
إقصاء..!!

 لكل زمانٍ مضى آية وآية هذا الزمان .. كثرة 
األخطاء والتجاوزات.. بعمد أو بغير عمدٍ، 
بنوايا مبيّتة أو بحسن النوايا التي توقعك في 
وهاد الرزايا، وقد ورد في األثر أن النية تسبق 
العمل، وطالما أن أكثر أعمالنا صاحبتها أخطاء كثيرة 
أو خطايا عديدة فهذا داللته أن شعارنا غير المعلن من 

البداية.. أغنية أحالم: أنا ناوي عليك نّيهْ.
ومضت السنون ف��ي تحايٍل وم��ج��اب��رةٍ وتربص 
واستقطاب وتنافر واقتناص ومجامالت واكتناز ثروات 
ومزاحمة تنافسية حتى وصلت  الى وضع اليمن فوق 

صفيح ساخن أو على برميل بارود.
أخطاء أليمة مرّت بنا خالل الخمسين عامًا.. لم نذق 
فيها طعم السعادة إال لماما، والبركة في األخت الكبرى 
والماما وشطح أصحاب الذقون والعمامة، والتنظيرات 
الماركسية الهدامة .. خمسون عامًا عشناها بتفاوت 
ملحوظ مع إحراز ايجابيات في عدة مجاالت.. قزمها 
وحش السلب وثقافة اإللغاء والنهب لكن ما سمي 
بالربيع العربي في بلدانه صارت االخطاء خطايا، ومثلما 
الهوى هوايا على قول عبدالحليم، والمحفظة معايا كما 
في فيلم عادل إمام، وشراء الوالءات والهدايا، ورمي 
األبرياء في أتون الغواية.. فقد تحولت التجاوزات في 
األنظمة السابقة الى أمواج وسيول من االخطاء تصول 
وتجول، وتقرع الطبول في مقامات شرحها يطول وال 
أدري هل العنب حامض عنه يقول: وصلوا الى حقول 

الكروم وشربوا حتى الثمالة.
ه��ل نتحدث ع��ن أخ��ط��اء ال��ش��ع��ارات المسممة، 
التحريضات، فقه التكفير والفتاوى الجاهزة حسب 
الطلب والسخرية واالستهزاء بالعقول وممارسة 
التصفيات واالنشقاقات وتجسيد سياسات االقصاء 

الكريهة على الواقع كأسوأ أو أبشع ما تكون؟!
هي أشياء كثيرٌة .. كان الخطأ.. الحاضر األكبر فيها، 
ومبرره أو المسوغ له.. الوصول الى السلطة ولو بقليل 
من الحرام أو فوق جماجم الشهداء وأشالء األبرياء 

لتخلصهم من حاكم  كانوا لعشرين أو لثالثين 
أو أربعين عامًا يُسبحون بحمده ويبالغون 
في تبجيله، يا اهلل كم صارت النفوس هينة 
وقليلة القيمة رغم تعظيم حرماتها في القرآن 

الكريم وكل الديانات السماوية؟!
لم يعد مجديًا أن ننتقد االيطالي »ميكا 
فيللي«، ونحن نفذنا أبرز ما جاء في كتابه 
»االمير« بالنص وأعدنا االعتبار للمقولة 

الشهيرة الممقوتة: »الغاية تبرر الوسيلة«.
للكاتب المغربي محمد شكري مؤلف اسمه 
»زمن األخطاء« كما أن له كتابًا آخر اسمه 
»الخبز الحافي« سرد فيه بإسهاب مظالم 
وأخطاء طفولته التي تعرض فيها لالغتصاب 
.. الكتاب صدر في الثمانينيات ولقي ضجة 

كبرى من النقاد والمهتمين، وهذه جرأة غير معهودة 
أن توثق بقلمك انتهاكاتٍ شخصية خطيرة.. حصلت 
لك وأنت طفل صغير وحولك ذئاب بشرية بما فيهم 
بعض االقارب وما من شك أن الكل يثني على شجاعة 
االعتراف عند اقتراف الخطأ.. على أساس التوبة النصوح 
وعدم الرجوع للممارسة المشينة في أي تمظهر من 

