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المؤتمر الشعبي والغاية الكبرى

الـ17يوليو ..عندما
ابتسم اليمن
نزار الولي
< يوم السابع عش ��ر من يوليو هو يوم اليمكن المرور عليه
دون التوقف أمام التحوالت الكبيرة التي ش ��هدها اليمن خالل
أكثر من ثالث ��ة عقود منذ عام 1978م عندم ��ا تولى الرئيس
علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في البالد.
ليست مناسبة للمديح أو التزلف فهذه الذكرى تأتي بعد خروج الرئيس
صالح من السلطة طواعية ،وربما هذا يجعلنا نتحدث باريحية وانصاف.
مايهمنا في هذه المناسبة انها شكلت نقطة فاصلة في التاريخ الحديث
لليمن وغيرت مس ��ار األحداث بش ��كل جذري فبعد حقب ��ة من الصراع
السياس ��ي الدامي انتقل ��ت البلد الى عه ��د جديد من االس ��تقرار والحوار
والش ��راكة وانجزت القي ��ادة السياس ��ية أعظم فعل سياس ��ي تمثل في
حوار وش ��مل كافة األحزاب والتنظيمات السياسية المحظورة واستمر
ألربع س ��نوات لينتهي بقناعة جمي ��ع األطراف بالتخلي ع ��ن الصراعات
السياسية واالنصهار في تنظيم سياس ��ي وطني خالص بأفكار ومبادئ
وأهداف تنتمي لليمن أرضًا وشعبًا وثقافة ،سمي المؤتمر الشعبي العام
وص ��اغ كل تلك األفكار وال ��رؤى التوافقية ف ��ي الميث ��اق الوطني الدليل
النظري للعمل السياس ��ي في اليمن الذي نتج عنه اشراك كافة األطراف
في الحكم واالنتقال الى حالة االس ��تقرار السياس ��ي واالقتصادي وبفضل
ذلك تحققت طفرة تنموية هائلة أسهم فيها كل ابناء الشعب ،واستمرت
حالة االستقرار لفترة طويلة وكافية النجاز كل تلك المنجزات والخدمات
والمشاريع التنموية التي وصلت الى كل قرية ومديرية في اليمن.
وكانت المرة األولى التي يش ��عر فيها اليمنيون بوجود الدولة بمعناها
التنموي والخدمي ،والس ��يادي الذي فتح آفاق واس ��عة لتطوير عالقات
اليمن مع العالم ،ولتصبح دولة لها شخصية واضحة المالمح والرؤى تلعب
دورًا هامًا في عملية االس ��تقرار في منطقة الش ��رق األوس ��ط والجزيرة
العربية.
والشك ان حالة االستقرار انعكست على مختلف مناحي الحياة وأسهمت
في التقدم وتحقيق أهداف الثورة اليمنية من حيث تطوير البنى التحتية
وايجاد الخدم ��ات الصحية والمدارس والجامعات والمصانع والمش ��اريع
االقتصادية واس ��تخراج الثروات النفطية ،وايجاد جيش
االس ��تثمارية ً
وطني قوي ،وصوال الى تحقيق أغلى هدف سعى اليه اليمنيون وهو اعادة
الوح ��دة في الـ 22ماي ��و 1990م ،ومن ثم االنتقال ال ��ى مرحلة جديدة
عنوانها المزيد من الحريات السياس ��ية والش ��راكة وحكم الشعب نفسه
بنفسه حيث أجريت العديد من العمليات االنتخابية وتطورت الممارسة
الديمقراطية وتطور معها الوعي الحقوقي والقانوني الذي رافقه العديد
من االش ��كاالت بس ��بب اس ��تغالل البعض لمناخات الحرية بشكل سيئ
لتعكير آجواء األمن واالس ��تقرار ،وعملوا على إثارة الفتن والنعرات وهو
ما أدى الى تعثرات وتحديات كبيرة واجهتها دولة الوحدة وتمكنت من
تجاوزها بأقل الخسائر في سبيل الحفاظ على وحدة اليمن.
ً
ولعلنا اليوم نتذكر األوضاع التي كان عليها اليمن شماال وجنوبًا قبل 17
يوليو 1978م والتي كانت محكومة بعالقة تأثر وتأثير بين الشطرين..
وكان لزامًا على احدى قيادات الشطرين المبادرة الى اذابة الجليد وانهاء
حالة التأهب وايق ��اف التآمر ،وهي مهمة اليقوم به ��ا إال رجال مخلصون
يحبون أوطانهم.
والتذكير هنا تكتسب أهميته في المقارنة ماجرى قبل هذا التاريخ وما
جرى بعده ،ومن االنصاف القول ان اليمن ابتسم بعد هذا التاريخ رغم كل
شيء فالمقارنة وحدها قادرة على تأكيد االنجازات العظيمة والمكاسب
العمالقة التي تحققت لكل اليمنيين..
وليس من المنطق ان يتوقف البعض عند بعض األخطاء التي ش ��ارك
فيها الجمي ��ع ويتناس ��ون عظمة المج ��د اليماني الذي تحقق بس ��واعد
اليمنيين في عملية العبور اآلمن نحو المستقبل.

