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هيئة الزنــداني..
 والعدوان على الديمقراطية

 ياسر شمسان الشبوطي

 حي��ث ش��دد فخامته خ��ال لقائه بهم عل��ى ضرورة 
مكافحة تنظيم القاعدة ومواجه��ة العمليات االرهابية 
التي ينفذها ه��ذا التنظيم االرهابي هن��ا وهناك، وما 
تتعرض له شبكات الكهرباء وأنابيب النفط من اعتداءات 
يومية كلفت الخزينة العامة للدول��ة المليارات، مؤكدًا 
لهم بأن تلك العقبات سيتم التغلب عليها وتجاوزها آجًا 

أم عاجًا بإذن اهلل.
وكان الزندان��ي وم��ن يس��مون أنفس��هم بالعلم��اء 
الربانيين قد تقدم��وا في مايو 2008م ب��ذات الطلب 
الى الرئيس الس��ابق علي عبداهلل صالح للس��ماح لهم 
بإنش��اء هذه الهيئة.. غير أن هذا المش��روع وئد يومها 
ولم يخ��رج م��ن س��ور دار الرئاس��ة- على ح��د تعبير 

الش��يخ حمود الذارحي آنذاك- في 
وق��ت كش��فت مص��ادر ف��ي حزب 
االص��اح وفق��ًا لمص��ادر إعامية 
ع��ن اس��تعداد الزندان��ي وجماعته 
إلنش��اء هيئة الفضيل��ة وكانوا قد 
وضعوا خطط��ًا لتجنيد أعداد كبيرة 
من ش��باب االصاح تحت مس��مى 
»جند الفضيل��ة« يمثلون الش��باب 
المتشددين والمتطوعين لمحاربة 
الرذيل��ة بحس��ب وص��ف المصادر، 
وتم تجهيز معسكرات لتجنيد هؤالء 

داخل جامعة االيمان.
ولع��ل الزنداني وجماعت��ه وجدوا 
في األزم��ة الت��ي ش��هدتها بادنا 
منذ مطل��ع الع��ام 2011م فرصة 
لتحقيق حلمهم القدي��م والمتمثل 

في إنش��اء هيئة لمحاربة الرذيلة- بحس��ب تعبيرهم، 
فاس��تغلوا انش��قاق قائد الفرقة األولى م��درع وقاموا 
بتجنيد )5( آالف ش��اب من ش��بابهم في الفرقة ويمثل 
هؤالء نواة لجند الفضيلة المرتقب، ثم قاموا بعملية فرز 
لساحات االعتصامات للبحث عن شباب من نفس النوع 
لتجنيدهم في الفرقة االولى مدرع رسميًا بينما والؤهم 
لعبد المجيد الزنداني ولاخوان المسلمين وليس هلل ثم 
للوطن ومكتسبات الشعب! وبهكذا يكونون قد ضمنوا 

نحو عش��رة آالف ش��اب، حيث تم تدريبهم بين أس��وار 
الفرقة تحت اس��م فصيل��ة »جند الفضيلة« وبإش��راف 
مباش��ر من عبداهلل صعتر، وقد انكش��ف هذا المخطط 
عندما أصر علي محسن عقب تش��كيل حكومة الوفاق 
على ضم عش��رين ألف مجن��د جدد الى كش��وف وزارة 

الدفاع.
عبدالمجيد الزندان��ي عندما ط��رح للرئيس عبدربه 
منصور هادي مشروع هيئة الفضيلة اختار لهذا المشروع 
مس��مى آخر هو المرجعية الش��رعية وذل��ك  لمعرفته 
المس��بقة بمدى نفور معظم أبناء المجتمع اليمني من 

مسمى هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
وبحسب بيان هيئة العلماء الخاصة بهم، فإن المرجعية 
الش��رعية ممن س��موهم العلماء الربانيي��ن مهمتهم 
بي��ان الحق ورف��ض كل ما يخال��ف االس��ام والتمهيد 
إلقام��ة  دول��ة الخافة االس��امية، 
وقد تزامن��ت الدع��وة لتكوين هذه 
المرجعية الشرعية مع صدور فتوى 
ل��� عبدالمجيد الزندان��ي اعتبر فيها 
الليبرالية بأنها دين الحرية التي هي 

