
زاوية حارة

فيصل الصوفي

الموال 
اإلصالحي.. 
وا إرهابيا

 بع���د أن فت���ك الخليفة العباس���ي، 
ه���ارون الرش���يد بالبرامك���ة، ح���زن 
عليه���م الموال���ي )موال���ي البرامكة( 
ورثوه���م بأوجع القصائ���د، فقد كان 
للبرامك���ة ذوي الس���لطان والث���روة، 
فضل على الموال���ي.. وبصوت حزين 
شجي، كان المولى، وكانت الجارية من 
الموالي، تنوح : وا مواليا، وا مواليا، وا 
مواليا.. وقيل من هنا نشأ فن الموال.

ومن يتابع أوج���اع اإلصالحيين من 
المصير الذي آل إليه حال اإلرهابيين 
اليمنيي���ن والع���رب واألجان���ب ف���ي 
تنظيم القاعدة ه���ذه األيام، خاصة 
ف���ي ش���بوة وأبي���ن، ي���كاد يالح���ظ 
أنهم في س���بيلهم إلى ابت���كار موال 
جدي���د، ولك���ن ليس كم���ا كان يغني 
الموال���ي: وا مواليا.. ب���ل على طريقة 
الحزان���ى عل���ى اإلرهابيي���ن، والثكلى 
بفقد حبي���ب، فنكاد نس���مع منهم: 
وا إرهابي���ا، وا إرهابي���ا.. مثال: وا وائل 
عبد الله مس���عود الوائل���ي، صرعوك 
وا إرهابيا.. صرع���ت يا أمير القاعدة 
في المحفد، وا إرهابي���ا.. صرعوك يا 
فارس القميسي في عزان، وصرعوا 
بيكاسو، وميكاس���ا، وأبو دجانة، وأبو 
جندل، وأبو فاطمة، وأبو سالم، وأبو 
البتار العولق���ي، وا فجيعتنا بكم، يا 

احبابنا، يا إرهابيا..
وا إرهابيا، وا سعوديين، قتلوكم.. 
قتلوكم يا الش���روري، وي���ا الحوطي، 
والب��������دوي، والمكي، ويا تركي عبد 
الرحمن، ويا المطيري، وا إرهابيا.. وا 
حربي، وا إبراهيم حم���اد، وا كمداه، 
وا إرهابيا.. صرع الحبايب  أبو إسالم 
الشيش���اني، وأب���و مس���لم األوزبكي، 
وا إرهابي���ا.. صرع���ت ي���ا تيم���ور 
الداغس���تاني، ويا أيوب الجزائري، وا 
حر قلباه، وا إرهابيا.. ليت الحرب على 
اإلرهاب تفش���ل، وا إرهابيا.. دافعنا 

عنكم وا إرهابيا.. 
قلن���ا للرئيس ال تقح���م الجيش في 
حرب مع اإلرهابيين، فتنبه لمكرنا، 
وا إرهابيا.. حاولنا خداع���ه بقولنا إن 
هذه حرب س���تقودنا إلى الهاوية، وا 
إرهابي���ا.. قلنا هذه الحرب س���تفكك 
الجيش، فزادته تالحما، وا حسرتاه، 
وا إرهابيا.. رفض الرئيس زج الجيش 
في ح���رب م���ع الحوثيي���ن، وقصف 

أعماركم، وا إرهابيا.. 
ال طاب بعدكم عيش، وا إرهابيا.. 
ليت هذا الجيش يهل���ك، وا إرهابيا.. 
ليت هذا األمن يتزل���زل، وا إرهابيا.. 
وليت زلزلة تأتي على اليمن بعدكم، 
وا إرهابي���ا.. ه���ذا ع���ن اإلرهابيي���ن 
الهالكي���ن، أم���ا ع���ن اإلرهابيي���ن 
المقب���وض عليه���م، فف���ي الم���وال 
بعض التعديل..أسروك يا بدر أحمد 
هش���ول، وا إرهابيا.. فك الله أسركم 
يا مراد الفرنس���ي، ويا طه العيساوي 
التونس���ي، ويا ع���وكل اللحجي، وكل 
أسرانا، يا إخواننا، وا إرهابيا.. وهكذا 

إلى نهاية الموال، وا إصالح،
 وا إرهابيا.