تمظهراتها.
لماذا ال نمتلك الشجاعة، ونصرح علنًا أننا ظلمنا أنفسنا، 
وارتكبنا أخطاًء قاتلة في حق نفوسنا وأهلينا وجيراننا 
ومواطنينا وشعبنا؟ نحن نهزنا مع الغواة في عبثهم 
وألقينا دلونا حيث يشربون ليرتفع الينا بعض الماء 
العفن والفكر اآلسن فإذا عصارة كل ذلك.. شرورٌ 

وآثام وأمراض.
كم تسببنا في سفك الدماء، وإيغار الصدور وتخريب 
العمران، وإفساد العقول الغضة الطرية وشحنها 
بميكروبات الحقد والكراهية وتحويلها الى قنابل 
تدميرية نووية مع تسخين أجواء أي تقارب أو تصالح 

بنيرانٍ بركانية؟!
إنه زرع للرعب بمهارةٍ وإتقان في كل مكان وزمان.

لقطات
> غياب االخالق من األداء السياسي 
ولو في حدودها الدنيا.. خطأ ألن عدم 
حضورها يظهر السياسي كانتهازي 

حقير ال يساوي شروى فقير.
> خطأ أن تكون شرائح ومكونات 
اليمني ممثلة في لجنة  المجتمع 
الحوار إال أكبر شريحة اليوجد لها 
ممثل عرفتموها شريحة الفاسدين.

سية  لقا ا فة  لثقا با لتمسك  ا  <
االنتقامية هي احدى أبرز مسببات 
انسداد األفق السياسي والمكوث في 
النفق المظلم.. لنترك هذا الخطأ أو 

الخطيئة ونجرب البديل اآلخر.
> هناك أخطاء ثورية بامتياز.. هل آن األوان لنترك 

المكابرة، والبدء بتصحيحها؟
> أحيانًا نرغم »بضم النون« على التعاطي مع أشياء 
خاطئة والنستطيع االعتراض فنحاول التماهي لسبب 

أننا النملك شجاعة سقراط في ابتالع السم.
ان تشكك بعض  الكبير  والخطأ  المعيب  م��ن   <
المطبوعات في شجاعة واستبسال وصمود القائد 
الحالي للواء )37( حرس جمهوري في سيئون، وتتهمه 
بالتواطؤ مع القاعدة في حربه معها في أبين بحجة 
اكتشاف انفاق ومعلوم ان القاعدة خصم قوي المراس، 
وحيثما وجدت تظهر االنفاق.. ونهمس في أذن البعض 

المتشكك من منزع جهودي ومناطقي ببيت نزار : 
من جرّب الكيِّ الينسى مواجعه

ومن رأى السم اليشقى كمن شربا
> شيء خطأ أن تكتب بخالف قناعاتك وتروج ألفكار 
تدميرية أنت في قرارة نفسك أكثر كرهًا لها.. مضلاًل 
بها جياًل أو أجيال، وشح ببصرك عن المال الحرام 

المدنس واهلل هو الرزاق وهو الكريم.

> خطأ أن يحاسب االخوان المسلمون في مصر عادل 
ام��ام، بأثر رجعي، على خلفية مشاهد في أفالم 
ومسلسالت وأكبر خطأ - في نظري- ان يرتعب عادل 
امام ويربي لحية لجهة ويصبح اخوانيًا.. أقول ذلك 

مازحًا - حتى النخسر ابداعاته الجميلة.
> من بين الفنانين اليمنيين أزعم ان فيصل علوي 
أكثر فنان تنتشر في اغانيه مفردات الغلط والخطأ 
ومترادفاتهما على نحو »غلط.. بدينا - غلط« و »غلطنا 

يوم حبينا« و »غلط ياناس يصحوني ونا نايم«.
> متى نغضب للغة القرآن التي انتهكت سيادتها.. 
أعاصير ماسمي بالربيع العربي، والكل ساكتون؟! 
وأعيد تساؤلي الى معالي االخ العمراني وزير االعالم 
من على هذا المنبر بشطب همزة القطع في نشرة 
»اإلقتصادية« على قناة اليمن لتصبح »االقتصادية« 
من غير همزة قطع، وللزميل العزيز محمد أنعم 
رئيس تحرير »الميثاق« بشطب همزة القطع من زاوية 
»إتجاه« في الصفحة األخيرة لتصير »اتجاه« ، وللجنة 
التنظيمية للساحة في صنعاء بشطب همزة القطع 
في »جمعة إسترداد األموال المنهوبة« لتصبح »... 
استرداد..« وطبعًا شطب همزة القطع، وليس شطب 
مطلب االسترداد وهذا تصحيح بسيط ألخطاء تسيئ 

