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لماذا يصر المؤتمر على االنتخابات؟

الدولة اليمنية هو س��ر بقائه وتعاظم ثق��ة الجماهير به،
< لم يكن إصرار المؤتمر الشعبي العام على إجراء االستحقاقات
ألنه يؤمن من خالل مبادئ الميث��اق الوطني دليله النظري
الديمقراطية في مواعيدها المحددة اال استجابة إلرادة الشعب
والفكري ب��أن تحقيق األمن واالس��تقرار واالنطالق صوب
صاح��ب المصلحة الحقيقي��ة باعتباره مصدر الس��لطة والمعني
التنمية الشاملة المستديمة ال يتم اال من خالل المشاركة
بممارستها على أرض الواقع في اختيار من يمثله في جلب المصالح
السياسية الفاعلة التي تمكن كل المكونات البشرية للدولة
ودرء المفاسد ،بل إن المؤتمر الشعبي العام من خالل إصراره على
من االسهام الفاعل في رسم معالم ومالمح المستقبل.
ممارسة الشعب الختيار ممثليه في السلطة المحلية والنيابية أو
التشريعية والرئاس��ية إنما يقدم البراهين العملية على إيمانه
إن المنص��ف والموضوعي والعلمي ال��ذي يتابع تطورات
المطلق بالديمقراطية الشوروية وجديته في إرساء تلك التقاليد
الحياة السياسية في المؤتمر الشعبي العام منذ اللحظات
الحضارية واالنسانية ،ألنه يدرك تمام اإلدراك من خالل التجربة
األولى لنشوئه سيجد أن المؤتمر الشعبي العام كان ومازال
العملية،
السياسية الطويلة التي اكتسبها في الحياة السياسية
وسيظل حريصًا على إجراء الدورات االنتخابية ليس على
األبعاد
من
وما يمتلكه من الخبرات والكفاءات المؤهلة ،وما لديه
مستوى عموم الش��عب وبكل مكوناته السياسية فحسب
ً
االستراتيجية لكيفية بناء الدولة اليمنية الحديثة أن بناء الدولة
ولكن على مستوى تكويناته القيادية والقاعدية ابتداء من
ً
العثربي
د.علي
الواسع
يحتاج الى الش��رعية القائمة على الرضا والقبول الش��عبي
أدنى الهرم التنظيمي وانتهاء بأعاله ،ولعل عقد المؤتمرات
االنتخابات
الذي يعزز األمن واالستقرار ،وهذا ال يتم اال من خالل
العامة ودورات انعقاد اللجن��ة الدائمة واحدة من البراهين
التي تعطي المواطن حقه في اختيار الحكام.
العملية على ذلك اإليمان الراس��خ بالديمقراطية الشوروية المتجذرة في نهج
إن إصرار المؤتمر الشعبي العام على إجراء الدورات االنتخابية لمختلف مكونات المؤتمر الشعبي العام.

ماذا بعد الخبر
العاجل!!
< أدميت ��م قلوبن ��ا وأبكيت ��م عيونن ��ا بمناظ ��ر القتل
الوحشي الذي جرى لألبرياء في مستشفى الدفاع ،فمتى
س ��تفرحون قلوبنا بتقديم القتلة المقبوض عليهم كما
أعلنتم؟ متى ّتقدمون القتلة ومن ّمولهم ومن دعم ومن
س � ّ�هل ومن رتب لهذه الجريمة االنسانية في مستشفى
الدفاع؟ أم أن ما حدث في مستشفى الدفاع سيضاف الى
قائمة المجهول؟ تلك
القائم ��ة الت ��ي امتألت
بجرائ ��م القت ��ل الت ��ي
حدثت خ�ل�ال العامين
الماضيين بدءًا بمجزرة
الكرامة وجريمة جامع
الرئاسة ومذبحة جنود
السبعين.
لق ��د س ��ئمنا األخبار
أحمد أبكر األهدل العاجلة التي تزهق بها
األرواح ويقتل في سطورها األمان في هذا البلد.
لقد س ��ئمنا التحليالت والرؤى وتبادل التهم التي تبرر
للقتلة جرائمهم.
