
> م��ن المخي��ف اآلن وبع��د اكث��ر 
م��ن عامي��ن عل��ى توقي��ع المبادرة 
الخليجية أن األوضاع األمنية اصبحت 
اليوم أكثر انفالتًا ويعني هذا ان التغييرات 
األمني��ة واألحزم��ة األمني��ة كم��ا قال��وا لنا 
بع��د كل حادث أمني هنا وهن��اك وليس في 
العاصمة صنعاء، نقول: إن هذه التغييرات 
لم توقف أو حتى تح��د من االنفالت األمني.. 
ب��ل زاد الوض��ع اكث��ر تعقي��دًا وخط��ورة 
وب��دأت العمليات اإلرهابية تبيح لنفس��ها 
فعل أي شيء وفي أي مكان كان حتى قيادات 
المناط��ق العس��كرية ف��ي المحافظات كما 
حدث في عدن وحضرموت ومثلها ماحدث 
ف��ي العاصم��ة صنع��اء، عندم��ا اس��تهدف 
اإلرهابي��ون مجم��ع العرض��ي وكان األم��ر 

فضيحة بكل المقاييس..
الحقيقة التي يج��ب ان نقولها بصوت عاٍل 
وبكل ش��جاعة ان هذه األعمال اإلرهابية ما 
كان لها ان تتوسع وتتصاعد حتى تصل إلى 
المعسكرات والقيادات األمنية التي يجب أن 
تكون أكثر تحصينًا م��ا كان كل هذا يحدث 
إذا كانت لدينا حكومة قوية وأجهزة فعالة 
وليس حكومة نق��ول إنها بعد صمت طويل 
مما يش��هده الوطن من انف��الت واختالالت 
أمنية تط��ور اداؤها إلى اإلدان��ة فقط وكأن 

األمر بالنس��بة لها مجرد شأن يخص الوطن 
والمواطني��ن وال يخص حكوم��ة تمثل هذا 
الوطن وواجبها حماية المواطنين.. وليس 
فق��ط حماي��ة م��ن يديرونه��ا ويتحكمون 
بقراراتها وفعلها اليومي الذي ال نسمع أنه 
قدم ش��يئًا من أجل الوطن والمواطنين منذ 
ان تشكلت في بداية شهر ديسمبر من العام 
2011م.. لم نس��مع عن منجز اقتصادي أو 
مالي أو اجتماعي أو خدمي تحقق منذ نهاية 
2011م وحتى اليوم.. وكأن البالد تسير على 

البركة..
إن ما ش��هدته محافظتا ع��دن قبل عدة 
أي��ام بره��ن ان- حكوم��ة الوف��اق- ليس��ت 
حكومة الجمهورية اليمني��ة المغلوب على 
أمر الناس فيها وه��ذه الحكومة كما تدعي 

تقودهم وتسّير البالد بالنهب والفساد 
وط��ز بالخدمات ومصال��ح المواطنين.. 
عدن وقبل األزمة المفتعلة بداية العام 
2011م لم تكن تعرف اإلرهاب واليوم 
ليس فقط تسمع عنه بل تعيشه وكذلك 
حضرم��وت وتع��ز والحديدة ب��ل كافة 
المحافظات حتى س��قطرى التي عاشت 
ف��ي أمن وأمان م��ع البحر اصبح��ت اليوم 

ثكنة عسكرية خوفًا من اإلرهاب..
اإلرهاب صار في قاموسنا مفردة لغوية 
ترغمنا حكومة الوفاق إل��ى تعلمها.. وال 
أبالغ في هذا وأنا أح��د أبناء عدن ممن وبعد 
س��نوات منذ تحقيق الوح��دة المباركة في 
مايو كنا نعيش نعانق البحر ونسامر الزهور 
ونرقص مع سمفونيتها.. واليوم وبعد أزمة 
2011م تغير كل ش��يء.. اصبحت حياتنا ال 
تعرف األمان وبحرنا بعي��دًا عنا بل وغريبًا 
علين��ا.. ص��ارت الحدائ��ق ال تنب��ت الورود 
واألزهار بل تحص��د الموت لألبري��اء.. صار 
 والوطن 

ً
كل شيء يدعونا نحن أبناء عدن أوال

ثانيًا.. أن نسأل حكومة الوفاق هل عدن جزء 
من اليمن؟!