إلى لغتنا ونحن نساهم في تعميمها دون أن نقصد.
> أما آن لنا ان نتعاطى ثقافة الحوار، والقبول بالرأي 
المعارض أو المخالف ونتعلم عدم اإلصرار على صحة  
أو فرض آرائنا وتخطئة آراء اآلخرين.. نناقش بعقالنية 
ودون تشنج حتى نصل الى الفهم الصحيح؟! وليكن 
اإلمام الشافعي لنا نموذجًا في مقولته : »رأيي صوابُ 

يحتمُل الخطأ، ورأيُ غيري خطأ يحتمُل الصواب«.

آخر الكالم

 تأتي المكارهُ حين تأتي جملة
وأرى السرورُ يجيئ في الفلتاتِ

أبو العتاهية

زاوية حارةزمان األخطاء والخطايا

فيصل الصوفي

أيها المؤتمريون..
 ما أنتم فاعلون؟

الماضية  الجمعة  ي���وم  م��س��اء   
في  مؤتمريين  رب��ع��ة  أ استشهد 
الكمين ال��ذي أع��ده مسلحو حزب 
اإلصالح في طريق صنعاء- مأرب، لموكب 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة الجوف 
الشيخ منصور العراقي وأمين عام المجلس 
المحلي بالمحافظة الشيخ علي احمد حميد، 
وقبل ذلك بثالثة أيام استشهد المؤتمري 
سامي عيد أحمد في منطقة خرز بمحافظة 
لحج، لينضموا إلى أكثر من 30 مؤتمريًا 
استشهدوا في أوقات متفرقة هذا العام والعام 
الماضي في اعتداءات نفذها تنظيم القاعدة 
ومسلحون ينتمون لحزب اإلصالح وشركائه.

وإل��ى جانب ه��ذا العدد هناك نحو 300 
عضو لجنة عامة ولجنة دائمة ورؤساء فروع 
محافظات ومديريات ودوائ��ر متخصصة ال 
يزالون يعانون من إصابات جراء محاوالت 
اعتداءات جنائية ومحاوالت اغتيال واختطاف 
أنفسهم  المسلحين  ي��دي  أ طالتهم على 

والتنظيم اإلرهابي نفسه.
 وفوق هذا قام رئيس حكومة الوفاق وبعض 
وزرائه في فترة ال تزيد عن سنة بإقصاء أكثر 
من 500 وكيل وزارة ومديرعام ومدير إدارة 
من وظائفهم الحكومية بجريرة أنهم ينتمون 
إلى المؤتمر الشعبي العام.. وتعرضت عشرات 
المقرات المؤتمرية التي تقع في مناطق نفوذ 
هذه القوى للسلب والنهب والحريق واإلغالق 
والتفجير والهجوم بمختلف األسلحة، ونتج 
عن ذلك خسائر فادحة، فضاًل عن الخسائر 
الكبيرة التي ال يزال مبنى اللجنة الدائمة في 

الحصبة شاهدًا عليها.
هذه مجرد »ج��ردة حساب« أجريت على 
عجل، غير أن األرقام المشار إليها صحيحة، 
وهي التي توافرت بين أيدينا، وما خفي كان 

أعظم.
وهذه الجرائم لم ينفذها مجهولون كما 
أسلفنا، وال ينبغي للمؤتمر الشعبي العام 
أن يسمح بتقييدها ضد مجهول، بل ينبغي 
عليه التحرك ورفع صوته عاليا لمطالبة رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة التخاذ اإلجراءات 
القانونية في سبيل التحقيق في هذه الجرائم 
واإلمساك بمرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، 
وطلب التعويض الالزم للضحايا وأسرهم 
والتعويض عن الخسائر المادية، ووقف عملية 
االستئصال واإلقصاء من الوظيفة العامة، 
وإعادة ضحايا هذا السلوك غير القانوني إلى 
وظائفهم ما لم تكن هناك أحكام قضاء إدارية 
أو إجراءات قانونية من هيئة مكافحة الفساد 

تبرر ذلك اإلقصاء.
وف��ي ه��ذا السبيل ن��دع��و المؤتمريين 
إلى التفكير الجدي في استخدام الوسائل 
القانونية لممارسة الضغط على الحكومة 
لدفعها نحو اتخاذ تلك اإلجراءات، وإحدى هذه 
الوسائل القانونية النزول إلى الشارع بتنظيم 
المظاهرات واالعتصامات المستمرة إلى أن 

تقوم الحكومة بواجباتها.