وزير الدفاع ال يملك الدفاع عن نفسه فما بالك بالدولة
والوزارة ..وزير الداخلية يمنع (الموتورات) بحجة أنها
أداة للقت ��ل أو االغتيال ،وفي نفس الوقت يمنح ش ��يوخ
القبائل المنتمين لالخوان ولغيرهم مئات التصاريح لحمل
السالح ،علماء دين ًمحسوبون على األحزاب ،وعلى االسالم
لم نس ��مع لهم قوال أو فتوى أو اعتراضًا فيما حصل في
مستشفى الدفاع ،أما ما حصل في (رابعة مصر) أو (دماج
 صعدة) تباكوا وأفتوا بالجهاد وأقاموا الدنيا ولم تقعد.تبًا وبعدًا لمن يعلم بالحق ويكتمه ومن يعرف القتلة
ومن يس ��كت ومن يدافع عن القتلة ..يا ش ��عب اليمن يا
من آمنتم برسالة وصفقتم للمبادرة ورحبتم بالحكومة،
إذا اس ��تمررتم ف ��ي صمتك ��م فس ��وف يقض ��ي عليكم
هؤالء المتصارعون على الس ��لطة واحدًا تلو اآلخر ..مرة
بـ(الموت ��ور) ومرة بالس ��يارات المفخخ ��ة وأخرى بكاتم
الصوت وثانية بـ(هايلوكس ��ات) ،وهكذا هكذا حتى آخر
واحد منك ��م ..الدع ��اء والرحمة ألولئك الش ��رفاء الكرماء
والنار
الذين قتلوا بدم بارد في مستشفى الدفاع
واللعنة ّ
ّ
والخراب والدمار لمن قتلهم ومن س ��اهم وسهل ورتب
وغطى على فعلتهم ،آمين اللهم آمين.

بدون زعل

ولذلك فليس غريبًا أن نجد المؤتمر الشعبي العام خالل هذه الفترة أكثر إصرارًا
على إجراء االس��تحقاقات االنتخابية في مواعيده��ا المحددة ويرفض التمديد
لألزمة السياسية ويقف أمام رغبات القوى السياسية التي ال تحترم حق الشعب
في اختيار ممثليه ،ألن تلك القوى التي تريد التمديد لألزمة السياسية الكارثية
ترغب في استبدال الكيان غير الشرعي بالكيانات الشرعية الممنوحة الثقة من
قبل الشعب وهي مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحلية،
ويرى المؤتمر الش��عبي العام أن مؤتمر الحوار إنما يمثل االحزاب والتنظيمات
يأت عبر
السياسية والقوى االجتماعية وال يمثل إرادة الش��عب الكلية ،ألنه لم ِ
انتخابات ش��عبية ،ومن أجل ذل��ك فإن المؤتم��ر يجدد إصراره على الش��رعية
الش��عبية ويصر وبقوة على ض��رورة إعطاء الش��عب حقه في امتالك الس��لطة
وممارستها من خالل االنتخابات.
إن القوى السياسية التي تمارس الكذب والزيف وتحاول االحتيال على اإلرادة
الشعبية ال تؤمن بالديمقراطية وال تحترم تقاليدها ،ألنها ال تؤمن اال باالنقالب
وبالغاية التي تبرر الوسيلة ،وهنا ينبغي الحذر من عدم احترام الشعب وتمكينه
من حقه وض��رورة االنطالق صوب االنتخابات ،ألنها الوس��يلة الوحيدة للتداول
السلمي للسلطة بإذن الله.

البرلمان وفشل الحكومة!!..
