
 مع كل حالة تدافع أو تجدد تنشأ بالضرورة قوة ممانعة تعمل 
على عرقلة مس���ار الجديد وهي حركة وقتية ما تفتأ أن تزول بحكم 
قانون التأريخ وت���آكل القديم وقوة الجديد وطاقت���ه المتفاعلة مع 

لحظتها الحضارية التي هي تعبير عنها.
وما يحدث اليوم في المش���هد السياس���ي الوطني ه���و صراع وجود 
بين قديم يص���ّر على االس���تمرار، وجدي���د يريد أن يرس���م لوحته 
المعبرة ع���ن وجوده في ج���دار الزمن، والحقيق���ة الثابتة أن جدلية 
القديم/ الجديد كثنائية تأريخية مس���تمرة من���ذ ظهور الجماعات 
االجتماعية البدائية وحت���ى ظهور الدولة وفق المفهوم الفلس���في 
والثقافي المعاصر وقد ظلت كحالة تدافعية تسير وفق سنن كونية 
ثابتة، فالقديم في أدواته وآلياته وفي أساليبه الحضارية والثقافية 
ال يصل الى حالة الفناء المطلق ولكنه يعيد إنتاج نفس���ه في حالة من 
حاالت التكيف مع مظاهر الزمن الجديد ثم بعد أمد من الزمن يصبح 
جديدًا، والجديد الذي يطل في أفق القديم في لحظة تأريخية فارقة 
بعد حالة االحت���كاك والتفاعل وحالة االش���باع والهيمنة يتحول الى 
ات  قديم، ومثل تلك الحرك���ة الديناميكية تعمل على تحديث البناء
االجتماعية والثقافية والحضارية وتكون سببًا في التبّدل واالنتقال 
وفي عمليات التغيير التي ينش���دها االنس���ان باعتبار االنس���ان حالة 
وجدانية غير مس���تقرة وغير ثابتة، بل يكاد الثب���ات في حياته أن 
يكون حالة تدميرية مقيتة، وقد م���ّر بتلك الحالة في زمن تاريخي- 
كما تذهب الى ذلك كتب األخبار واألساطير ذات األسانيد التأريخية، 

ويقال حدث ذلك في زمن النبي ذي الكفل عليه السالم.

ولعل أغرب ما يجد المرء هذه األيام هو تشابه 
األدوات، فالذي���ن حملتهم أجنحة االحتجاجات 
الشعبية الى كراسي السلطة كانوا يسخرون من 
القوى الممانعة لهم والتي ترى تطبيع األوضاع 
وعودة الحالة الى نقطة زمنية بعينها هو الخيار 
األمث���ل للحلول السياس���ية، ونراه���م اليوم بعد 
ثورة )21سبتمبر 2014م( يستخدمون ذات 
المبررات وقد تشابه الحال الى درجة التطابق، 
والقضي���ة هنا قضي���ة جدلية تأريخي���ة فالمرء 

يخاف ما يجهل، والذات التي ال تعترف بالموضوع وبالحقائق تقع في 
مهاوي جهلها وغرورها، ولعل الش���عور بهزيمة الواقع يكون باعثًا 
لها على تحديد خيارات الممانعة كوسيلة غير واعية في االستمرار، 
ومن األس���لم لتلك ال���ذات التكيف مع حقائ���ق الواق���ع والتفاعل مع 
شروطه الموضوعية واالنتصار للقضايا الوطنية واالنسانية الكبرى 

ذات التواشج والتفاعل مع حركة الحياة.
ما نذهب الى قوله واليقين به- وقد تكرر قوله مرارًا- هو أن البنية 
الثقافي���ة للمنظومة السياس���ية اليمنية أصبحت قديم���ة وثابتة وال 
يمكن التعويل عليها في إحداث النهوض الش���امل واالنتقال الالزم، 
فتلك البني���ة كانت تعبيرًا عن زم���ن له ظروف���ه ومبرراته وعوامله 
وأدواته، واس���تمرارها مع فقدانها لشروط النش���أة هو التيه بعينه، 
والوص���ول الى حال���ة التيه يعني ش���يوع الفوضى والتب���اس المفهوم 
وغياب المرجعيات والمعايير االخالقية والثقافية والنظم والمبادئ، 

