
نعم هناك من يتعمد إش����عال الحرائق بهدف عدم الخروج بسالم 
وأمن من المرحل����ة االنتقالي����ة والتوجه ص����وب بناء الدول����ة المدينة 
الحديثة.. وخير مثال على هذه الحرائق التي تندلع بين الحين واآلخر.. 
محاولة إفش����ال وعرقلة نتائج الحوار الوطن����ي وعرقلة عملية إعداد 
الدس����تور الذي توجهت لجنة إعداده إلى الماني����ا، ناهيك عن المانيا 
وما تتطلبه من نفقات س����ُتدفع من حساب الشعب الذي يزداد وفقًا 
لسياسة حكومة الوفاق التي يقودها فعليًا حزب اإلصالح وباسندوة 

يرأسها شكاًل فقط.. 
أقول ومسؤول عن قولي هذا أمام الله والجميع إننا شعب قبل القيادة 
ندرك من هم مشعلو هذه الحرائق ومن الجهات والدول التي تمولهم 
وماهي أهدافهم القريبة والبعيدة وأقصد األهداف االس����تراتيجية 

من وراء أن تبقى اليمن الذي يحرسها الله مشتعلة. 
نعم نعرف هؤالء وال أخاف إال من الله لو قلت إن حزب اإلصالح وأقصد 
بعض قياداته من الشيوخ القبليين وبعض كبار العسكر المحنطين، 
هم عل����ى رأس هؤالء الذي����ن يقفون وراء إش����عال الحرائق ولكنهم ال 
يدركون أن هذه الحرائق سيأتي يوم وستحرقهم كما حاولوا إحراق 
جسد الوطن.. ألن اليمن مهما حاولت عصابة إشعال الحرائق محروسة 
من الله الذي حرس الزعيم علي عبدالل����ه صالح منهم عندما حاولوا 

إحراقه وقتله في بيت من بيوت الله في أول جمعة من شهر رجب.. 
فشلوا وحرسه الله وأنقذ الوطن والشعب من الهالك واالقتتال .. أقول  
إن مشعلي الحرائق مهما نجحوا اليوم فإن فشلهم قريب جدًا جدًا بإذن 
الله فقط وهذا ما أود أن أقوله في ه����ذا المقال الذي أكتبه والكهرباء 

مقطوعة في معظم مدن عدن..
 إن المؤتمر الش����عبي العام يكبر يومًا بعد ي����وم في عقل ووجدان 
الشعب ألنه لم ولن تكون عناصره من مشعلي الحرائق أو ناهبي قوت 
الشعب أو منتمين إلى جماعات إرهابية ودول معادية يتسلمون منها 
أموااًل مقابل تنفيذ مؤامرة تمزي����ق اليمن إلى دويالت وإخراجه عن 

خارطة الوطن العربي الكبير.. 
المؤتمر الشعبي ومنذ تأسيسه بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح 
وهو يواجه التحديات والمؤامرات من اجل تجنيب الوطن والش����عب 
اليمني كله ويالت الحروب، وس����عى وحقق ما كان الشعب يحلم به.. 
حلم منجز الوحدة التي جعلت اليمن كبيرًا في عيون العالم كله.. أما 
مش����علو الحرائق اليوم فإنهم صغار ويصغ����رون يوما بعد يوم حتى 
يتالش����وا من عيون الش����عب والوطن.. ألن الوطن أكبر من حرائقهم 

ومنهم.
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إقبال علي عبداهلل

زاوية حارة

فيصل الصوفي

الخب���ر ال���كاذب أو الش���ائعة ال يس���قطان أو 
يتب���ددان ويموت���ان بالنف���ي والتكذي���ب عبر 
مص���در يث���ق ب���ه الجمهور فحس���ب، ب���ل إن 
الوسيلة التي تنش���ر الخبر الكاذب أو الشائعة 
قد تتكفل هي نفس���ها بإيجاد أس���باب كافية 
لفض���ح كذبها، وذل���ك عندما تقع ف���ي أخطاء 
غير محسوبة تجعل تصديق الشائعة أو الخبر 

