
كيف س����يكون حال اليمن واليمنيي����ن في العام 
الميالدي الجدي����د الذي نول����ج أول أيامه؟! أعتقد 
أن هذا الس����ؤال هو س����ؤال الغالبية من أبناء شعبنا 
وليس الجميع ألن هناك وهم معرفون من يدركون االجابة، 
ليس من باب علم الغيب بل ألنهم من يصنعون المش����هد 
الكارثي في اليمن.. وهو مشهد االنفالت األمني الذي وصل 
ال����ى حد أؤكد أن الجني����ن في بطن أمه يدرك����ه ويحس به.. 
هذا الى جانب االنهيار االقتصادي الناتج عن فشل حكومة 
ما تعرف بالوفاق اضافة الى توقف الحياة في كل مؤسسات 
الدول����ة وازدياد الفس����اد حتى أصبح����ت اليمن الي����وم وفقًا 
للتصنيف العالمي أكثر دول العالم فسادًا.. وال نزيد ونقول 
إن المش����هد اليوم وخاصة بعد أزمة بداية العام 2011م 
المفتعلة م����ن قبل أح����زاب اللقاء المش����ترك ال����ذي يقوده 
حزب االصالح وميليش����يات المسلحة »االخوان« هو مشهد 
يش����ير الى أن اليمن يس����ير في نفق مظلم ال مخرج منه إاّل 
انهيار الدولة وتقسيمها وفق األجندة الخارجية التي بدأت 
استراتيجيتها في الوطن العربي وتحديدًا الشرق األوسط 
»الربيع العربي« وهو في حقيقته »ربيع أمريكي  بما يعرف ب�

صهيوني« استنادًا لخارطة »الشرق األوسط الجديد«.
إن كل المؤش����رات والتوقع����ات السياس����ية واالقتصادية 
وحتى الشعبية تشير الى أن العام القادم 2014م سيكون 
عامًا كارثيًا في اليمن.. سيزداد فيه االنفالت األمني وستعم 
الفوضى بما فيها السياسة ناهيك عن الفوضي الشعبية التي 
ستكون نتاج األوضاع المعيشية المنهارة والتخلي الخارجي 

عن الدعم ال����ذي تعتمد عليه حكومة الوفاق في تس����يير 
ش����ئون البالد وإغاثة المواطنين ما يعن����ي هذا التخلي وقف 
الدعم كما جاء في تحذير المراقبين الى انتقال العديد من 
البعثات الدبلوماسية من العاصمة اليمنية صنعاء الى دولتي 
جيبوتي ودبي.. كما حذر المراقبون من »أخونة« الدولة في 
اليمن استنادًا لمخطط »التنظيم الدولي لالخوان« بدءًا من 
السيطرة على الحكومة والمؤسسات األمنية والجيش وصواًل 
الى السيطرة على المرتكزات االقتصادية كالميناء والمطار 
وحق����ول النفط والغاز.. إذًا المش����هد مرع����ب ومخيف، الله 

يستر على البالد والعباد.
إن كل م����ا ذكرته من توقعات س����تواجه اليم����ن في العام 
الميالد الجديد، ليس تشاؤمًا أو مناكفة سياسية بل حقيقة 
المش����هد الذي نش����اهده منذ األزمة بداية العام 2011م 

واعتقد أن مؤتم����ر الحوار الوطني ومخرجاته لن 
تنقذ البالد ولن تبني الوط����ن الجديد الذي نحلم 
به بل وبكل تأكيد، هذا طبعًا لو اتفق المشاركون 
في الحوار على صيغ����ة أو حتى صيغ المخرجات، 
وسوف تذهب بالبالد الى كارثة نخشى منها وهي 

»الحرب األهلية«.