وتلك الحالة عاشتها اليمن في سنينها الخوالي 
ول���م تكن تل���ك الحال���ة - كما يزع���م من ذهب 
الى ثورة 2011م أو قال به���ا- إال تعبيرًا عن 
أزم���ة ثقافية في المق���ام األول ومن ثم تعبيرًا 
ع���ن أزم���ة اجتماعي���ة وسياس���ية لم تش���مل 
ه ب���ل ش���ملت كل المنظومة  المؤتم���ر وحلفاء
السياس���ية واالجتماعية، وق���د دلت تداعيات 
أح���داث 2014م ومتوالياتها على تلك األزمة 
الجوهري���ة والحقيقية، إذ بع���د أن وصل الحال 
الى أفق منس���د، تفجر في صورته النمطية المعروفة التي شهدناها 
في 21 سبتمبر 2014م، فالتيه الذي كان سمة المرحلة الممتدة 
بين فبراير 2011م وس���بتمبر 2014م تح���ول الى ثورة حقيقية 
تعيد ترتيب المفهوم وتمهد المناخات لصناعة التحوالت، وال أظن 
الذين استغرقوا أنفسهم في مربعات التيه يدركون حقيقة ما حدث 
وجوهريت���ه، فالثورة التي تمل���ك الرؤية الصائب���ة لمعيقات التحول 
وتعمل على تفكيكها ومن ثم تهيئة المناخات للبناء، غير تلك التي 
تذهب الى المس���تقبل بأدوات الحاضر والماضي وكأنها تعيد رس���م 

الصورة النمطية للماضي في المستقبل.
وم���ن المهم أن ندرك أن م���ا حدث في س���بتمبر 2014م لم يكن 
يخص فئة اجتماعية وثقافية وسياسية بعينها بل إن ما حدث كان 
حركة طبيعية يفترض بالجميع تشذيب مظاهرها السلبية وتنمية 

االيجابي تمهيدًا للبناء ووصواًل لشروط النهضة وأسبابها.

 كل شيء صار في الوطن اليوم مجهواًل بعد 
أن كان قبل أزمة العام 2011م يسير تحت ضوء 
الشمس وكنا متفائلين بالغد وحياتنا كانت سعيدة 

ال خوف من المجهول الذي نعيش فيه اليوم..
< كل ش���يء في الوطن )وطن الثاني والعشرين 
من مايو( أصبح اليوم عرض���ة للمفاجآت.. حياتنا 
غي���ر آمنة وال مس���تقرة حتى معيش���تنا أصبحت 
محفوف���ة بالمخاطر تن���ذر -وكما قل���ت أكثر من 
مرة- بثورة جياع س���تكون الزلزال الذي س���يأكل 

األخضر واليابس..
< مجه���ول بل مخي���ف وموحش كل ش���يء في 

الوطن اليوم حتى صارت الدمعة ال تفارق أعين الناس 
خاص���ة الذين كما قال الكثير منه���م:« ال مكان لنا في 
األرض غير هذه البالد فيه���ا ولدنا وترعرعنا وكبرنا 

والجميع يحسد علينا األرض الطيبة«..
 مجهول الس���ير في داخل الوط���ن اليوم بعد أن مأل 
المس���لحون األرض والطرق���ات بحق ودون���ه.. صاروا 
يقوم���ون ب���كل حري���ة دون رادع بمهام األم���ن الذي 
تالش���ى دوره بعد أن قمنا بتنفيذ المخطط الخارجي 
المع���روف، مخط���ط إع���ادة هيكلة الجي���ش واألمن 
وتوزيع األس���لحة بمختل���ف أنواعه���ا وأحجامها على 
مجاميع عرفوا بأنهم »لجان ش���عبية« وفي الحقيقة 
هم جماعات تعرف جيدًا من تتبع من يقوم بتمويلها 