> ال أحد من أبناء اليمن وال من 
االشقاء واالصدقاء كان يتوقع 
ما وصلت اليه مدينة عدن التي 
ن  و د لجميع  ا حبها  أ و عشقها 
استثناء، مدينة منحها اهلل جمال وسحر 
البحر وطيبة سكانها وجعل األمن واالمان 
عنوانًا لها في كل كتب العالم.. وكان 
الزعيم علي عبداهلل صالح لها قد ميزها 
عن باقي المدن اليمنية رغم ما نالته 
من اهتمام ورعاية خالل فترةرئاسته، 
وهذا ليس مجرد كالم أو كلمات انشائية 
نقولها اليوم بعد أن ترك السلطة بمحض 
إرادته إلتاحة الفرصة لغيره لتولي أمانة 
قيادة الوطن بعد أن صنع وحقق فيه 
الزعيم خالل  عقود ثالثة إنجازات أجزم 
بأن شخصًا آخر  غيره ال يستطيع تحقيقها 
خاصة وظ��روف بالدنا معقدة وصعبة 

واالمواج تتقاذفها من كل جانب.
عدن اليوم تعيش أشبه بقرية تحكمها 
قبيلة أباحت لنفسها كل شيء جميل 
في هذه المدينة لتدمره، حتى االنسان 
الطيب الودود تحاول جعله وحشًا ال يعرف 
المدنية وال شيئًا اسمه النظام والقانون.. 
وحقيقًة إن ه��ذا ال��وض��ع المأساوي 

والمخيف ايضًا الذي تعيشه مدينة عدن 
اليوم جاء وتزايد منذ أن تولى قيادة 
المحافظة أحد أبنائها )االصالحيين( 
فترك الفئران والثعابين تفتك بكل ما 
تعرفه عدن من مدنية وتعيش أمنًا وأمانًا 
وسكينة أغضب تلك الفئران والثعابين.. 
وما من يوم يمر اال ويسمع الوطن أنين 
وبكاء سكان عدن من فعل هذه القوارض 
التي جاءت لتنتقم من المدينة وأبنائها 
جراء رفضهم ومحاربتهم لهذه الفئران 
بعد حرب صيف عام 1994م.. والجميع 

يتذكر ما فعلوا حتى في النساء 
وما أفتوا به من محرمات ما أنزل اهلل بها 
من سلطان وال دعا اليها رسوله العظيم 
- محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم- كما 
يتذكر كل أبناء عدن وقوف الزعيم علي 
عبداهلل صالح معهم لمنع هذه الفئران 

من الفساد في عدن.
عدن اليوم يا فخامة الرئيس المناضل 
عبدربه منصور هادي وبعد قرابة العام 
من توليك قيادة الوطن مازالت تعاني 
من انقطاع الكهرباء التي صارت حكايتها 

وحكاية وزيرها المشترك في حكومة 
الوفاق على لسان الجميع وفضائحه تفوح 
رائحتها الكريهة في العديد من الوسائل 
االعالمية حتى التابعة ألحزاب المشترك 
التي يبدو أنها لم تراجع ملفه عندما كان 
في المؤتمر الشعبي العام ووزي��رًا في 
حكومته قبل طرده وإبعاده لينضم بقدرة 
قادر الى ساحات الفوضى ويصبح بعدها 

وزيرًا للكهرباء..!!
ع��دن ال��ي��وم ب��دون م���اء.. وال أم��ن وال 
استقرار حتى أن ق��ي��ادة األم��ن فيها 
اعترفت بأن عناصر تنظيم القاعدة 
االرهابي وصلت هذه المدينة وتفعل بها 
ما تشاء من اغتياالت ومساعدة الفئران 
والثعابين على فعل مزيد من التخريب 
وترويع المواطنين اآلمنين وزعزعة 
االمن والسكينة.. عدن اليوم يا فخامة 
الرئيس- وأن��ت أعلم بها جيدًا وكنت 
فيها قبل الوحدة المباركة وبعدها- هي 
أمانة في عنقك سلمها لك الزعيم علي 
عبداهلل صالح.. وأبناؤها يتطلعون منك 
الى إنقاذها من العصابة »االصالحية« 
الذين ينهشون في جسد عدن ليل نهار..