من المفيد ونحن في صدد كل ما ذكرنا أن نعيد 
بل ونس����توعب كل ما ح����ذر ونبه من����ه المؤتمر 
الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح 
ات مع  في اجتماعاته العام����ة والفرعي����ة واللقاء
قيادات األحزاب والتنظيمات السياس����ية من أن 
البالد تواجه مؤامرة كبرى ستقودها الى الهاوية واالنهيار 
بل الى االقتتال األهلي، ولعل ما يحدث في صعدة وتحديدًا 
»دماج« من فتنة طائفية خير دليل على ما نبه وحذر منه 

المؤتمر الشعبي وزعيمه الصالح.

الخالصة نقول إننا سنواجه في 2014م عامًا كارثيًا األمر 
الذي يتطلب من الجميع أحزاب ومنظمات وقوى ش����عبية 
االصطف����اف ونبذ الخالفات وجعل الوط����ن ومصلحته فوق 
كل االعتبارات والتماس����ك يدًا واح����دة لمواجهة اإلرهاب 
ومنع االختالالت األمنية والبدء ف����ي تحريك عجلة التنمية 
المتوقفة من����ذ الع����ام 2011م واالحتكام لص����وت العقل 
وليس البندقية وال الى أهواء ومصالح بعض مشائخ القبائل 

وكل عام والجميع بخير واليمن يجنبها الله كل مكروه.

> تتوال����ى البراهين العملي����ة التي يقدمها 
المؤتم����ر الش����عبي الع����ام لجماهير الش����عب 
اليمني الحر األبي ال����ذي يأبى الفجور والضيم 
وينتص����ر إلرادة الخي����ر والس����الم والتوح����د والع����زة 
والكرامة، فكلما كاد الحاس����دون الفاش����لون في الحياة 
السياسية للمؤتمر الشعبي العام واستقوى الماكرون 
بالخارج على الوطن، كلما رّد الله كيدهم في نحورهم 
وجع����ل تدبيرهم تدمي����رًا عليهم، وكلم����ا تعاظمت 
الفتن على يم����ن اإليمان والحكمة كلم����ا كان المؤتمر 
الش����عبي العام صمام أمان لليم����ن الواحد الذي يمتلك 
قوة اإلرادة وعظمة التضحية وقوة االنتماء لقدسية 
التراب اليمني الطاهر الذي ال يقبل اال بالطهر والنقاء 

وال يقبل الغدر والخيانة مهما كانت التضحيات.
إن المؤتم����ر الش����عبي العام س����يظل إرادة ش����عبية 
متجذرة وفكرًا وطنيًا متجددًا ولن يقبل بالتآمر على 
وحدة األرض واإلنسان والدولة مهما كانت التضحيات، 

ألن الوح����دة إرادة إلهي����ة ال تقب����ل 
الجدل، وألن المؤتمر الش����عبي العام 
ش����ديد اإليم����ان بالل����ه رب العالمين 
ق����وي التمس����ك بجوه����ر اإلس����الم 
عقيدة وش����ريعة وال يقبل بالهوان 
على الوط����ن وأهله، فإن الل����ه تعالى 
يلهمه الص����واب في أقوال����ه وأفعاله 
ويكش����ف الل����ه ل����ه تآم����ر الحاقدين 
وتدبي����ر الفاجرين، وقد كش����ف الله 
تعالى كيد المتآمرين على الوطن من 
خالل وثيقة التدمير الش����امل لليمن 
الت����ي أت����ى به����ا المن����دوب »الخاص« 
وتمكن المؤتمر من اسقاط المؤامرة 

 في الله لومة الئم أو تهديد حاقد فكش����ف 
َ

ولم يخش
أقنعة األدعي����اء الذين يريدون جلب االس����تعمار الى 
أرض الطه����ارة والنق����اء من أجل تمزيقه وتش����طيره 