اإلرهاب يقول اليوم: »ألو.. أنا على الخط!« 
ه��ل نعرف ب��ل ه��ل تع��رف الحكوم��ة هذا 

القول؟!

أثبتت األحداث السياسية خالل الفترة من 2011م وحتى اليوم أن 
القوى السياس��ية التي تحالفت ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
الوطنية لم يكن هدفها المؤتمر فحس��ب بل الوطن اليمني بأس��ره 
وبكل مؤسساته الدستورية، ويستطيع الباحثون في مجال الديمقراطية أن 
يدركوا أن تحالف تلك القوى كان ضد الديمقراطية وضد اإلرادة الشعبية ومنع 
 ذريعًا في الوصول الى 

ً
التداول السلمي للسلطة، ألن تلك القوى قد فشلت فشال

السلطة عبر االنتخابات الحرة والنزيهة والس��بب في ذلك الفشل هو أن تلك 
األحزاب لم تستطع أن تقدم األفضل واألمثل فجاءت الى التحالفات الشيطانية 
ضد الديمقراطية وعملت على تكتل القوى ذات الثارات السياسية المتناقضة 
والمتصارعة التي ال تقبل بالتعايش مع بعضها البعض بسبب الثارات الجاهلية 
التي تجم��ع تلك القوى عليها، ولك��ي يجعلوا من ذلك التكت��ل ظاهرة صحية 
أوهم��وا العالم الخارجي بأنهم ق��د تخلوا عن ثاراتهم ض��د بعضهم البعض 
ورفعوا ش��عار الديمقراطية والش��راكة وأنهم تحت ظل خيم��ة واحدة في 
الس��احات.. األمر الذي انخ��دع به البع��ض دون ادراك حقيقة القواس��م التي 
جعلت أعض��اء ذلك التكتل يلتف��ون تحت خيمة واحدة في س��احات التغرير 

والتخريب والتدمير.
إن القاسم المش��ترك الذي جمع القوى الفاشلة في مخاطبة الجماهير وغير 
المؤمنة بالديمقراطية ومبادئها وآليتها المتمثلة في االنتخابات وصناديق 
االقتراع هو االنقالب على الديمقراطية وآلياته��ا ومبادئها وكانوا يدركون 
تمامًا بأن الديمقراطية ال يمكن أن تسقط مالم يسقط المؤتمر الشعبي العام 
وقياداته الوطنية، وكانت هذه هي المرحلة األولى السقاط الديمقراطية، ثم 
إن المرحلة الثانية السقاط الديمقراطية هو تدمير المؤسسات الدستورية 
وانه��اء وجودها، وآخر المراح��ل التي تضمن س��قوط الديمقراطية هو إنهاء 
الجيش واألمن باعتبارهما الحامي األساسي للممارسة الديمقراطية ورعاية 

مبدأ التداول السلمي للسلطة.

إن ما أشرت اليه س��ابقًا لم يكن مجرد استنتاج للممارسات العدوانية التي 
ش��هدتها الس��احة الوطنية منذ 2011م وحتى اليوم والت��ي قدمت براهين 
عملية وميدانية عن المح��اوالت التي بذلتها تلك القوى الظالمية الس��قاط 
الديمقراطية والعودة الى عهود التخلف والجهل والظالم، بل إننا قد حذرنا 
مرارًا وتكرارًا من خطورة التقاء قوى الظالم والجهل والتدمير وقلنا في حينه إن 
ذلك ال يمثل ظاهرة صحية في مجال العلوم السياسية ألن القواسم التي التقى 
عليها التكتل لم تكن من أجل الشعب ومصالحه العليا وإنما من أجل االنتقام 
من الديمقراطية واس��قاطها، ألن تلك القوى ال تؤمن بمبادئ الديمقراطية، 
 بالعنف والعن��ف المضاد، وعندما يتم اس��قاط 

ّ
وأن هذه الق��وى ال تؤم��ن إال

الديمقراطية وتدمير الدولة تعود تلك القوى للثارات السياس��ية واالنتقام 
من بعضها البعض.

