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حين صعدت ال��ق��اع��دة عملياتها ف��ي ذات نسق 
وأهداف االخوان ضد الجيش قال االخوان إن القاعدة 
هي قاعدة عفاش فقلنا: لماذا إذًا تعارضون حرب 

الجيش ضد القاعدة؟!
لنا أن نتأمل في تعامل االخ���وان مع حالة الصراع 
بينهم والحوثي حين ظلوا يقولون إن��ه قتال بين 
الحوثيين وقبائل ومن ثم انتقلوا إلى أنه قتال بين 
الجيش والحوثيين، وكأنه لم يبق إال القول إنه قتال 
بين الشعب والحوثيين.. كما يقولون إن جيشًا شعبيًا 
هو الذي يقاتل انصار الله في الجوف، فإذا االخوان هم 

القبائل وهم الجيش فهم كذلك الشعب. 
إذا السفير احمد علي عبدالله صالح اتهم من قبل 
االخوان بأنه وراء تفجير مسجد دار الرئاسة لالنقالب 
على أبيه فلماذا ال يترك االخوان التحقيقات والقضاء 
والعدالة لتأخذ مجراها..؟ ولماذا أفسدوا القضاء ومنعوا 

العدالة في هذه القضية؟؟
م��ا م��دى معقولية ط��رح االخ���وان أن الزعيم علي 
عبدالله صالح فجر نفسه أو أن نجله وأق��ارب��ه وراء 

تفجير مسجد دار الرئاسة؟؟

ث��م ل��م��اذا ينبري االخ���وان ف��ي تصريح باألصالة أو 
بالنيابة عن القاعدة بأنها لم تكن تستهدف حياة 

األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وه��ل م��ا دون ال��رئ��ي��س ه���ادي م��ن وزارة ال��دف��اع 
ووزير الدفاع وجيش هي أهداف لقاعدة االخوان مع 

شرعيتها ومشروعيتها؟؟
الذين كانوا وراء تفجير مسجد دار الرئاسة هم وراء 
حفر النفق الى أسفل مسجد منزل الزعيم علي عبدالله 
صالح ألنه بات من الصعب بذات الوسائل واألدوات التي 

تعاملوا بها لتفجير مسجد دار الرئاسة!!!
ومن يخترق من داخل دار الرئاسة أو حتى من حراسة 
منزل الزعيم فإنه يستعمل بين أدوات ووسائل تنفيذ 
الجريمة على الشكل القديم في دار الرئاسة أو الجديد 
في منزل الزعيم وف��ي الحالتين سلم ه��ؤالء للدولة 

والقضاء لتأخذ العدالة مجراها. 

مثلما يزعمون أن القاعدة هي قاعدة الزعيم علي 
عبدالله صالح فهم أيضًا يقولون إن الحوثي من جماعة 

علي عبدالله صالح. 
ومع ذلك فهم يناقضون ذاتهم حين المأزق من 
أفعالهم وتفعيلهم.. والحوثية التي قالوا عنها إنها 
جماعة تتبع الزعيم باتوا يقولون إنها من مارست 

حفر هذا النفق. 
ر مسجد دار  اليعنينا من حفر ه��ذا النفق أو فجَّ
الرئاسة، وال��ذى يعنينا ع��دم تعطيل التحقيقات 
والتقاضي لمنع ال��ع��دال��ة م��ن معاقبة ال��ج��ن��اة على 
جرائمهم وارهابهم.. فهل لنا أن نسأل االخوان عن 
الطرف الذي منع العدالة من أن تطال قوى االرهاب 

منذ 2011م..
 ال عالقة لمثلي بمسألة ادانة أو تبرئة أي طرف كان 
ولست في موقع من يحاكم أي طرف.. وقضيتي هي 

تعطيل ومنع العدالة وفي جرائم جسيمة وارهاب 
فاحش ووح��ش��ي ح��دث منذ 2011م واستهدف 
الوطن في حاضره ومستقبله والمجتمع في أمنه 
واستقراره ألن هدف اإلرهابيين هو دفع البلد إلى 

