
االنتماء الى المؤتمر الشعبي العام انتماء لوطن، ألنه ال 
مكان فيه للمزايدة على ق��وة االنتماء وعظمة المبادئ 
والقيم الميثاقية التي جاءت من قدسية التراب الوطني 
وجوهر االسالم عقيدة وشريعة وجذور التاريخ المجيد واصالة 
االنس��ان وعظمة تحرره وق��وة ارادته التي قه��رت الصعاب 
واخضع��ت الطبيعة إلرادت��ه الفوالذية التي تس��تمد قوتها 
وصالبتها من االرادة اإللهية التي منحت االنسان العقل القادر 
على التأمل والتفكر والتدبر ثم االبداع في تحدي الصعاب مهما 

كانت.
نعم ألن المؤتمر الش��عبي العام كما أكدن��ا ذلك في كثير من 
مؤلفاتنا ودراساتنا وابحاثنا ومقاالتنا ومناظراتنا وحواراتنا 
قد جاء من الشعب والى الشعب ويرفض التبعية أيًا كان شكلها 
أو نوعها، ولذلك فإن المؤمنين بفكر الميثاق الوطني ال يضرهم 
التجاه��ل أوالتغافل أو حتى النس��يان، ألن إيمانه��م بالمبادئ 
الميثاقية المقدسة أقوى من العوارض وإن عظمت واستفحلت 
وضاقت فاألمر بيد الخالق جل شأنه، ألنه العالم بخافية الصدور، 

والعليم الخبير بأسرار عباده فهو المحيي والمميت والواهب 
والرزاق والمسخر والمدبر والمسهل والميسر العظيم جل في 

عاله.

إن المؤتمر الش��عبي العام قيم ومبادئ وأصالة وفكر متجدد 
غير جامد قابل للتطور والتحدي��ث ال يقف عند الصغائر ألن 
همه وطن.. وقدسية سيادة الدولة، وهو هم العظماء والنبالء 
األحرار الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل سالمة الوطن 
وعزته وس��ؤدده ورقّيه، ولذلك فإن االنتماء إليه له قدس��ية 

االنتم��اء للوطن اليمن��ي الكبير ألن��ه إرادة ش��عبية تواقة الى 
مستقبل أجيال اليمن األكثر اش��راقًا وألقًا، ومن ال يدرك هذه 
الحقيق��ة فال أقل من أن يق��ال عنه إنه أنان��ي انتهازي ال يدرك 
 مصالحه الخاصة فقط، وهذا فع��ل من ال يدرك حق االنتماء 

ّ
إال

والوفاء.
ألف م��رة أقول ب��أن االنتم��اء للمؤتمر الش��عبي الع��ام انتماء 
لقدس��ية العقيدة وش��رف التراب اليمني وعظمة االنسانية، 
وال يهمني بعد ذلك شيء، ألنني أرى في ذلك رضا الله- ثم للدين 
والوطن، وهو ما سأظل أجسده في حياتي حتى يتوفاني خالقي 
ورازقي من بيده الحياة والموت المتحكم في كل شيء.. إنه الله 

جل جالله وتعاظم شأنه في الكون كله.

رسالة شكر وتقدير
 أن أتوجه بعظيم االمتنان وخالص العرفان لكل 

ّ
ال يسعني إال

من اتصل أو كتب أو تعاطف أو اطمأن على صحتي .
فألف تحية لكل النبالء والشرفاء وال أراكم الله مكروهًا وسأظل 

أتواصل معكم ما دام بي عرق ينبض بالحياة بإذن الله.

أصدر رئيس محكمة مصرية قرارًا بإحالة 
أوراق 529 متهم��ًا م��ن جماع��ة اإلخ��وان 
اإلرهابي��ة، إل��ى المفتي، وب��ّرأ 16 آخرين.. 
وص��در الق��رار بع��د أن ثب��ت للمحكمة أن 
المتهمي��ن اعت��دوا عل��ى مرك��ز ش��رطة، 
واس��تولوا على ما فيه من أس��لحة، وقتلوا 
عقي��د ش��رطة، وش��رعوا في قت��ل جنود 
وضب��اط آخري��ن، واس��تخدموا األس��لحة 
لترويع مواطنين، وأتلفوا وخربوا ممتلكات 
عامة وخاصة.. وعلى الرغم من أن 350 من 
المتهمين فارون، ويمكنهم الحضور، وطلب 
إعادة المحاكمة، كما من حق اآلخرين نقض 
الق��رار أو الحكم، فقد كان��ت ردود األفعال 
سريعة، حيث احتجت عليه أمريكا، ودول 
أوروبية، واألمم المتحدة، ومنظمات حقوق 
إنس��ان كثيرة، واعتبرت الحكم بإعدامهم 
مخالفة للقانون الدول��ي والمعايير الدولية 
للعدالة الجنائية، وحقوق اإلنس��ان.. احتج 
هؤالء عل��ى الحكم، اس��تنادًا إل��ى إيمانهم 
بالقانون الدولي، وإخالصهم لمبادئ حقوق 
اإلنس��ان، ومعارضتهم لإلع��دام، ولو كان 
حك��م اإلع��دام بح��ق إنس��ان واح��د، وهو 

