيخ المفتي محمد علي
محمد الحبسي:
 إن اليمن يمر بمحنة وأزمة بسبب الذين خرجوامدعين التصحيح وقالوا كالماً منبوذاً ال يقبله عقل
وال دين وال أخالق وال حتى سياسة.
وأض��اف :لقد مس الشعب ضرهم وأذاه��م ولم
يسلم من أفعالهم ومحنتهم االطفال والنساء وال
الكبار ،فقد مست أفعالهم بعض االفراد في بدنهم
وروحهم وآخرين في أرزاقهم ومحالتهم وبيوتهم
وهم يدعون التغيير.
ويا ترى ما هو هذا التغيير الذي جاءوا به ،فقد بدلوا
بعد االمن خوفاً وبعد االستقرار والهدوء فزعاً وقلقاً،
ولذلك فأنا أفتي عليهم بالحكم القاطع ما حكم به
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -كرم اهلل وجهه
 في الخوارج وال أزيد على ذلك وال انقص ويفهممن ذلك الكثير.

ال خير فيهم

< ووصف الشيخ عادل بن علي المحني ما يحدث
اليوم من قبل الفئة التي خرجت الى الشوارع وأعلنوا
اعتصامهم وخرجوا بمسيرات ومظاهرات قالوا عنها
انها سلمية ثم آل بها االمر اليوم الى القتال المسلح
فإنه ال يشك عاقل أو من عنده أوليات وأدبيات
الشريعة في أن هذا شكل ظاهر من أشكال الخروج
على ولي أمر شرعي مسلم محتكم الى كتاب اهلل
وسنة نبيه  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -دستوره
دستور اسالمي بشهادتهم ،ونسأل اهلل أن يهديهم
 ..منوهًا الى أن على العلماء حيال ما يجري اليوم
من خروج على ولي األمر أن يبينوا الحق وشريعة
اهلل سبحانه وتعالى وبيان ما أمر اهلل التمسك به
وعليهم رد األمة جميعًا الى اهلل سبحانه وتعالى،
ألن اهلل قال في محكم كتابه« :وإذا جاءهم أمر من
األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى
أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم»..
والعلماء هم صمام األمان لألمم .
وعما نسمعه اليوم من بعض أئمة المساجد الذين
يدعون على ولي أمر المسلمين أكد الشيخ المحني
أن ذلك يعد خالفاً لما أمر به سبحانه وتعالى القائل:
ال للذين آمنوا» ومخالفاً
«ربنا ال تجعل في قلوبنا غ ً
لما جاء به المصطفى  -صلى اهلل عليه وآله وسلم
 القائل :ثالث ال يغل عليهن قلب إمرئ مسلم ذكرمنها مناصحة من واله اهلل أمركم» ،ثم ان السلف
جرت سنتهم كما ذكر اإلمام أحمد بن حنبل وذكره
شيخ االسالم بن تيمية ان من أصول أهل السنة
الدعاء لولي أمر المسلمين وذكر عن عبداهلل بن
المبارك وعن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل
انهم كانوا يقولون  :لو كان لي دعوة مستجابة
لجعلتها لذي سلطان ألن صالحه تصلح به األمة
وفساده تفسد به األمة».
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مليشيات الفرقة واإلصالح تفتح النار على طالب
مدرسة ( 26سبتمبر)

منعت عناصر مسلحة من مليشيات اللواء على محسن األحمر وحزب اإلصالح تالميذ
من دخول مدرستهم بقوة السالح .واوضح شهود عيان ان مليشيات مسلحة فتحت النار
على طالب مدرسة ( 26سبتمبر) الواقعة جنوب الجامعة القديمة وعلى مقربة من شارع
الدائري الغربي حيث تقيم أحزاب المشترك عليه مخيما لالنقالب على الشرعية الدستورية
والنظام الديمقراطي منذ مطلع العام الجاري.
وقال مصدر تربوي ان عددا من الطالب والتالميذ وصلوا مع أولياء أمورهم إلى أمام
المدرسة من اجل الدراسة غير أنهم فوجئوا باطالق الرصاص باتجاههم من قبل مليشيات
علي محسن والتي حذرتهم بشدة من دخول المدرسة ,مما تسبب في اثارة الخوف والهلع
لدى الطالب خصوصا األطفال.