حرب أهلية طاحنة. 
ليس من طرف غير االخوان أفسد و عطل القضاء 
م 

َّ
ومنع تفعيل العدالة وهذه باتت من البدهيات المسل

بها واقعيًا وشعبيًا. 
االخوان ال يستطيعون اصدار فتاوى اخوانية بقتل 
د.جدبان أو د.أحمد شرف الدين كأعضاء لطرف انصار 
الله في الحوار الوطني ومن جمعية علماء االخوان كما 
تسمى برئاسة الزنداني.. و"عفاش استهدف داخل 
مسجد دار الرئاسة ثم إلى مسجد منزله من هذا االفتاء 
المتطرف، وبالمقابل لم نسمع عن افتاء قتل من طرف 
انصارالله كما هو في المواجهات اليتخفى تحت يافطة 

قبائل او غطاء الجيش.  واخيرًا وليس آخر ما يسمى 
جيشًا شعبيًا أال يعني أن القاعدة أو داعش أو غيرهما 
لم تعد إال بين األقنعة واالغطية االخوانية خاصة 
وأن حروب القاعدة منذ 2011م ال تتناغم فقط مع 
الصراعات والحروب االخوانية بل متالحمه كملحمة 

اخوانية. 
فكالهما كان يستهدف ما أسموه بالجيش والحرس 
العائلي، وم��ع التطورات تغير العنوان إل��ى الجيش 
"المتحيوث"ولعله لذلك جاء معظم الضحايا في عملية 
القاعدة األخيرة من قبيلة عذر"حاشد"وكأنها الرد 

على حروب حاشد وعمران التي خسرها االخوان. 
أنني كمواطن من أبناء الشعب سأعتبر الزعيم 
والمؤتمر متواطئون مع االجرام واالرهاب إذا قدموا 
تنازالت أو صفقات قبل تحديد الجناة وكشف الحقائق 
للشعب.. وأحرص على هذا الوضوح في جرأته وقسوته 
ألني أعرف أنه ستمارس ضغوط كبيرة وهائلة داخليًا 
أو خارجيًا لتنازالت وصفقات قبل الوصول إلى تحديد 
الجناة وتقديمهم للعدالة وم��ن ثم ادان��ة الطرف 

السياسي المتورط..

كيف جاءت فكرة النفق من تفجير مسجد دار الرئاسة؟!!
منذ تفعيل محطة2011م واالخوان يتعاملون مع الواقع بالالواقعية والالعقل والالمنطق وذلك ما يجعل التعامل مع هذا الطرف بأي منطق معقول 
صعبًا.  لقد ظلوا يقولون إنه ال يوجد في اليمن ارهاب وزعموا أن الرئيس السابق مارس تهويله للغرب وأميركا كفزاعة، وكان من السهل إخراسهم 
بالقول إنه ال االتحاد األوروبي وال أحد في العالم يستطيع تهويل أو تهوين االرهاب غير أمريكا وذلك مايتجسد في محطتين أمريكيتين 2001م"تهويل،"ثم 

2002م "تهوين".

العقل ال���ذي ُيفترض ب��ه أن يحمل ع��بء المعرفة 
ها بصورة  الوصفية والتاريخية ويعيد غربلتها وبناء
أكثر تفاعاًل مع النظم الحضارية الحديثة أصبح أكثر 
استغراقًا في الماضي وأكثر تعطياًل لقدراته الذهنية 
وقدراته التفاعلية الحضارية الحديثة، ونكاد نراه أكثر 
إيمانًا بهيمنة ثنائية التسلط والخضوع، تسلط الخطاب 
الديني الشارد من سياقه الحضاري، والمنبوذ من مقاصد 
النفعية، والخضوع هو التعطيل الكامل للعقل، ولذلك 
نرى العمليات االنتحارية وقد شردت في كليتها من 
سياقنا الحضاري، ووقع منفذوها تحت خاصية التعطيل 
الذهني والمنطقي، فلم تكن نزوات أمراء الجماعات اال 
تسلطًا ممقوتًا ولم تكن جنان األتباع اال خضوعًا غير 
بصير وغير واٍع بحجم المخاطر وباألثر المترتب على 

الفكرة الدينية أو على المجتمع المسلم.
ومن هنا يصبح الوقوف أمام عبء المعرفة الوصفية 
والتاريخية ضرورة ثقافية وعقائدية وأخالقية حتى 
نتمكن من تحرير الذات المسلمة من تلك الثنائية التي 
وقعت تحت نيرها وظللنا نعاني من ويالتها منذ عقود 
من الزمن وبلغت ذروة نشاطها في مناخات ما ُيسمى 
الربيع العربي.. وفي ظني أن حربنا على االرهاب تبدأ من 
ْنِه اإلشكالية وجذرها وليس في التعامل مع 