وف����رض الس����يطرة عل����ى خي����رات 
األرض واإلنس����ان مقاب����ل حمايته����م 
ورفاهيتهم، وكان رهانهم في تنفيذ 
هذه المؤام����رة على خ����وف المؤتمر 
الشعبي العام مما س����ينقله المندوب 
الخ����اص بتمزي����ق اليمن إل����ى مجلس 
األمن من الكذب والزور والبهتان، ولم 
تدرك القوى التي تس����تمد قوتها من 
االستقواء باألجنبي أن المؤتمر الشعبي 
العام إرادة شعبية تس����تمد إرادتها 
م����ن اإلرادة اإللهي����ة الت����ي ال غال����ب 
لها، كما لم تدرك القوى الش����يطانية 
أن مجل����س األم����ن ال يمك����ن أن يعمل 
بالتقاري����ر المضللة، ألنه ي����درك أن الوح����دة اليمنية 

مصلحة إنسانية تحقق خير االنسانية كافة.
إن المؤتمر الشعبي العام بصبره وعقالنيته وهدوئه 

وتجاوزه لكل المؤامرات قادر على تقديم المزيد من 
الخير لإلنس����انية كاف����ة، ألن ش����عاره االعتصام بحبل 
الله المتين، ولذلك على الق����وى الوطنية أن تمد يدها 
للمؤتمر الشعبي العام من أجل اصطفاف وطني يعزز 
الوح����دة الوطنية ويحمي الس����يادة ويص����ون الكرامة 
ويمنع التشظي ويحقق الش����راكة الحقيقية في صنع 

مستقبل أجيال اليمن الواحد والموحد.
إن مواقف المؤتمر الشعبي العام الجسورة والواضحة 
هي سر احترام العالم كله له وأساس شرعيته لتمثيل 
اإلرادة الشعبية وطريقه الواضح لكشف التآمر أيًا كان، 
ولن يضل الطريق مادام معتصمًا بحبل الله المتين.. 
وبات من الموضوعي أن تدرك القوى السياسية األخرى 
أن الوطن الواحد والموحد عزة وكرامة وقوة لكل أبناء 
اليمن الواحد.. فلنسَع جميعًا لوضع لبنات البناء وإعادة 
إعمار اليمن بق����وة اإلرادة الواحدة لضمان مس����تقبل 

أفضل بإذن الله.
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 الش��يخ عبد المجيد الزندان��ي عضو الهيئة 
العليا لحزب اإلص��اح، ومعه رج��ال الدين في 
الهيئة اإلصاحية المسماة "هيئة علماء اليمن" 
والتي تضم رجال دين إخوان وسلفيين يعدون 
بالمئات، خرجوا قبل يومين يعلنون أنهم  ضد 
وثيقة بن عمر الخاصة بحل القضية الجنوبية.. 
ومبرره��م أن ه��ذه الوثيق��ة تنتهك س��يادة 
الشريعة اإلسامية، وأنها تفتت اليمن، وأنها 
تكرس الهيمن��ة الخارجية عل��ى اليمن.. وهم 
نطقوا بهذا الموقف باسم اإلسام.. بينما 150 
رجل دين اجتمعوا في عدن تحت الفتة الملتقى 
الرابع لدع��م مخرجات الح��وار، وخرجوا ببيان 
يؤيدون فيه التوقيع على وثيقة بن عمر، وقالوا 
إنها ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسامية، 
وزيادة على ذلك عدوها خطوة مهمة نحو بناء 

اليمن الجديد!
هنا نحن أمام فريقين من رجال الدين، كلهم 
عبروا عن موقفهم من وثيقة بن عمر استنادا 
إلى اإلسام، وشريعة اإلس��ام.. بينما الفريق 
األول قال- وباسم اإلسام- إنها تنتهك سيادة 
الش��ريعة اإلس��امية، أي تخال��ف اإلس��ام.. 
والفريق الثاني قال- وباسم اإلسام أيضا- إنها 
ال تخالف الشريعة اإلس��امية.. فأي الفريقين 
يمث��ل موق��ف اإلس��ام الحقيقي وش��ريعته؟ 
الفريق الذي قال هي تنتهك ش��ريعة اإلسام، 
أم الفري��ق ال��ذي قال إنه��ا ال تخالف ش��ريعة 