عدن يا فخامة الرئيس!!

 إقبال علي عبداهلل

شباب الوحدة.. هم حماة الثورة وبُنَاة الحاضر.. 
وقـــوة المستقبل

الزعيم/علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

االثنين : 1 / 10 / 2012م 
 الموافق :15/ ذي ا لقعدة / 1433هـ 

13العدد: )1630(

أحمد مهدي سالم

عبدالغني عبداهلل الحمادي

 عرض الفيلم الذي يحمل اإلساءة للرسول 
- صلى اهلل عليه وآله وسلم- والمسلمين، 
يعتبر جرمًا ويجب محاسبة كل من قام بهذا 
العمل ومن عرضه وال يمكن ألي مسلم محب 
لرسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وسلم أن يرضى بما 
عُرض، فاهلل تعالى بعث محمدًا هاديًا للناس جميعًا، 
فقد مأل حبه قلوب وأفئدة المسلمين جميعًا وافتدوه 
بأرواحهم، فهذا عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه- 
أتى رسول اهلل - صلى اهلل  عليه وآله وسلم- وقال يا 
رسول اهلل إني أحبك فقال الرسول - صلى اهلل  عليه 
وآله وسلم-: أكثر يرجى التأكد من الحديث من نفسك 
قال عمر : ال قال الرسول - صلى اهلل  عليه وآله وسلم- 
إذًا لم يكتمل إيمانك، ثم قال اآلن يا رسول اهلل إنك 
أحب إليّ من نفسي ومالي فقال الرسول- صلى اهلل  

عليه وآله وسلم-: اآلن يا عمر« أو بمعنى الرواية.

أما معاذ ومعوذ فكان لهما قصة غريبة في حب رسول 
اهلل - صلى اهلل  عليه وآله وسلم- فقد كانا في احدى 
المعارك أتيا عبدالرحمن بن عوف وقاال له يا عم 
وبيدهما سيفان دلنا على أبي جهل فقال عبدالرحمن: 
ولما، قاال: سمعنا أنه يسب رسول اهلل واهلل إن رأيناه 
لنقتلنّه، فقال بن عوف هو ذاك فذهبا اليه وضرباه 
ضربة رجل واحد حتى مات، فذهبا الى رسول اهلل 
فقال أحدهم له أنا قتلته وقال اآلخر أنا قتلته وهذا أثر 
دمه على سيفي فتبسم الرسول - صلى اهلل  عليه وآله 
وسلم- وقال: كالكما نلتما األجر: هذا هو حب الرسول 
- صلى اهلل  عليه وآله وسلم- في نفوس المسلمين 
منذ أن بعثه اهلل حتى اليوم، فال نسمح أبدًا اإلساءة 
إليه بأي شكل من األشكال وعلينا كمسلمين التعبير 
عن غضبنا واستيائنا من هذا العمل، لكن بالطرق 
التي يرضاها اهلل ورسوله دون تخريب أو شتم أو سب 

ألننا حتى في غضبنا قدوة لغيرنا.
فكان رد الفعل هو ما حصل في مصر وليبيا واليمن 

من اقتحام للسفارات االمريكية .. إن التخريب 
واالنتهاكات أب��دًا ال يحل المشكلة بأي شكل من 
االشكال، فاالسالم دين السالم واألم��ن والمحبة 
يدعونا الى التراحم والتسامح ، وفي نفس الوقت 
لن يسمح ألي كان خدش وتشويه سمعة االسالم أو 
اإلساءة الى رسول اهلل - صلى اهلل  عليه وآله وسلم- 
أو أي نبي مرسل، فالتعبير بالمسيرات السلمية 
والمطالبة باالعتذار للمسلمين ضروري وواجب كما 
على علماء المسلمين التعريف برسول اهلل - صلى 
اهلل  عليه وآله وسلم- ونقل سنته الى العجم غير 