بدون زعل

< الو س ��طية واالعت ��دال
التي س ��لكها المؤتمر الش ��عبي
الع ��ام من ��ذ تأسيس ��ه في 24
اغس ��طس 1982م ،ل ��م يك ��ن مجرد
َشعار يرفعه ،بل كان سلوكًا وممارسة
قرن فيه الق ��ول بالعمل وجع ��ل الباب
األول من نظريته السياس ��ية والفكرية
واالقتصادية والثقافي ��ة واالجتماعية
الميث ��اق الوطني الذي عنوانه االس�ل�ام
عقيدة وش ��ريعة منهج حي ��اة للدولة
ومؤسس ��اتها والتنظي ��م ومكونات ��ه
القيادية والقاعدية ،وال أكون مبالغًا إن
قلت إن اقت ��ران القول بالعمل قد حدث
خالل الفترة من 1982م وحتى اليوم،
ألن الواقع العملي المدعم بالبراهين التي
ال يس ��تطيع أحد إنكاره ��ا تثبت صحة
القول ،فقد كان المؤتمر الشعبي العام
صمام أمان األمن واالس ��تقرار ومفتاح
التط ��ور واالزدهار ،وه ��و بمثابة البيت
الكبير لكل أبناء الوطن.

إن المؤتم ��ر الش ��عبي الع ��ام لم يكن
كذلك فحس ��ب بل كان القوة السياسية
االولى التي ناظلت إلعادة وحدة الوطن
اليمن ��ي الواحد ،ول ��و ركزن ��ا فقط على
هذا المنج ��ز العظي ��م وأعطيناه حقه
م ��ن االنص ��اف والموضوعي ��ة لوجدن ��ا
�عبي العام ًقد جس ��د
أن المؤتم ��ر الش � ً
الوحدة اليمنية ق ��وال وعمال من خالل
والقاعدي ��ة من ��ذ
تكوينات ��ه القيادي ��ة ُ
لحظة التأس ��يس فلم ً يخل تكوين من
هرم ��ه اال وكان ممث�ل�ا ل ��كل المكونات
البش ��رية والجغرافي ��ة لليم ��ن الواحد،
وكان ه ��ذا الس ��لوك الحض ��اري الكبير
الفاتحة إلنطالق الحوار الوطني الواسع
الس ��تعادة لحمة الوطن الواحدُ ،
ولست
بص ��دد تفاصي ��ل تلك المكون ��ات ألنني
أعتقد أن الش ��رفاء من أبن ��اء الوطن قد
المس ��وا ذل ��ك ووج ��دوه ف ��ي حياتهم
السياسية واالجتماعية.
إن التف ��رد ال ��ذي تمي ��ز ب ��ه المؤتمر

د.علي العثربي
الش ��عبي العام بأنه لم يك ��ن يفرق بين
أبناء اليم ��ن الواحد بس ��بب االختالفات
السياس ��ية على االطالق ،وكان مفهوم
الوط ��ن ليس ج ��زءًا من اليمن فحس ��ب
ولكن ��ه اليم ��ن الكبي ��ر ب ��كل مكوناته
الطبيعية والبش ��رية ،ولذلك فقد وجد
الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام وطنًا
يحفظ الهوية في زمن يس ��عى البعض