تقديس للشيطان والهوى..
وهو ما يعني في تقديرنا الشخصي 
دعوى صريح��ة م��ن الزنداني ومن 
مع��ه للتراجع ع��ن النظ��ام والنهج 
الديمقراط��ي الذي ارتضاه ش��عبنا 
اليمني ف��ي 22ماي��و 90م واقترن 
بوح��دة اليم��ن وكذل��ك عدوانًا من 
نوع جديد على حرية الفكر والتعبير 
واغتصابًا للمفهوم الديمقراطي الذي 
يعد نظامًا  للعصر الذي نعيش فيه 
واجتاح العالم بأسره والذي جاء ليحل 
معظم المشكات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية دون أن يتعارض ذلك مع حق االعتقاد الديني 

وممارسة الشعائر اللناس بكل حرية.
 وفي بادنا اليمن يعد االسام في دستورها هو دين 
الدولة والمصدر األساس��ي للتش��ريع.. وال يمكن لقوة 
في هذه الدني��ا أن تزايد على اليمنيين في تمس��كهم 
باإلسام كما ذكر رسولنا الكريم محمد صلى اهلل عليه 

وسلم.. حينما قال: »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.

حسين علي الخلقي

> هاهي الحقائق الواقعية تثبت لنا حكمة وحنكة  
القائد الوحدوي الرم��ز الزعيم علي عبداهلل صالح- 
رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام- وخاصة من يتابع 
األوضاع في مصر الش��قيقة وياحظ آثار الخافات 
بخصوص االنتخابات الرئاس��ية مم��ا يجعلنا نضع 
أيدينا على قلوبنا خوفًا على أم الدنيا »مصر«.. فيما 
كان إصرار فخام��ة الزعيم أبو أحمد على ايجاد آلية 
تنفيذية واضحة للمبادرة الخليجية وأن اليتم نقل 
السلطة إال بعد انتخابات ديمقراطية، وهذا الطلب 
يثبت بجاء تام ح��رص الزعيم علي عبداهلل صالح 
على الوطن ألن نقل السلطة بدون شرعية دستورية 
سيدخل الوطن في وس��ط أمواج متاطمة ويجعل 

الباد فريسة سهلة ألعداء الوطن.
وهذا الموقف الوطني يحسب في الرصيد الوطني 
الكبير الذي يش��هد به التاريخ للزعيم علي عبداهلل 
صالح بما فيه المبادرة الخليجية التي شكلت وآليتها 
المزمن��ة مخرج��ًا آمنًا م��ن األزمة السياس��ية التي 
عاش��تها الباد خال ع��ام كامل.. وانن��ا مطالبون 
جميع��ًا بتضافر الجه��ود وتوحي��د الطاق��ات ونبذ 
الخافات والعمل على انجاح الح��وار الوطني الذي 
من خاله سنصل جميعًا الى كلمة سواء تجسد قيم 
المحبة والتسامح والتصالح لنواصل بناء يمن العزة 

والكرامة.
ومثلما كانت االنتخابات الرئاس��ية المبكرة بوابة 
العبور اآلمن الى المس��تقبل عندما رسم اليمنيون 
يوم 21 فبراي��ر 2012م صورة حضارية أكس��بت 
اليمن احترام العالم وع��ززت الوحدة الوطنية وتم 
منح المش��ير عبدرب��ه منصور هادي ثقة الش��عب 
المطلقة ليكون رئيس��ًا للجمهورية وقائدًا لمرحلة 
الوفاق الوطني من أجل مواصلة مسيرة بناء الدولة 

اليمنية الحديثة..

لذلك فإنه يج��ب عل��ى حكومة الوف��اق الوطني 
القي��ام بواجبها في تنفي��ذ ما عليها م��ن التزامات 
وفق��ًا للمبادرة الخليجي��ة وآليته��ا المزمنة وخاصة 
تلك المحددة قبل بدء الحوار الوطني وتوفير أجواء 
األمن واالس��تقرار وتهيئة أجواء الحوار وازالة كافة 
المسلحين والمتاريس من أمانة العاصمة وعواصم 
المحافظات وايقاف االعت��داءات على قوات الحرس 
الجمهوري ف��ي أرحب ونه��م ووقف جميع أش��كال 
االقصاء ألعضاء المؤتمر الشعبي العام في المرافق 
الحكومية وانهاء كافة آثار التوتر السياسي وايقاف 
الفوض��ى والمس��يرات االس��تفزازية، وممارس��ات 
الفس��اد التي نقرأ عنها في الصحف لوزراء حكومة 

