
> الشروط البلهاء التي تقدمت بها قيادات 
حزب اإلص��اح االخواني��ة للحكومة مقابل 
إيقاف الفوضى في محافظة إب هي شروط 
تؤكد لكل م��ن يقرأه��ا أو ينظر اليها بمس��ؤولية 
وطنية أنها عدوانية بل ش��يطانية تتجسد فيها 
وبكل وضوح الرغبة لدى هذه القي��ادات االخوانية 
ليس فقط ف��ي عرقل��ة مس��يرة التس��وية إلخراج 
الب��اد من األزمة الت��ي افتعلتها أحزاب المش��ترك 
وفي المقدمة ح��زب االصاح االخوان��ي مطلع العام 
2011م، بل تبرهن أنها اشتراطات تهدف الى نسف 
هذه التس��وية وجر الباد الى هاوية الحرب األهلية 
التي قدم- من أجل تجنبها- المؤتمر الش��عبي العام 

الكثير من التنازالت ومازال يقدمها.
ق��راءة ف��ي ه��ذه االش��تراطات االخواني��ة تقول 
إن قي��ادات ح��زب االص��اح االخواني��ة تقدم��ت 
 نصف اخوانية يرأس��ها 

ً
للحكوم��ة- والتي هي أص��ا

العجوز باسندوة- بشروط مقابل رفع اعتصاماتها 
وفتح مبنى محافظ��ة إب.. وتتمثل هذه الش��روط 
أو االش��تراطات بتعيين قي��ادات اخواني��ة منهم 
)8( وكاء للمحافظ��ة و)20( مدي��رًا عامًا لمكاتب 
تنفيذي��ة و)11( مدي��ر ع��ام مديري��ة و)10( 

مستشارين في المحافظة.
والمفيد ذك��ره أن هذه االش��تراطات جاءت بعد 
الحملة المسعورة التي قادتها جماعة االخوان ضد 

المحافظ القاض��ي أحم��د عبدالله الحج��ري وكانت 
الحكومة المحكومة بإرادة إخوانية قادت هذه الحملة 
في بيان لألس��ف تورطت أجهزة اإلعام الحكومية 
في نشره وبثه، وهو بيان ال نس��تطيع أن نقول فيه 
أكثر من قولنا إنه »بيان س��وقي« لم ولن تنل كلماته 
الت��ي وردت باس��م باس��ندوة، من مكانة ش��خصية 
وطني��ة ورجل دولة بحج��م القاضي أحم��د عبدالله 
الحجري الذي يشهد على وطنيته وحبه للوطن كل 
أبن��اء الوطن، ولعل اإلنج��ازات الكبي��رة والعظيمة 
التي حققها في أكثر من مكان تحمل فيه المسئولية 
ومنها محافظة تعز عندم��ا كان محافظًا لها دليل 
على وطنه وش��جاعة وإخاص ه��ذا الرجل الذي هو 
أكبر وأرفع من أن تنال من وطنيته بيانات س��وقية 

غير مسؤولة.. نقول إن هذا البيان الذي قوبل 
برفض مجتمعي وحتى من أحزاب المشترك التي 
ينتمي لها حزب االصاح االخواني.. كان مقدمة 
لهذه االشتراطات الشيطانية العدوانية التي 
وج��دت فيها هروبًا م��ن جماع��ة الحوثي التي 
لقنت حزب اإلخ��وان وقيادته درس��ًا في أكثر 
من موقع ومنه��ا عمران وصنع��اء، واعتقدت 
بعض قيادات االخ��وان االصاحية أن األوضاع 
المتده��ورة أمنيًا وسياس��يًا واقتصاديًا التي 
تعيش��ها الباد سوف تس��اعدها في تحقيق 
مآربها العدوانية كما ح��دث أثناء األزمة عام 
2011م عندم��ا دفع��ت مليش��ياتها الفتعال 
أزمة- مستغلة طموح الشباب في التغيير- وحاولت 
االنقاب على الش��رعية الدستورية وكادت أن تجر 
الوط��ن برمته الى كارث��ة الحرب األهلي��ة لوال لطف 
الله س��بحانه وتعالى ثم حكمة الزعيم علي عبدالله 
صالح الذي أدرك مؤامرة حزب اإلصاح والمليشيات 
االخواني��ة المس��لحة الت��ي تنفذ مخطط��ًا خارجيًا 
يهدف الى تقس��يم اليمن بذريع��ة الربيع العبري- 