اإلسام؟
لدينا موقفان متناقضان، وفي الوقت نفس��ه 
كاهما يستند إلى اإلس��ام، وينطق باسمه.. 
فأصبحن��ا إزاء إس��امين: إس��ام مع، وإس��ام 
ضد.. وهذا يرينا كيف إن بع��ض رجال الدين 
بمقدورهم توظيف اإلس��ام لخدمة مواقفهم 
السياس��ية المتناقضة، ويقدمون للناس أكثر 
م��ن إس��ام، حس��ب اله��وى، وحس��ب الطلب، 

وحسب األرضية السياسية التي يقف عليها.
وعندي أن موق��ف رجال الدين ف��ي الحالتين 
ليس مهما، ولن يغير ش��يئا، ذلك ألن الوثيقة 
تتعلق بشأن سياس��ي، ال يعني رجال الدين بل 
يعني رجال السياسة، وإنما أسوق هذا الشاهد 
لمجرد الفهم والعبرة، وأيضا عدم الثقة ببعض 
برج��ال الدي��ن عندم��ا يخوضون في الش��ئون 

السياسية.
وف��ي أم��ر آخ��ر، كان يتعي��ن عل��ى الزنداني 
وأصحاب��ه الس��كوت، إذ أن حزبه��م- ح��زب 
اإلصاح- قد سبق الجميع إلى التوقيع على تلك 
الوثيقة، وموقفه��م منها لم يغي��ر من موقف 
اإلصاح، إال إذا كان كامهم في هذا الوقت يرمي 
إلى التعمية عن موقف حزبهم.. كما كان يتعين 
على الزنداني السكوت وعدم الخوض في قضية 
الوحدة والقضية الجنوبي��ة، ألن موقفه منهما 

مخز، وصورته لدى الجنوبيين قبيحة.

وثيقة بنعمر بين إسالميين

عام كارثي قادم

مثيـر لالشمئــزاز 

  فيصل الصوفي

زاوية حارة

د  إقبال علي عبداهللادعو لمن في الطيش زيَّ

> عندم��ا تتحك��م مجموع��ة من المس��وخ 
البش��رية ف��ي مصير ش��عب بكامل��ه، تقتل 
طموحه وتبدد احامه وتفتت هويته وتمسخ 
تاريخه وتصادر كرامته وتعبث ثرواته وتمزق وحدته 
وتدمر مكتسباته دون ان تهتز ضمائر هذا الشعب او 
تتحرك لوقف كل هذا العبث، فا غرابة ان تفقد االشياء 
معانيها والقيم الحقيقية مضامينها فتصبح الكلمات 
مجزأة االح��رف فاقدة للمعن��ى التأثير له��ا والصدى 

وتغدو الحياة مجرد عبث المعنى لها والقيمة.. 
وفي ظل هذا المش��هد القاتم المتس��ربل بالس��واد 
والمط��رز بالقبح والموش��ى بالخيانة يصب��ح التضليل 
سلعة رائجة في أس��واق النخاس��ة السياسية وتصبح 
المراوغ��ة والنفاق حكمة وتصبح الجرأة وس��يلة مثلى 
لبلوغ الغايات السياسية وتمنح الخيانة والعمالة صك 

