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من المالحظ أن هناك حالة اصطفاف شعبي 
وحزبي ضد االرهاب، وتسود حالة ارتياح كبير 
لدى جميع القوى السياسية والجماهيرية لما 
يسطره الجيش من مآثر وبطوالت ضد عناصر 
التنظيم االرهابي، باستثناء االصالح الذي يبدو 
منزعجًا ويستنفر جميع وسائله اإلعالمية 
للدفاع عن هؤالء االرهابيين.. واالصطياد في 
الماء العكر لتشويه هذه العمليات وممارسة 
الضغوطات إليقافها وبشكل مخجل ما يؤكد أن 

وراء األكمة ما وراءها.
ه��ذا ه��و اإلص���الح ال��ي��وم ال��ذي يعيش حالة 
هستيريا ويقف في الخط المعاكس لإلجماع 
الوطني هو نفسه الذي لم يهتز له ضمير ولم 
يشعر بلحظة أسى وحزن وانزعاج، تجاه كل 
الحوادث والعمليات االرهابية التي قامت بها 
عناصر القاعدة ضد ضباط الجيش واألم��ن 
ب��ال��س��ي��ارات المفخخة واألح��زم��ة الناسفة 
واالغتياالت واستهداف الجنود في المواقع 
العسكرية بتلك الطريقة الغادرة والوحشية، 
ولم نسمع منه بيان إدانة واحدة أو برقية عزاء 
ومواساة بل لم يسِم هؤالء االرهابيين والمجرمين 
بمسمياتهم الحقيقية كعناصر إرهابية تابعة 

لتنظيم القاعدة وإنما جماعات مسلحة.
 تستمر العمليات البطولية للجيش اليمني في 
مواجهة خفافيش الظالم من عناصر القاعدة 
والتكفيريين في الوقت نفسه ال��ذي يرسل 
فيه حزب االصالح وساطات قبلية وسياسية، 
الى رئيس الجمهورية لوقف هذه العمليات 
العسكرية وال��دع��وة ال��ى ال��ح��وار م��ع ه��ؤالء 
االرهابيين.. شيء مخجل هذا الموقف خاصة 
عندما تكتشف أن 70% من هؤالء االرهابيين 
هم أجانب من جنسيات عربية وأجنبية، فأي حوار 
سيكون هذا، وما هو الهدف والغاية الوطنية 
منه؟ ال شيء سوى الدفاع عن القتلة والمجرمين، 
والخوف من انكشاف حقائق وارتباطات أطراف 

في االصالح بهذا التنظيم االرهابي.
ليس هذا فحسب بل وتستمر الحملة اإلعالمية 
االصالحية ضد الرئيس هادي، كقناة »سهيل« 
التي تتناول هذه العمليات العسكرية تحت 
تساؤل.. لماذا القاعدة والحوثيون، ألن الهدف 
منه هو تفكيك االصطفاف الوطني والشعبي ضد 
القاعدة، وخلق تعاطف مع المجرمين والقتلة 
أع��داء الجيش والوطن والشعب.. وكصحيفة 
»أخ��ب��ار ال��ي��وم« التي تصف ه��ذه العمليات 

العسكرية بأنها غير مجدية ومبالغ فيها، وتأتي 
تنفيذًا ألجندة خارجية ولن يكون الخاسر فيها 
سوى الجيش اليمني، هؤالء هم ينكشفون على 
حقيقتهم، فقدوا االعتزاز بجيشهم الوطني، 
ويتمنون له الخسارة والهزيمة، مقابل النصر 
للعناصر االرهابية، ألن هذه العناصر هي جيشهم 
الحقيقي لالستيالء على السلطة، وأداة من 
أدواتهم في االعتداء على المعسكرات والمواقع 

العسكرية وفي االغتياالت واالختطافات.
إن هذه العمليات العسكرية الواسعة ألبطال 
الجيش الوطني ضد العناصر االرهابية في 
أبين وشبوة وحضرموت، لم ت��أِت من ف��راغ، 
وإن��م��ا نتيجة لتمادي ه��ؤالء االرهابيين في 
ارتكاب عملياتها االجرامية الغادرة، ونتيجة 
لعمليات استخباراتية دقيقة، إلحباط تحركات 
ومخططات خطيرة لهذا التنظيم االرهابي، 
واكتشاف هوية بعض قياداته التي تعمل من 
خالل الكواليس، كالمكالمة التي تم تسجيلها 
من قبل األمن القومي لعلي محسن األحمر، مع 
عناصر القاعدة في أبين وشبوة، وهذه تعد 
واحدة من أخطر الحقائق التي تكشف عالقة 
المستشار وارتباطه بعناصر هذا التنظيم، 