احتجاج في محله.
لكن مؤيدي الجماع��ة اإلرهابية في مصر 
وقط��ر وغيرهما، وهم يحتج��ون على هذا 
الحكم أو القرار، كان��ت حججهم من قبيل: 
ه��ذا حك��م بإب��ادة جماعية.. كي��ف يجوز 
إعدام كل هذا العدد الكثير من المتهمين، 
بينما لم يقتلوا سوى ضابط؟ ال يجوز قتل 
529 ش��خصًا حت��ى ل��و ثب��ت أنه��م قتلوا 
ضابط��ًا، وأحرق��وا كم س��يارة، وكنيس��ة، 

ونيابة ومحكمة.
 وفي ه��ذه الحالة- أيضًا تذك��روا القانون 
الدولي، وحقوق اإلنسان العالمية، وشغبوا.. 
وغفلوا عن أنهم طوال الوقت كانوا يسوقون 
للدني��ا أن إع��دام جماعة بواح��د هو حكم 
اإلس��الم، وحجته��م ف��ي ذل��ك أن عمر بن 
الخطاب أمر بقتل سبعة أو ستة اشتركوا 
ف��ي قتل غ��الم ف��ي صنع��اء.. وإنه ق��ال: لو 
تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم أجمعين.. 
وقالوا إن قت��ل الجماعة بالواحد هو مذهب 
جمهور العلماء، فأي جماعة تشترك في قتل 
 ،

ً
واحد، يعتب��ر كل  واحد من الجماعة قاتال

والحكمة اإلسالمية في ذلك هي ردع الناس 
عن التعاون على القتل!

لس��ت هن��ا بص��دد الدف��اع ع��ن الحك��م 
المش��ار إلي��ه، ألني م��ع القائلي��ن إن إعدام 
إنسان بموجب قانون، أو قوانين الدولة، هو 
شرعنة للقتل، بل أبشع أنواع القتل.. ولكني 
هنا بصدد لفت االنتب��اه إلى تهافت منطق 
اإلس��الميين وتناقضهم، فقد اس��تفزهم 
كثرة المحكوم عليهم فقط، وطوال الوقت 
يقولون إن قتل الجماعة بالواحد هو مذهب 
الجمهور، ولما يس��ري هذا المذهب الجائر 
عل��ى أنصاره��م، يطلب��ون لهم النج��اة من 
القانون الدول��ي، ومواثيق حقوق اإلنس��ان 

العالمية!!

زاوية حارة

فيصل الصوفي

تهافت اإلخوان 
وتناقضهم

االثنين:  31 / 3 / 2014م  العدد:  )1704(رأي
2913 / جماد أول / 1435هـ

د. علي العثربي

) في ذكرى اغتيال المفكر حسين مروة على 
يد االخ��وان المس��لمين ف��ي 27 فبراير عام 
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السنديانة 
الحمراء

المؤتمر
وقيم االنتماء

> كل من يستمع أو يشاهد أو يقرأ اإلعالم 
الرسمي سيجد لألسف الشديد أنه إعالم 
يس��يطر عليه ح��زب اإلص��الح، ويضحك 
على الشعب بل والوطن كله من خالله.. فاألخبار 
كله��ا ال تنق��ل الحقيقة الت��ي تجري عل��ى أرض 
الواقع.. بل إنها تتعامل م��ع المواطنين وكأنهم 
خارج هذا الوطن الذي يعيش أوضاعًا مأساوية 
أمنيًا واقتصاديًا انعكس على مس��توى معيشة 