إن مجريات األح��داث قد برهنت ب��أن المؤتمر الش��عبي الع��ام صمام أمان 
الديمقراطي��ة والوح��دة فل��و لم يك��ن المؤتم��ر الش��عبي الع��ام وقياداته 
الوطنيةعلى قدر م��ن االدراك الواعي ألهمية الديمقراطي��ة ويمتلك الرؤية 
االس��تراتيجية للحفاظ على وحدة النس��يج االجتماعي واالندماج السياس��ي 
ومقوم��ات عناصر الق��وة القومي��ة للجمهوري��ة اليمنية لس��قطت البالد في 

مس��تنقع الفوضى والغوغائية واالرتهان التي خططت له��ا القوى المعادية 
لليمن الت��ي وجدت في تحالف��ات 2011م أدواتها إلنهاء الدول��ة اليمنية من 

خارطة العالقات الدولية.
إن التصعيد الذي تمارس��ه قوى الظالم والجهل ضد التس��وية السياسية 
بات واضح��ًا بأن��ه محاولة جديدة م��ن تلك الق��وى الس��تكمال االنقالب على 
الديمقراطية ومنع الش��عب من حقه في الوصول الى االختيار الحر المباش��ر 
في االنتخابات العامة عبر صناديق االقتراع، وأن هذه القوى تصاب بالهوس 
كلما ش��عرت بأن الش��عب قد اقترب من اس��تعادة حقه في امتالك السلطة 
وممارستها عبر التداول الس��لمي لها من خالل الوسيلة المشروعة الوحيدة 
وهي االنتخابات العامة التي تحقق الرضا والقبول الش��عبي أس��اس الشرعية 
السياسية التي تحقق األمن واالستقرار وتعزز قدرات الدولة وتصون السيادة 

الوطنية وتحمي االندماج السياسي.
إن الممارسات الميدانية لتلك القوى الجاهلية تخلق القناعة لدى المفكرين 
بأنها مازالت موغلة في حقدها على الش��عب وحقدها على الديمقراطية وال 
تؤمن بالعه��ود والمواثيق، وهي تق��دم للعالم المحيط براهي��ن عملية على 
فش��لها في الوفاء بما وعدت به من انخدع بأكاذيبها التي لم تعد خافية على 
أحد، وبناًء عليه كان على المؤتمر الشعبي العام والى جانبه كل القوى الوطنية 
المؤمنة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة أن يشكل اصطفافًا وطنيًا 
تسنده الجماهير في كل شبر من الوطن لمساندة األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام من أجل منع تدمير 
القوات المسلحة واألمن ومؤسس��ات الدولة واالتجاه صوب استكمال المهام 
الوطنية في التسوية السياسية وابرزها انجاز مشروع الدستور واالستفتاء 
عليه واالنتقال الى االنتخابات العامة التي تضمن للش��عب حق االختيار الحر 
واالنطالق العادة اعمار اليمن واس��تكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة بإذن 

الله.
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علي عمر الصيعري

تـوق
إقبال علي عبداهلل

»ألو.. اإلرهاب 
على الخط!!«

هي تل��ك الي��د تعب��ث بالوطن بي��ن آالف 
الوجوه واألماكن والخطابات المتراكمة..

هي تلك الي��د التي كانت دوم��ًا على الزناد 
مدافعة عن الوطن..

طعت في هذا الوطن 
ُ

هي يد األمان والسالم التي ق
عمدًا وعدوان��ًا، تحت مبررات كثي��رة منها هيكلة 

الجيش، والدولة المدنية، والتغيير..
ها هم لصوص الثورات واالفكار، ها هم يقطعون 

كل يد تسعى للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

هذا الوطن الذي انهكته وزعزعت هيبته البيانات 
والقرارات المدفوع��ة األجر..والمضحك المبكي في 
نفس الوق��ت أن اللصوص هم من يص��درون أحكام 
القطع عبر ما يقومون به- ف��ي عمران وإب وصنعاء 

وتعز- من اعمال.. حولت الوطن الى جحيم..
البي��ان الباس��ندوي ال��ذي أعده وأخرج��ه صاحب 

»الصندقة«، بيان يقطع أمن واستقرار الوطن..
فمتى نفهم ونواجه أنفسنا بأن عدونا موجود بيننا، 

ويفرق شملنا؟!