 الحالل والحرام في شرع اإلخوان

 اعذروني.. فقد تآمرنا على الوطن 

لقد حذرنا كثيرًا من انحراف االعالم الرسمي وخصوصًا المرئي وكان تحذيرنا 
نابعًا من الحرص المطلق على نجاح مرحلة الوفاق السياس��ي واتمام التسوية 
السياسية من أجل الوصول الى حق الش��عب في االختيار الحر عبر االنتخابات 
العامة م��ن خالل صنادي��ق االقتراع الحر المباش��ر، ورغم ذلك فقد س��خرت 
قوى معينة س��يطرت على االعالم الرس��مي حقدها وكرهه��ا للوطن بدرجة 
اساس��ية ثم للمؤتمر الش��عبي العام ثم للوحدة الوطنية، ذلك االعالم أس��اء 
 لمفهوم الوف��اق الوطني ثم لحكومت��ه التوافقية وتحول ال��ى أداة مثيرة 

ً
أوال

لالش��مئزاز وحاول الذين أصيبوا بعمى البصر والبصيرة أن يصبوا الزيت على 
النار من أجل اس��تمرار الفتنة وجعلوا من االعالم الرس��مي ف��ي كل الفعاليات 
اداتهم لالثارة، وصل األمر الى التعدي على التاريخ والتحريف الذي أساء كثيرًا 
الى مجد اليمن واليمنيين كافة رغ��م أن تلك العملية الممنهجة التي تجاوزت 
 أن 

ّ
مفهوم الوفاق الوطني ومفهوم التسوية السياسية ومفهوم الوالء الوطني إال

المؤتمر الشعبي العام وكل مكوناته التنظيمية كانوا أكبر من أحقاد الفاشلين 
وكان نقدهم محل احترام وتقدير كافة القوى الوطنية بما فيهم الذين كانوا 

في ساحات الغرور والبخور وخصوصًا الذين يقدسون تراب الوطن اليمني.
إن الممارسات غير السلمية التي ظهرت في وسائل االعالم الرسمية كانت 
مس��يئة ومثيرة للغاية األمر الذي جعل السواد األعظم من الشعب يعبر عن 
سخطه من انحراف الخطاب االسالمي واالرشادي الذي ينبغي أن يحمل رسالة 
الوطن ال��ى كل ابنائه وقد تجاوز األمر الحدود حيث وص��ل األمر الى أن رئيس 
الجمهورية األخ المناضل الجسور عبدربه منصور هادي- النائب األول لرئيس 
المؤتمر الش��عبي العام األمين العام يدرك خط��ورة ذلك التصرف األرعن من 

البعض ويوجه بضرورة فصل الخطاب وجعله يخ��دم الوطن ووحدته وأمنه 
واستقراره ويعزز وحدة التالحم الوطني بين المؤسسة العسكرية واألمنية 
والش��عب من أجل مواجهة اإلرهاب ودفع المس��اس بقدس��ية الوطن اليمني 
الواحد والعمل على تعميق مفهوم الوالء الوطني في نفوس الناس، وكان لهذا 
التوجيه الحكيم أثره البالغ في نفوس الس��واد األعظم الذين قاطعوا وسائل 

االعالم الرسمية وخصوصًا المرئية منها.
إن االهتمام المطلق بوحدة الخطاب االعالمي واحدة من عناصر بناء الدولة 
وأحد مقوم��ات األمن القوم��ي للدولة وال يج��وز بأي حال من االحوال تس��خير 
االعالم الرس��مي لصالح قوى حاقدة على الوطن وأهل��ه والبد من عودة األمور 
الى نصابها ألن االعالم الرسمي ملك الش��عب كله وينبغي أن يجعل همه األول 
واألخي��ر وحدة الصف وال عالقة ل��ه بالثورية واالنتهازي��ة والمصالح الخاصة 