أمرًا عسيرًا.. 
وق���د قي���ل إن األخب���ار الكاذبة والش���ائعات 
يصنعها مخططون، أو مجرمون مستترون أو 
ظاهرون، و أحيانا يصنعه���ا حمقى.. صحيفة 
"أخبار اليوم" أشهر الصحف التي تسبك أخبارًا 

كاذبة وشائعات.
وقد نش���رت أمس خبرا مكذوبًا ونس���بته إلى 
"قيادات مؤتمري���ة"، وفي الخب���ر أن قيادات 
مؤتمري���ة تبن���ت مقترح���ا يتضم���ن اإلطاحة 
بكل من علي عبدالله صالح، وعبدربه منصور 
ه���ادي، وعبدالكري���م االريان���ي، م���ن قي���ادة 
المؤتم���ر، على أن يتم تش���كيل قيادة مؤقتة 
مهمته���ا التحضي���ر النعق���اد المؤتم���ر العام 

الثامن،.
ويقر المؤتمر العام الثام���ن تعديل الالئحة 
الداخلي���ة والنظ���ام الداخل���ي للمؤتمر س���يما 
م���ا يتعلق بالم���ادة التي تنص عل���ى أن رئيس 
الجمهورية هو رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
بحيث يتم إلغاء هذه المادة من النظام الداخلي 

للحزب!
الخب���ر يهدف إل���ى إث���ارة بلبلة ف���ي صفوف 
المؤتمريين، لكن هذا الهدف قد أسقطه صانع 
الخبر الكاذب نفسه، ففيه ما يستحيل أن يكون 
قد صدر من قيادات مؤتمرية، فأي مؤتمري 
ناهيك عن القيادات المؤتمرية يعلمون علم 
اليقين أنه ال يوج���د أي نص في لوائح المؤتمر 

ونظامه الداخلي يقول:
"إن رئي���س الجمهورية ه���و رئيس المؤتمر 
الش���عبي الع���ام".. ولذل���ك فأي مؤتم���ري قرأ 
خبر "أخبار اليوم" س���يقول على الفور:كذابة! 
وما نس���ب لقيادات مؤتمرية هو في الحقيقة 
من صنع محرر أحمق.. وبالمناس���بة مثل هذا 
النص كان موجودًا في النظام األساسي لمؤتمر 
1982، أما كل األنظم���ة واللوائح المؤتمرية 
منذ عام 1990 إلى اليوم فليس فيها مثل هذا 
النص، والذكر الوحيد فيها لرئيس الجمهورية 
هو النص الذي يقول إن المؤتمر العام هو الذي 
يختار مرش���ح المؤتم���ر الش���عبي النتخابات 
رئاسة الجمهورية.. وفي علم الشائعات قالوا 
على المتلقي أن ينظر بعناية في وسائل انتقال 
الشائعة، فقد تكون الوسيلة مبددة للشائعة.. 
ويضربون لذلك أمثل���ة كثيرة ومنها أنه إبان 
الحرب العالمية الثانية أرس���ل جندي أمريكي 
أسير في معسكر ألماني رسالة إلى أسرته ذكر 
فيها أن آس���ريه قطعوا لس���انه.. الرس���الة لم 
يكتبها الجندي فقد كانت تلك  شائعة  كاذبة 
إلثارة الرعب في صفوف الجنود األمريكيين، 
والذي جعلها كذلك هي أن الرسالة كان عليها 
طواب���ع بريدية، بينم���ا المعروف أن رس���ائل 
األسرى إلى أسرهم، ال توضع عليها أي طوابع 

بريدية، فلينتبه األغبياء.