تضاف الى سجله االمني فيما يتعلق بارتباطه 
الدينية المتطرفة واالرهابية  بالجماعات 
منذ حقبة الثمانينيات من القرن الماضي الى 
اليوم، وبالتحديد ب��دوره في تسهيل تفويج 
المجاهدين اليمنيين الى افغانستان باالشتراك 
مع قيادات ومشائخ في حزب االصالح كالشيخ 
عبدالمجيد الزنداني، وم��ن ثم استيعابهم 
في معسكرات الفرقة عند عودتهم بداية 
التسعينيات وعالقته بالجماعات الجهادية 
المتطرفة التي ظهرت في محافظة أبين منذ 
لنبي،  التسعينيات، كجماعة عبدا منتصف 
واستيعاب الكثير منهم في معسكرات الفرقة، 
مقابل الوالء والطاعة له، والتوقف عن العمليات 

المسلحة التي يقومون بها ضد أفراد الجيش.
األم��ر ال��ذي يطرح ويثير ع��دة تساؤالت 

خطيرة:
- ما عالقة هذا السجل األمني لعلي محسن 
األحمر بحوادث االغتياالت التي تستهدف 

بشكل مركز ضباط األمن السياسي؟
-ل��م��اذا ل��م تستهدف معسكرات الفرقة 
للفرقة من قبل عناصر  التابعين  والضباط 

القاعدة حتى اآلن؟

-ل��م��اذا ل��م تستهدف االغ��ت��ي��االت عناصر 
وقيادات إصالحية وأن جميع المستهدفين من 

األطراف األخرى؟
وف��ي ذات السياق فيما يتعلق بالعمليات 
العسكرية التي تجري اآلن في محافظتي أبين 
وشبوة، فوفقًا لصحيفة »األمناء« الصادرة من 
عدن، كشف دبلوماسي عربي أن هناك محاوالت 
تجري في صنعاء لتقويض العمليات العسكرية.. 
مؤكدًا أن هناك من قرر خلط االوراق وبالذات في 
الجنوب وأن لديهم دالئل على تورط شخصيات 

في هذه األعمال..
األيام القادمة كفيلة بأن تكشف الكثير من 
الحقائق والدالئل عن تنظيم القاعدة وعالقاته 
وارتباطاته وأس��راره.. في األخير ال نملك إال 
أن نقول سحقًا لمن يتباكون على االرهابيين 
ويحاولون تقويض العمليات المسلحة، وتعسًا 
لإلعالم اليمني الرسمي الذي يحتفي بالسقوط 
ويأبى إال أن يكون صغيرًا ومشوهًا.. وتحية إجالل 
وإكبار للجيش اليمني العظيم وجنوده الشرفاء 
البواسل، الواقفين في خط النار ضد القاعدة 
األش���رار وم��ن يرتبطون بهم ويدعمونهم 

ويحركونهم من خلف الكواليس.

اإلصالح.. والتباكي على اإلرهاب 

 علينا شهر رجب الحرام الذي له قدسية عظيمة عند المسلمين عامة وعند اليمنيين خاصة 
َّ

> هل
كون هذا الشهر الكريم من األشهر الحرم منذ ما قبل ظهور اإلسالم وبعد ظهور االسالم والذي 

حرم الله فيه القتال والقتل، 

> لم يس��تطع حزب االصالح أن يخفي امتعاضه وانزعاجه الش��ديد من العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها 
أبط��ال الجي��ش اليمني ض��د عناصر القاعدة في محافظتي أبين وش��بوة والضربات الموجعة الت��ي يلحقها بعناصر 
التنظي��م االرهاب��ي، ه��ذا االنزعاج الذي يظهر جليًا في الوس��ائل االعالمي��ة المختلفة لإلصالح التي ال��ى اآلن ال تصف هذه 

العناصر باإلرهابية وإنما الجماعات المسلحة.