جدًا، ولذل��ك كان على كل وطني غيور أن يقدم النص��ح األمين من أجل حماية 
الوحدة والوطنية وقدس��ية الوالء الوطني لليمن الواح��د والموحد. إن الصبر 
الذي التزمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصاره خالل الفترة الماضية التي 
سخرت القوى االنقالبية كل مقدرات الدولة ضدهم جعل منه المالذ اآلمن لكل 
ابناء الوطن حيث أدرك الش��عب كله أن صبر المؤتمر على ذلك الجور والحيف 
الذي مورس ضده من قوى الظالم والجهل والتخلف يعني القدرة على التحمل 
من أجل سالمة الوطن ووحدته وأمنه واس��تقراره ألن الوطن أكبر من الجميع 
وأعظم م��ن تحمل األذى ولذلك فإن الش��عب كل الش��عب بما في��ه من القوى 
الوطنية غير المنضوية تحت مظلت��ه التنظيمية يكن له االحترام والتقدير 
وتجد الش��ارع اليوم ينادي في كل مكان بضرورة تعزيز الثقة بالمؤتمر ألنه 
أثبت أمام االستهداف الممنهج أنه إرادة شعبية قادرة ومقتدرة وفكر وطني 
متجدد ال تهزه االعاصير وال تؤثر في��ه الزوابع وال تنال من وحدته وتالحمه 

سموم التفرقة واالكاذيب.
ومن أجل كل ذلك ونحن نحتفل بأعظم انجازات المؤتمر وكل شرفاء الوطن 
اليمني الكبير وهو اعادة لحمة الوطن في 22 مايو 1990م حيث نال الشرف 
العظيم من خالل زعيمه ورئيسه األخ المجاهد األكبر علي عبدالله صالح عندما 
رفع علم الوحدة في مدينة عدن ثغر اليمن الواحد أن نتقدم بعظيم التهنئة 
الى الشعب والقوات المسلحة واألمن، والى فخامة األخ المشير عبدربه منصور 
هادي الذي يخوض المعارك ضد اإلرهاب ومن أجل حماية الوحدة اليمنية والى 
صانع المج��د الكبير علي عبدالله صالح وكل الش��رفاء، وكل عام والوطن بألف 

ألف خير بإذن الله.

د. علي العثربي

المؤتمر وصبره من أجل 
سالمة الوطن

محمد عبده سفيان
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الديمقراطية .. رفض للعنف
 واالرهاب والتضليل والتطرف

 والعنصرية
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

اليمن يحظى بدعم وتقدير واحترام على مختلف 
المستويات اقليميًا ودوليًا وعلينا العمل بكل جد 
واخالص  من اجل اخراج اليمن من دوامة االزمات.

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر- االمين العام

.. > من يتابع مسار األحداث في اليمن في ظل متواليات األزمة 
السياسية التي عصفت بالبلد منذ 2011م الى اليوم يالحظ ان 
مايحدث من افتعال لألزمات وانفالت امني واغتياالت واعتداء 
على مقومات االقتصاد ف��ي البالد وبروز تنظي��م القاعدة الى 
واجهة المش��هد، الش��ك انه مرتب��ط ارتباطًا وثيق��ًا بالمناخ 
السياس��ي، حيث ت��رى بعض األط��راف السياس��ية ان تنفيذ 
االس��تحقاقات التي خرج بها مؤتم��ر الح��وار الوطني اليخدم 

توجهاتها وطموحاتها السياسية االنتهازية.
 وبالتالي فإنهم يعبرون عن رفضهم لالس��تحقاقات القادمة 
من خالل توعية عناصرهم بطريقة غير مباشرة إلثارة الفوضى 
وخلق األزمات وتحريك عناصر القاع��دة للقيام بهجمات على 
الجيش واالم��ن من أجل ادخال البلد في نف��ق مظلم وصراعات 
التنتهي، رغبة في اجهاض أي تقدم في المسار السياسي لتنفيذ 
االس��تحقاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، والشك ان 
هذا األمر اليصب في مصلح��ة البلد وإنما يخ��دم قوى الصراع 