إن التنش����ئة الوطنية القائم����ة على حب الوطن 
وتقدي����س تراب����ه الطاهر ق����د ال يظه����ر أثرها 
الواض����ح إال في االغت����راب وال تنعكس أهميتها 
اال عندما يخ����رج المواطن عن وطنه مهاجرًا إما 
لطلب الرزق أو العلم أو العالج، وفي رحلتي هذه 
العالجية والروحية صادفت نموذجين للمغترب 
اليمني، النم����وذج األول الذي رض����ع حب الوطن 
رضاعة مع حلي����ب أمه فأصبح الوطن بالنس����بة 
ل����ه ممزوج����ًا ف����ي كل خالي����ا تكوينات الجس����د 
الفيس����يولوجية ال تؤث����ر في قدس����يته عوامل 
ة أو انتقاص  التأثير أيًا كانت وال يقبل أية إس����اء

في حق وطنه.
ة الى الوطن   ألنه يع����د أي انتقاص أو أية إس����اء
انتقاص����ًا فاضح����ًا لش����خصيته، بمعن����ى أكث����ر 

توضيح����ًا أن الوط����ن هوي����ة الش����خص الذي 
يحدد مالم����ح الرجولة ويعزز مكارم األخالق، 

ويعطي حق االنتم����اء القدر الذي يفوق التوقع، 
وهذا النموذج يعيش خارج الوطن جسدًا ويبقى 
داخل الوطن روح����ًا وعقاًل ويحظ����ى باالحترام 
الوافر ويناله من اآلخرين التقدير واالحترام غير 
المعهود، وهذا ه����و النموذج الواقعي للمغترب 
اليمني الذي أضحى سفيرًا شعبيًا تجاوز قواعد 
الدبلوماس����ية الحديثة الى األرقى واألعظم في 
تمثيل الوطن أمام الغير وق����دم النموذج الذي 
يحتذى ب����ه ويضرب به المثل ف����ي الحديث عن 

مفهوم الوالء الوطني المقدس.
أما النموذج الثاني فهو الذي لم يحس����ن األهل 
صناعة تربيته، فتلقفته ق����وى الجهل والظالم 

وحشت في رأسه كل ما يتنافى مع مفهوم الوالء 
الوطني، فيظه����ر ضعيفًا هزياًل قاب����اًل للطرق 
والس����حب غي����ر مكترث بم����ا يقال ع����ن وطنه، 
تس����يطر عليه أفكار الظالم والجهل والتخلف 
التي نالت من ش����خصيته وحولتها الى مجرد آلة 
تسير وفق هوى ورغبة الحاقدين على قدسية 
وسيادة الوطن وشموخه، وقوة أثره في الحياة 
العام����ة والخاص����ة وفي صناع����ة مالم����ح الحياة 
الحضارية واإلنسانية التي تخلد الشرفاء والنبالء 
الذين جعلوا من حب الوطن نهج حياتهم ومحط 

أفكارهم ومحل آمالهم وطموحاتهم.
 وهذا النموذج الهزيل هو الش����اذ والنادر جدًا 
في حياة اليمنيين كافة، ومن كان شاذًا في والئه 
لقدسية تراب الوطن فال قيمة له ال أمام الذين 

حش����وا عقله باألوهام والخراف����ة وال أمام الذين 
ة إلى  وجدوا بغيتهم فيه وجعلوا منه أداة لإلساء

الوطن وقدسية االنتماء.
إن إنس����ان اليمن منذ فجر التاري����خ القديم لم 
يقدم للفكر السياس����ي اال الفكر االس����تراتيجي 
المتعلق ببناء الدولة وتعزيز قدراتها ويس����هم 
في تحديد مالمح المستقبل الذي يأمله اليمنيون 
كافة، ألن طموحات آفاق المستقبل المشرقة ال 
حدود لها اال اإليمان بالله ث����م الوطن الذي ذاب 
الشرفاء واألدباء والفالس����فة والعلماء في عشقه 
باعتباره عنوان شخصيتهم التي يفاخرون بها 
أمام الغي����ر، أما الش����اذ النادر فال حك����م له، ألنه 
منب����وذ حتى مم����ن ه����و أداة بي����ده ومحتقر من 

الشعب..
 وهنا يس����جل المغتربون اليمنيون اعتزازهم 
وتقديرهم للمؤتمر الش����عبي العام الذي عمق 
مفه����وم ال����والء الوطني ب����كل أبعاده اإلنس����انية 
والدينية والحضارية وق����دم حب الوطن على ما 
س����واه وجعل من مصلحة الوطن هالة وقدسية 
قدمت النم����وذج الرائد في أوس����اط المغتربين 
اليمنيين األحرار الذين نذروا حياتهم من أجل 

عزة الوطن بإذن الله.