ُ
فهمنا ِلك

مظاهرها المدمرة وباألدوات المدمرة ذاتها بل باألدوات 
التي تحرر الذات من رق العبودية وتخرجها من خندق 
الثنائية التاريخية للتسلط والخضوع، ومثل ذلك ال يكلف 
مااًل كثيرًا ولكنه يحتاج نشاطًا ذهنيًا ونقديًا ونشاطًا 
فنيًا وأدبيًا مضاعفًا حتى نجتاز العقبة التاريخية الكأداء 
وبحيث نحدث توازنًا في الكون النفسي للقوى المتصارعة 
في الذات، فتنمية العاطفة الدينية ال تكون على حساب 
القوى العقلية وال الطاقة النفسية، بل بالتكامل والتنامي 
والتفاعل مع الثقافات والحضارات تحت راية الفكرة 
االنسانية الواردة في النص القرآني »عليكم أنفسكم ال 
يضركم من ضل إذا اهتديتم«، ومثل هذا التوجه مبثوث 

في الكتاب المقدس وبصيغ قطعية ال تقبل التأويل أو 
ات المتعددة الظنية، فالواقع أصبح مهيئًا لثقافة  القراء
التعايش وقبول اآلخر وال يمكننا مطلقًا أن نجعل عصرنا 
يعيش حضارة مستقرة وموحدة يشترك فيها الناس 
في المعتقدات والقيم مثل ذلك ال يمكن أن يكون وهو 
ضد الفطرة وضد مقاصد القرآن الكريم، واالشتغال 
على ثقافة التعايش مع اآلخر وثقافة التعدد والحوار 
والتقارب من مهام الدولة والسياسات العامة إذا رغبنا في 
االستقرار، والوصول ليس صعبًا إذا احترمت الحكومات 
والسياسات العامة األدباء والمفكرين وأعادت ترتيب 
شكل العالقة بين الدولة والمؤسسة الدينية وأعادت 
ترتيب المنظومة الثقافية وبحيث تصبح قادرة على 
التفاعل مع معطيات الحضارة الجديدة وق��ادرة على 
إعادة تعريف المنطلقات الثقافية العربية واالسالمية 
بعيدًا عن حقول التشوهات التي حدثت في العقود 

الزمنية التي سلفت.
ونحن في اليمن ما أش��ّد حاجتنا الى مؤسسة دينية 
رسمية تكون جزءًا من السلطة وليس ظاًل موازيًا لها، 
تحتك بالواقع االجتماعي والثقافي وتحاوره وتعيش 
إشكاالته وتبتكر له الحلول ال أن تعاديه وتصطدم 
به، كما يحدث اآلن في كثير من المحافظات.. تنشأ 
هذه المؤسسة بقانون ويكون التمثيل فيها متساويًا 
بين كل الفرق والمذاهب والطوائف، تشرف على الزكاة 
واألوقاف والتعليم الديني والمساجد والضمان االجتماعي 
والبعد االنساني وتقف أمام المعضالت الفكرية والثقافية 
واالجتماعية، وتتحاور فيما بينها لتصحيح المفاهيم، 
وت��ك��ون ه��ي المرجعية الدينية السائدة للتوجهات 
الثقافية والسياسات العامة للدولة وللقرار السياسي، 
ووجودها في صيغتها الشوروية والتوافقية في المواقف 
وال��ق��رارات قد يحد من ظاهرة التطرف والعنف ألننا 
نستنفد طاقاتها االنفعالية في المظاهر االجتماعية 

النفعية للناس.

> علينا أن ندرك حقيقة اللحظة الحضارية والثقافية التي 
نحن فيها، فعبء المعرفة التاريخية أثقل مما نتصور، 
وأصبح المتلقي مفتقرًا الى المعرفة التي يفترضها فيه 
المرسل، فنحن لم نعد نعيش في حضارة مستقرة موحدة يشترك 
فيها صاحب الرسالة »المرسل« والمتلقي في المعتقدات والقيم، ثمة 
متغير حدث، فالواحد قد أصبح متعددًا، وصاحب التأثير في الخطاب 
الديني لم يعد مؤثرًا اال بشكل محدود وبصورة نسبية، والفجوة 
المعرفية تزداد اتساعًا كلما أمعن الزمن في التقدم وتراجعت نظم 
 أو مقتضيًا كما نلمح ذلك 

ً
التعليم وتسارع إيقاع المعرفة وكان مختزال

في تقنية التواصل االجتماعي »الفيس بوك« و»تويتر« و»يوتيوب«.