وتجار الحروب،.
ولعل مايحدث من مع��ارك طاحنة يقوم به��ا أبطال القوات 
المسلحة واألمن ضد عناصر القاعدة االرهابية في ابين وشبوة، 
ماهي إال صورة من صور الرفض السياس��ي لهذه االطراف التي 
تريد من خالل تحريكها لعناصر القاعدة فرض أجندة معينة 
على القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي 
من أجل تحقيقها لهم بما يخدم توجهاتهم وسياساتهم، اال ان 
الموقف الشديد الذي ظهر به الرئيس هادي من خالل تصميمه 
على استمرار الحرب على االرهاب وضرورة استئصال شأفته من 
مختلف مناطق اليمن اضافة الى االلتفاف الشعبي حول الرئيس 
والقوات المسلحة في معركتهم ضد االرهاب كان له األثر الكبير 
في ظهور هذه األصوات السياسية إلى العلن من خالل الهجوم 
اإلعالمي والسياس��ي ض��د الرئيس عبدربه منص��ور هادي في 
الكثير من المنابر االعالمية التابعة لهذه األطراف السياسية.

 والش��ك ان هذا الهجوم على الرئيس هادي يعبر عن حقيقة 
هذه القوى التي تقف مع عناصر تنظيم القاعدة في صف واحد 
كما يكشف عن الجهة التي تقف وراء افتعال األزمات واالنفالت 
االمني والتي اصبحت معروفة لدى أبناء الشعب.. ومن هنا وأمام 
هذا المشهد الضبابي والعبثي الذي يخيم على الشعب اليمني 
ف��إن على الرئي��س عبدربه منصور ه��ادي اتخاذ قرار ش��جاع 
وتاريخي أمام ش��عبه وأمام التاريخ من خالل قيامه بكشف كل 
المتورطين والمساندين لتنظيم القاعدة رسميًا سواء أكانوا 
جهات سياسية او اشخاصًا او جهات خارجية دولية او اقليمية، 
كما يجب على الرئيس كش��ف الكثير من الملف��ات التي مازالت 
طي الكتمان لديه واهمها ملف االغتياالت ومن يقف وراء هذه 
العملي��ات، اضافة الى ملف��ات افتعال األزمات وض��رب انابيب 
النفط والتي الش��ك ان الرئيس هادي يعلمها ويعرف الجهات 

التي تقف وراءها.. 
واعتقد أنه سيدخل التاريخ من أوسع ابوابه وسيزيد التالحم 
الشعبي حوله اذا قام بكشف هذه الملفات واظهارها للشعب، 
بعيدًا عن الحس��ابات السياس��ية الضيقة، مالم فإنه س��يكون 
مس��اهمًا في معان��اة هذا الش��عب اذا لم يقم به��ذه الخطوة، 
وانا اعتقد ان الظروف مهي��أة أمام الرئيس التخاذ هذا القرار 
وسيكون الشعب حصنه الحصين ودرعه الواقي لصد أي رد فعل 

قد يخشاه عند اتخاذ مثل هذا القرار.

سمير النمر

ملفات
 على الرئيس 

كشفها 
للشعب

يواصل أبطال القوات المسلحة واألمن الحرب 
ضد عناصر الش��ر واإلرهاب إلنقاذ شعبنا من 
أولئ��ك اإلرهابيون الذين يرتكب��ون جرائمهم 
ويذه��ب ضحيتها المئ��ات من أف��راد القوات 
المسلحة واألمن والمواطنين األبرياء، والمؤسف 
أنه وفي الوقت ال��ذي يحقق فيه أبطال الجيش 
واألمن االنتصارات الحاسمة على تلك العناصر 
اإلرهابية، إذ بنا نتفاجأ بأن هناك من يطالبون 
بوقف العمليات العسكرية ويصفونها بالحرب 
العبثي��ة وعمليات قتل خ��ارج القانون ومنهم 
القيادي في تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن 
عبدالوهاب الديلمي صاحب الفتوى الشهيرة 