علي عمر الصيعري

د. علي العثربي

م قال بوامجد
ُ
ث

 مسيت البارحة

الوالء الوطني للمغتربين ودور المؤتمر
> الحديث عن االغتراب وإن كان مؤقتًا يعطي داللة شديدة األثر على نفوس الخيرين 
الذين تجس��د مفهوم الوالء الوطني ف��ي أقوالهم وأفعالهم، والذي��ن يعتبرون الوطن 
هواءهم الذي يتنفس��ون وماءهم الذي يشربون وزادهم الذي يتزودون ولحافهم الذي 
يفترشون ورداءهم الذي يرتدون، بل إن الوطن أصبح الدم الذي يسري في شرايين دمائهم، األمر 
الذي يجعل الحياة اليومية في االغتراب حتى وإن كانت من أجل العالج كلها تقديسًا للوطن، فال 
يغيب عن ذهن المفارق لوطنه ثرى ترابه الطاهر وال تؤثر في قداس��ته وطهره عوامل اإلغراء، 
أيًا كان لدرجة أن يقول الشخص لحالة عاش��ق الوطن إنه مصاب بالسقام ولكنه حب الوطن الذي 

اقترن باإليمان بالله وقوي عوده باالعتصام بحبل الله المتين.

�ُ�����ر وادرس ما ج��رى
ّ
م ق����ال بو أمجد مس����يت البارح�ة ِفك

ُ
ث

في العاصمة صنعاء وفي اقوال من فيها س����مر واال س����رى
وعرف����ت إن الل����ي درى بالتي����س ماه�و كم����ا الل����ي م���ا درى
ويوم ُصْبحت ش����ارق���ة ش����فنا الذي هو ب��اع فيها واشترى

>  >  >
رف مرت وجا الدوباس ينخر في العظام

ُ
َعَبرت سنين الخ

ل والسبب في الراعية ليهي تن��ام والبخس عا«مبروك« دبَّ
هتهم بالشور قالوا لي: تمام والحبل عالغارب مخلينه وإن نبَّ
ده وكل من جاء لها ضربت سالم ����ف فيها زاد عن ح���ُّ

َّ
والش

>  >  >
القال أبو امج�د نصح�����ت الرأس غير انه غل����ب ما ينتص��ح
ب:ما يصح دت جوَّ قد لي حدعش����ر ح���ول ونا أنصح وال زيَّ
مجلس قف������ا مجلس وه����م في س����بي��ق وال مجل����س نج��ح
ما غي����ر حيت����ان البق�ع والفي�د والرغ�������وه ويا ناطح نط��ح

>  >  >
��وه��ا بفعلتهم وزادوه���ا بس����فعتهم عك�����اك

ُّ
واليوم عك

زوا اللقصاب في اآلبار شفط��وا النف�ط ذاك وعتاولتهم غرَّ
��ح من بواخرهم طم���ع ولع���اد ش����ي أس����م���اك

َّ
والبح������ر قل

حي����ا زمن لي فيه عش����نا حيث كان العز زاهر في الس����ماك

>  >  >
القال أبو امجد خزاك الله يا« اإلصالح« ويا س����عف الش�����كع
صر هكذا تلقي من السفعات وما شي خالفها غير الطم��ع
يهل العقول الراجحة في الم��ؤتمر ، يهل الدرك دركه تق�ع
������ل عفاريت الدكك هي والبق������ع

ِّ
با تنصف المظلوم وتعق

تجمع بينهم
 أيدلوجية واحدة

 وأخيرًا أنتمي لهذا الوطن.. أقول إن اليمن لم يشهد ولن يشهد 
ً
بكل أسف ومرارة ألنني أوال

األمن واالستقرار منذ العام 2011م عندما قام الغوغائيون بفوضى لالستيالء على السلطة 
الشرعية.. دون أن يدركوا أنهم انقلبوا على أنفسهم والسبب ليس في عجزنا.