< البرلم ��ان اليمني يعتبر من أط ��ول البرلمانات
ف ��ي العالم عم� �رًا حيث تج ��اوز أكثر م ��ن عقد من
الزمان حتى دخل مجموعة «غنيس» ..هذا البرلمان
الذي منح في الثامن والعش ��رين من ديسمبر العام
2011م الثقة لحكومة «الوفاق الوطني» عند تشكيلها بقرار
جمهوري وفق المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وذلك بعد
مرور عامين من منح الحكومة الثقة بعد أن قدمت برنامجها
العام الذي هو أشبه بـ«فانوس عالء الدين» وجميعنا يعرف
قصة الفانوس وادعاءات س ��حره الكاذب ..أقول اليوم فشل
البرلمان الذي يمثل الش ��عب من س ��حب الثق ��ة من الحكومة
لرفض ن ��واب حزب االص�ل�اح وذلك رغ ��م اقتن ��اع األحزاب
المش ��اركة معه في تكتل «المش ��ترك» وكذلك كل األحزاب
المش ��اركة في البرلمان وغيرها بل الوط ��ن كله بأن الحكومة
فاش ��لة في ادارة ش ��ئون البالد بل عمدت خالل فترة عملها
الكرتون ��ي الى جر البالد ال ��ى مربع الهاوي ��ة واالنفالت األمني
المخيف واالنهيار االقتصادي والغياب التنموي ..نعم فشل
البرلمان رغم كل ذلك من سحب الثقة من هذه الحكومة التي
يشكوا منها الجميع حتى لوحظ أنها تشكوا من نفسها بسبب
فشلها وما آلت إليه حال البالد والناس المغلوب على أمرهم..
بل اكتفى نواب الش ��عب في البرلمان ي ��وم الخميس الموافق
الثام ��ن والعش ��رين من نوفمب ��ر المنصرم عندما اس ��تدعى
الحكوم ��ة وبعض قيادات األجهزة األمنية واالس ��تخباراتية

أيعقل هذا م ��ع الس ��ؤال المطروح في الش ��ارع
السياس ��ي أين هم النواب الممثل ��ون عن المؤتمر
الش ��عبي الع ��ام واألح ��زاب المتحالف ��ة معه وهم
األغلبي ��ة في البرلم ��ان؟!! كيف قبل ��وا بما خرج به
البرلمان من قرار وهم يعلمون ويدركون أنه قرار
ضد إرادة غالبية أبناء الوطن؟!
إن البرلمان بكل تأكيد يعلم علم يقين أن الدولة
غائبة عن فشل حكومة الوفاق وعما تشهده البالد
من انف�ل�ات أمني طال كل ش ��يء بم ��ا فيهم حياة
القيادات العس ��كرية واألمنية وحتى السياسيين
إقبال علي عبداهلل وأعضاء في البرلم ��ان الذي ًصار بكل أس ��ف نقول
برلمان البيانات وليس ممثال عن الشعب ..أعتقد
لالستجواب أمام نواب الش ��عب ورفضت الحكومة الحضور..
أن األمر اليوم وبكل صدق يتطلب إرادة ش ��عبية
اكتف ��ى النواب بتكلي ��ف رئاس ��تهم برفع رس ��الة الى رئيس وحزبية وفي المقدمة من قبل المؤتمر الش ��عبي العام الذي
الجمهوري ��ة يطالب ��ون فيه ��ا باس ��تدراك حكوم ��ة الوف ��اق يمث ��ل غالبية ابن ��اء الوطن ويمتل ��ك من الق ��درات والحكمة
أو تغيي ��ر بعض وزرائه� �ا ..وكأن األمر لي ��س من اختصاص والرصيد الش ��عبي ،يتطلب التحرك بطرق سلمية في إجبار
البرلمان في س ��حب الثقة واالمتثال الرادة الش ��عب وغالبية هذه الحكومة التي خلقت للشعب المزيد من المتاعب والفقر
نوابه!! أيعقل هذا الكالم يقول دستوره والنظام المعمول به وجرت الوط ��ن خالل عامين الى مس ��تنقع الهاوية ..إجبارها
لبعض األحزاب على االستقالة وكفى ما قد شهدته البالد من ويالت وعجز..
أنه بلد ديمقراطي والحكم هو للشعب وليس ّ
الديمقراطية وال يعرفها الشعب إال أنها أحزاب إننا نرجو من القيادة السياسية تشكيل حكومة من الكفاءات
التي ال تعرف ّ
مسلحة ال هم لها إال اغتصاب السلطة واالنقالب على الشرعية الوطنية الذين يملؤون الوطن ..انقذوا الوطن قبل أن يضيع
الدستورية واالرادة الشعبية؟!!
فانوس عالء الدين وتنعدم حبات البركة!!