كما أن عظمة ه��ذا الشهر 
في  تكمن  ليمنيين  ا ع��ن��د 
أن��ه الشهر ال���ذي دخ��ل فيه 
اليمنيون االس��الم، فمنذ ان 
دخ��ل اليمنيون ف��ي االس��الم 
في ه��ذا الشهر العظيم الى 
يومنا هذا وهم يحتفلون به 
وخصوصًا في أول جمعة من 
رجب، لكن ما يحز في النفس 
ومايجرح القلب ان هذا الشهر 
لله  ا ل���ذي عظمه  ا العظيم 
وحرم فيه سفك الدماء لم يكن 
له أي حرمة أو قداسة عند 
احفاد بن ملجم اخوان العصر 
الذين قاموا بارتكاب جريمة 
شنعاء أغضبت الله في السماء 
وأغضبت عباده المؤمنين في 
االرض، عندما اق��دم��وا قبل 
ث��الث س��ن��وات على ارتكاب 
ر  دا مسجد  تفجير  جريمة 
ال��رئ��اس��ة ف��ي أول جمعة من 
رج��ب ال��ح��رام ه��ذه الجريمة 
استهدفت الرئيس السابق 
وكبار  ل��ح  لله ص��ا علي عبدا
قيادات الدولة وه��م ي��ؤدون 
صالة الجمعة في جامع النهدين 
بدار الرئاسة دون أي مراعاة 
لحرمة سفك ال��دم��اء وحرمة 

بيوت الله وحرمة شهر رجب 
الحرام، فكانت هذه الجريمة 
ش��اه��دًا حقيقيًا على تجرد 
من ق��ام بارتكابها من القيم 
والمبادئ واالخ��الق والشعور 
االنساني، لكنهم لم يكتفوا 
بارتكاب الجريمة فقط وإنما 
تمادوا في الغي والضالل وقاموا 
بذبح االثوار واطالق االلعاب 
الجامعة  لنارية ف��ي ساحة  ا
ابتهاجًا بهذه الجريمة النكراء، 
والب���د ان ي��أخ��ذ المجرمون 
واالره��اب��ي��ون ال��ذي��ن نشأوا 
وترعرعوا في حاضنات االخوان 
ه��م العادل  المسلمين ج��زاء

جراء هذه الجريمة النكراء طال 
الزمن أو قصر.. هذه الجريمة 
لم تكن إال بداية لمشروعهم 
التدميري الذي يريد ان يصل 
الى السلطة على دم��اء الناس 
وج��م��اج��م��ه��م وب��ال��رغ��م من 
وصولهم الى السلطة لكنهم لم 
يكتفوا بهذه الجريمة ، وانما 
استمروا في ارتكاب الجرائم 
االره��اب��ي��ة ف��ي ح��ق الشعب 
اليمني وقاموا ومازالوا باغتيال 
وقتل المئات من ابناء الشعب 
اليمني مدنيين وعسكريين، 
ومايحدث اآلن في أبين وشبوة 
إال استمرار لمسلسل  القتل 
واالره����اب ال���ذي اليجيدون 
غ��ي��ره، ول��م يعد يخفى على 
ن  مو يقو ما ليمني  ا لشعب  ا
به من جرائم وسفك للدماء 
في كل شبر من ه��ذا الوطن، 
فمهما طال ليل االرهابيين من 
االخوان المسلمين وجناحهم 
العسكري المعروف بتنظيم 
القاعدة فالبد له ان ينتهي 
كما انتهى في مصر بعد ان 
عرفهم الشعب المصري وقام 
بثورته العارمة ضدهم ليطوي 
بالفساد  لملوثة  ا صفحتهم 
واالره���اب ال��ى األب��د.. وحتمًا 
فإن الشعب اليمني لن يسكت 
على جرائمكم ايها االرهابيون 
وسيقتص منكم قريبًا ويطهر 
االرض من رجسكم وارهابكم 
لسلطة  ا ن  ا ظننتم  مهما 
من  وه���ن  ا لكنكم  تحميكم 
بيت العنكبوت وسيلفظكم 
ابناء الشعب اليمني الى مزبلة 
بابن ملجم  لتلحقوا  التاريخ 
الملعون ال��ذي تسيرون على 
تالحقكم  وم��ذه��ب��ه  نهجه 
لعنات االجيال حتى يحشركم 
الله مع المجرمين والقتلة الذين 
انتهكوا حرمات الله وسفكوا 
الدماء المعصومة.. وسيعلم 
ال��ذي��ن ظ��ل��م��وا أي منقلب 

ينقلبون..