الى طم ��س معالمها ،ووج ��د النبالء في
المؤتمر الش ��عبي العام م�ل�اذًا آمنًا لكل
عاشق لقدس ��ية التراب الوطني بغض
النظ ��ر ع ��ن االخت�ل�اف السياس ��ي ،ألن
المؤتمر الشعبي العام جعل من الوطن
اليمني الكبير غايته الكبرى التي ينبغي
أن يبذل في سبيلها الغالي والنفيس.
إن الفت ��رات الت ��ي مر به ��ا اليمن منذ
تأس ��يس المؤتمر الش ��عبي الع ��ام في
1982م قد برهنت أن ه ��ذا التنظيم
م ��ا ُوج ��د اال من أج ��ل تحقي ��ق ووحدة
الوط ��ن اليمن ��ي وبن ��اء الدول ��ة اليمنية
الحديثة دولة النظ ��ام والقانون  ..دولة
المؤسسات الدس ��تورية ،ولذلك كافح
المؤتمر الشعبي العام مع نظيره الحزب
االش ��تراكي اليمني وكل القوى الوطنية
من مختلف االتجاهات والمش ��ارب من
أجل الوصول الى يوم الثاني والعش ��رين
من مايو 1990م ،ولنا في العدد القادم
وقفة مع هذا الحدث العظيم بإذن الله.

الشعب سيطيح «باإلصالح»..

< ُ
قررت في األيام األولى من شهر
رمضان الكري ��م رغم آالمي من مرض
الس ��كر أن أق ��وم بجول ��ة مختص ��رة
لبع ��ض أحي ��اء وميادي ��ن مدين ��ة ع ��دن التي
كان ��ت قبل األزمة السياس ��ية ،عروس� �ًا يهرب
اليه ��ا غالبية مواطن ��ي اليمن لالس ��تجمام في
شواطئها والنعيم بأمنها واستقرارها ..قررت
الجولة وكانت المش ��اهد التي شاهدتها مبكية
ومضحك ��ة في نف ��س الوقت مبكي ��ة ألن عدن
ص ��ارت مقلبًا للزباالت المنتش ��رة ف ��ي أحيائها
وحتى ش ��وارعها الرئيس ��ية التجارية ..وصار
الظالم عنوان هذه العاصمة التي كانت الى عهد قريب
تسمى العاصمة «االقتصادية والتجارية» حتى صوت
البحر في شواطئها طغى عليه صوت مولدات الكهرباء
التي صارت في جانب كل محل تجاري أو اس ��تراحة أو
مطعم ..ومضحكة أن «المناضلين» في حزب االصالح
يعتق ��دون أنهم مس ��يطرون على عدن من الس ��لطة
التنفيذية المحلي ��ة حتى مراكز االمن والدوريات التي
بها مليش ��يات االخوان المس ��لمين الجناح العس ��كري
لحزب االصالح ..مش ��اهد عديدة شاهدتها وتذكرت
العام 1994م عندما ش ��هدت هذه المدينة الطيبة
المس ��المة حرب االنفصال القذرة وق ��د كانت األقدار
حينها دفعت بجماعات ومش ��ائخ ومليش ��يات حزب
االصالح للمشاركة في القضاء على المجاميع االنفصالية
طبعًا مش ��اركة مع القوات الش ��رعية وبع ��د االنتصار
اعتقدت مجاميع االصالح أنهم امتلكوا عدن وتناسوا
تاريخ هذه المدين ��ة وعادات الناس فيها ،فعبثوا بها
فسادًا ،وكلنا يتذكر ماذا عملواّ ..
حرموا كل شيء حتى
خروج األس ��ر الى المتنزهات إذا كان صاحب األسرة ال
يمتلك بطاقة رس ��مية تثبت أن هذه أس ��رته شرعًا..
حينها والكثير مم ��ا عملوا ضاقت الناس بهم فالتجأوا
الى الزعيم عل ��ي عبدالل ��ه صالح رئي ��س الجمهورية