اليد المقطوعة

أحمد أبكر األهدل
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د. علي العثربي

المؤتمر
وحماية الديمقراطية

> كن��ت ومازال��ت م��ن المتابعي��ن 
لتوجه��ات اإلص��الح الس��اعية نح��و 
السيطرة على جميع أجهزة الدولة.. ومتابعة 
شروطهم التي يطرحونها السقاط أي نظام 
يتفهم مطالبهم وما يخفون وراءها من أطماع.
نعود إلى ما قب��ل الع��ام 2011م لنتذكر ما 
ه��ي اش��تراطاتهم للدخ��ول ف��ي االنتخابات 
البرلمانية، وقد كان أبرزها تصحيح الس��جل 
االنتخاب��ي وإع��ادة تكوي��ن اللجن��ة العلي��ا 

لالنتخابات..
وقته كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
التي أثبت��ت األيام أنه كان يفه��م توجهاتهم 
تمامًا وكان يصرح دومًا أن اإلصالح ال يس��عى 
إلصالح الدولة آنذاك بل يس��عى لعرقلة عمل 
الدول��ة بهدف اس��قاطها للس��يطرة عليها 
كاملة، وما مطالبه بتصحيح السجل االنتخابي 
وإعادة تش��كيل اللجنة العلي��ا لالنتخابات إال 
ذرائع.. وم��ا يؤكد ذلك ما أفص��ح عنه رئيس 
االصالح محمد اليدومي مطلع ابريل 2014م 
عندما وافق على االستمرار بالسجل االنتخابي 
الس��ابق بحجة توفير الوقت سعيًا للسيطرة 
الكاملة على الدولة.. وقبل ذلك عندما ش��كل 
األخ الرئي��س هادي اللجنة العلي��ا لالنتخابات 

من القضاة.. لم يعترضوا على التشكيل مثلما 
كانوا يفعلون سابقًا ألنهم أصبحوا شركاء في 

السلطة.
واليوم قد رفعوا دعوة الشراكة بالسلطة مع 
أبرز األحزاب لالستمرار بالس��لطة ليواصلوا 
أخونة الدول��ة في أغل��ب القطاع��ات بهيكل 

الدولة.
هذه الم��رة جاء ال��رد على فضح أس��اليبهم 
المكش��وفة م��ن قائد أنص��ار الل��ه عبدالملك 
الحوثي الذي طالب بتصحيح السجل االنتخابي 
للدخول ف��ي االنتخابات البرلماني��ة القادمة.. 
وكذلك االس��راع بتش��كيل الهيئ��ة الوطنية 
لمراقبة مخرجات الحوار الوطني، أما المؤتمر 
الش��عبي بقي��ادة الزعيم عل��ي عبدالله صالح 
سيكون الفرس الكاسب في المرحلة القادمة.. 
والمواطنون الي��وم اتضحت له��م الرؤية بأن 
اإلص��الح ل��م يك��ن يس��عى لمصلح��ة الوطن، 
فعندما وصل للس��لطة تنّصل عن كل وعوده 
وتفرغ ألخون��ة الدولة.. وأصبح أول المؤيدين 
للرفع الكامل للدعم عن المش��تقات النفطية 
كجرع��ة قاتل��ة عب��ر وزي��ر المالي��ة الوجيه 
ورئيس وزرائه باسندوة، ولم يعد يتكلم عن 
االنطفاءات الكهربائية المستمرة، ألن مبتغاه 

كان السلطة فقط.
باإلضافة إلى أن البلد يعاني من فتح اإلصالح 
للجبه��ات العدي��دة ف��ي أغل��ب محافظ��ات 
الجمهوري��ة م��ع اآلخرين وخصوص��ًا جماعة 
الحوث��ي به��دف اس��تدراج الجي��ش إلحداث 
مواجهات ش��املة بي��ن الجي��ش والحوثيين، 
وبالتالي التخلص منهما والسيطرة على أركان 
الدولة كلية، فاإلصالح ال يؤمن بالشراكة وهذا 
اس��لوبهم مثل كل االخ��وان المس��لمين على 

امتداد العالم االسالمي.. 
وما نش��اط القاع��دة االجرامي عل��ى امتداد 
الوطن اليمني اال بهدف اسقاط الدولة وإنهاك 

الجيش واألمن على امتداد الوطن.
فاإلصالح لن يقدم أي تنازل من أجل الوطن، 
بعكس الرئيس السابق الذي لن ننسى له موقفه 
التاريخي الذي قدمه في العام 2011م عندما 
تن��ازل عن حق��ه الدس��توري ونقل الس��لطة 
س��لميًا عبر انتخابات رئاس��ية مبكرة توافق 
الجميع فيه��ا على المناض��ل عبدربه منصور 
ه��ادي رئيس��ًا للجمهورية، كما أننا ال ننس��ى 
التنازالت التي قدمها المؤتمر الش��عبي العام 
ولهذا س��يظل عمالقًا وطنيًا يعمل من أجل 

اليمن فقط.