المواطنين وأمنهم واستقرارهم..
 االش��ارة إليها هي أنني 

ً
الحقيقة التي أحب بداية

لس��ت في عداوة مع اإلعالم الرس��مي الذي انتمي 
إليه م��ن خالل عمل��ي في إح��دى قنوات��ه وأقصد 
القناة الصحفية.. بل وجدت نفس��ي ولألمانة أمام 
القارئ الذي عش��ت معه عبر صحيفة »الميثاق« 
لس��نوات طويلة أن أق��ول إن ما ينش��ر ويبث في 
اإلعالم الرسمي ينافي ما جاء في المبادرة الخليجية 
وكذلك البرنامج الذي تقدمت ب��ه حكومة الوفاق 
التي يرأس��ها باس��ندوة والذي بموجبه نالت ثقة 
البرلمان في الثامن والعش��رين من شهر ديسمبر 
عام 2011م وأكدت فيه أنها س��تعمل على نقل 
الحقيقة إلى الشعب.. كما تتنافى سياسة اإلعالم 
الرس��مي مع ما خرجت ب��ه جماعة الش��باب فيما 

يعرف ب»ثورة« ضد النظام السابق..

إن سياسة اإلعالم الرس��مي اليوم وتعاملها مع 
المواطنين يكش��ف بل ويعكس سياس��ة اإلمالء 
التي تتلقاها حكومة باس��ندوة من قبل »اإلخوالن 
المس��لمين« وحزبهم الذي يس��يطر على نشاط 
الحكومة وتعاملها مع الوطن.. وليس فقط اخفاء 
الحقيقة على الناس بل واس��تعباطهم لما يجري 
في الوطن من أزمات حادة تؤكد أن اإلعالم الرسمي 
ليس توافقيًا وال محايدًا بل هو إعالم منحاز لطرف 
سياس��ي وتجاهل طرفًا سياسيًا مهمًا في تنفيذ 
المبادرة الخليجية ويحظى بأغلبية شعبية واسعة 

في عموم الوطن..
واعتقد أن هذه السياسة التي ينتهجها حزب 
اإلص��الح وتنفذ ف��ي معظمها من خ��الل اإلعالم 
الرس��مي لن تقود البالد إل��ى الخروج م��ن األزمة 
التي تزداد منذ اندالعه��ا مطلع العام 2011م، 

بل سياس��ة س��تجر البالد إل��ى كارث��ة حقيقية 
تضاف إلى ما ينتظر الوطن من كوارث تفتعلها 
السياسة الفاش��لة لحكومة باس��ندوة.. فشلها 
في كل ش��يء وعجزها في اخراج الوطن من أزمته 
األمنية واالقتصادية.. نقول كنا نتوقع من اإلعالم 
الرسمي أن ينقل للناس حقيقة ما تشهده البالد 
 من تلميع وتجميل حكومة فاشلة 

ً
من أزمات بدال

تواج��ه اليوم رفضًا ش��عبيًا في كل أنح��اء الوطن 
ومطالب��ة باس��تبدالها بحكومة كف��اءات وليس 
بحكومة تقودها أحزاب ال تغلب إال مصالحها كما 
يفعل اليوم حزب اإلص��الح االخواني.. كنا نتوقع 
إعالمًا يكشف للمواطنين عن الفساد الذي اصبح 
بفعل حكوم��ة الوفاق كالس��رطان يأكل جس��د 

الوطن..
يجب أن يقول هذا اإلعالم من هم مخربو الكهرباء 
الذين يغرقون البالد ومنه��ا العاصمة صنعاء في 
ظ��الم دامس لس��اعات طوال ف��ي الي��وم.. وماذا 
عملت الحكومة لهؤالء المخربين؟! وأن تكشف عن 
حقيقة األوضاع األمنية التي باتت تقلق وتهدد كل 
الناس.. أن تكشف عن األوضاع االقتصادية وعن 
من ينهبون أموال الشعب ويريدون تجويعه.. كل 
ما نسمعه في اإلعالم الرس��مي أن العالم يقف مع 

اليمن حتى وصلنا إلى البند السابع!!

إقبال علي عبداهلل

ال تضحكوا على 
الشعب والوطن..

نع��م .. الغ��رب ال يعرف حق��وق النس��اء في 
شريعتنا..

ولكننا أنفسنا ال نعرف هذه الحقوق.. 
أو فلنقل  .. أننا النريد أن نعرفها!!