غفران وطني.
كل هذا العبث لاسف الش��ديد اصبح طاغيًا على المشهد اليمني بكل 
تفاصيله ويعبر عن تراجيديا حزينة كتحوالت بطل يمني اس��مه يزيد 
بن المفرغ الحميري والذي يختزل في  رمزيته وتحوالته ما يحدث للشعب 
اليمني في الوقت الحاضر بصورة تبعث على الرثاء والحس��رة الذي اليزيد 
األلم والمعان��اة إال ألم��ًا ومعاناة اكبر وحت��ى تغدو الضحي��ة والجاد في 
مرتبة واحدة الن الضحية يكون كالجاد عندما الينتصر لنفسه في الوقت 
الذي يملك فيه اس��باب االنتصار لنفس��ه.. وال ادري ما الذي اصاب اليمن 
واليمنيين وما الذي جعلنا نتلذذ بالعذاب الى هذه الدرجة في الوقت الذي 
تم استباحة كل شيء، وتحولت كل المعاني والقيم الى عكسها ونقيضها، 

 
ً
وغدا كل من يدعو الى تمزيق اليمن وتفتيتها بطا
 وطنيًا مخلصًا، وكل من يرتكب جريمة 

ً
قوميًا ورجا

يحصل على مكافأة.. 
وحت��ى الجي��ش الممزق��ة اش��اؤه بع��د الهيكلة 
والمعول عليه حماية الش��عب اليمن��ي والدفاع عنه 
ووحدته وامنه واستقراره ينقلب على كل المفاهيم 
والقيم التي انش��ئ  من أجلها ويتعه��د بالعمل على 
تمزي��ق الوطن وامنه واس��تقراره ووحدته من خال 
برقيات التأييد والعار الت��ي اذاعتها قنوات الدجل 
والتضليل من قبل قادة المناطق العسكرية ليؤكدوا 
تأييده��م لما يس��مى بوثيقة ب��ن عمر الت��ي تحمل 
مش��روع القضاء على اليم��ن ارضًا وانس��انًا وتاريخًا 
وهوية، فهل هناك ابش��ع واقبح من هذا.. اعتقد ان 
المرحلة التي نعيش��ها تش��به عصر يهوذا وتحمل 
داخلها كل معاني القبح والبش��اعة التي تفوق عصر 
يهوذا.. وال ادري ه��ل حلت علينا دع��وات اجدادنا 
بالمباعدة بين اس��فارنا ام ان التاريخ يعيد نفس��ه لنكرر ونجسد تفرق 
ايادي س��بأ من جديد، ام اننا نعيش مرحلة مخاض لوالدة ومولود جديد 
قد يأتي قريبًا ليش��عل فينا ج��ذوة الحي��اة والعزة والكرام��ة، لنحيا من 
جديد ونسطر بأناملنا صفحة جديدة من صفحات المجد والعزة والكرامة 
ونرسمها بأجمل االلوان في كتاب الزمن وانصع صفحاته ليسجل لنا التاريخ 
ولتتذكرنا االجيال بأننا امة وش��عب اس��تطاع ان يطوي أسوأ صفحة من 

صفحات التاريخ وينقش صفحة جديدة بأحرف من نور..
اسئلة متعددة.. األيام القادمة كفيلة باالجابة عليها.

وجـــع اليـمن

ــوح يا قـدوس يا ذا الحـق يا عالم بأسرار الصـدور ســبُّ
يا رافع السبع السماوات الُعمد في فالكها الكوكب يدور
عبدك أبو أمجد رفع لــك بالدعا في اليوم لي ما با يفـوت
دعوات من عبدك أال يا الله يــا رحمن تحفظ حضرموت

*  *  *
من حضرموت الخير جيناكم نريد الحق ما نبغى الفـجور
ح في الثغـور

َّ
ت علينا سنين يا عالم، وبوحضرم مشل عدَّ

صابر على من يحلبونه غصــب، ويلهفوا عليه البنكنوت
دعوات من عبدك أال يا الله يــا رحمن تحفظ حضرموت

*  *  *
وإن صاح مــن ذا الجــور قالوا له: مســك لك قـــرن ثـــور
لمان وصلت ال غراغيره ،رماهم وســط عــش الحندبور
ولعادهم من بور »با نافع« وال هم من شــراك العنكبوت
دعوات من عبدك أال يا الله يــا رحمن تحفظ حضرموت