علي شارب

حقيقة
»االصالح« !

زاوية حارة

فيصل الصوفي

مختارات

وقف محمد بديع، المرش��د الع��ام لجماعة 
اإلخوان اإلرهابي��ة يقول للعالم: أقس��م بالله 
غير حانث أن ما فعله السيسي في مصر يفوق 
جرما ما لو كان قد حمل معوال وهدم به الكعبة 

المشرفة حجرا حجرا.     
قال الداعي��ة الدكتور فوزي الس��عيد: اللي 
يشك في عودة مرسي فهو يشك في ربنا، ألنه 
هو اللي جبنا هنا في رابعة العدوية.. مرس��ي 
هدية م��ن الله، وأنا مس��تعد أحل��ف بالطالق 

360 مرة على عودته.
وقال عب��د الرحمن البر، مفت��ى الجماعة: إن 
تحرير القدس سيتم على يد الدكتور مرسى، 
والدلي��ل رؤي��ا رآه��ا واح��د م��ن الحاخامات 
اليه��ود. يتناوب على حكم مص��ر بعد جمال 
عبد الناصر ثالثة يحملون اس��م محمد، وقد 
كان األول محمد أنور السادات، والثاني محمد 
حسني مبارك، والثالث الدكتور محمد مرسى، 
وهذا الثالث سوف يفتح القدس، وينهى دولة 

إسرائيل.  
وقال الش��يخ أحمد عبداله��ادي: إن بعض 
الصالحي��ن في المدينة المن��ورة أبلغني برؤيا 
أن جبريل عليه السالم دخل في مسجد رابعة 
العدوي��ة ليثب��ت المصلين، وأنه رأى مجلس��ًا 
فيه الرس��ول صلى الله عليه وسلم، والرئيس 
محمد مرس��ي والحضور، فح��ان وقت الصالة، 
فق��ّدم الن��اس الرس��ول، ولكن الرس��ول قّدم 
مرسي.. ونقل الش��يخ أحمد عبد الهادي عن 
واحد من الصالحين أنه شاهد صحراء بها 50 
جمال، وبها ش��باب وأطفال صغار يلعبون في 
الرم��ل، ولكن م��ع الوقت جاع الش��باب واإلبل، 
واش��تد بهم العطش، ف��كان الفزع إل��ى الله، 
ومع اشتداد االستغاثة بالله انفلقت األرض، 
فخرج��ت س��اقية ارتفاعه��ا 10 ادوار تقلب 
األرض، فشربت اإلبل وشرب الناس واألطفال، 
وس��مع الناس صوتا يقول: ارعوا إبل الرئيس 
محمد مرسي.. وقال أيضا: رأى الدكتور عبد 
العزيز سويلم أحد العلماء الصالحين في منامه 
8 حمامات خضراء على كت��ف الدكتور محمد 
ه��ا بأن مرس��ي س��يكمل مدة 8 

َ
مرس��ي، فأول

سنوات.
وقالت ش��يما ابنة محمد مرسي إن الذي في 
القف��ص داخ��ل المحكم��ة ليس والده��ا.. بل 

شخص آخر!
أخي��را.. نختار لكم عب��ارة تؤك��د لكم نوع 
األخ��الق األخواني��ة، فه��ذا الش��يخ الدكتور 
األخواني وج��دي غنيم يخاطب ش��بوخ حزب 
النور الس��لفي بالقول: ي��ا بتوع ح��زب الزور، 
يا أوالد الراقص��ة، يا خونة، يا دق��ون عرة... 
فرد عليه الش��يخ الس��لفي أبو أس��لم بالقول: 
أع��وذ بالله منك، و م��ن أمثالك، ومن لس��انك، 
وقلة أدبك، وسوء خلقك، وأسأل الله أن يهدم 
ن لمثلك أبد الدهر.    ختاما..

ّ
منهجك، وال ُيَمك

كل م��ا ورد س��ابقا مخت��ارات تخيرته��ا من 
مصادر مختلفة، وليست من عندي.