محمد علي عناش

ت علينا قبل أي��ام ال��ذك��رى الثالثة لجريمة 
ّ

> حل
جامع النهدين التي وقعت قبل ما يقرب من ثالثة 
أعوام كواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الوطن 
في تاريخه الحديث، تلكم الجريمة الوحشية التي 
استهدفت كبار رموز الدولة ومجاميع من الجنود داخل 
بيت من بيوت الله وهم في لحظات تواصل إيمانية مع 
الخالق عز وجل، يتقربون إليه بالطاعات، آمنيون بأمان 
الله قبل أن تباغتهم أيادي الغدر والخيانة واإلجرام، 
فلم يكونوا على علم بأّن هناك أناسًا نزع الله من قلوبهم 
اإليمان والخوف والخشية من الرحمن، أناسًا تجردوا من 
كل القيم واألخالق اآلدمية وباعوا أنفسهم للشيطان 
من أجل ازهاق األرواح وسفك الدماء، فأغضبوا الله 
ورسوله من أجل الوصول الى السلطة واالستحواذ 

عليها من خالل االعتداء على بيت من بيوت الله في أول جمعة من 
رجب الحرام، الجمعة التي يحتفل فيها أبناء اليمن بذكرى دخولهم 
االسالم واستجابتهم الطوعية لرسالة سيد األنام عليه وآله أفضل 
الصالة والسالم والتي تمثل بالنسبة لهم عيدًا يحتفلون به كل عام، 
ولكن قوى اإلجرام أبت إال تعكير هذه األجواء الفرائحية من خالل 
تلكم الجريمة جرحت عظمة اليوم الذي دخل فيه أبناء اليمن في 

دين الله أفواجًا.
جريمة نكراء لم تخطر على بال أحد وخصوصًا ونحن نعيش في 
بالد اإليمان والحكمة ونعرف حرمة بيوت الله ومكانتها وقدسيتها، 
ولكن قوى الغدر واإلجرام والخيانة وخفافيش الظالم قفزوا على 
كل ذلك وعمدوا الى الوصول للسلطة عن طريق تفجير المساجد 
وقتل المصلين في سابقة نافسوا من خاللها جنود االحتالل الصهيوني 
وأظ��ه��روا للعالم أجمع بأنهم عبارة عن مجاميع من الوحوش 
المفترسة التي تحاول التدثر والتخفي بعباءة الدين مّدعية الصالح 
كر أبعد، فأي دين 

ُ
والطهر والنقاء والنضال والثورية وهم من كل ما ذ

هذا الذي يمنحك الحق في إزهاق روح امرئ مسلم واحد يشهد لله 
بالوحدانية ولرسوله بالنبوة، فكيف بمن يستهدفون مئات المسلمين 
وهم يؤدون الصالة داخل بيت من بيوت الله وفي ضيافته، بعد أن 
 لنداء الخالق عز وجل وابتغاء األجر والمثوبة والقبول 

ً
تجمعوا تلبية

بين يديه.
أي حقد تغلغل في قلوب أولئك القتلة، وأي فجور في الخصومة هذا 
الذي يدفعهم الى ارتكاب هذا الجرم الخطير الذي جعلهم يستحقون 
غضب الله ورسوله؟! إلى هذه الدرجة يعشقون السلطة ويرمون 

بأنفسهم في قعر جهنم من أجلها.
لقد سلب الله منهم البصيرة، فأعمت أعينهم السلطة وصارت 
عندهم الغاية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت من خالل التعدي على 
حرمات الله واستحقاق غضبه وسخطه ومقته، ومهما بلغت 
مستويات الخصومة مع النظام السابق، فإن ذلك ال يبرر لهم فعلتهم 
الشنيعة التي ستظل لعنات األجيال المتعاقبة تالحقهم فردًا فردًا، 
كل من خطط ودعم وأشرف ونفذ ورحب واحتفل وابتهج وذبح 
الذبائح ستطاردهم لعنات السواد األعظم من أبناء الشعب، وستقض 
مضاجعهم أرواح الشهداء األبرار الذين ارتفعت أرواحهم الطاهرة 
الى بارئها وهم في دار من دياره وفي ضيافته، ستالحقهم أرواح 
الشهداء عبدالعزيز عبدالغني وأحمد الظنين وعبدالله المحمدي 
ومحمد الخطيب وعلي القاسمي وعبدالحكيم غالب ومحمد الفسيل 
ونبيل المشرقي وعادل طامش وصالح الراشدي وعبدالملك اسكندر.