وعلى حساب من تصرف األموال لها..
نعم نق���ول ونؤكد والش���واهد عل���ى األرض كثيرة 
نلمسها يوميًا بأننا نعيش بل نتنفس ونسير في ظالم 

مصيره مجهول.. خ���وف وقلق ورعب ووحش���ة هي 
أجندة حياتنا في هذا الوطن منذ أزمة العام 2011م 
التي ج���رى فيه���ا االنقالب عل���ى الش���رعية ومحاولة 
جر البالد إل���ى مهلكة الحرب األهلية ولكن الله س���تر 
واستطاعت القيادة بزعامة علي عبدالله صالح الخروج 
من األزمة وتسليم الس���لطة بكل سالسة وأمان حتى 
بدأنا منذ تلك الس���اعات الفارقة نشهد كل يوم وكل 
لحظة أفعال االنقالبيين المتآكلين فيما بينهم ومنهم 
من قد ه���رب الى خارج الوطن بع���د أن نهبوا خيراته 
وصادروا حتى لقمة العيش من أفواه البسطاء والحليب 
من األطفال والدواء من المرضى والتعليم من الطالب.. 
صادروا كل جميل وتركوا الوحش���ة وعدم االستقرار 
وغياب وانهيار األمن لن���ا.. هربوا بعد هزيمتهم من 
االنقالبيين الجدد الذين يرفضهم الشعب كما رفض 
أس���اليبهم الملتوية في ش���رعية انقالبه���م.. ومنها 

اإلعالن الدس���توري الذي س���يدخل الب���الد في أزمة 
جديدة ال مخرج منه نهائيًا..

الخالصة نقول بل ونؤكد أن على المؤتمر الشعبي 
العام وهو يحضر لمؤتمره العام الثامن أن يستوعب 
كل المجريات والتطورات التي تعيشها البالد اليوم 
والخ���روج بنتائج ملموس���ة وتنفيذية تس���هم في 
الخروج من األزمة، خاصة األزم���ة االقتصادية التي 
تتصاعد يومًا بعد آخر وتقترب من لحظة االنفجار.. 
عل���ى المؤتم���ر الش���عبي الع���ام تحمل مس���ؤوليته 
التاريخي���ة الت���ي يتطلع إليه���ا كل مواط���ن يؤمن 
بريادية وقي���ادة المؤتمر في ه���ذه البالد، وكذلك 
عليه التغلب وتج���اوز كل التحديات والمصاعب التي 
تقف في طريقه وتحاول عرقلة مسيرته الهادفة كما 
جاء في ميثاقه الوطني إلى بناء اليمن السعيد والحفاظ 
على ما بقى من انج���ازات تحققت تحت قيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح.. على المؤتمر الشعبي العام إعادة 
رص صفوف أعضائه وكوادره وأنصاره خلف مشروعه 
الوطني الذي ينتظره الجميع.. خاصة في المحافظات 
الجنوبية والشرقية التي تشهد ومنذ العام 2007م 
محاولة إعادة تش���طير الوطن بع���د أن توحد بفضل 
الله تعالى وإرادة الزعي���م علي عبدالله صالح وقيادة 

المؤتمر الشعبي العام..
الوطن يس���ير اليوم نحو المجهول نحو الكارثة التي 
سندفع جميعًا ثمنها باهظًا.. احذروا يا قيادة وأعضاء 
وكوادر وأنصار ومحبي المؤتمر الشعبي العام من هذا 

المجهول الذي نحن فيه..

أربع سنوات من عذابات الوطن
 القوى السياسية الوطنية هي التي تجعل مصالح 
الوط���ن العليا ف���وق المصال���ح الخاصة، وتق���دم درء 
المفاس���د على جلب المصالح وتمنع حدوث الكوارث 
السياس���ية وتحول دون وقوع الوط���ن ضحية لألهواء 
والرغبات والنزعات المناطقية والمذهبية والحزبية، 
وهي التي ترفض العصبية الجاهلية وتمنع العنصرية 
وتحق���ق المواطنة المتس���اوية وتعزز ق���وة الوحدة 
الوطنية وتحمي النسيج االجتماعي من أية اختراقات 
وتعظم من شأن الوطن اليمني الواحد والموحد بكل 
مكونات���ه الس���كانية والجغرافية وال تقب���ل بالتجزئة 
أو التقس���يم أو التش���طير وتتجاوز الرغبات الذاتية 
وتس���مو فوق الجراحات وتعمل عل���ى حقن دماء أبناء 
الوطن الواحد وتقدم التن���ازالت الواحدة تلو األخرى 
للوطن اليمني الكبير وترقى الى مستوى الوالء الوطني 