دالالت اجتماع الرئيس بالمؤتمر وحلفائه

واألحداث تثبت وتؤكد أن المؤتمر
لع ��ل المتا ب ��ع للتن ��اوالت
االعالمي ��ة والسياس ��ية لبع ��ض
الشعبي العام والزعيم علي عبدالله
صال ��ح هم أكث ��ر حرصًا عل ��ى نجاح
االطراف في التعاطي مع االعتداء
مؤتم ��ر الح ��وار ألنهم م ��ن صاغوا
االجرام ��ي واالرهابي الذي اس ��تهدف وزارة
هذه المبادرة وه ��م -أي المؤتمر-
الدف ��اع ومستش ��فى العرضي ،ي ��درك مدى
من يسعى الى نجاحها من أجل اقامة
االس ��تخفاف والس ��ذاجة التي وصل ��وا إليها
االنتخاب ��ات في موعده ��ا المحدد..
م ��ن خ�ل�ال تحليالته ��م وتعليقاته ��م على
ولم نس ��مع ب ��أن المؤتم ��ر يطالب
ه ��ذه الجريم ��ة االرهابي ��ة التي فش ��لت في
بفترة تأسيس ��ية خشية من دخول
الوص ��ول الى تحقيق هدفها الرئيس ��ي وراح
االنتخاب ��ات ب ��ل س ��معنا وعرفنا أن
ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى،
األطراف األخرى من النظام السابق
ولهذا ومنذ الوهلة األول ��ى لحدوث الجريمة
ه ��ي من تطال ��ب بفترة تأسيس ��ية
تصدر المشهد السياس ��ي واالعالمي طاقم
وتخشى دخول االنتخابات بسبب نفاد
محللين
من السذج والمقامرين تحت مسمى
أ .سمير النمر
رصيدها الشعبي واالخالقي والقيمي،
سياسيين وعسكريين في عدد من القنوات
ومن هنا كانت تحليالتهم وأوهامهم
الفضائية بم ��ا فيها فضائية اليم ��ن ،ليقوموا
بأدوار مضللة وس ��اذجة ومفوضحة لتحليل طبيعة االعتداء عبارة عن محاولة مكشوفة ومفضوحة إلخفاء المجرم الحقيقي
االرهابي وصرف سياقاته الطبيعية والحقيقية الى مسارات والتستر عليه ..بطريقة غير مقنعة حتى ألنفسهم.
أخ ��رى ال تمت ال ��ى طبيعة الح ��ادث بصل ��ة وال يتقبلها عقل
ولهذا ج ��اءت األح ��داث المتوالي ��ة بعد االعت ��داء االرهابي
ً
ومسالكها
المواطن البس ��يط الذي يجهل ابجديات السياسة
لتضعهم في دائرة المتهم الحقيقي سواء من خالل دفاعهم
�ة،
�
س
السيا
المعقدة ،فما بال ��ك بمن لهم باع كبير في ميدان
عن القاعدة ومن يرتبط بها ..أو من خالل وقائع أخرى كانت
أهمية
من
يقللون
ولهذا وجدناهم في تحليالتهم الس ��اذجة
بمثابة الرد العمل ��ي على تخرصاتهم وأوهامه ��م ،أبرز هذه
اخفاء
محاولة
الى
اضافة
االعتداء وأهدافه التي نفذ من أجلها
الوقائع هي اجتم ��اع الرئيس عبدربه منص ��ور هادي بأعضاء
واالرتباط
االيديولوجية
هوية المنف ��ذ للجريمة من الناحي ��ة
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف
عن
وبعيدة
ضيقة
زاوية
السياس ��ي ،وحش ��روا الموضوع في
الوطني حيث كان أول اجتماع رس ��مي للرئي ��س بعد الحادث
شاكلتهم
على
هم
ممن
السذج
سياق الحدث ليوهموا بعض
االرهابي بيومين وفي دار الرئاس ��ة ،وأعتق ��د أن دالالت هذا
الحوار
�تهدف
�
س
ي
الدفاع
وزارة
ب ��أن االعتداء االرهابي عل ��ى
االجتماع وتوقيته ومكانه ال يمكن ألي انس ��ان يمتلك أبسط
�ابق
�
س
ال
النظام
�مونه
�
س
ي
ما
متهمين
الوطن ��ي ومخرجات ��ه،
ابجديات السياس ��ة اعتباره حدث� �ًا عابرًا خالي� �ًا من الدالالت
ً
بذلك.