نحن إذًا امام فرضيتين
الفرضية األولى :

أننا ال نعرف لألنثى حقوقًا
لماذا إذا .. ال يحدثنا عنها علماؤنا ؟

لماذا ال يتحدث عنها خطباؤنا ؟
ولماذا لم تعلمنا مدارسنا سوى أنها بنصف 

عقل ودين ؟
الفرضية الثانية :

اننا ال نريد أن نعرف حقوقها ..
لماذا إذاً  ندعي انها مساوية لنا ؟

ولماذا نحارب من يحارب جهلنا بها ؟
ولماذا نقول أنها نصفنا األخر ؟

ولماذا ال نعرف بعد .. نحن من أي نصف نكون 
؟

كثيرة هي ال )لماذا( هذه ..
لكن الجواب لها جميعا كلمة واحدة هي : أنه 

)الخوف( فكم يخيفنا هذا الكائن األنثوي .

رغم كل قوتنا .. ورغم كل الس��وط 
والعصا

كل الرجال .. يدركون قوة المرأة أكثر 
من المرأة نفسها 

فأنوثته��ا نف��وذ .. ودالله��ا نف��وذ 
.. وإغرائه��ا قنبل��ة ذري��ة كل الرجال 
يتكس��رون أم��ام ج��زء م��ن ام��رأة . 

ويتفتتون امام باقي األجزاء .
هو الخوف إذًا ..

من  قوة ال نعرف كيف نسيطر عليها
وال نملك سوى اتهامنا بأنها نصف عقل ودين 

؟
)الخزينتان(

لمعظمن��ا في بيت��ه خزينت��ان : واح��دة من 
حديد واحدة أنثى ..

األولى كتلة جماد والثانية كتلة إنسان
و لكلت��ا الخزينت��ان رق��م س��ري .. والم��رأة 

كالخزينة في لعبة األرقام مثلها 
مصفحة .. ومثلها قوية ..

وقد تكون عربية المنشأ أو ألمانية او يابانية 
.. ولكنها تبقى على نفس المبدأ

أن لها رقم واحد ال أكثر
ال تس��تطيع الق��وة فتح 
الخزينة .. وتستعصي على 

التفجير  واإلكراه
وعلى من ال يفهمها . من 
ال يملك رقمها . فالخزينة 

التهب سرها ألحد
وال تعط��ي مفتاحه��ا 

لعابر سبيل أو زائر جسد
الرقم السري لألنثى مثل مصباح عالء الدين . 

يسكنه جني أسطوري
طريف هو ربما . أو وحسي .. وليست سعادة 

ان نملك المصباح أو نعرف الرقم
السري لألنثى .. إن لم نحافظ عليه .. أو ينتقم 

منا الجني
لمعظمن��ا في بيت��ه خزينت��ان : واح��دة من 

حديد  وأخرى إنسان
نحف��ظ أرقام الحديد الس��رية ,, وننس��ى أن 
األنثى أقدم رقم س��ري في التاري��خ وأقدم كل 

األرقام!!!

الرجال يعلمون.. »لماذا« ؟!

د. محسن حسين العمري

إن التاري��خ سيس��جل التنظي��م العالم��ي لالخوان 
المسلمين في اسوأ صفحاته  لقد انطلقت مسيرتهم 
عام 1928 في مصر بقيادة حس��ن البنا وس��عوا الى 
تأسيس تنظيم عالمي بلغت دقته نفس دقة تنظيم الوكالة 
اليهودية في العالم التي أسست لميالد المشروع الصهيوني 
الذي دشن مشروعه االستعمار على ارض فلسطين العربية 
بهدف فصل قارة آس��يا ع��ن قارة افريقيا وفصل المش��رق 
العربي عن مغربه وايجاد كيان بش��ري غريب يهدد ويبدد 
امكانات االمة العربية من خالل صراع��ات دائمة تعمل على 
تش��تيت الطاق��ات العربي��ة في حروب اس��تنزاف وس��باق 
تسلح  على حساب التنمية ومنع قيام الوحدة العربية فكان 
التيار القوم��ي لالم��ة العربية ف��ي انطالقته بقي��ادة زعيم 
االمة جم��ال عبدالناصر قائد تنظيم الضب��اط االحرار الذي  
اش��عل ثورة 23 يوليو ع��ام 1952م وحل االح��زاب وابقى 
على تنظي��م االخوان المس��لمين حتى يس��اهموا في  تنمية 
الوعي االس��المي لدى الش��عب المصري اال انهم بدأوا  التآمر 
عليه وعندما طلب منهم الجه��اد ضد جيش االحتالل ردوا 