المسلمين.
الغريب في األمر أن االخوان المسلمين في كثير من 
الدول ذات الربيع العربي لم يكن لهم دور يذكر هذه 
المرة كما كان سابقًا عندما عرضت صور تسيئ للنبي 
محمد - صلى اهلل  عليه وآله وسلم- في الدنمارك، 
فخرج الماليين منددين ومستنكرين وقاطعوا 
المنتجات الدنماركية وهذا شيء جميل.. واليوم لم 

نسمع عن مسيرة منددة لذلك هل ألنهم وصلوا 
الى كرسي الرئاسة وخوفًا عليها فغضوا الطرف عن 
المسيرات، فأصبح الكرسي أهم من رسول اهلل- صلى 

اهلل  عليه وآله وسلم-، فعظوا عليه بالنواجد.
فبداًل من خروج المشترك في شوارع العاصمة في 
خرق واضح وصريح للمبادرة الخليجية وتخويف 
الناس وازعاجهم في منازلهم ومتاجرهم بمكبرات 

الصوت..
لقد استنكر المؤتمر الشعبي العام هذا العمل المشين 
المسيئ لرسول اهلل - صلى اهلل  عليه وآله وسلم-، 
كما استنكر العمل التخريبي من قبل الخارجين على 
النظام والقانون الذي تعرضت له السفارة االمريكية 
بصنعاء، في الوقت نفسه استنكرت حكومة الوفاق 
الوطني العمل التخريبي فقط، أما استياؤهم من 
الفيلم المسيئ لرسول اهلل - صلى اهلل  عليه وآله 
وسلم- اعتقد أن��ه مش وق��ت لديهم خوفًا على 

السلطة.

عفوًا رسول اهلل.. السلطة أهم

عبدالخالق المنجر

> في الوقت الذي نعاني فيه من 
عملية اإلقصاء الممنهجة ضد 
المؤتمريين من قبل المشترك 
ابتداًء من رئيس حكومة الوفاق 
وانتهاًء بوزرائهم وعلى األخص االخوان 
المسلمين والذي طال المئات سواًء في 
حكومة باسندوة وعبر وزارات المشترك 
وبطريقة غير قانونية وال تخدم المصلحة 
العامة ومخالفة واضحة للمبادرة الخليجية 
ألنها تخدم أهدافًا حزبية وتأتي بأشخاص 
غير مناسبين وغير مؤهلين وتوضع 
عناصر غير مناسبة في أماكن مهمة 
ذات صلة وثيقة بمصلحة المواطن الذي 

ال يهمهم مصلحته، واألهم لديهم هو 
االستيطان الوظيفي واحتالل المناصب 
ب��دون وج��ه ح��ق، ومثل ه��ذا التصرف 
الخاطئ ال ينبغي السكوت عليه، والسؤال 
هنا لماذا لم تقم الدول الراعية للمبادرة 
الحزبي،  الخليجية بإيقاف اإلق��ص��اء 
فالمبادرة واضحة وليس فيها ما يجيز 
للمشترك استبعاد اآلخرين من الذين ال 
يؤيدونهم سياسيًا، وعلى قيادة المؤتمر 
الوقوف بحزم وجدية الى جانب أعضائها 
والتوجه للقضاء وذلك أضعف االيمان 
وحشد عناصرهم ومناصريهم لكبح 
جماح شهوة االستيالء على المناصب 
في الوزارات من قبل االنقالبيين كما أن 
على المؤتمريين أن يفهموا أنهم أمام 

متوحشين سبق أن تمردوا على الدستور 
والقانون وكتاب اهلل وسنة رسوله وخرجوا 
على ولي االمر ودمروا المنجزات وقتلوا 
أبرياء من أجل حمل صورة الزعيم كما 
قطعوا لسان شاعر وانتهكوا الحرمات ولم 
يراعوا إاًل وال ذمة في سبيل الوصول الى 
كرسي السلطة وال يمكن أن يوقفهم عن 
هذا التصرف المتهور اال الحرب بنفس 

السالح والتلويح بالعصى الغليظة.
الشيء المؤسف أن هناك شخصيات 
عملت بكل جهد وتحملت كثيرًا أثناء 
األزمة ولم تنحز ألي طرف، بل فضلت 
العمل مع الوطن ومن أجل الدفاع عن 
مصالح الشعب فطالتها أيادي اإلقصاء 

ظلمًا وعدوانًا.