الصهيوني.
إن اش��تراطات االص��اح االخوانية تض��ع القيادة 
السياسية والمجتمع االقليمي والدولي أمام مسؤولية 
ما تش��هده اليمن الي��وم من تح��ركات اخوانية قد 

تطيح بالتسوية إذا قوبلت بالصمت!!
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إقبال علي عبداهلل

اشتراطات 
شيطانية

زاوية حارة

فيصل الصوفي

تجمع بينهم 
أيدلوجية واحدة

تعتبراأليدلوجي��ة الدينية المتطرفة رابطة 
قوي��ة بين تنظي��م القاع��دة وتابعت��ه جماعة 
أنصار الش��ريعة، من جهة، واألخوان المسلمين 
والس��لفيين من جهة أخرى، فالخط��اب الديني 
لإلخوان مثا ال يتمايز عن خطاب القاعدة، ألن 
منابعه الفكرية والثقافية والسياس��ية واحدة، 
والخصوصيات التي يتميز بها أي طرف من هذه 
األطراف تكاد تتاشى في الظروف التي يجدون 
أنفسهم فيها في خندق واحد، حيث يتنازل كل 
طرف عن ما يمي��زه لصالح ما يس��مونه العمل 
اإلسامي المش��ترك، وليس من المجازفة القول 
إن تنظي��م القاع��دة وجماعة أنصار الش��ريعة 
ومليش��يات حزب اإلصاح قد توحدت لتشكل 
الجن��اح العس��كري لألخ��وان ف��ي اليم��ن، وهذا 
االندماج برز جليا من��ذ بداية أزمة 2011.. وال 
ينبغ��ي أن يخدعنا األخ��وان أو اإلصاح بتنصله 
أحيانا عن القاعدة، فعند األخوان ال يجوز إدانة 
فصائ��ل العم��ل اإلس��امي، مهم��ا تورطت في 
أعمال العنف، ذلك ألن مصلحة العمل اإلسامي 
تستدعي استخدام وسائل العنف، وهذا بدوره 
يستدعي قيام األخوان بمناورة يسمونها إظهار 
النكي��ر، يقول��ون: إن مصلحة العمل اإلس��امي 
تقتضي األعم��ال الجهادية، فيق��وم بها فريق، 
وفريق آخر يظهر النكير عليها.. وهذا ما نراه 
حتى في إطار األخوان المسلمين أنفسهم، وليس 
في عاقتهم بالجهاديين فقط، حيث يمارسون 
العنف واإلرهاب، وعندما تفضحهم الصورة، أو 
ينتقدهم حليف يخرج منهم من يستنكر ويحيل 
الفعل إلى مجهول مثل: شرطة بلباس مدني، أو 

مدسوسين، أو مخابرات!
وكامنا ع��ن العاقة بين ح��زب اإلصاح وبين 
تنظيم القاع��دة التي تجلت بوض��وح منذ أزمة 
2011، لي��س م��ن قبي��ل المكاي��دة أو المك��ر 
السياس��ي، بل أن هذه العاق��ة أكدها كثير من 
زعماء القاعدة، ومنهم  ناصر الوحيش��ي زعيم 
القاعدة في جزيرة العرب نحن المجاهدون أبناء 
األمة منها وإليها، نشاركها أفراحها وأتراحها، 
ونح��ن معه��ا ف��ي س��احات التغيي��ر وميادين 
الحرية.. وقال القيادي البارز في تنظيم القاعدة 
فهد محمد القصع:  المعركة في زنجبار حدثت 
بعد ما يزيد على ثاثة أشهر من اندالع الثورة 
الش��بابية، ولما اس��تخدم النظام لغة القوة في 
ساحات التغيير، تحركنا لنصرة المستضعفين 
والتعامل مع األحداث بما يتناسب معها..نحن 
مع ما ينادي به الناس في س��احات التغيير وهو 
إس��قاط هذه األنظمة حتى ولو بالساح، وليس 
هنالك فرق بين الثورة السلمية ومن يدافع عنها 
مث��ل ما يحدث في تع��ز وغيرها م��ن المناطق، 
فنحن ندافع عن الناس في الث��ورة ضد نظام ال 

يعترف بالسلمية وال يستجيب إال للغة القوة!.