فذل ��ك ليس ف ��ي حس ��اباتهم حس ��ب توجيهات
وأوامر مشائخ االصالح.
كل م ��ن التقيته م ��ن الزمالء واالصدق ��اء وحتى
الذين ف ��ي جولتي الرمضانية كان ��وا يؤكدون على
سقوط حكومة ما تس ��مى بالوفاق والغالبية كانوا
يقولون إن ح ��زب االصالح س ��ينهار كما االخوان
في بلدان «الخريف العربي» وفي المقدمة مصر.
إقبال علي عبداهلل حقيقة أن االوض ��اع المتردية ج� �دًا في بالدنا ال
تبعث على األمل بأن القادم سيتغير نحو االفضل..
كل شيء يس ��ير الى األسوأ الى طريق الهاوية التي
الذي س ��رعان ما قدم الى عدن وأنهى ه ��ذه المهازل بات ��ت والعي ��اذ بالل ��ه قريبة ..وب ��ات غالبية الش ��عب
االصالحي ��ة ..الي ��وم تذكرت تل ��ك األح ��داث وجابت يستعد لساعة الخالص من هذه الحكومة التي يديرها
بي الذاك ��رة الدماغية الى ربط ما ش ��هدته الش ��قيقة مش ��ائخ االصالح س ��ارقو قوت الش ��عب وثروة البالد
مصر قبل ثورة  30يونيو الماض ��ي ..ماذا عمل حكم وأمنها وأمانها.
«المرشد» الذي استمر عامًا واحدًا فقط ..وبالمناسبة
جميعنا يتذكر ما توقعه الزعي ��م علي عبدالله صالح أن ��ا ال أتحام ��ل على ح ��زب االص�ل�اح مع تأكي ��دي أن
خ�ل�ال االزمة التي عصفت باليمن ف ��ي العام 2011م ب ��ه عناصر وطنية ولكنه ��ا ال تواكب العص ��ر ..بل كل
بأن «حكم االخوان لن يستمر سوى عام واحد» ..وهذا م ��ا نش ��اهده ونس ��معه ليس ف ��ي عدن فق ��ط بحكم
ً
فعال في الثالثين من يونيو الماضي ..إقامتي فيها بل في كل اليمن من س ��لوكيات المشائخ
ما حدث في مصر
فاالخوان ال يعرفون سياس ��ة وعقليتهم خارجة عن والجماع ��ات المس ��لحة لح ��زب االصالح منذ تش ��كيل
العصر ..حتى بعض الخض ��ار والفواكه وكذلك الفنون حكومة الوفاق الفاشلة -يشير الى أن القادم في اليمن
واآلداب والثقافة منعوا منها الناس ،فانتفض الشعب مظلم ..األمر الذي يتطلب من بقية األحزاب الوطنية
وأطاح بدكتاتورية (المرش ��د) ،واليمن ومنذ أن بالها وفي المقدمة حزب االغلبية المؤتمر الشعبي العام..
الله بحكومة يديرها جماعة من مشائخ االصالح وفقًا أن يعيد قراءة سياس ��ة بعد االزم ��ة ويفهم جيدًا أنه
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وسميت مس ��ؤول عن الش ��عب الذي اختاره ف ��ي كل الدورات
بحكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة قبل قرابة االنتخابي ��ة الرئاس ��ية والبرلمانية والمحلي ��ة ..وهذه
العامين وهي كما يؤكد كل المواطنين اليوم أنها ولدت مسؤولية سيحاسبه الله عليها ..على المؤتمر أن يحشد
ميتة وه � ُّ�م وزراءها من حزب االصالح ش ��فطوا المال المواطنين من أجل وقف سياس ��ة االصالح االقصائية
العام الت ��ي تباكت الحكومة الباس ��ندونية أمام العالم وظل ��م الناس وتكفيره ��م وإعادة اليمن ال ��ى ما كانت
لكسب المنح والمس ��اعدات وحتى القروض لم تسلم عليه قبل أزمة عام 2011م.
منهم ..أما إدارة البالد ومصير الناس الذين غالبيتهم المؤتمر الش ��عبي العام مس ��ؤول والزعيم مس ��ؤول
متدن من الفقر والوطن أمانة في أعناقهم.
يعيشون في ظالم دامس ومس ��توى ٍ