في حرب صيف 1994م..
 ها هو اليوم يصف الحرب على اإلرهاب وقتال 
اإلرهابيين بالحرب العبثي��ة ويطالب بوقفها 
ومثل��ه القي��ادي اإلخوان��ي في ح��زب اإلصالح 
محم��د الحزم��ي ال��ذي يع��ارض الح��رب ضد 
اإلرهابيين وهدد وتوع��د رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي بالويل والثبور 
وعظائم األمور ألنه رفض زج الجيش في حرب 
ضد الحوثيين. إذا كان اإلخوان المس��لمون في 
اليمن يعتبرون الحرب ضد اإلرهاب بأنها حرب 
عبثية وهو قتل خارج القانون والش��رع فماذا 

يس��مون تلك األعم��ال اإلرهابية بالس��يارات 
المفخخ��ة وجرائ��م االغتياالت الت��ي يرتكبها 
أولئك اإلرهابي��ون والت��ي تطال أبن��اء القوات 
المس��لحة واألم��ن والمواطني��ن وتس��تهدف 
زعزع��ة األم��ن واالس��تقرار وتروي��ع اآلمنين 
وإلح��اق الض��رر بمصال��ح الش��عب والوط��ن 
اليمني وسيادته واس��تقالله؟ فهل يعتبرون 
تل��ك األعم��ال اإلرهابي��ة جه��ادًا في س��بيل 
الل��ه؟.. ومنها مذبح��ة ميدان الس��بعين التي 
استش��هد فيها حوالي ثالثة وتسعين جنديًا 
من أفراد قوات األم��ن الخاصة وإصابة أكثر من 
مائتين ي��وم 21ماي��و 2012م أثن��اء أدائهم 
البروف��ات النهائي��ة للعرض العس��كري الذي 
كان س��يقام في الي��وم التالي بمناس��بة العيد 
الوطني للجمهورية اليمني��ة، وكذلك العملية 
اإلرهابية التي استهدفت طلبة كلية الشرطة 
والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرين طالبًا، 
وكذل��ك العملي��ة اإلرهابية التي اس��تهدفت 
مستشفى الدفاع بالعاصمة صنعاء وقيام أولئك 
اإلرهابيين بقتل كل من صادفوه في طريقهم 
من أطباء وممرضي��ن ومرضى ونس��اء وأطفال 
بتلك الطريقة البشعة.. هل يعد ذلك جهادًا 
في سبيل الله وهل يعتبرون العملية اإلرهابية 

التي استهدفت أفراد النقطة األمنية يوم 24 
مارس الماضي في مديري��ة الريدة بمحافظة 
حضرموت وأودت بحياة عشرين فردًا والذين 
كانوا ي��ؤدون واجبهم ف��ي النقط��ة والبعض 
يؤدون ص��الة الفج��ر والبعض اآلخ��ر نائمون 
فه��ل تلك الجريم��ة جهاد وكذل��ك العمليات 
اإلرهابي��ة الت��ي اس��تهدفت المنطقتي��ن 
العس��كريتين في ع��دن وحضرم��وت وعددًا 
من المرافق والمعسكرات والنقاط العسكرية 
واألمني��ة والت��ي راح ضحيته��ا العش��رات من 
القتلى والجرحى، باالضافة إلى جرائم االغتياالت 
الممنهج��ة الت��ي طال��ت أع��دادًا كبي��رة م��ن 
أبناء الق��وات المس��لحة واألمن والسياس��يين 
والمواطني��ن وعلى وج��ه الخص��وص قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. هل يعتبرونها 
ايضًا جهادًا مقدسًا في س��بيل الله ورفع راية 

االسالم والمسلمين؟
أفيدون��ا يا من تس��مون أنفس��كم )علماء(.. 
هل ما يرتكبه اإلرهابيون من تنظيم القاعدة 
وأنصار الش��ر من جرائم بشعة هي حالل وتتم 
وفق��ًا للقانون والش��رع »ذب��ح عل��ى الطريقة 
اإلس��المية«؟ أال تخجل��ون م��ن أنفس��كم؟ أال 
تستحون من أبناء الش��عب اليمني؟ أال تخافون 
ذلك اليوم الذي ستقفون فيه أمام الملك العادل 

سبحانه وتعالى؟

ف��ي ع��ام 2011م وبالتحديد في بداية ش��هر فبراير ش��اركنا مع 
أش��خاص ال ندري ماذا كانوا يريدون ولكننا كن��ا نريد الحصول على 
)الوظيفة( وهؤالء المتآم��رون كانوا يريدون تخريب الوطن والزج به 