العام
والمؤتمر الشعبي
والرس ��ائل الموجهة س ��واء بصورة مباش ��رة أو غير مباشرة،
وال ندري أي نظام س ��ابق يريد عرقلة الح ��وار ،ألن الوقائع خصوصًا أنه كان أول اجتماع رسمي للرئيس بعد حادث ارهابي

كاد أن ينزلق بالبلد الى مس ��تقبل مجه ��ول ال تحمد عقباه لو
حققت هدفه الرئيس ،ولهذا أجزم بأن الكثير من السياسيين
أدركوا مضمون ودالالت هذا االجتماع والرسائل التي وجهها
ً
سواء للشعب اليمني أو للنخب السياسية ،ويبدو أن الكثير من
هذه النخب استوعبت معنى هذه الرسالة ،ولكنها تجاهلتها
عن قصد ،واعتقد أن هذا االجتماع لو تم في زمانه ومكانه مع
األحزاب األخرى ،لسمعنا ورأينا العجب العجاب من قبل أبواق
هذه األحزاب ومهرجيها من تحليالت واستنتاجات لداللة هذا
معان ورسائل تجاه الطرف
االجتماع ومضامينه وما يحمل من ٍ
اآلخر بالنس ��بة لهم ،ولربما أصبح هذا االجتماع لو حصل لهم
بمثابة إدانة رسمية التهام المؤتمر الشعبي ُ َّالعام بالضلوع في
االعتداء االرهابي على مجمع الدفاع ولرأينا كتابهم وأنصاف
مثقفيهم يتبارون في استغالل هذا االجتماع لو حصل معهم
في كيل االتهامات للمؤتمر والمطالبة بحله ومحاكمته ..وهلم
جرا ..ولكن االحداث أتت بعكس ما يتوقعون وحدث االجتماع
بالمؤتمر الش ��عبي الع ��ام وحلفائه مع الرئي ��س بعد االعتداء
االرهابي ،ورغ ��م ذلك لم يحاول المؤتمر وحلفاؤه اس ��تغالل
هذا االجتماع ورمي التهم على اآلخرين واالغراق في توصيف
الحدث وابعاده ودالالته واالصطياد في الماء العكر ،بل ظهر
بصورته الحقيقية التي تعب ��ر عن ثقته وصموده وثباته في
المواقف الصعبة واستشعاره للمسئولية الوطنية الملقاة على
عاتقه تجاه أمن الوطن واستقراره ووحدته ،فكان كبيرًا بكبر
الوطن ،شامخًا بشموخ جباله الشماء وراسخًا برسوخها ،بل كان
كاألخ والصديق الذي يفزع اليه االنسان عندما تحل به كارثة
أو نازلة فهذه ه ��ي حقيقة المؤتمر الش ��عبي العام وحلفائه،
وهذه هي صورته التي ال يحتاج من أحد أي رتوش لتزيينها،
ولهذا ترك المؤتمر الشعبي العام لآلخرين البحث عن دالالت
ومضامين اجتماع رئيس الجمهورية بهم في دار الرئاسة بعد
يومين من الحادث االرهابي لمجمع الدفاع.

زاوية حارة

فيصل الصوفي

عن «الحبيشي» والتغيير الثوري
كنت أتوقع إقالة أستاذنا أحمد الحبيشي من رئاسة
مؤسسة  14أكتوبر للصحافة منذ وقت بعيد ،ذلك
ألن حملة حزب اإلصالح ضده ،وتأثير الشيخ حميد
األحمر في با سندوة معروف للجميع ،فوق كراهية
باس ��ندوة للحبيش ��ي ،وتأثير اإلصالح في العمراني،
فلم تك ��ن تل ��ك مج ��رد "كالم" بل توقع ��ت أن ذلك
س ��يكون "قرارًا" يفرض على رئي ��س الجمهورية،
خاصة وقد وضعوا فيه طعما تعرفونه ،وهذا ما تم
في النهاية ،مع كثير من قلة الذوق..