ويؤكد هذه العاقة القيادي البارز في الحراك 
الجنوبي العميد محمد صالح طماح، وهو الخبير 
بشئون الجنوب، فقد قال إن حزب اإلصاح يقف 
وراء جماعة أنصار الش��ريعة، وهو الذي ش��كل 
هذه الجماع��ة في أبي��ن أثناء ما يس��مى الثورة 
الشبابية، ألن اإلصاح كانت لديه خطة لما بعد 
الرئيس صالح، تش��مل إس��قاط الم��دن للتفرد 
بالحكم، وما قام��ت به جماعة أنصار الش��ريعة 

كان من مخططات اإلصاح.

مم��ا الش��ك في��ه أن المعان��اة اليومية 
للمواط��ن ال��ذي يتج��رع م��رارة البطالة 
والفقر والحرمان وارتفاع األسعار إضافة 
إل��ى أزم��ة انع��دام المش��تقات النفطية 
واالنطف��اءات الكهربائي��ة الت��ي زادت 
في اآلونة األخيرة خاصة ف��ي ظل الحلول 
الترقيعية لصيانة المحطات الكهربائية 
واالعتداءات اليومية والعمليات االجرامية 
التي يقوم بها قطاع الط��رق والمخربون 
والت��ي تعد نوعًا م��ن األعم��ال اإلرهابية 
التي تستهدف إقاق السكينة العامة.. ان 
تلك االنطفاءات اليومية ولساعات طويلة 
خاصة وأن أكثر من 6مايين طالب وطالبة 
يستعدون لامتحانات تنعكس سلبًا على 

المس��توي التعليمي لديهم، كما تنعكس على الحياة اليومية 
للعمال واصحاب العمل والمس��تثمرين في المصانع والمعامل 
وال��ورش وفي المش��افي والمن��ازل من خال تعط��ل االجهزة 
الكهربائية وتوق��ف الحركة االنتاجية، كم��ا ان االزمة الخانقة 
للمشتقات النفطية التي يقف وراءها تجار األزمات وسماسرة 
الربح السريع على حساب المعاناة اليومية للشعب دون مراعاة 

ابسط حقوق االنسان،.
كما ان اعمال التقطع والسلب والنهب ارتفعت بنسبة كبيرة 

 للثورات 
ً
وفي المحافظات التي كانت مشعا

والح��ركات الثقافي��ة وحمل��ت مش��اعل 
التنوير لعقود تغرق في الفوضى وارتفاع 
نسبة االختطاف لاطفال وتهريبهم الى 
دول الجوار للعمل كمتس��ولين اضافة الى 
استغالهم بطرق بشعة تتنافى مع ابسط 
القوانين واألع��راف واالتفاقيات الدولية 
لحماية الطفولة من االنتهاكات بمختلف 
أنواعها.. كما ان هناك عصابات المرتزقة 
الذي��ن يس��تغلون عملي��ات االختط��اف 
للمقايض��ة بالم��ال واالفض��ع م��ن ذل��ك 
انتش��ار ظاهرة التس��ول لعشرات اآلالف 
من الجائعي��ن والفقراء وااليت��ام واالرامل 
وتفش��ي ظاهرة المخدرات والممنوعات 
في االوس��اط الش��بابية وعمليات االغتي��االت اليومي��ة التي 
تحصد عش��رات االرواح من ابناء القوات المسلحة واالمن  ومن 

المواطنين في مختلف المحافظات.. 
تل��ك الفوض��ى وغيرها تس��تدعي وقف��ة جادة م��ن رئيس 
الجمهورية ورئيس واعضاء الحكومة وم��ن كل فرقاء العملية 
السياس��ية واصحاب النف��وذ والقرار قبل ان تغ��رق اليمن في 
مستنقع العنف والفوضي والجهل والتخلف والحرمان.. وللجميع 

نقول اال يستحق هذا الشعب ان يحترم يا هؤالء..؟!!