القيادة
زاوية حارة

في منتصف القرن
التا س ��ع و ل ��د ف ��ي
الس ��ودان الصوف ��ي
محم ��د أحم ��د الذي
أدع ��ى بعد ذل ��ك أنه
المه ��دي المنتظ ��ر،
زعم أنه كان يجتمع
بالرس ��ول (ص) ف ��ي
اليقظة ،وأن الرسول
كا ن يأ ت ��ي إ لي ��ه
ويجلس مع ��ه ،وقال
لمريديه إن الرس ��ول
أعلمه بأن ��ه المهدي
المنتظ ��ر ،وفوض ��ه
الجلوس على كرسيه
فيصل الصوفي
مرارا بحضرة الخضر.
اليوم تستعاد هذه
األس ��اطير والخرافات بصورة أخرى ،ولك ��ن على أيدي
شيوخ جماعة اإلخوان المس ��لمين هذه المرة ،والفارق
بين هؤالء ورئيسهم مرسي ،وبين محمد أحمد المهدي
أن هذا األخير حشد الناس حوله ،بناء على تلك الدعوى،
وقادهم باألس ��اطير والخرافات وأحالم المنام واليقظة
في ثورة حررت السودان من الحكم المصري االنجليزي،
ثم أجهزت بريطانيا على ثورته واحتلت الس ��ودان من
جديد ،بينما شيوخ الجماعة يستعيدون تلك الخرافات
ويتمكنون من تعطيل قليل من العقول في عصر العقل،
لكن أكثر الناس يستعصون عليهم.
في ميدان رابع ��ة العدوية في القاه ��رة حيث يجتمع
اإلخوان المس ��لمون وأنصارهم ،يس ��وق شيوخ الجماعة
حكايات م ��ن قبي ��ل :إن واحدا ف ��ي المدين ��ة المنورة "
رأى مجلس� �ًا فيه الرس ��ول محمد(ص) ،والرئيس محمد
مرسي ،وكان في المجلس جمع من الناس ،فلما حان وقت
الصالةّ ،قدم الناس الرس ��ول ليأتم بهم ،ولكن الرس ��ول
ّقدم الرئيس مرسي"! .وحكى الشيخ أحمد عبد الهادي
للمعتصمين في رابعة العدوية إن بعض الصالحين في
المدين ��ة المنورة أبلغ ��ه أنه رأى جبريل يدخل مس ��جد
رابعة العدوية ليثبت المصلين ..أنصار مرسي طبعا.
بعد أن فرغت من قراءة ذلك في موقع الكتروني ،قلت
انزل أقرأ ما كتبه الق ��راء تعليقا على هاتين الخرافتين..
فقرأت هزال وجدت كليهما مفيدين..كتب الس ��اخرون
هكذا :مفيش حاجه شفتها وكالة ناسا ..لماذا لم يروا في
المنام أين مرسي محجوز أو معتقل؟ ..شيخ شاف سيدنا
إسرافيل ينفخ في الصور في محيط رابعة ..ماعندوش
حق اللي يقول إن الصنف اللي بيتعاطوه مضروب ..زوجة
مرسي قالت مره في حديث معها إن زوجها كان إذا أراد
أن يتخذ قرارا أو واجه مش ��كلة كان يتمن ��ى على الله أن
يريه الحل في منام أو رؤيا!  ..س ��يرجع إن ش ��اء الله إلى
س ��جن وادي النطرون ،وقد يترقى في منام آخر ويكون
في سجن طره ..ارحموا عقولنا يرحمكم الله!
أما تعليقات الجادين فكانت هكذا :هل أصبح مرسي
أهم من الرسول ..تعسا لكم وإلسالمكم ولدينكم ،ليس
هذا بإسالم محمد وال دين محمد  ..يقوم األخوان بأكبر
عملية غس ��يل مخ ونصب للش ��باب المغي ��ب في رابعة
العدوي ��ة ..كيف س ��ينظر إلينا اآلخرون ونحن نس ��تمع
لهؤالء الرعاع الذين يسيئون إلى اإلسالم اشد إساءة ،كيف
سيحترم اإلسالم ونحن نطلب من اآلخرين أن يحترموه
مادامت اإلساءة تأتي ممن يدعون اإلسالم ..اقسم بالله
إنكم أسأتم لإلسالم والمس ��لمين يا إخوان ،كالمكم هذا
دليل على إفالسكم الديني ..ما هذا التخلف ..هل يعقل
أن الله عز وجل يجعل النبي محمد عليه الس�ل�ام يقدم
مرس ��ي عليه ليأتم بهم في الص�ل�اة ،أي كذب هذا على
رس ��ول الله حس ��بنا الله ونعم الوكيل عليكم ،وعليكم
من الله ما تس ��تحقون يا تجار الدين والكراس ��ي ...لماذا
ال ينتفض المس ��لمون كما انتفضوا من قبل عندما نشر
بعض غير المسلمين صورًا مسيئة عن اإلسالم وأزبدوا
وأرعدوا ،وتوعدوا بالويل والثبور لمن يس ��يء لإلسالم،
فلماذا الصمت حيال هؤالء الفجار الذين يسيئون لإلسالم
جهارا نهارا.