الذي هو والء لله رب العالمين ثم لقدسية التراب اليمني الواحد والموحد 
الذي ال يقبل االنشطار والتشظي.

إن المواطن اليمني البسيط والعادي الذي ال ينتمي ألية قوى سياسية 
قد بلغ سن الرشد السياسي وتقدم كثيرًا فكره االستراتيجي الذي يحلم 
ببناء الدول���ة اليمنية الواحدة والقادرة والمق���درة وبات المواطن اليوم 
على علم بتاريخ االمبراطوريات اليمنية الكبرى التي بناها السالفون من 
األجداد والعظماء الذين سجلوا أنصع صفحات المجد واأللق اليماني في 
سفر اإلنسانية، وأصبح المواطن اليمني منذ أحداث 2011م الكارثية 
يرقب حوارات االحزاب والقوى السياسية ويقيم الرؤى والمواقف ويقارن 
بين الماضي والحاضر ويرس���م في عقله الكبير طموحاته المش���روعة 
ويحدد مالمح المس���تقبل الذي تنتظ���ره األجيال القادم���ة ويتوق اليه 
أحرار اليمن، وهو يقف بجدية مطلقة أمام ممارسات االحزاب والقوى 
السياسية ويقارن بين أقوالها وأفعالها ويضع االستنتاجات التي ستحدد 
بدون شك مستقبل تلك القوى السياسية، وقد أصبح المواطن البسيط 
والعادي على علم ومعرفة بمن يخدم الوطن ويقدم الصالح العام على 
الخاص ومن يمتلك من تلك القوى ال���رؤى الوطنية الواضحة والمحددة 
لمالمح مستقبل اليمن الواحد والموحد، وأدرك كذلك القوى االنتهازية 
والنفعية التي ال يهمها وطن وال دولة وال جيش وال أمن وال يهمها سوى 
مصالحها الخاص���ة وهي على أتم االس���تعداد للتفري���ط بالوطن مقابل 

رغباتها الشيطانية وتجارتها الخاسرة.
نع���م ذلك ه���و المواطن اليمني البس���يط حي���ث قادتن���ي الصدف الى 
الحدي���ث م���ع مواطن عادي وبس���يط ف���ي إح���دى وس���ائل المواصالت 
فلمس���ت لديه نضوج���ًا فكريًا في غاي���ة األهمية فقد س���اق لي روايات 
له في أحداث 2011م وتحدث من قلب س���احات التغرير وقال ما هي 
إال أيام وفاق أحرار اليم���ن على وجود قوى انتهازي���ة عنصرية نفعية 
ال تضع قدرًا ألحٍد بق���در ما تخدم مصالحها الذاتي���ة وقال حتى الدماء 

الطاهرة التي س���فكت لم يكن له���ا قدر في 
ميزان النفعيين واالنتهازيين على االطالق، 
بل كانت تلك الدماء وسيلة لفرض رغباتهم 
وأهوائه���م الخاص���ة، وقال م���ا كان يدور في 
كواليس النفعيين واالنتهازيين ال عالقة له 
بالشعارات التي كان المغرر بهم يرفعونها، 
بل أنه كلما أصر المغرر بهم على شعاراتهم 
كلما أذاقوهم صنوفًا من العذاب واالتهامات 

واالذالل التي ال حدود لها.
إن العودة الى تلك المش���اهد الفاجرة تمنع 
المفكري���ن والعابثين في علم السياس���ة من 
تصنيف ما حدث في 2011م بأنه ثورة من 
حيث الش���كل ألنه ش���كل انقالبي وال ينطبق 
عليه أكثر من هذا المعنى، أما جوهر ما حدث 
ف���ي 2011م فإنه أخطر بكثي���ر من اللفظ الش���كلي »االنقالب« ونحن 
بحاجة علمية الى دراسة أحداث الساحات من الداخل ومعرفة مجريات 
الحركة والتخطيط الذي استهدف الوطن اليمني وزوال الدولة برمتها 