من��ذ أن تس��لم الل��واء الرك��ن 
عب��ده حس��ين الت��رب حقيب��ة 
وزارة الداخلي��ة أصب��ح المواط��ن 
يلم��س أن ثم��ة خط��وات إيجابية 
يتخذه��ا الوزي��ر الت��رب لتصحيح 
االخت��االت ف��ي مختل��ف األجهزة 
األمني��ة والش��رطوية والت��ي كانت 
نتاج��ًا لألزم��ة العصيب��ة الت��ي 
عصفت بالوطن ف��ي العام 2011م 
وتداعياته��ا المؤس��فة المتمثل��ة 
بالفوض��ى العارم��ة التي ه��دف من 
خاله��ا اإلخوان المس��لمون »حزب 
اإلصاح« إلى تدمير القوات المسلحة 

واألمن، ونتاجًا لما حدث بعد األزمة من اختراق جماعة 
اإلخوان لألجهزة األمنية وعملي��ات اإلقصاء التي طالت 
معظم القيادات األمنية واستبدالهم بعناصر إخوانية، 
إضافة إلى تجنيد اآلالف من المليشيات المسلحة التابعة 
لحزب اإلصاح التي كانت مهمتها أثناء األزمة تقويض 
األمن واالس��تقرار والس��لم االجتماعي ونش��ر الفوضى 
والخوف والهلع في أوساط المواطنين وقطع الطرقات 
وارتكاب جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب، وكان 
رجال القوات المسلحة واألمن في مقدمة المستهدفين 

بعمليات القتل وكانت الس��يارات 
واألطق��م العس��كرية واألمني��ة 
ف��ي مقدم��ة الس��يارات الحكومية 
والخاصة المستهدفة في عمليات 
النه��ب والت��ي مازالت حت��ى اليوم 
منهوبة لدى تلك المليش��يات التي 
ت��م تجني��د معظ��م عناصرها في 
صفوف القوات المسلحة واألمن على 
وجه الخص��وص ،حيث ت��م توزيع 
أولئك المجندين على إدارات األمن 
في المحافظات والمديريات وكافة 

األجهزة األمنية والشرطوية.
 ولذل��ك اس��تمرت االخت��االت 
األمنية بعد التسوية السياسية وتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني مناصفة بين المؤتمر الش��عبي الع��ام وحلفائه 
وحزب اإلص��اح وش��ركائه، فالذين ت��م تجنيدهم من 
مليشيات ساحات الفوضى والتخريب »المنتمين لحزب 
اإلصاح« استمروا يمارسون أعمالهم السابقة.. وهذا 
ما أكده مدير أمن محافظة تعز السابق العميد محمد 
صالح الشاعري ،حيث أكد في أكثر من مناسبة أن من تم 
تجنيدهم من الساحة هم من يقوضون األمن واالستقرار 
في محافظة تعز ويرتكبون األعمال الخارجة عن النظام 

والقانون.
لقد أثبت اللواء الركن عبده حسين الترب منذ توليه 
قي��ادة وزارة الداخلي��ة أنه يس��عى بجدي��ة لتصحيح 
االخت��االت ف��ي األجه��زة األمني��ة واس��تعادة األم��ن 
واالس��تقرار والس��لم االجتماعي والعم��ل على تحييد 
األجهزة األمنية عن الخافات والصراعات السياس��ية 
والحزبية وتطبيق شعار »الشرطة في خدمة الشعب« 
 على أرض الواق��ع بعد أن كان حزب اإلصاح 

ً
 وفعا

ً
قوال

قد عمد إلى العمل على تحويل أجهزة الشرطة تابعة له.
جه��ود الوزير الت��رب في إع��ادة األمور إل��ى نصابها 
وإص��اح م��ا أفس��ده اإلخ��وان خ��ال األع��وام الثاثة 
المنصرمة يتضح ذلك جليًا من خال إجراءاته وقراراته 
الصائبة التي اتخذها منذ تسلمه قيادة وزارة الداخلية 

وهي كثيرة وال يتسع المجال لذكرها. 
نش��د على يد الوزير اللواء الركن عبده حسين الترب 
ونبارك خطواته وقراراته الصائبة التي تصب في خدمة 
الوطن ونأمل أن يستمر بنفس الحماس والقوة والعمل 
بمهنية وعدم الخضوع واالستسام للضغوط الحزبية.. 
ونرج��و أن يوفق في إص��اح ما أفس��ده اإلخوان خال 
األعوام الثاثة في األجهزة األمنية والشرطوية وتمكنه 
من اس��تعادة األم��ن واالس��تقرار والس��لم االجتماعي 

واستعادة ثقة المواطن برجال األمن والشرطة.