شياطين ضد التصفيد

ُ ّ
< في رمضان تصفد ش ��ياطين الجن وتتوقف
عن العمل وهذه من الفضائل التي خص بها الخالق
عز وجل ش ��هر رمضان المبارك ،إال أن المالحظ
اليوم أن تصفيد ش ��ياطين الجن يأتي في الوقت
ال ��ذي يطلق ش ��ياطين اإلنس العنان ألنفس ��هم
لممارس ��ة أدوار ومه ��ام اإلغ ��واء واإلفس ��اد في
األرض والقي ��ام بما كان يقوم به ش ��ياطين الجن
باحترافية غير مسبوقة لدرجة أن شياطين الجن
أنفسهم يستنكرون هذه األعمال ويعبرون عن
دهشتهم واستغرابهم لمثل هذه االعمال التي
لم تخطر عل ��ى بالهم يومًا ما ،وهناك من ُيس ��لم
الراية لشياطين اإلنس ويعترف بإعتالئهم عرش
الشيطنة واألبلسة دون أي منافس.
في رمضان شياطين اإلنس عكرت علينا أجواء
الصوم وروحانيت ��ه بتصرفاتهم ووسوس ��اتهم
الجهنمي ��ة ،وتتع ��دد الص ��ور والمس ��ميات التي
يظه ��ر بها ه ��ؤالء فتجده ��م في ص ��ورة العالم
والخطيب والواعظ الذي يرتدي عباءة الدين في
الوقت الذي يمارس على أرض الواقع سلوكيات ال
تمس لإلسالم بصلة ومن ذلك الفتاوى الشيطانية
الت ��ي يصدرها ش ��ياطين اإلنس والتي تس ��تبيح
الدماء وتنته ��ك الحرمات وتش ��رعن للمحرمات

والمنك ��رات وتوجد لها مبررات وأع ��ذارًا واهية
ما أنزل الله به ��ا من س ��لطان ،كل ذلك يصاغ في
قالب ديني من أجل استغفال الشعوب والحصول
على المكاسب المادية والسياسية الرخيصة ،وقد
ش ��كلت موجة الربيع العربي «االسم» الصهيوني
الفعل والتخطيط المحطة التي أظهرت العديد
من الش ��ياطين الذين يظهرون في صورة العالم
أو رجل الدين حيث افتضح أمرهم وظهروا على
حقيقتهم البشعة.
وقد يظهر شياطين االنسّ في صورة ناشطين
حقوقيي ��ن وسياس ��يين يدعون التحل ��ي بالقيم
والمثل الوطنية في الوقت الذي نجد أن أعمالهم
وتحركاتهم مسخرة لخدمة هذا الحزب أو ذلك،
أو هذه الجماعة أو تلك ،أو لهذا الشيخ أو القائد أو
النافذ أو المسؤول ،حيث تصب أعمالهم وأفكارهم
في خدمتهم حتى ولو كانت ضد مصلحة الوطن،
المهم ه ��و الحصول على الرض ��ا والقبول من قبل
أرباب نعمته ��م في الداخ ��ل والخ ��ارج ،وواقعنا
الراه ��ن أظه ��ر أصح ��اب ه ��ذا التوج ��ه والفك ��ر
الش ��يطاني الذين أغرقوا في غيه ��م وإجرامهم
ومتاجرتهم بالقضايا الحقوقية والسياسية وحتى
الس ��يادية وكل ذل ��ك من أجل الكس ��ب الرخيص