الوفاق الوطني وخاصة العبث المالي.
إن الوطن اليوم في أمسّ الحاجة ألبنائه األوفياء 
المخلصين الصادقين إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل ألنه البديل للحوار سوى الحرب، لذلك فإن 
من يسعى إلفش��ال الحوار الوطني اليقل شأنًا عما 
تقوم به الجماعات االرهابية من تخريب وقتل ودمار 

للوطن.
فعلى الجميع ان يفكروا بعقل الوطن وان يكبروا 
بحجم اليمن الواحد وان يكون الحوار الوطني حوارًا 
جادًا وصادقًا ومس��ئواًل، ولن تكون النتائج ايجابية 
ونافعة إال إذا كان التش��خيص واقعيًا وصحيحًا، أما 
إذا كان التشخيص غير صحيح فإن النتائج لن تخدم 
الوطن.. ونحن قادمون على مؤتمر الحوار الوطني.

فلقد حددت المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة عما 
يبحث فيه المؤتمر، وهو اصاح دستوري ومعالجة 
هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديات 

الدستورية..
وان يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي 
الى ح��ل وطني ع��ادل لها يحف��ظ لليم��ن وحدته 
واس��تقراره وأمن��ه، والنظر في القضاي��ا المختلفة 
ذات البع��د الوطني ومن ضمنها اس��باب التوتر في 

صعدة واتخاذ خطوات نح��و بناء ديمقراطي كامل، 
بما في ذلك اصاح الخدمة المدنية والقضاء واالدارة 
المحلي��ة وتحقي��ق المصالح��ة الوطني��ة والعدالة 
االنتقالية واتخاذ الوس��ائل القانوني��ة وغيرها من 
الوس��ائل لتعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها 
بما في ذلك االطفال والنهوض بالمرأة واالس��هام 
ف��ي تحدي��د أولوي��ات برام��ج التعمي��ر والتنمي��ة 
االقتصادية واالجتماعية المتسديمة لتوفير فرص 
عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل 
للجميع.. ونؤكد ان من األهمية ايجاد حلول للقضاء 
على البطالة ومحاربة الفقر ألن ذلك جوهر األزمة 

اليمنية.
إذا خ��رج الحوار بنتائ��ج ايجابية له��ذه المواضيع 
الشك ان الوطن سيش��هد قفزة كبيرة نحو التقدم 

واالزدهار.
الجميع مطالب اليوم بأن يصدق النوايا وان تكون 
اليمن أواًل واليمن فوق الجميع وان تسود الصراحة 

والصدق والعدل لننجو جميعًا.
ونحن نق��رأ المب��ادرة الخليجية وآليته��ا المزمنة 
ونشاهد مايدور حولنا هنا نقف تحية تقدير واجال 
لصانع الوحدة ورائد الديمقراطية الزعيم الوحدوي 
الرمز علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الش��عبي 
العام ال��ذي كان له ال��دور األكبر بعد اهلل س��بحانه 
وتعالى في وضع خارط��ة الطريق إلنقاذ اليمن من 
االنزالق من الفوض��ى والخراب والدم��ار الذي كان 
يراد لليمن من قبل اعدائ��ه.. والتحية ايضًا لخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
ولمبع��وث االمين الع��ام لامم المتح��دة جمال بن 
عمر، ولكل من وقف ويقف لمساعدة اليمن واخراجه 
من األزمة السياسية.. ولن ينسى التاريخ والشعب 
اليمني جيًا بعد جيل كل من تآمر ونفذ كل أشكال 

الخراب والدمار للوطن.