هل سينجح الترب في إصاح ما أفسده اإلخوان؟احترموا الشعب يا هؤالء!!

أخمدوا هذه النار!!

محمد عبده سفيانتوفيق الجندي

خ��رى تفتت 
ُ
ن��ار تصطل��ي ف��ي الف��ؤاد وا

الصخور واألهاد ...منها صيارى ومن الكرب 
سكارى من الخطب زاغ منهم البصر وجفت 

حلوقهم.
 واختل��ط حابلهم بنابله��م كل يدور حول نفس��ه 
يتحسس��ها في أنات تمزقها وآه��ات فرقتها كأنها 

نفخ في الصور ليوم البعث والنشور.
أخمدوا هذه النار.. صيحة مدوية تدك الجبال دكًا 
وتهز االرض ه��زًا تصل إلى س��معك كأنها ضحكات 
النهائي��ة تتعالى ف��ي صمتك وس��كوتك كمراود من 
نار تكتحل بها العيون فت��ذرف الدمع الهتون, حتى 
ينطف��ئ منها البريق ويتاش��ى منها الن��ور وتصبح 
كالهش��يم تذروه الري��اح, وتضل في االف��ق البعيد 
بنفس من الح��زن تتداعى وتتوجع وكبد من اآلس��ى 
تذوب وتتصدع ..اخمدوا هذه الن��ار .. ايها الناس 
الطيبون ..انها تلتهم ماتبقى في نفوسكم من فضائل 

س��امية تضيئ مابين جنباتها في حواشي الليل برقًا 
 عليا 

ً
وس��ناء , وتصهر ما خلفه الزمن من اطال مثا

تدور حولها االنس��انية كانت تؤتي��ه على االيام عزًا 
ومجدًا..

أليس ش��ر ما يؤلم ان نخ��ط في ل��وح االزل بأحرف 
من نار مايعتمل في اطوار نفوس��نا م��ن حقد دفين 

يتضاءل امامه نور المحبة والسام..؟!
أليس ش��ر ما يؤلم ان نعبر شاطئ الحياة في زورق 
تتقاذف��ه امواج بح��ر هائج نض��رع إلى الله س��بحانه 
وتعالى ان يرسو على الشاطئ اآلخر آمنين سالمين.. 
في حين تتص��ارع قوى الش��ر في نفوس��نا نحطمها 
ويتخلى عنها اليقين وااليمان.. ويشيع في جنباتها..
 ايها الناس ..اخمدوا نار الحقد والحسد والفوضى 
..اطفئوا لهيب البغضاء والش��حناء.. اوقدوا ش��موع 
المحبة والسام واشيعوا بين جنبات نفوسكم راحة 

البال ورخاء الحال لتنجوا من عذاب الضمير.

الخاتمة أقول:
نحن- اليمانيين- نبحث عن رج��ال يرتفعون  فوق 
االحق��اد والضغائن ..رجال يمس��كون حب��ال النجاة 
يضعونها ويمدونها طويلة للفقراء والمستضعفين.. 
رجال يس��تبدلون باألنا نحن وبنحن ه��م فيصنعون 
التاريخ المش��رق يجدل��ون خيوطه من ه��ذا الظام 

المخيف ..
المطلوب رج��ال على مس��توى المس��ؤولية.. نعم 

المسؤولية وكفى.. فهل نجدهم..؟!!