بل هناك من يش��عل الحرائق وكلما حاولنا- وفي المقدمة المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام للمؤتمر - إطفاء هذه الحرائق 
نجد أن هناك من يعمل ويتعمد إشعالها من جديد في أكثر من منطقة ومحافظة في عمران 
ومأرب وصنعاء وعدن وحضرموت وأبين وكذلك الحديدة وتع��ز بل في كل أنحاء اليمن بما 

فيها سقطرى التي ال تعرف من قبل إال الكوارث الطبيعية .. 

من يشــعل الحــرائق ؟! 

ال أمقت أمرًا مقدار مقتي العتبار الفقر عيبًا، وال أنفر من امرئ مقدار نفوري 
ممن يُعيَر اآلخرين بفقرهم، وكأن الفقر عاهة سلوكية.

ثمة صنف من البشر محدودي الوعي والمعرفة، يأتي إليك هامسًا في أذنك:
أمس كان فالن فقيرًا، واليوم بات كذا وكذا.. يقولها بنبرة اقرب إلى اإلدانة .

ال يهمني فقر فالن، وال مال عالن . ما يهمني هو سلوك هذا أو ذاك من الناس، 
مواقفه من )وفي( الحياة، أس���لوبه في التعامل م���ع اآلخرين ومع ماله، اذا كان 
صاحب مال. ال يعيب المرء أبدًا أن يكون فقيرًا، وال يعيبه ان يسعى الي تجاوز 
فقره، بل على نقيض ما يذهب اليه الثرثارون النمامون، فإن التغلب على صعاب 
الحياة، ومنها الفقر وضيق ذات الي���د، مدعاة فخر واعتزاز.. كذلك، ال يعيب 
المرء أن يكون ذا مال. فما يعنينا في المس���ألة أم���ران : كيف جمع هذا المال , 

وكيف يتعامل مع ماله، وهل يملك ماله ام العكس ؟ 
ألن كثيرين، لألس���ف، يصبحون عبيدًا ألموالهم.. ال يهمني الفقر وال الغنى، 
ما يهمني هو المش���وار الفاصل بين األمرين، وكيف تم هذا المش���وار، وما هي 

الوسائل واألدوات التي اس���تخدمها هذا او ذاك في سبيل االنتقال من حال الي 
حال.. 

ال أدين الفقر وال أدين الغنى بل أدين السارق، سواء أكان فقيرًا ام غنيًا، و أدين 
الفاسد سواء أكان معدمًا أم متخمًا، و أدين النمام الذي ال يجيد استخدام لسانه 
إال لذكر عورات اآلخرين ، ناسيًا ان كله عورات، وأن للناس ألسنًا بحسب البيت 

الشهير لإلمام الشافعي رحمه الله.
عرفوا، فإن المرء مخبوء 

ُ
 يقول على بن ابي طالب رضي الله عن���ه: ))تكلموا ت

 من يكلمني، وأعرف ما في قلبه وسريرته من طريقته 
ُ

تحت لسانه((. لذا، أعرف

في الكالم عن )وعلى( اآلخرين.
وحين يذُم أحد أحدًا أخر على مس���معي، فإنني أنفر م���ن الذي َيذم.. وال من 
م , إال إذا كان  المذموم فاسدًا او مفسدًا، حينها أجد عذرًا للمتكلم، وإن 

َ
الذي ُيذ

كنت ال أميل عمومًا إلي أي ن���وع من الثرثرة في حق اآلخرين الغائبين، وأفضل 
أن أقول للفاس���د: ))أنت فاس���د(( في وجهه وعلى مس���معيه، ال على مسامع 
اآلخرين، خصوصًا أن الثرثارين النمامين غالبًا ما يذمون اآلخرين في غيابهم، 

ويمدحونهم في حضورهم، فيصح فيهم القول:  

 
ً
))يعطيك من طرف اللسان حالوة

و يروغ منك كما يروغ الثعلُب((.
على اي حال ,الغنى الحقيقي الدائم هوغنى النفس والعقل، والفقر فقرهما.. 

وثمة من قال ))من ليس في جيبه مال، ليكن في فمه عسل((.

د. محسن حسين العمري

! 
ً
كان فقيرا