نقابة المهن التعليمية تدين االعتداء االجرامي الذي تعرض له مدير تربية القاهرة

دان��ت النقابة العامة
ل��ل��م��ه��ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
وال��ت��رب��وي��ة ف���رع تعز
االعتداء االجرامي الذي
ت��ع��رض ل��ه ال��ت��رب��وي محمود
عبدالقادر مدير ادارة التربية
بمديرية القاهرة.
وأش��ارت النقابة ال��ى أن هذه
األعمال االجرامية تتنافى مع

القيم واألخالق وتسعى الستهداف
التعليم والقائمين عليه من قبل
ع��ص��اب��ة ف��اس��دة خ��ارج��ة على
القانون.
ودع��ت المجتمع ال��ى التكاتف
والتآزر للحفاظ على المنشآت
التعليمية وحماية رسالة المعلم
والوقوف في وجه كل من تسول
له نفسه حرمان أبنائنا الطالب من

حقهم التعليمي..وأكدت النقابة
أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من
العقاب وستالحقهم العدالة حتى
ينالوا جزاءهم الرادع.
وكان التربوي محمود عبدالقادر
ق��د ت��ع��رض ال��س��ب��ت الماضي
لكمين مسلح حيث أصيب بعدة
طلقات نارية نقل على اثرها الى
المستشفى.