*  *  *
س بالنهور ــل يدوِّ الكذب تنكـة ماء وأما الصـدق ال ســيَّ
هم سايروا »الوحدة« وهم بفعالهم يلقوا لنا منها نفـور
ومن ما حســب للتاليه، يصحــي وهو في بطـــن حـــــوت
دعوات من عبدك أال يا الله يــا رحمن تحفظ حضرموت

*  *  *
وا على أحمد شــفيع الخلق في يوم النشـور

ُّ
وختامها صل

بعداد روحات النسم وهبوبها، وعـــــداد تسبيح الطيور
ـــد قبل مــا »الوحدة« تموت وادعو لمن فــي الطيش زيَّ
دعوات من عبدك أال يا الله يــا رحمن تحفظ حضرموت

د.علي العثربي

المؤتمر الشعبي وعظمة التضحية لحماية الوحدة!!

»لم��اذا يح��وم المج��رم ح��ول جريمته 
دائمًا وال ينجو بجلده مخلفًا وراءه تاريخه 

األسود«..
انغماس��هم بدور األبري��اء، رغ��م ضجيج صوت 

الضحايا في داخلهم..
اندماجه��م ف��ي الك��ذب لدرج��ة تصديقهم له، 

واتقانهم للخبث لدرجة تصفيق الثعالب لهم..
ضرباتهم المتوالية على ظهرك، حتى يتأكدوا أن 

كسرك لن يرفعك عن األرض..
استخفافهم باليمين الكاذب، رغم علمهم أن الله 

»ال تأخذه سنة وال نوم«..
بحثهم عن ش��ماعة لتعليق أخطائهم الشنيعة 

عليها، رغم أن األخطاء تحمل بصماتهم..
صراخهم وحديثهم بصوت مرتفع، لس��حق كل 

صوت ال يشبه أصواتهم..
تحريفهم للمواضيع بطريقة رخيصة كي يضيع 

دم الحقيقة بين الظالم والمظلوم..

كس��رهم لكل مرآة صادقة تكشف حقيقتهم في 
وجوههم..

تجنبهم لكل اطال تذكرهم عند مرورهم عليها 
بوجوه وأنين ضحاياهم..

بصقهم في نه��ر آزال أدرانه��م وروى ذات ظمأ 

عطشهم..
تناقضه��م بين األبيض واألس��ود، كي يحتفظوا 

باألبيض واألسود معًا..
البكاء المنتحل على اللبن المس��كوب كي يبرهنوا 

للبن تعاطفهم معه..
احراق س��فنهم بمج��رد وصولهم ال��ى محطات 
اس��تقرارهم، كي ال يعاودوا الرج��وع لمحطاتهم 

المهجورة..
عودتهم ألعشاشهم األساس��ية بعد أن عبثوا 

بألف عش..
وقاحة تبريرهم لنقض العهود وشهامة ما كانت 

تمت لهم بصلة..
دخولهم الى الوحل بأعين مفتوحة بحجة أن الغاية 

تبرر الوسيلة..
اشعالهم النيران في تفاصيل الطريق خلفهم، كي 

ال يبقى للماضي خلفهم أثر..

  د.محسن العُمري

جـــــــــرائــم االنفالت
بعد الجريمة البش��عة الت��ي ارتكبها االرهابيون 
ف��ي المستش��فى التاب��ع لمجم��ع وزارة الدف��اع 
بالعرضي لم  يع��د امام حكومة الحم��ار العرجاء اال 
تقديم استقالتها بعد الفشل في الدفاع عن نفسها 
فكيف ستحمي الشعب والوحدة والسيادة الوطنية، 
ان حكوم��ة تعجز عن توفير الح��د االدنى من االمن 
واالس��تقرار للمواطن ال تس��تحق انت تجلس على 
كرس��ي الحكم النها خان��ت اليمي��ن القانونية التي 