القرار -والحق يقال -كان ثوري ��ا ويعبر عن إرادة
«التغيي ��ر» فعال ،إذ نص الق ��رار على تعيين رئيس
مجلس إدارة مؤسسة  14أكتوبر للصحافة ،ترأسها
من قب ��ل ،وقرأنا قبل أي ��ام في صحيفة الش ��ارع أنه
مدان قضائيًا ،ونص القرار الثوري على تعيين نائب
رئيس مجلس إدارة نائب رئيس تحرير ،ونائب رئيس
مجلس إدارة للش ��ئون المالي ��ة واإلدارية كالهما من
خارج المؤسس ��ة العريقة ،بينما في هذه المؤسسة
يوجد عش ��رات الصحفيين واإلداريي ��ن المجربين،
وكان من حق اثنين أو ثالثة منه ��م أن يعينوا بدالء
للحبيشي ونجيب مقبل ،والمرحومة مديرة الشئون
المالية واإلدارية.
وأما قلة الذوق التي ذكرتها قبل قليل ،فقد أخبرني
األستاذ الحبيشي أنه علم بقرار التعيين من خبر في
نشرة فضائية اليمن ،ليلة ما كان في المؤسسة يعد
إلصدار عدد اليوم التالي ،فلم يبلغوه مسبقا ،وكان
عليهم م ��ن ب ��اب األدب أن ال يباغتوه ،ب ��ل يبلغوه
بالقرار بطريقة الئقة.
تمكنوا م ��ن إزاحة الحبيش ��ي بعد ح ��رب ضروس
أعقبت تش ��كيل حكوم ��ة باس ��ندوة ،والذريعة هي
أنه كان ينش ��ر أخبار اإلخ ��وان واإلرهابيين ..أزاحوه
انتقاما ،كأنه كان المسئول عن سقوط حكم اإلخوان
الفاش ��لين في مصر ،والفاعل الرئيسي في ثورة 30
يونيو التي اقتلعت حكم المرش� �د ،وكأنه المس ��ئول
عن فشل إخوان تونس ،والمسئول عن دحر الجيش
السوري لإلرهابيين ،ومن يدري فربما كان له دور في
خيبة ثورة التغرير في اليمن التي أنتجت مثل ذلك
القرار الذي أتى باثنين إلى مؤسسة أكتوبر من خارج
المؤسس ��ة ،وال خبرة لهما بالصحافة تضاهي خبرة
أصغر صحفي في  14أكتوبر.
وقولنا هذا ليس من باب الحرص على بقاء الحبيشي،
فقد ترأس المؤسس ��ة لس ��نوات طويلة ،وحقق لها
انج ��ازات مادي ��ة وتقني ��ة ،وح ��ول الصحيف ��ة م ��ن
قرطاس مهمل إل ��ى صحيفة تق ��رأ ،وباالجمال بذل
جه ��ده ،وعليه أن يس ��تريح بعد تع ��ب ونصب كل
تلك الس ��نوات ،ولكن كان يتعي ��ن أن يكون التغيير
إل ��ى األفضل ،وأن يرك ��ن القرار عل ��ى الكفاءة وليس
إلى المحاصصة الواضحة ،وأن يبل ��غ المقال بطريقة
رسمية ،وليس عن طريق خبر في نشرة قناة اليمن
الفضائية.