ما إن تم اإلعالن
عن تعيين السفيرة
«آنا باترسون» في
مص��ر التي ش��اع
تس��ميتها بسفيرة
جهنم حت��ى بدأت
حمل��ة احتجاج��ات
وتحري��ض عليه��ا
وعل��ى السياس��ة
األمريكي��ة ف��ي
مص��ر ف��ي كل
وس��ائل
اإلع�لام عبدالجبار سعد
وف��ي الفيس��بوك
وظهرت لها صورة
وهي تمس��ك بعبوة ديناميت لتفج��ر بها ميدان
التحري��ر كناية عن ث��ورة مص��ر ..حتى اضطر
اإلدارة األمريكي��ة إل��ى أن تدافع عن س��فيرتها
وتوجه االتهام في التحريض على حملة الكراهية
ضده��ا وض��د أمري��كا إل��ى جه��ات ذات عالقة
بالمجلس العسكري .
ارتكزت الحمالت على واقع��ة مبلغ 40مليون
دوالر التي انفقتها امريكا وفقا لوقائع الكونجرس
األمريك��ي لدع��م الديمقراطية ف��ي مصر منذ
25يناير التي اعلن عنها مع تعيينها.
كما تتوجه االتهامات إلى ماس��ميت بس��فيرة
جهنم بأنها وراء كثير من الحوادث التي شهدتها
مصر وأنها تهدف م��ن خاللها إلى خلق صراعات
طائفية و ع��دم إجراء االنتخاب��ات في موعدها
حتى ان بعضهم اقسم بأغلظ األيمان على صحة
ذلك.
¿¿¿
في مصر مثل تونس لم تكن الثورة مخططاً
لها أمريكياً وحي��ن نجحت هرع��ت أمريكا بكل
قوتها إلعادتها إلى بيت الطاعة األمريكي.
عل��ى عكس بل��د كاليمن الذي ت��م التخطيط
لقل��ب األوضاع في��ه داخل س��فارة دولة القطب
الواحد وحين فشلت الخطة كما هو مقدر لها نجد
الضغوط الدبلوماسية الغربية جهدت النجاحها
كما أش��ارت إلى ذل��ك الكثي��ر م��ن المعلومات
المنش��ورة ف��ي الصح��ف ومواقع األخب��ار حتى
ظهر فيها الس��فير األمريكي السيد جيرالد فاير
س��تون بزي ش��يخ قبيلة يمني وتحته��ا عنوان
شيخ مشائخ اليمن .الحماس الذي يبديه بعض
الس��فراء الغربيين لنق��ل الس��لطة دون اعتبار
لالنتخابات ال يشبهها إال الحماس األمريكي في
مصر لعدم إجراء هذه االنتخابات في وقتها ريثما
يتم ترتيب بيت الطاعة األمريكي لهذه الثورة .
وعندما نعلم أن الحكم في اليمن جاء بطريق
ديمقراطي يش��هد ل��ه الغربيون أنفس��هم قبل
غيرهم ويراد من الحاكم المنتخب ان يسرع في
مغادرة الس��لطة تصيبنا الحيرة وتزداد الحيرة
حين يقبل الحاكم نفسه بترك السلطة والتخلي
عن حقه الش��رعي في البقاء حت��ى نهاية الفترة
واليش��ترط غير أن تسلم الس��لطة إلى الشعب
ليختار من يريد غي��ره ويريد الغربيون غير ذلك
بطريقة مثيرة للشك.
¿¿¿
كان الس��فير آرثر هيوز هو س��فير أمريكا في
اليم��ن إبان ح��رب 1994م وقد قي��ل حينها انه
كان مهندس هذه الحرب وكان يرعى مع الراعي
ويأكل م��ع الذئب كم��ا قي��ل ..وكان يهدف إلى
إش��عال حرب بغير نهاية تأكل األخضر واليابس
وتفجر الص��راع الطائفي بين الش��طرين ولكن
اللط��ف اإللهي وربم��ا الحكمة أيض��ا من جانبي
الصراع فوت��ت عليه هذا الهدف ويق��ال اآلن إن
هذه المهمة مازالت مطروحة على طاولة الغرب
المتحالف مع الصهاينة لتدمير كل بلدان العرب
والمسلمين وأن بعض س��فراء الغرب المسيحي
يس��عى لتحقيق ه��ذه الغاي��ة ..وهذا مايفس��ر
الدعوات المتكررة والمس��تميتة من قبل هؤالء
وحكوماتهم بضرورة النقل السريع للسلطة دون
اعتبار لحق الشعب في اختيار البديل ..
والحقيق��ة التي أصبح��ت معلوم��ة للجميع ان
مطلوب هؤالء ليس التداول الس��لمي للس��لطة
فه��ذا اله��دف لي��س ل��ه إال طري��ق واح��د ه��و
االنتخابات الت��ي جاء بها الرئي��س والتي ينبغي
أن يذهب عبرها ليح��ل رئيس منتخب بد ًال عنه
وهو م��اال يريده هؤالء خصوص��اً وهم ضالعون
وفقاً لوثائقهم في مؤامرة قلب نظام الحكم منذ
مابعد االنتخابات الرئاس��ية مباشرة ..إذاً فالذي
يريده هؤالء هو االغتصاب الس��لمي للس��لطة
وهومالم يمكنه��م حكماء النظ��ام من تحقيقه
خصوصا الرئيس ونائبه.
فنحن أمام جماع��ة ارتبطت مصالحها بالغرب
وحاول الغرب أن يوفر لها مناخاً مناسباً من خالل
كل الترتيبات التش��ريعية التي سبقت انتخابات
2006م ولكنه��ا فش��لت ف��ي الوص��ول للحكم
حينها عبر صناديق االقتراع ووفقاً لمبدأ التداول
السلمي للس��لطة..فبدأت الشروع في التحضير
النقالب وانتفاضة ش��عبية باركتها دولة القطب
الواحد ابت��داء من ع��ام 2009م وفق��اً لوثائق
ويكيلكس وتم تحديد موعدها في العام 2011م
وقد ساعدها الوضع العربي ولكنها وبعد شهور
ثمانية أثبتت فشلها رغم استخدامها لمحاوالت
االغتصاب الس��لمي للس��لطة من خالل ضغوط
غربي��ة أبرزها ضغ��وط كل من س��فراء أمريكا
وبريطانيا واالتحاد األوروبي.
¿¿¿
فهل نتوق��ع المرحلة الثالث��ة وهي االغتصاب
الدم��وي للس��لطة عل��ى الطريقتي��ن العراقية
والليبية ..هذا ما نربأ بالغرب وإداراته المختلفة
خصوصاً إدارة الرئيس اوباما من أن ينحط لفعله
فهو يعلم أن النتيجة ستكون وخيمة على الجميع.
وننصح أنفسنا والغرب بسلوك الطريق األنسب
واألصلح واألنفع للتداول الس��لمي للسلطة عن
طري��ق االنتخاب��ات ب��دون مقامرة من ش��يوخ
المشائخ الغربيين أو المحليين.
واهلل ومن وراء القصد .