اقسمت بها.
إن الجريمة البش��عة التي ارتكبت ض��د المرضى 
ف��ي مستش��فى وزارة الدف��اع وُبثت مقاط��ع منها 
عبر الفضائيات اقشعرت من هولها االبدان وبكت 
لهولها السماء وتصدعت الجلها صم الحجارة بيد 
انها ليست الجريمة االولى التي ترتكب في ظل هذه 
الحكوم��ة التي بخل رئيس��ها حتى بإس��قاط دموع 
التماسيح التي اعتدنا عليها في قضايا سابقة دون 
تقديم حلول.. لقد سبقتها جرائم التفجيرات ضد 
افراد النجدة في جولة الحباري وتفجير باص يحمل 
افرادًا وصف��ًا وضباطًا من الق��وات الجوية  بالقرب 
من جس��ر عمران وكذلك االعتداء علي ابناء القوات 
المس��لحة واالمن في ش��بوة واالعتداء والسيطرة 
على قيادة المنطقة الشرقية سابقًا في حضرموت 
واختطاف نجل شقيق محافظ محافظة تعز شوقي 
احمد هائل واختطاف وكيل محافظة ذمار ومحاولة 
اغتيال وكيل محافظة صنعاء واالغتياالت اليومية 

بمسدسات كاتم الصوت لعشرات الضباط واالفراد 
وانتش��ار قطاع الطرق واعمال السلب والنهب في 

جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.
إن حالة االنفات االمني جعل��ت المواطن يعيش 
حالة نفس��ية س��يئة بعد الوعود التي وعدت بها 
الحكوم��ة أن تجعل الش��عب يعيش حال��ة رفاهية 
وس��تمطر عليه الذهب والفضة وسترويه بأنهار 
من العسل واللبن.. ان االعمال االرهابية التي تحدث 
كل يوم ضد المنش��آت العامة وخاص��ة التفجيرات 
المس��تمرة ضد ابراج ومحطات الكهرباء وانابيب 

النف��ط  تكبد الوط��ن والمواطن عش��رات مايين 
الدوالرات وخسائر في المعدات واالرواح ستترتب 

عليه اعباًء ستؤثر في مستقبل االجيال القادمة.
ان الحل��ول التكمن في منع الدراج��ات النارية من 
العم��ل داخل الم��دن وانما تكمن في التس��تر على 
المجرمين وعدم تقديمه��م للعدالة ومحاكمتهم 
محاكمة عادلة وتطبيق العقوبات الرادعة ضدهم 

ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
ان التج��اوزات بح��ق المجرمي��ن جع��ل ضعف��اء 
النفوس يتمادون في ارت��كاب الجرائم اليومية ان 
تلك الحروب الطاحنة بين الحوثيين والس��لفيين 
في صعدة المشتعلة على اساس مذهبي سيكتوي 
بنارها كل ابناء شعبنا اليمني من صعدة الى المهرة 
انها نواة الفتنة القادمة كم��ا ان الحروب اليومية 
الت��ي يخوضها الجي��ش ضد تنظي��م القاعدة في 
كل من ابين والبيضاء ومأرب وحضرموت وش��بوة 
وغيرها حيث تتسع رقعة االرهابيين على حساب 
س��فك 

ُ
وجود الدولة، ان كل اولئك االبرياء الذين ت

دماؤهم يومي��ًا واالطفال الذين يفق��دون آباءهم 
والنس��اء التي ترمل كل ذلك يزيد م��ن العبء على 
الدولة، ان اس��تمرار حالة االنف��ات االمني اليومي 
يضاعف م��ن حج��م المآس��ي اليومي��ة والحكومة 
لم تعمل على وق��ف نزيف الدم ولم تحِم الش��عب 
والس��يادة فعليها ان تحمل عصاه��ا وترحل عن 

كاهل هذا الشعب

سمير النمر
توفيق الجنـــدي