> يبدو أن القوى السياسية التي فشلت في التعامع مع الديمقراطية 
ولم تحترم المبادئ والقيم الدينية واالنسانية وحولت اعتقادها الديني 
الى االيمان المطلق بأن الغاية تبرر الوسيلة باتت اليوم أمام فضيحة لم 
تعد قادرة على تغطيتها على االطاق، وهي فضيحة االنهيار المطلق في القيم 
والمبادئ التي تس��ترت خلفها سنين طويلة، وجاءت ممارساتها الفاجرة خال 
الفوضى التدميرية من خال التغرير بالبسطاء من الناس والدفع بهم الى ساحات 
التغرير والفجور لتكش��ف العورة وتفضح المستور فأعلنت اإليغال الماحق في 
2011م الس��تغال المبادئ والقيم، ورفعت المزيد من الش��عارات الغوغائية 
والتدميرية الفاجرة وأعلن��ت بصريح العبارة بأن الغاية تبرر الوس��يلة وأن ما 
أس��مته الثورة يتطلب كل ذلك الفجور، وأن المبادئ والقي��م والمثل التي كانت 
تتغنى بها خال الفترات الماضية ال مكان لها ف��ي القاموس الثوري التدميري، 
فأباحوا كل القي��م وانتهكوا كل الحرمات، ورغم كل ذل��ك الفجور الفاضح كانوا 
يرفعون الش��عارات التي كانت تدغدغ عواطف البس��طاء من الن��اس الذين لم 
يدركوا خطورة اس��قاط المبادئ والقيم والُمثل االنس��انية ول��م يدركوا أن من 
ُيسقط القيم الروحية واالخاقية واالنسانية لن يعمل من أجل تحقيق الشعارات 
المرفوعة ولم يدركوا أن تلك الشعارات لم تكن  اال وسيلة من وسائل استغال 

العواطف واستثارة النفوس إلحداث الدمار الشامل.
إن ما أحدثته تلك القوى اآلثمة من إس��قاط للمبادئ والقيم والمثل االنسانية 
لم يدرك خطورته على المستقبل اال أصحاب المبادئ الثابتة الذين لم يعرضوا 
أنفس��هم في س��وق النخاس��ة ولم يقبلوا بالبي��ع والش��راء في المب��ادئ والقيم 
االنسانية، وفضلوا العيش بالبساطة في ظل س��مّو القيم وعلوها وواجهوا من 
أجل ذلك صنوفًا من األذى الذي عرض حياته��م للخطر، ومع ذلك ظلوا كما هم 
يؤدون رسالتهم الوطنية والدينية واالنسانية بأمانة وإخاص، وكانوا الصوت 
الذي أس��مع العالم خطورة االنحراف عن القيم والمبادئ وح��ذروا من التمادي 
في الفجور، وقالوا إن الشعارات التي تجتذب البسطاء من الناس التي رفعها من 
انتهكوا القيم والمبادئ ليست اال لاستهاك االعامي ال أقل وال أكثر، وأن هذه 
الشعارات سيتخلى عنها رافعوها ويقولون إنها مجرد وسيلة مرحلية تبررها 

غايتهم الفاجرة وضرورية للفجور.
إن القوى التي أجج��ت الفوضى التدميرية لم تكتِف بذل��ك الفجور خال األزمة 
المفتعلة في 2011م، بل جلبت أنواع الفساد والشرور واستقوت بكل شيطان 
رجيم واستقدمت كل عدو حاقد على قدسية التراب اليمني وقدمتهم كخبراء 
 
ً
ومنظرين للفوضى التدميرية، وجعلت من ضعفاء النفوس وعشاق السلطة أبطاال
في ساحات الفجور واس��تحضرت كل ما يمكن أن يعزز الفتنة ويفجر براكينها 
داخل الساحات بصورة فاجرة وغادرة بالقيم والمبادئ والمثل الوطنية والدينية 
واالنسانية، بل خلقت الرعب في نفوس الذين أنكروا تلك االفعال ومنعتهم من 
الخروج وغدرت بمن ال يذعن لفجورها ونكلت بمن حاول فضح غدرها وسامتهم 
سوء العذاب، وتغنت بشياطين الفجور والطغيان ورفعت صورًا لمن اعتبرتهم 
قدوتها في التدبير، وتخلت عن القدوة والمعلم الرباني محمد- صلى الله عليه 
وآله وس��لم- وجعلت من المتمردين عل��ى األوطان والخارجين على الدس��اتير 
والعابثين بالقيم والمبادئ رموزها في الفوضى التدميرية وقدوتها في السلوك 

الغادر.
إن المشاهد التي نقلت مشافهة مما كانوا في ساحات الغدر والخيانة للمبادئ 
والقيم قدمت نماذج من األقوال واألفعال التي أثارت المشاركين وجعلتهم يفرون 