مذبحــة «العــرضي» وأخواتها

ُ
هناك تنسيق وتخطيط مس ��بق لذلك؟!! المسألة خطيرة
في البداية يجب أن نعترف بأن تس ��اهل الحكوم ��ة وتعاملها بحالة والرئيس عبدربه منصور هادي دونما اكتراث لتداعيات مثل هذه الخطوة ،أفرج القضية ،لتتواصل االغتياالت ويتواص ��ل نزيف الدم ،ودائمًا
ج� �دًا ،ومن أم ��ر بعرض ه ��ذه المش ��اهد المؤلم ��ة أراد أن
من الب ��رود والالمباالة تج ��اه المذاب ��ح والجرائم التي ش ��هدها الوطن عن القتلة تحت شماعة «شباب الثورة» واعتصم وزير الداخلية قحطان ووزيرة يتم استدعاء تنظيم القاعدة كمخرج لحل أية مشكلة أمنية
ويمتص غضبه على فشله األمني
الشعب
تعاطف
يكسب
الى
فتح ش ��هية العناصر االرهابية والقوى التي تقف خلفهم وتساندهم حقوق اإلنسان مشهور ومعهم أعضاء بمؤتمر الحوار الوطني من أجل اإلفراج للتغطية على فش ��ل وزارة الداخلية وأجهزته ��ا األمنية
ً
وفضيحته العسكرية عالوة على كون هذه المشاهد تسهم
للتمادي في ّغيهم وإجرامهم والوصول الى الوحشية التي شاهدناها في مذبحة عنهم ،تنفيذًا ألجندة شيطانية كانت تهدف الى إشعال أزمة جديدة وإجهاض أن وق ��ع الفأس على الرأس ووصل األمر ال ��ى اقتحام واحتالل
في تش ��ويه صورة االسالم والمس ��لمين وتفتح الباب على
العرضي البشعة التي اهتز الوطن والعالم لهولها ،تساهلت الحكومة في التعاطي المبادرة الخليجية وآليتها لوال عناية الله ث ��م حنكة وعقالنية وحكمة الزعيم جزء من مبنى وزارة الدفاع والهجوم على مستشفى العرضي
مصراعيه أم ��ام التدخالت الخارجية في ش ��ؤوننا الداخلية
بمس ��ؤولية مع مالبس ��ات ما حصل في مارس 2011م والت ��ي عرفت بجمعة والمؤتمر ..وها هم اليوم يعدون العدة لإلفراج عن بقية المتهمين في القضية وارتكاب تلكم الجرائم البش ��عة والمؤلمة ج� �دًا بحق األطباء
وكل ذلك نتيجة غياب الدولة وتراخيها واستمرار سياسة
الكرامة ولم يتم التحقيق الجاد مع العناصر واألطراف التي أثبتت األدلة تورطها بالتزامن مع قرب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني لذات األسباب واألهداف .والطبيبات والممرضين والممرضات والمرضى والعاملين في
في تلك ��م الجريمة بما في ذل ��ك اإلفراج ع ��ن بعض المتهمي ��ن وقتل البعض تلى ذلك مذبحة ميدان الس ��بعين في  21مايو 2012م والتي س ��قط فيها المستشفى وأفراد األمن والشرطة والجيش المكلفين بحفظ عبدالفتاح علي البنوس اللع ��ب بالورقة األمنية وذلك من أجل مكاس ��ب سياس ��ية
وحزبية وشخصية.
اآلخر ودفن جثثهم بصورة مس ��تعجلة ولم يتم االلتفات الى بعض التفاصيل مئات الشهداء والجرحى من أفراد األمن المركزي والتي لألسف لم يتم التعاطي األمن داخل مجمع العرضي بأمانة العاصمة.
المتعلق ��ة بمس ��رح الجريمة ومصدر إطالق الن ��ار وغيرها م ��ن التفاصيل التي معها بمسؤولية ،حيث صدرت أحكام قضائية هزيلة قضت بالحكم بالسجن بين مش ��اهد هوليودية غريبة على مجتمعنا اليمني واإلس�ل�امي ،وحوش بشرية مذبح ��ة العرضي قد تتكرر أكثر م ��ن مرة إذا ما اس ��تمرت الحكومة في نهج
كان من الضروري اس ��تيعابها ،وعم ��ل الجميع على تكيي ��ف القضية وتحميل
وتفجر وتدمر كل شيء ،همجية وقبح غير مسبوق ،قتل بدم بارد ألناس سياسة «الدعممة» و«الالمباالة» وعقد الصفقات السياسية والمتاجرة باألرواح
مسؤوليتها النظام السابق في إطار المكايدات السياسية والحزبية والشخصية سنتين الى سبع على المتورطين فيها وكأنهم اشتركوا في قتل جرذان أو دجاج ،تقتل ُ ّ
أدمى القلوب والدماء اليمنية الزكية ..الحكومة مطالبة بالضرب بيد من حديد في حق القتلة
في تصرف غير مسؤول وغير معقول ،لتتواصل بعد ذلك المذابح في أبين وفي مسالمين عزل لم يرتكبوا جريمة ولم يقترفوا ذنبًا ،صلف وإجرام ّ
دونما أدلة أو براهين.