والقضاء على مكارم األخالق.
إن إدراك المواطن اليمني البس���يط ألبعاد المخط���ط التدميري الذي 
دشن في 2011م قد دفع باتجاه االعتصام بحبل الله المتين والحفاظ 
على الشرعية الدستورية والتمس���ك بالمؤتمر الشعبي العام ليس من 
أعضائه المدونة أس���ماؤهم في سجالته التنظيمية فحسب، بل من كل 
وطني غيور س���واًء أكان حزبيًا ينتمي الى أي من األحزاب السياسية في 
الساحة الوطنية أو مستقاًل، وربما الذين كانوا قد انخرطوا في الساحات 
وشاهدوا وذاقوا هول الكارثة التي س���يجلبها النفعيون الى اليمن أكثر 
الناس إصرارًا على التمسك بالشرعية الدستورية واالعتصام بحبل الله 
المتين الى جانب المؤتمر الشعبي العام وكل قوى الخير والسالم، األمر 
الذي ضاعف القوة الش���عبية المساندة للشرعية الدستورية وكادت أن 
تخرج عن الس���يطرة التنظيمية باتجاه المواجهة الشعبية مع المغرر 
بهم لوال الحكمة والتبص���ر والتعقل الذي قاد الى تجنب المواجهات مع 
من كانت عقولهم معبئة بالفجور والطغيان والقتل وسفك الدماء باسم 

الجنون الثوري الغادر.
إن على القوى السياس���ية وخصوصًا الذين تجاوزوا مكارم االخالق في 
2011م أن يدركوا بأن الشعب كان حاضرًا في كل صغيرة وكبيرة في 
أقوالهم وأفعالهم التي نالت من الس���يادة الوطنية وأثرت على النسيج 
االجتماعي وسنت س���ننًا فاجرة ما أنزل الله بها من سلطان، وأن ذاكرة 
الشعب الجمعية أحصت كل شيء من ذلك القول والفعل اآلثم، وأنه ليس 
أمامهم سوى إعالن التوبة واإلقالع عن العقوق واالعتذار للوطن ويكفي 
أربع سنوات من الفجور والغدر بالوطن، ورغم ذلك مازال هذا الشعب 
صابرًا ليس من أجل شيء سوى بقاء الوحدة ألنها عز اليمن وأهلها وقوة 

اليمنيين ومجدهم القادم.
إن أربع س���نوات من الغدر بالوطن والكيد والفج���ور كفيلة بأن يعلم 
الناس كافة خفايا المخططات االجرامية الت���ي حاولت القوى المعادية 
للوحدة  اليمنية أن تمررها سواًء من خالل الفوضى التدميرية أو من خالل 
ما عرف بمؤتمر الحوار الوطني أو ما تال ذلك م���ن الحوارات المارثونية 
التي ل���م تكن تصب ف���ي مصلحة الوط���ن اليمني الكبير بق���در ما كانت 
ت���روج ألفكار هدامة اس���تهدفت تمزي���ق الدولة اليمني���ة وزوالها من 
خارطة العالقة الكونية وفي كل مرحلة م���ن مراحل الفجور الذي جلبه 
النفعيون واالنتهازيون في 2011م وحتى اليوم لم يجد الشعب أمامه 
من القوى السياس���ية س���وى المؤتمر الش���عبي العام وكل الذين شكلوا 
الس���وار بالمعصم من مكونات الح���وار الوطني والش���خصيات الوطنية 
م���ن كل االتجاهات الوطنية الذي���ن كانوا حاجز الس���د المنيع الذي منع 
التدخل االجنبي وفّوت على دعاته من الساحات فرصة النيل من السيادة 