> عبدالرحمن مراد

مطهر األشموري

بإمكاننا أن نتصور كل جرائم بما فيها الجرائم 
البشعة التي يرتكبها مسوخ العصر، الدواعش 
االرهابية في كل من سوريا والعراق اال هذه الجريمة 
التي ارتكبتها ال��دواع��ش االرهابية في سيئون 
محافظة حضرموت بحق أربعة عشر جنديًا تم 
فصل رؤوسهم عن أجسادهم في ساحة عامة لم 
نكن نتوقعها أو نتصور وقوعها في مجتمعنا وبذلك 
السيناريو والمخطط الدنيئ، فاستفزت هذه الجريمة 
ببشاعتها ووحشيتها مشاعر اليمنيين وضمائرهم 
وحكمتهم التي تهاوت أمام مثل هذه الجرائم البشعة 

والدخيلة على مجتمعنا.
هل يكفي أن نستنفر وحداتنا العسكرية لبعض 
الوقت وتنتهي المسألة عند قتل عشرة واعتقال 
عشرة آخرين من هؤالء القتلة واالرهابيين ومصاصي 
الدماء؟ بالطبع ال يكفي ألننا لسنا أمام أشباح أو حاالت 
طارئة واستثنائية، وإنما أمام بيئة خصبة يتوالد 
 عن العشرات الذين 

ً
فيها المئات من االرهابيين بدال

يفقدونهم في مواجهات الجيش واألمن، بل يجب أن 
ة في مواجهة االرهاب،  يستنفر المجتمع بكل قواه الحيَّ
يجب أن نفهم ونستوعب كنه هذا االرهاب المؤدلج، 
وهذا الذبح واإلجرام الذي يلبس رداء الدين ويتفشى 
في بيئتنا االجتماعية ووعينا الجمعي كالسرطان، 
بوهم الشهادة، والتقرب الى الله والفوز بالجنة، بقتل 
األبرياء من الجنود والضباط والمدنيين، يجب أن نعرف 
حقيقة هذه اللحى الطويلة المجرمة، التي تخفي تحتها 
مراهقين وشواذ وموهومين ومحبطين ودجالين، 
توحدهم غريزة الفناء ونزعة الكره ومتعة القتل ولذة 
العيش خارج العصر بال عقل وال روح وال إنسانية، أي 
في العالم الساحر والفتان الذي يصنعه لهم أمراؤهم 
القادمون من صحراء الوعي القاحل وكهوف تورابورا!

جريمة القاعدة في حوطة شبام حضرموت صدمت 
الشعب اليمني وأفزعته إال أن السواد األعظم منهم 
اليزال وعيهم ملتبسًا وقاصرًا بهذه الجريمة، فمنهم 
من يقف مدهوشًا ال يمتلك تفسيرًا واقعيًا لهذا 
اإلجرام واالرهاب، وال يستطيع أن يتصور أن هؤالء 
االرهابيين هم يمنيون وبشر مثلنا، وإنما يتصورهم 
نوعًا آخر من الكائنات البشرية المتوحشة، وهناك 
من ينفي وجود القاعدة، ويستبعد الدافع الديني 
وراء هذه الجرائم، ويعتقد أنها مجرد تآمر ومخطط 

سياسي، وهناك من يراها سوى مجرد تصفيات ببعد 
جنوبي- شمالي، وهناك من ال يرى في القاعدة سوى 
لعبة ومسرحية أمريكية، ويحمل أمريكا المسؤولية 
فيما يحدث من إرهاب، فعبر هذا اإلدراك المشتت 
والثقوب الموجودة في وعينا الجمعي بحقيقة 
القاعدة، يتسلل االرهابيون وينفذون إلى واقعنا 
ويتوسعون أمام أعيننا، بدءًا من إقامة مركز تحفيظ 
قرآن أو دار حديث، وانتهاًء بإقامة معسكرات ترفع 
العلم األسود وإنشاء إمارات إسالمية مصغرة هنا 