وستطاردهم األجيال المتعاقبة لكونهم أقدموا على اقتراف جريمة 

ما سبقهم اليها أحد.
أفسدوا علينا روحانية ومكانة »عيد جمعة 
رج��ب« وح��ول��وا ه��ذا العيد ال��ى مأساة مؤلمة 
ألسر الشهداء الذين سقطوا ضحية إلجرامهم 
ودمويتهم ووحشيتهم، لقد أرادوا خالل تلكم 
الجريمة اغتيال الشعب وتدمير الوطن من خالل 
التداعيات وردود األفعال التي كانت ستتخذ 
للرد على تلكم الجريمة لوال عناية الله ومن ثم 
حكمة وعقالنية الزعيم علي عبدالله صالح الذي 
سارع الى نزع فتيل الفتنة ووجه وهو في حالة 
صحية حرجة بعدم الرد، ليخرج البالد من حالة 
حرجة توقع البعض بأن تكون بداية لحالة غير 
مسبوقة من العنف والفوضى، نقول ذلك من باب 
اإلنصاف وطرح الحقائق بتجرد دونما مجاملة أو تزلف أو نفاق سياسي، 
نقول ذلك والتاريخ كفيل بإنصاف الجميع ولن يكون هناك من مجال 

للمزايدة وقلب الحقائق على اإلطالق.
ثالثة أعوام على جريمة النهدين وحتى اللحظة اليزال المتورطون 
لة.. ثالثة أعوام واليزال القتلة يسرحون  فيها بعيدًا عن المساء
ويمرحون، ثالثة أعوام والتزال العدالة غائبة، ثالثة أعوام على 
الجريمة المؤامرة أطلق خاللها سراح بعض المتهمين بالتورط 
فيها بدعوى أنهم من شباب الثورة المزعومة، بعد أن اعتصم 
وزراء في حكومة الوفاق أمام مكتب النائب العام والسجن المركزي 
للمطالبة باإلفراج عنهم، ثالثة أعوام والقضاء يماطل في إجراءات 
 عند رغبة القوى النافذة الضالعة في ارتكاب تلكم 

ً
التقاضي نزوال

الجريمة، ثالثة أعوام أظهرت للشعب اليمني خساسة ووساخة 
وابتذال وحقارة من تطاولوا على المقدسات وانتهكوا الحرمات من 
أجل الوصول الى »الكرسي« وتصفية حسابات سياسية وشخصية 

رخيصة ووضيعة.
قبل جريمة النهدين لم أسمع عن استهداف المصلين داخل بيت من 
بيوت الله حتى في أوساط تلكم القبائل الغارقة في مستنقع الثأرات 
والصراعات والحروب القبلية، فالمساجد عندهم مقدسة ولها 
حرمتها، بخالف ما عليه »خوارج العصر« فليس عندهم تقديس 

وال حرمة ألي شيء غير مصالحهم 
والتي من أجلها هم على استعداد 
الستعداء كافة اليمنيين وتجريعهم 
 الى 

ً
صنوف العذاب واإلذالل وص��وال

ب األمر ذلك مادام 
ّ

تصفيتهم إن تطل
يخدم مصالحهم.

ونحن إذ نجدد إدانتنا لجريمة جامع 
النهدين فإننا ندين كافة الجرائم التي 
تستهدف بيوت الله والمقدسات في 
كل أرج��اء المعمورة على اعتبار أن 
مثل هذه الجرائم تسيئ الى االنسانية 
واآلدمية وكافة الشرائع والديانات 
السماوية ونؤكد هنا على أن مرتكبي 
جريمة النهدين هم إلى اإلسالم أبعد 
وال صلة لهم وألمثالهم به، وستكون 
نهايتهم مخزية ومذلة وسيفضحهم 
الله وستكون فضيحتهم »بجالجل« 

في الدنيا واآلخرة.

اغتيال الشعب.. وتدمير الوطن

> سمير النمر

عبدالفتاح علي البنوس