»االخوان« 
ومسرحية المارينز

محمد حسن الوقيدي

> اليمنيون يعيشون في قلق ويتساءلون 
عن كيفية مواجهة مخاطر المستجدات 
التي بدأت تظهر بعد أح��داث السفارة 
األمريكية التي كانت نتيجة المسيرات 
والمظاهرات التي خرجت احتجاجًا وتنديدًا 
بالفيلم األمريكي المسيئ إلى نبينا محمد عليه 

الصالة والسالم..
األمر الذي جعل أبناء الوطن يتحدثون بقلق 
حقيقي ويتساءلون لماذا لم ترسل أمريكا جنود 

المارينز إلى ليبيا؟
وم��اذا يعني وصول مشاة البحرية األمريكية 
إلى اليمن.. ولماذا تواجدهم في قاعدة العند 

الجوية..؟!
من حق المواطنين ان يخافوا على الوطن 
والمستقبل خاصة وقد شهدت اليمن أحداثًا 
خطيرة في عهد الزعيم علي عبداهلل صالح، 
ومن ذلك تفجير المدمرة كول في عدن، ووصول 
المئات من الجنود األمريكيين إلى عدن، وعادوا 
حينها ادراجهم، كون الزعيم علي عبداهلل صالح 
استخدم عقله وحكمته، ولذلك لم تمس أقدام 

الجنود األمريكيين تراب األرض اليمنية..
ان ما كنا نخشاه من المخطط التآمري قد حصل، 
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية عن 
ارسال فريق من جنود المشاة البحرية األمريكية 

إلى صنعاء لغرض حماية السفارة.
وهذا جعل الشارع يتحدث عن المسرحية التآمرية 
التي ظلت احزاب اللقاء المشترك تعد وتخطط 
لها وتسعى لتنفيذها من أجل تحقيق مصالحها 
الشخصية وتنفيذ المخططات الخارجية كما 
ال يهمهم سفك دماء األبرياء طالما وكل شيء 
يتم تحت شعار »التغيير«.. فهل التغيير يعني 
التخطيط لدخول جنود المارينز األمريكيين إلى 

بالدنا..؟!
أم أن االنفالت األمني جعل وزارة الداخلية عاجزة 
عن حماية السفارة األمريكية من المتظاهرين 
الذين ال يحملون معهم أي نوع من أنواع األسلحة 

سوى الحجارة؟!
ثم لماذا تقاعس أفراد األمن المكلفون بحراسة 
وحماية السفارة األمريكية، وسمحوا للمتظاهرين 
باقتحام السفارة.. أليس هذا دلياًل على أنهم 

تلقوا توجيهات من الوزارة..؟!
اعتقد أن ما حدث قد كشف للجميع حقيقة ما 
تسعى إليه أح��زاب اللقاء المشترك وحكومة 
الوفاق بعد أن شاهدوا مسرحية التي دامت 
عامين وهم يعملون على إيهام ال��رأي العام 
بأنهم خرجوا بثورة ضد الفساد، واصالح البالد 
وحماية الوطن والقرار الوطني لتأتي ما يسمى 
برياح الربيع العربي وتظهر للجميع وحشية شعار 
التغيير الذي ظلوا يرددونه باطاًل.. لنكتشف بعد 
أكثر من عام على األزمة أنهم استبدلوا الجنود 
اليمنيين بجنود أمريكيين، وكذلك فتح مكتب 
للمبعوث األممي باليمن لالشراف على تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وأيضًا للعديد من المنظمات االقليمية والدولية 
وكل باسم تنفيذ المبادرة.. ما نخشاه أن تكون 
البداية، ليكون مصيرنا مثل العراق  ه��ذه 

والصومال..!!
فهل سيظل أبناء الشعب األوفياء والشرفاء 
المحبون لوطنهم والمدافعون عنه ما يزيد عن 

نصف قرن صامتين أمام ما يحدث.. وإلى متى؟