وهناك.
من المؤكد أن هناك إرهابيين مرتزقة ينفذون 
أجندات ومخططات سياسية بتلك الطريقة، كما 
أننا ال نستبعد أن يكون ألمريكا يد في إنعاش 
القاعدة وداعش في سياق مشروعها لشرق أوسط 
ضعيف ومفكك ومتناحر على أسس طائفية ومذهبية 
وعرقية، لكن القضية ال يجب أن نتعاطى معها 
كقضية سياسية فقط أو بنظرية التآمر الخارجي 
على األمة، فهي أيضًا قضية ثقافية ودينية خطيرة 
في واقعنا االجتماعي، فالكثير من االرهابيين وخاصة 
المراهقين منهم، يرتكبون هذه الجرائم بقناعات 
دينية وكجهاد مقدس، هناك خلفية اجتماعية 
ونفسية لالرهاب واالرهابيين وهناك خلفية ثقافية 
وفكرية متطرفة ومأزومة لهذه الجرائم، وهناك 
حواضن تكفيرية مهمتها إعداد الكوادر وتعبئتها 
بثقافة الكراهية وتكفير اآلخرين وإخراجهم من 
الملة، وتقديم اإلسالم في صورة متحجرة ومتخلفة 
ومجرد سيف أو بندقية للدفاع عن العقيدة وجهاد 
أعداء الله من الفرق االسالمية والفكرية األخرى كما 
يتصورون باعتبار جهادهم مقدمًا على جهاد اليهود 

والنصارى.
وفي هذه البيئة يترعرع الدواعش ويتوالد جيل 
القاعدة من األفراد الذين وصلوا الى قناعة فكرية 
واستعداد نفسي لترجمة هذه الثقافة واألفكار 
باالرهاب والقتل والذبح، كما رأينا في حضرموت وكما 
نرى ونسمع في العراق وسوريا وغيرها من المناطق.

أربعة عشر جنديًا يمنيًا ذبحوا في ساحة عامة كما 
تذبح الخرفان، لم يكن هؤالء الجنود في حالة حرب 
أو مواجهة مع القتلة االرهابيين، وإنما كانوا عابري 
سبيل متوجهين الى أهاليهم وأحبابهم وذويهم، 

لم يكن القدر في انتظارهم، بل كان في انتظارهم 
المجرم ج��الل بلعيدي وعشرات من االرهابيين، 
حيث تم اختطافهم وبال رحمة أو شعور باإلثم أو 
وازع ديني أو إنساني، اجتز االرهابيون رؤوسهم، لم 
تثنهم توسالت الجنود، وال صرخاتهم، بتذكيرهم 
أنهم مسلمون، حتى نطق الشهادة لم تثِن القتلة 
 لقول رسول االسالم محمد بن عبدالله: »من 

ً
امتثاال

قال اشهد أن ال إله إال الله.. محمد رسول الله عصم 
دمه وماله وعرضه« وإنما مضى االرهابيون في جرمهم 
البشع وهم يهللون ويقولون »الله أكبر« حاشا لله أن 
يكون هذا دين أو أنه راٍض عن هؤالء وعن فواحشهم 

التي يرتكبونها باسم االسالم.
جميع الدواعش االرهابيين الذين قدموا من كهوف 
التاريخ المظلم ومغارات الجهل والحقد والبداوة 
البشرية، وتسللوا الى حاضرنا على حين غفلة من وعي 
األمة وسباتها المعرفي والعلمي، يهللون ويكبرون 
ويرفعون نفس الشعار االسود ويرتكبون الجرائم 
بنفس الطريقة ومن أجل نفس الحلم أو الوهم وهو 

إقامة دولة الخالفة االسالمية.
م��ا يستوجب م��ن األم��ة العربية التي تتعرض 
ويتعرض وعيها وعقلها ألقسى وأقوى هجمة همجية 
في تاريخها تهدف إلى تخلفها والى تدمير منجزاتها 
وتطورها الحضاري الراهن والعودة بها الى الوراء في 
رحلة تيه وضياع وتخلف حضاري ومدني وانحدار 
أخالقي أن تتيقظ وأن تستنفر كل إمكاناتها وقواها 
وطالئعها التقدمية، لمواجهة هذه الهجمة البربرية 
وأن تتصدى لهذا الفكر الظالمي الذي يتفشى وينمو 
في بيئة خصبة اجتماعيًا وثقافيًا، بإحداث ثورة 
معرفية وتربوية في إعالمها ومناهجها ونشاطاتها 
وأن تقف بحزم أمام كل الحواضن لهذا الفكر الظالمي، 
من مدارس ومراكز وجامعات دينية متطرفة التي 
 مزارع تفقيس لالرهابيين 