الوطنية.
إن على القوى السياس���ية التي انتكست على رأس���ها في وحل الغواية 
السياس���ية أن تكف عن اإلثارة لمشاعر الشعب اليمني الحر وأن تمتنع 
عن الحديث عما يسمى بالثورة أيًا كانت ألن الشعب يدرك أن من يدعي 
الثورة الفاجرة هو من أهلك الحرث والنسل وأوقف عجلة التنمية طوال 
أربع سنوات من االذالل واالكراه الذي صبر عليه اليمنيون كافة حفاظًا 
على سالمة أبناء اليمن ووحدتهم وأمنهم واستقرارهم، ومنعًا للتشظي 
واالنقس���ام، وبات من الواجب على تلك القوى المصابة بالغرور أن تكف 
عن الثورة وتلتزم بالعهود والمواثيق التي صاغوها بإراداتهم ووقعوها 
بأقالمهم أمام العالم بأسره.. األمر الذي ينبغي معه عدم الحديث عن 
ثوري���ة 2011م ألنها فجور، ول���و لم تكن كذلك لما ش���هد العالم على 
عهود ألغامها وتثبيت الشرعية الدس���تورية التي تمثل اإلرادة الكلية 

للشعب اليمني الواحد والموحد.
إن على القوى السياس���ية أن تحترم مشاعر الش���عب والعالم الذي لم 
يعترف بوجود ث���ورة في اليمن غير الثورة اليمنية س���بتمبر واكتوبر 
عامي 62 ، 1963م، وأن تكف نهائيًا عن منهج االنقالبات وأن تلتزم 
بالعهود والمواثيق التي صاغتها بإرادتها ووقعتها أمام العالم وال يجوز 
استغفال عقول البسطاء من الناس، ألن السواد األعظم يدرك تمامًا بأن 
اتكم وعنجهيتكم  أربع س���نوات من العذاب األليم كافية لرفض ادعاء

وفجوركم.
إن القوى السياسية اليمنية أمام فرصة التوبة والكف عن العقوق للوطن 
والعودة الى جادة الصواب والقبول باآلخر والتحاور معه واإليمان المطلق 
بالتداول السلمي للسلطة والنزول عند اإلرادة الشعبية التي تؤمن بآليات 
العم���ل الديمقراط���ي الذي يوصل الش���عب الى حقه ف���ي االختيار الحر 
المباش���ر عبر صناديق االقتراع بعيدًا عن المزايدات والمكايدات، ألنا 
الش���عب أثبت صبرًا عظيمًا من أجل وحدته وس���المة أجيال���ه القادمة 

بإذن الله.
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حمار.. وال »فحامة«

ي
ّ

حّيا الزمان األول

د.علي مطهر العثربي

 كلما تق���دم العمر بالدكتور »باضفع«، صار »يس���لح« 
كثيرا، ومع ذلك يحس���ب أنه »يفكر«، ويقدم للناس معارف 
وارشادات.. واحد »يضفع« بقسم، ويطلع حالف كذاب، وال 
يعتذر أو حتى يس���تحي، و«يضفع« داخ���ل منتدى في قطر 
و«الجزيرة مباش���ر« تنقل ضفعته عن : سنجتثه كما اجتثوا 
ح���زب البعث في الع���راق، وس���نعتقل قياداته، وس���نصادر 
ممتلكاته، وسنحظر نشاطه«.. وسلح »باضفع« سلحته عن 
حصول الرئيس الس���ابق على س���بعة ملي���ارات دوالر دفعة 
واحدة مقاب���ل تنازله عن المخالف الس���ليماني للس���عودية، 
فاس���تحى حزبه، حزب اإلصالح، من هذه الضفعة المسيحة، 
ورد على«باضفع«، بضفعة إصالحية سدت فاه زمنا طويال، 

وبعدها
 خرج«باضفع«، باألمس يقول إن على األقاليم البدء بتقسيم 
نفسها تمام، وتستفتي على الدستور وتعمل قبائل، وتعمل 
شرطة محلية.. ويحسب«باضفع« أن هذا الهراء، وأن تخليط 