الواقع لكم يشهد يا أبا أحمد

 الشك أن المساعي والمحاوالت المتكررة والحثيثة التي  كانت ومازالت تقوم بها قيادات متشددة في 
حزب االصالح وعلى رأسها عبدالمجيد الزنداني- والهادفة لالنتقال الى مرحلة جديدة في نشاطها من 
أجل بسط نفوذها على اليمن ولجعل نفسها حاكمًا دينيًا له مطلق الصالحيات السيما بعد لقائها االخير 
بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- قد باءت بالفشل، خصوصًا بعد أن خيّب الرئيس 
أملهم فيما يدعونه اليه أال وهو إقامة وإنشاء مرجعية دينية أو شرعية والتي تم تغييرها فيما بعد بداًل عن 
ما تسمى بهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار هيئة االمر بالمعروف في الشقيقة العربية 
الس��عودية، في حين أبلغهم رئيس الجمهورية وبطريقة غير مباشرة بأنه ال يمكن الحديث عن الهيئة 

التي تدعون اليها في ظل هذا النظام الديمقراطي التعددي القائم في اليمن،

قائد الفرقة 
جند 5 آالف 

شاب ليكونوا 
نواة »جند 
الفضيلة«

كيف نستعد لمؤتمـر الحــوار الوطنـي ؟
> نظم الملتقى الوطني لشهداء ومناضلي الثورة 
اليمنية ومجموعة اليمن الجديد بحجة ندوة توعوية 

بعنوان : »االستعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني«.
وُقدمت عدة أوراق قيمة في هذا المجال.. كما تحدث 
االخ عبده علي الحملي- رئيس الملتقى- عن أهمية هذه 
الندوة التي تعتبر عنصرًا مساعدًا ومكمًا للحوار الوطني 
الذي ستشهده بادنا خال الفترة القادمة لتهيئة الشباب 

الستقبال الحوار بروح المسئولية.
هذا وقد حضر الندوة الشيخ فهد دهشوش- رئيس 
فرع المؤتمر، والشيخ حميد العبيدي- وكيل المحافظة، 

وعدد من المسئولين والمهتمين.
»الميثاق« تنشر ورقة الدكتورة خديجة حسين المغنج- 
استاذة األدب الحديث نائب عميد كلية التربية بحجة- 
بعنوان : »كيف نستعد ونهيئ لمؤتمر الحوار الوطني؟«.. 

والتي جاء فيها:
إن موضوع االستعداد والتهيئة للحوار الوطني يستلزم 
تضافر الرؤى حوله، فا يقوم على وجهة نظر منفردة 

معينة.
فمن المؤكد ان أهمية موضوع االستعداد والتهيئة 
ال��ح��وار الوطني تكمن في كونه مرتبطًا  لمؤتمر 
بالمصلحة الوطنية والسيادة الوطنية في يمننا الحبيب، 
واالستقرار وسيادة األمن، وهذا أمر ال نستطيع ان نزايد 
عليه في الوسط العام ولدى كل من ينتمي الى هذا 

الوطن.
ومن هنا يمكن القول ان موضوع »االستعداد والتهيئة 

لمؤتمر الحوار الوطني« يستلزم النقاط التالية :
< تعزيز االلتفاف والدعوة الى المصالحة الوطنية وهذا 
يتم عن طريق استشعار االحزاب والتنظيمات السياسية 
لمهمتها الوطنية أواًل وقبل كل شيء.. وان مصلحة 
الوطن تقدم على مصلحة الحزب او التنظيم السياسي، 

ألن االحزاب داخل اطار الوطن 
المنظومة  م��ظ��ل��ة  وت��ح��ت 
الوطنية، وان كانت األحزاب غير 
ذلك فلنا ان نسميها عميلة، 
وان نرفض وجودها ومن خال 
لتي  ا لدستورية  ا الضوابط 
تكفل التعددية السياسية في 
اطار عدم االخال بالمصلحة 
الوطنية، لذا فإن دور االحزاب 
في تعزيز المصالحة يتمثل 

في :
1- ال���م���رون���ة ف���ي ط��رح 
االف����ك����ار وع�����دم ال��ت��ع��ن��ت 
والتعصب ألشخاص او قادة 
أو فكر والسعي الى االعتدال 

والوسطية.
2- استيعاب االحزاب بعضها 
بعضًا والسيما  المتقاربة في 
المبادئ واالفكار وال��رؤى من 

خال التحالفات.
3- اس��ت��ي��ع��اب ال��ق��ض��اي��ا 
السياسية التي تقف عائقًا في 

طريق استقرار الوطن وتجاوز أزمته على أرض الواقع 
واعادة عجلة التنمية، وهذا يتمثل في قضية: حركة 
الحوثيين، وحركات الدعوة الى االنفصال في جنوب 

الوطن، وحركة االرهابيين.
> تعزيز دور العلماء واالحتكام الى شريعة اهلل تعالى 
والى سنة النبي محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم والى 
االجتهادات النافعة التي تتاءم وطبيعة مجتمعنا اليمني 
وأعرافه االيجابية بحيث تتوحد رؤية علماء اليمن جميعًا 

فا تسير هذه الرؤى حسب توجهات سياسية او حزبية 
او مذهبية.