َّ
هي في الواقع ليست إال

والقوى الظالمية أعداء الحرية والديمقراطية والدولة 
المدنية وأعداء العقل والعلم والسالم، 

ما لم فإننا سوف نخرج من العصر ونخرج من التاريخ 
الذي يتقدم إلى األمام، ونعود إلى الماضي وكهوف 
التاريخ المظلم على حافلة كبيرة اسمها »السلف« 
وتحت قيادة حكام وأمراء مؤمنين يسمون أنفسهم 

الدواعش والقاعدة.

عن الدواعش وحرفة الذبح المقدس

من الطرف الذي يمنع العدالة إزاء أشنع جرائم مابعد 2011م؟!!

> يا إلهي ما أقبحهم وما أبشع مثابرتهم على ارتكاب الجرائم وممارسة حرفة القتل والذبح 
بإنتشاء ولذة في غاية االنحدار والسقوط اآلدمي إلى ما دون الحيوانية، ما أبشع تبريراتهم التي 
يقرنونها باسم الله والجهاد في سبيل الله، من أين أتوا الى واقعنا بهذه البشاعة اآلدمية وهذا الفكر 
الظالمي المتخلف؟ كيف تشكلوا بهذه القسوة وهذا القبح؟ ثم كيف تجمعوا وتناسلوا من خاليا نائمة 
ثم صاروا مئاٍت ثم ألوفًا تجمعهم روح الشر وغريزة الفناء ونشوة القتل والذبح، لتحقيق حلم أو وهم 

مركزي لديهم اسمه »دولة الخالفة االسالمية«؟؟ محمد علي عناش

كنا نردد بأن حركة التغيير التي ظهرت في بعض الدول العربية 
 االنظمة أو تزحزحها 

َ
سقط

ُ
سقط األوطان قبل ان ت

ُ
ومنها اليمن ست

وهو ما كان.
استدعينا من اجل اقناعهم كتاب الله وسنة نبّيه محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم وعّرجنا على السيرة والتاريخ ودوراته المتعاقبة 
إلى ان استقر بنا المقام بين يدي حضرة المنطق المبجل والذي كان 
يسارع في كل مّرة لنسف إسقاطاتهم ودحض مبرراتهم لكن دون 

جدوى!!
ذقنا األمّرين في سبيل اقناع هذا البعض ممن اعتلك مفردة 
الشارع وتناسى حاجة اسمها المشروع ؛اقناعهم بأن الواقع العربي 

مفخخ بالتداعيات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
 إذا 

َّ
وال يمكن ألية حركٍة تصحيحيٍة تستهدف البناء أن تنجح إال

امتلكت من الروافع األخالقية والشعبية ما يؤهلها لذلك وهو ما لم 
 عن ذلك يجب أن تكون 

ً
يكن،،وأنها -أي الحركة التصحيحية- فضال

مدججة بالمشروع التنويري القائم على الفكر والمنطق ال الشارع 
التثويري القائم على الغوغاء والغائية المفرطة بالمصالح الشخصية 

والحزبية  الدنيئة.
تم فرزنا وفق ابعاد حزبية وشخصية مهترئة؛ مضى اصحابها 
الطحاطيح جدًا في توزيع التهم المعلبة جزافًا، وكنا ال نزيد عن 

قول: سالمًا.. سالما.

وبرغم كل هذه المآالت والخسارات الناجمة عن تلك المغامرات 
الصبيانية الطائشة لك أال تتفاجأ بتدافعهم المسكون بهوس 
التعصب واالنتقام ويتم اتهام حرفك إن صرخ في وجه حماقاتهم 
كما سيتم اتهامه - كالعادة حتى والواقع يؤازره- بجريرة التهويل 
وسيتم تذكيرك -بغباء يستدعي الشفقة - بأن ثورة الباستيل عانت 
هي األخرى كما عانت وتعاني الثورات العربية اليوم وأن المسألة 

مسألة وقت ليس أكثر....
 أن تربت على كتف الزمان مواسيًا، وماضيًا في 

َّ
ما عليك  حينها إال

القول: سالمًا.. السالم!!

ره��ان خاسر

غيالن العماري