حضرموت وفي شبوة وفي البيضاء ومأرب وعدن ،قبل أن يتم تدشين مسلسل وأحرقها وأبكى األعين ،مشاهد تغضب الله ورسوله لوحوش آدمية تنقض على والمجرمين وتطبيق ش ��رع الل ��ه فيهم ..الحكوم ��ة مطالبة بتطبي ��ق الحدود
وأعقب ذلك الجريمة اإلرهابية على مس ��جد دار الرئاسة التي وقعت في أول االغتياالت والتصفية الجس ��دية لضباط األمن السياس ��ي والقادة العس ��كريين النساء والرجال واألطفال بشراهة ولذة ال نجدها عند الحيوانات المفترسة ،وإن ومعاقب ��ة كل المتورطين ف ��ي المذابح والجرائم الس ��ابقة والالحق ��ة ..مطالبة
جمعة من رجب والتي استهدفت قيادات الدولة وراح ضحيتها مئات الشهداء واألمنيين والجنود بواسطة المسدسات التركية الصنع ،الكاتمة للصوت ،وللحياة كانت ال تأكل فرائسها إال عندما تش ��عر بالجوع ،وحشية فظيعة جدًا ،صنعت بالكش ��ف عن الجهة أو الجهات الت ��ي تقف وراء مذبحة العرض ��ي وتنفيذ حكم
والمصابين وكان في مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح ،هذه الجريمة البشعة من على دراجات الموت السحرية التي تتبخر في الهواء عقب تنفيذ كل جريمة ،مذبحة بشرية هي األكثر دموية وإجرامًا في تاريخ اليمن الحديث ،هذه المشاهد الش ��رع في حق القتلة والتعزير بهم وصلبهم في «ب ��اب اليمن» ليكونوا عبرة
التي أظهرت حقد ودموية دعاة اإلصالح والمدنية والتغيير الس ��لمي ،مؤامرة هذا المسلسل االجرامي الدموي الذي توحش مؤخرًا بإشعال حرب مذهبية في التي سجلتها كاميرات المراقبة بمستشفى العرضي أظهرت الوحوش المفترسة لغيرهم إذا ما أرادت إيقاف ازهاق األرواح وسفك الدماء ،نريد أن نتلذذ بمشاهد
قذرة ومخطط أكثر قذارة ،ومع ذلك لم تحسن الحكومة التعامل مع هذا الملف صعدة وعمران وحجة وتطاير شررها الى ذمار وإب وتعز والجوف ،نتاج طبيعي وهي تلتهم فرائس ��ها بحرية وطمأنينة دونما خوف أو قلق ،وكأنهم في مهمة إعدام وصلب اإلرهابيين كما تلذذوا بقتل األبرياء بتلكم البشاعة ،نريد مشاهدة
ذلك على الفضائيات التي عرضت مشاهد القتل الوحشية ،وبدون ذلك سيستمر
وظلت العدال ��ة غائبة ولم يتم اس ��تدعاء العناصر المتهم ��ة بالتورط في هذه لضعف هيبة الدولة ُوعدم قيامها بواجباته ��ا األمنية وعدم تعاملها بحزم مع رسمية تحت الحماية.
بالله عليكم من ُي ّ
صدق بأن ما حصل هو عبارة ع ��ن اعتداء إرهابي أو محاولة مسلسل القتل والسحل وسينمو ويتسع ويتمدد االرهاب وستتحول اليمن الى
الجريمة ولم يتم التفاعل معها رغم توافر األدلة الكافية إلدانتهم ،وفوق كل المذابح والجرائم التي ترتكب من حين آلخر.
ذلك أقدمت الحكومة على اإلفراج عن بعض المعتقلين على ذمة هذه القضية ُاغتيل النائب الدكتور عبدالكريم جدبان وس ��ط العاصمة وحتى اللحظة لم انقالبية؟! هل ُيعقل أن يتم اقتحام وزارة الدف ��اع بهذه الصورة وتتم عملية عراق أو صومال أو أفغان جديدة ولن يكون في اإلمكان السيطرة على األوضاع
بعد أن مارس حزب اإلصالح الضغوطات على النائب العام والسلطات القضائية يتم التوصل الى هوية القتل ��ة ،ولم نلمس أية جدية ل ��وزارة الداخلية في هذه إب ��ادة كل م ��ن كان داخل مستش ��فى العرضي بتلك ��م الوحش ��ية دون أن يكون والحد من تداعياتها.