الرسالة االعامية ورس��ال��ة المساجد  > تعزيز 
والواعظين بحيث تتوجه توجهًا موحدًا نحو نشر الوعي 
ونبذ الفرقة والعداء والمتطرف وايقاف نزقه والسيما 
بين اوساط الشباب، والدعوة الى االلتفاف حول الوحدة 
والحفاظ عليها وعلى مكتسباتها، وان تكف الوسائل 
االعامية عن المهاترات ألنها ال تنتهي بل تزيد التوتر 
والمشاحنات، فا نصل الى حوار وطني، وهذا األمر 

اليتعارض أبدًا مع الحرية 
االعامية والسيما في هذه 

المرحلة.
> تعزيز موقف النقابات 
وال��م��ح��ام��ي��ن ومنظمات 
نحو  ل��وط��ن��ي  ا لمجتمع  ا
القضايا الوطنية وتفعيل 
دوره��ا االيجابي ال��ذي من 
شأنه التأثير بصورة مباشرة 
القضية  مع  لتفاعل  ا في 
ومعالجتها والبت في الحكم 

المعتدل الضابط.
> ت���ع���زي���ز م���وق���ف 
ت  عا لقطا ا و ت  سسا لمؤ ا
النسائية.. »ات��ح��اد نساء 
الوطنية  للجنة  ا  - ليمن  ا
للمرأة- قطاعات المرأة في 
المحافظات- قطاعات المرأة 
في االحزاب« وتفعيل دورها 
االي��ج��اب��ي نحو االلتفاف 
الوطني وعدم جعل دورها 
م��ح��دودًا وموسميًا اثناء 
االنتخابات او االحتفاال بيوم 
المرأة العالمي او في اثناء التعامل مع مشاريع الدول 

المانحة.
> تعزيز استقرار االم��ن في المحافظات والسعى 
الحثيث الى  منع الساح، األمر الذي من شأنه تخفيف 
وطأة العنف والعداء وقتل النفوس على مرأى ومسمع 
وفي وضح النهار، وهذا يستدعي موقفًا حازمًا تتخذه 

قيادات المحافظات، وتوحد فيه التوجهات.

يقول البردوني :
نحن غرس اإلله يحصده اهلل

لماذا تعبث فيه يدانا
مالنا نسبق الحمام الينا

وهو أمضى يدًا وأحلى بيانا
ونخاف العدى وحين نعادي

هل درينا أنا خلقنا عدانا
لو نفضنا شرورنا لرأينا

أوجه الخير في الضياء عيانا
وهناك بعض الخطوات الفعلية التي ينبغي االستعداد 

لها فعًا أهمها :
- اتخاذ الدولة موقفًا ازاء تعويض وتحديد اعاشات 
ألسر الشهداء من المدنيين وشهداء األزمة من الشباب 

والقوات المسلحة واألمن.
- تشكيل لجان شعبية يُقترح تسميتها »اللجنة 
الشعبية لاستعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني« في 
كل محافظة، تتكون هذه اللجنة من وجاهات اجتماعية، 
ومحامين وقضاة، واكاديميين، ونقابات، وممثلي احزاب 
وتربويين، من شأنها صوغ رؤية وطنية للمحافظة تتقدم 
بها إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم بشرط أاّل تُسيَّس 
هذه اللجنة او ترتبط بمخصصات مالية، وانما تكون 

وطنية طوعية.
- تشكيل لجان شبابية تمثل كل اطياف الشباب 
مستقلين ومتحزبين ومبدعين ومتميزين من كل 

محافظة.
- الوصول الى تشكيل لجنة وطنية تتكون من اللجان 
الشعبية من كل محافظة تمثل الحضور والمشاركة في 

مؤتمر الحوار الوطني القادم.