عليه بانهم متفرغ��ون لقراءة القرآن وب��دأوا مؤامرتهم مع 
االستعمارالبريطاني وتجنيد محمود عبداللطيف  الغتيال 
ناصر في ميدان المنشية في االسكندرية وعقب ذلك تم حظر 
نش��اط االخوان   الذين كرسوا جهودهم الفش��ال المشروع 
التحرري الذي قادته مصر بعد ان هزمت جيوش االحتالل على 
مستوى الوطن العربي والعالم الثالث، وبعد وفاة عبدالناصر 
اطلقهم الرئيس انور الس��ادات ومكنهم من سلطات قضت 
على الوجود الناصري والشيوعي في اجهزة السلطة  ونشأت 
منظمات ارهابية م��ن خاصرة تنظيم االخ��وان وتم اغتيال 
الرئيس السادات على يد خالد االسالمبولي احد افراد تنظيم 
الجهاد  وتنامى دور الحركات الجهادية السلفية والتكفيرية 

وكلها جزء من تنظيم االخوان.
وقد اس��تطاع االخوان ان يلعبوا دورًا في الس��ودان وافتوا 
للرئيس جعفر نميري بتطبيق الش��ريعة على سكان جنوب 
الس��ودان الخاضعي��ن لحكم ذات��ي منه��م 65% الدينيون 
و18% مس��لمون و17% مس��يحيون تم تطبيق الشريعة 
االس��المية وحدودها عليهم وغالبيتهم غير مسلمين نتج 

عنها اشتعال حرب اهلية استمرت 20 سنة 
نتج عنها انفصال جنوب السودان التي تعد 
اخصب واغنى اقلي��م عربي بالموارد المائية 

والنفطية وغيرها.
م��ن جان��ب آخ��ر بلغ��ت مؤام��رة االخ��وان 
المس��لمين على االمة ذروتها عل��ى العراق 
عندما جاءوا على ظهر  الدبابات االمريكية 
الت��ي احتل��ت الع��راق واعدم��ت قيادته��ا 

ودم��رت جيش��ها واس��لحتها وبنيته��ا التحتي��ة ومزق��ت 
وحدتها الجغرافية والس��كانية وزجت بالشعب العراقي في 
حرب مذهبية طائفية اكلت االخض��ر واليابس وعملت على 
تقس��يمه على اس��اس فيدرالي طائفي عرقي تبشر بحروب 
اهلية التبقي والتذر ونهبوا ثرواته، كما انجز االخوان انجازًا 
عمالق��ًا عندما قام��وا مع القاعدة بالس��يطرة عل��ى مخازن 
االس��لحة الليبية وقادوا حرب��ًا اهلية وافت��ى القرضاوي احد 
مؤسس��ات تنظيم االخوان والذي يعيش ف��ي قطر باهدار 
دم العقيد معمر القذافي وكل النظام الليبي وقيادته وافتى 

للناتو بالع��دوان عل��ى ليبيا ف��كان تدمير 
ليبيا واع��دام قيادتها واحت��كار ثرواتها 
والزج بها ف��ي حرب اهلية وتقس��يمها الى 
ثالث دول.. االنج��از العمالق اآلخر لالخوان 
اتفاقهم مع القوى االس��تعمارية وتنظيم 
القاعدة والعدو الصهيوني الشعال الحرب 
االهلية في سوريا وتدميرها وقتل شعبها 
وجيش��ها خدمة للع��دو الصهيون��ي وافتى 
القرضاوي باغالق السفارة السورية في مصر وطرد سفيرها 
بينما لم يفٍت باغالق السفارات االسرائيلية  في كل من مصر 
وتركيا وتونس وقطر وهي دول خاضعة لحكم االخوان الذين 
هم على عالقة متينة مع العدو الصهيوني وبدأوا مؤامرتهم 
من خالل اش��عال الفتن والحروب وزعزعة امن واستقرار كل 
من مصر والس��عودية واالمارات العربية المتحدة والبحرين 
وهذه الدول هي التي قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع قطر 
الت��ي تحتضن االخ��وان المس��لمين وتقوم بتنفي��ذ االجندة 

الصهيونية والقوى االستعمارية  في الوطن العربي..

»فضائح اإلخــوان«

  توفيق الجندي