من الساحات مس��تنكرين تلك األقوال واألفعال التي تعارضت مع قواعد الدين 
الحنيف ولم يقرها ش��رع وال دين وال ع��رف ولم يعرفها المجتم��ع اليمني عبر 
تبت لهم النجاة من أيدي الغدر فإنهم اليوم 

ُ
مراحله التاريخية الطويلة، ومن ك

يرون تلك المش��اهد بحرقة ويعبرون عن ندمهم الشديد لانخراط في مسلك 
الشيطان والغواية الذي دمر الخير وعّمق الشر وزرع الحقد والكراهية وناصب 
الوطن العداء والغدر بكل قيم الوفاء واالنتماء، وتقول تلك الروايات من األحرار 
الذين ضاقوا ذرعًا بتلك الممارسات الفاجرة أنه كلما عبروا عن استنكارهم لذلك 
يواجهون بالقوة واالتهام بالعمالة للنظام والق��ول بأن المبادئ والقيم الدينية 

والوطنية  واالنسانية ال مكان لها في ساحة التغرير والفجور.
إن المش��هد الح��ي ال��ذي يق��دم برهانًا عملي��ًا لما كن��ا نحذر منه خ��ال تلك 
األزمة الفاجرة هو صورة المشهد الحالي لعش��اق السلطة الذين كانوا يتغنون 
بالش��عارات الجاذبة لبس��طاء الناس فها هم اليوم يتخلون عن تلك الشعارات 
ويصرون على تجريع الشعب المزيد من المتاعب من خال اإلصرار على تحرير 
المشتقات النفطية من الدعم، وللتذكير فقط أين شعارات: نحرركم من الجوع، 
نرفع مرتب��ات الجيش، نضاع��ف المرتبات في مختلف القطاع��ات، ننقذكم من 
الفقر، ال يجتمع الفقر والبترول وغيرها من شعارات الخداع والمكر والتدليس 
التي جعلوا منها وس��يلة للوصول الى غايتهم الشيطانية وهي االستحواذ على 
مقدرات الشعب والس��طو على الحريات العامة ومنع الش��عب من حق االختيار 

الحر في االنتخابات العامة.
إننا إذ نذكر بذلك فألن بعض تلك القوى مازالت تمضي في غّيها العدواني نحو 
المزيد من التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة، والبعض يستهدف القضاء على 
المؤسسة العسكرية واألمنية إرضاًء لش��ياطين اإلنس الذين امدوهم باألموال 
المدنس��ة لتدمير الباد  والعباد، ولكي يأخذ الش��عب حذره من اإلنجرار خلف 
شعارات الغدر والخيانة التي يكمن خلفها إنهاء وجود اليمن من خارطة العاقات 
الدولي��ة، وأن يتحد الجمي��ع كافة في مس��اندة فاعلة لألخ رئي��س الجمهورية 
عبدربه منصور هادي الستكمال التس��وية السياسية والوصول الى االنتخابات 

العامة البوابة اآلمنة لمستقبل أبناء اليمن..

علي عمر الصيعري

 نشيد 
الجذور

 أنت تسأل عن جذوٍر
 عميقًا

َ
شقت األرض

 ال يحد له قرار ،
وتماهت في الفضاءات

األليفة ذروة
َر

َ
ض

ْ
 من ورٍق أخ

منقوشًا على راحتها 
أسماء أحفادي
وكل القادمين

إلى المدار.
 

ٌ
 ورقة

َ
لم تدِر أنك

 من شجرٍة
ٌ

ة مصفرَّ
نفضتك  عنها

َ فتقاذفك  الهواء،
وتخلى الغصُن عنك

فلم تعد فينا 
 من حفيِف اآلِس

ً
صاة

أو شدَو الهزار.
يا هؤالء تريثوا

 ال تعجلوني 
إنني في وهدِة الروِح

َألملم ما تشظى من نشيٍد
أودع التاريخ

 . 
ْ

 ِسفرًا من صهيل
فأنا هنا ِجذر

تأصل في الكيان .
 أنا هنا ِجذر

 طوالعه مناراٍت 
تضيئ الدرَب

في األسحار واآلصاِل
سامقة كقاماِت النخيل .
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د. علي العثربي

سقوط الشعارات 
والغدر بالوطن

د. محسن حسين العمري