المجانين هذا، وأن هذا الضفع في الهواء الطلق تفكيرا
***

واحد س���لفي الحظ أن المصلي الواقف إلى يمينه في الصف 
داخل المسجد أس���بل يديه، فوكزه بمرفقه لكي يضم، فلم 
يضم، ووكزه الثانية والرجل ساكت، والثالثة والرجل ساكت، 
وبعد الرابعة طفح الرجل وصاح: مالك يا أخي أش���غلتنا، الله 
يشغلك، أبطلت صالتي.. وحدثت جلبة، فقال السلفي: بارك 
الله فيك يا أخي، والل���ه ما أردت إاّل النهي ع���ن المنكر، فأنت 
يا أخي قد أس���بلت يديك، والس���نة ضمهما.. قال له: أنا واقف 
بجانبك داخل المسجد بين يدي الله أصلي، وأنت تقول لي نهي 
عن منكر.. نهي عن منكر داخل المس���جد يا حمار غثيتني، 
وتقول لي الضم سنة يا فحامة يا جهبذ، من منعك من السنة، 
ضم.. لم ينزعج السلفي من«يا حمار يا ابن الحمار«، بل آلمته 
»ي���ا فحامة، يا جهب���ذ«، إذ صاح في وجه الرج���ل: تقول علي 
فحامة، أنا فحامة ي���ا قليل األصل، أمانة م���ا فحامة وال جهبذ 

ابن جهبذ إال أنت!
*** 

 ينبغي أن نعترف أن المس���لمين الذين ينفذون العمليات 
اإلرهابية باس���م اإلسالم، مس���ئولون مس���ئولية مباشرة عن 
تش���ويه صورة اإلس���الم، وتعريض المس���لمين ف���ي الغرب 
ألذى المتطرفين الغربيين.. في دول أوربية ظهرت حركة 
جديدة، هي حرك���ة »بيجيدا«، أو »أوروبي���ون وطنيون ضد 
أسلمة الغرب«، تناضل من أجل إبقاء أوربا مسيحية، وتطالب 
المس���لمين بترك أوروبا والعودة إلى بلدانهم، وهذا رد فعل 
على تطرف المتطرفين وإرهاب اإلرهابيين، واتخذ رد الفعل 
أش���كاال أخرى من العنف مثل الهجوم على مس���اجد وهيئات 
إسالمية، كما رأينا في فرنس���ا وغيرها.. وال يختلف األمر في 
الوالي���ات المتحدة األمريكية، فتجد مثال قسيس���ا يدعو إلى 
تنظيم مهرجان لحرق نسخ من القرآن، وسيدة أعمال تدعى 
»جين مورغان«، جعلت شركة بيع البنادق والمسدسات التي 
تملكها في والية أركنساس، »منطقة خالية من المسلمين«، 

حيث ال تقبل أن يكون من بين زبائنها مسلم!!

 يقول بو أمجد علي
ذا الوقت ما شي يختفي والكذب قد حبله قصير 

ى زمان البور والعرض���ه ولي تحت الحسي�ر
َّ
ول

واللي تغطى قده باين للعي���ان

وتكشفت لسرارفي هذا الزمان

ما عذر للحاكم إذا باع الضمير

* * *

اليوم صنعاء تصطلي

بالن��ار والب��اروت والتدمي��ر والقت��ل النك��ير

وأطفال صنعاء والحرائر قد رموهم وسط كي�ر

والح�اكم العربي تغطى له ون�ام

والمرجلة راحت وراح االحت�����زام

يهوين من حكام في هذا المصير

* * *

حّيا الزمان األولي

ة لليمن فيه النصي�ر
َّ
فيه الشهام��ة والمع���ز

ما قد تجرأ علج يتعنطز علينا أو يهاوشنا أمير

حّيا زمن )أحمد علي( أال وحّياهم صق�ور

ال ه�ددوا بالويل خ������لوها ت�دور

واليوم يا قهراه عصرونا عص�����ير

إقبال علي عبداهلل

المؤتمر الشعبي 
والمسؤولية 

التاريخية

علي عمر الصيعري

جدلية القديم والجديد

فيصل الصوفي

زاوية حارة

> عبدالرحمن مراد