الفساد والفاسدين ،ويحارب التوريث
وال ��والء والتعص ��ب الحزب ��ي
ّ
ويدعي النزاهة ،والوطنية وما إن تولى
األعم ��ى الذي ي ��رى أصحابه
المنصب حتى «حد ش ��ريمه» ودش ��ن
بأنهم يسيرون على الصراط
مشروعه الشيطاني في الفساد والعبث
المس����تقيم ،وأنهم يمثلون
الحقيقة التي ال جدال فيها ،عبدالفتاح علي البنوس بالمال العام وتحويل الوظيفة العامة
الى ميراث شخصي يتوارثه األبناء عن
وتجده����م يدافع����ون ع����ن
الباط����ل باس����تماتة مخيفة
اآلب ��اء وال يت ��ردد ف ��ي «الهب ��ر والهبر
اآلخ ��ر» غير مكترث بما س ��يقوله الن ��اس الذين
للغاية ويروجون بأن ذلك هو عين الصواب.
ّ
وقد يظهر شياطين اإلنس في صورة إعالميين صدقوا كالمه الس ��ابق وتأثروا به ،فالغاية عنده
ّ
يدعون بأنهم يمثل ��ون الس ��لطة الرابعة وأنهم تبرر الوسيلة.
لس ��ان حال الش ��عب ،وقلب ��ه الناب ّ ��ض ،ويرفعون وتتعدد الصور التي يظهر فيها شياطين اإلنس
شعارات الوطنية في حين أنهم ألد أعداء الوطن ،فتظهر في صورة الشيخ المتسلط الذي يمارس
فأعماله ��م ض ��د الوط ��ن ،وكل كتاباتهم تنضح جرائم قطع الطرق ��ات واالختطافات واالعتداء
بالتحري ��ض عل ��ى إذكاء الصراع ��ات السياس ��ية على الخدمات العامة وفي صورة القائد العسكري
وإش ��عال الفت ��ن المذهبية والطائفي ��ة وتفكيك الفاس ��د الذي يتاجر بأس ��لحة الجي ��ش ويمتهن
النسيج االجتماعي وإقالق األمن والسكينة العامة ،تجارة الحروب ،ودعم عناصر التخريب وعصابات
واالرته ��ان للخارج والمتاج ��رة بالقضايا الوطنية النه ��ب والفيد ،ويرته ��ن ألعداء الوط ��ن وينفذ
وتصوير االش ��ياء على غير حقيقته� �ا ،وتزييف أجندتهم التي تتعارض م ��ع المصلحة الوطنية،
الوع ��ي الجمع ��ي للمواطني ��ن وكلها ممارس ��ات وتظهر في صورة رجل االعمال االستغاللي الذي
صن ��ع ثروته من مال الش ��عب والمتاج ��رة بلقمة
شيطانية نعوذ بالله منها ومن أصحابها.
وقد يظهر ش ��ياطين االنس في صورة الوزير عيش ��ه وعمليات النصب واالحتي ��ال والصفقات
أو المسؤول الذي كان قبل توليه المنصب يهاجم المشبوهة ومن أعمال التهريب والغش واالحتكار

وغيرها من الممارسات الشيطانية ،وتظهر في
صورة االكاديمي الذي س ��قط في وحل الحزبية
المقيت ��ة وباع قيم ��ه ومبادئه ومكانت ��ه العلمية
من أجل حزب ��ه أو تنظيم ��ه أو جماعته ،وتظهر
في صورة الدبلوماس ��ي الذي تحول الى مستثمر
في البلد الذي ّ
تعين فيه ��ا ولم يقدم أي خدمات
تذك ��ر ألبن ��اء الجالي ��ة اليمني ��ة وكأنه ف ��ي منحة
اس ��تثمارية وتظهر ف ��ي صورة الم ��درس الذي
تخل ��ى عن حياديت ��ه ومهام ��ه التنويرية وأقحم
العملية التعليمية في معمعة السياسة والحزبية
والطائفية والمذهبية ومن أج ��ل ذلك ال يرى أي
غيابه عن مدرسته وطالبه لمدة عام أو
حرج في ً
عامين نزوال عند طلب الحزب ،وتظهر في صورة
الطبيب الفاشل والمهندس الغشاش والموظف
«الم ��كار» والعام ��ل الخائن ،والكثي ��ر الكثير من
ش ��ياطين اإلنس ال ��ذي يمتلك ��ون الحصانة ضد
التصفيد الرباني الرمضان ��ي ونجدهم في رمضان
يقوم ��ون ب ��دور ش ��ياطين الج ��ن وزي ��ادة وهم
يحسبون أنفسهم من االتقياء االصفياء ومن الذين
يحس ��نون صنعًا ،رمضان كريم بدون ش ��ياطين
وأباليس ..ودمتم سالمين.