إلى الظالم والهالك. 
فقد خرجنا ضد )الزعيم صالح( نطالب برحيله وكانت نيتنا صافية 
وكنا مغررًا بنا ال نفقه ش��يئًا وال نعرف أس��اليبهم القذرة التي قاموا 
بتنفيذها ع��ن طريقنا وأصبحنا كأس��لحة لهم وكأحجار الش��طرنج 
يحركوننا كيفما يشاؤون، ولألسف لقد صحونا من سباتنا بعد ما قمنا 
بتدمير الوطن وتمزيقه وتسليمه على إناء من ذهب لهؤالء المرتزقة 

ذوي )اللحى الطويلة والشمس المحرقة لكل ماهو جميل(.
 فقد قلنا ل��ه )ارحل( وال ندري أنه كان عل��ى فوهة بركان إن تزحزح 
من عليه انفجر البركان وغرق الوطن وأصبح أش��الء بأيدي أش��خاص 
يتاجرون به كسلعة.. وها نحن نرى اليوم غياب المشتقات النفطية 
بعد أن كانت متوافرة ونرى الطوابير التي يزيد طولها عن )كيلو متر( 
ألجل الحصول عليها وبعض السماس��رة يقومون ببيعها في السوق 
الس��وداء ويحرمون المواطن منها بأوامر من أصحاب الكراسي الجدد 
الذين يري��دون أن يدمروا كل ما قام الس��ابقون ببنائ��ه ألجل الوطن 

والمواطن.. 
يا أس��فاه على ما فعلن��ا ونحن ن��رى اليوم ح��ال الكهرب��اء )طفي.. 
لصي( فهي تشتغل )عش��ر دقائق( وتطفي )ساعتين( بعد ان كانت 
في الماضي أرحم لو طفيت في اليوم كله )س��اعة أو س��اعتين( فقط 
واآلن العكس تولع )س��اعة أو س��اعتين( في اليوم كله.. يعني هؤالء 

المرتزقة الذين نهبوا كل شيء 
منا يقومون بمجازاتن��ا والوفاء 

بما قالوه لنا..!!
إنن��ا ف��ي قم��ة الخج��ل ألنن��ا 
صدقنا ما قالوه لنا وتكبرنا على 
)زعيمن��ا( ال��ذي كان كل ش��يء 

 في وجوده وأقلها كان موجودًا ش��يء أسمه أمن وأمان، أما اآلن 
ً
جميال

تمش��ي وأنت خائف من  ان تجزع غلطة في أي ش��ارع وما يحصلوا لك 
غريم .. كنا نمشي براحتنا في آخر الليل ما تخاف من أحد، واآلن تمشي 
 ال تحصل لك طلقة من أي مكان . فنتمنى 

ً
كالسارق تتلفت يمينًا وشماال

لو أننا متنا قبل أن خرجنا نطالب برحيلك أيها الزعيم واألب المناضل/ 
علي عبدالله صالح فقد كنا عائشين بخير بوجودك وتحت ظلك ..وها 
نحن اليوم ليس��ت لنا أي كرامة.. ومن يتآمر على وطنه فهذا جزاؤه، 
ونحن نستاهل كل ما يحصل لنا فنحن سبب أنفسنا ولم نستمع للمثل 
القائل )إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم( ونحن لم 
نرع النعمة التي كن��ا فيها فزالت.. ولكننا نادم��ون ألننا قمنا بالتآمر 

عليك وعلى الوطن.
 أرج��و أن تعذرني س��يدي الزعيم وقائدي حامي ه��ذا الوطن/ علي 
عبدالله صالح فقد خيبنا ظنك ولكنك كن��ت أكبر من الجميع، وأثبت 
حب��ك لوطن��ك ألنك ت��دري بهؤالء م��اذا س��يفعلون بع��دك بالوطن 
والمواطن ولكنك ستظل في قلوبنا وسيظل حبك راسخًا بيننا طول 

العمر، وإننا نلتمس منك العذر والسماح أيها الزعيم .

ايهاب االنسي


