
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إب��ان الثورة 
اإليرانية بقيادة الخميني ضد حكم الشاه، ظهر بقوة مفهوم 
التشيع السياسي، فالساسة ووسائل اإلعالم المؤيدة للثورة 
الخمينية يعتبرون ثورة الخميني »معتنق المذهب اإلثنى عشري« 
ثورة إسالمية ستعيد لإلسالم قوته ضد االستكبار العالمي بقيادة 
أمريكا وضد األنظمة اإلسالمية المؤيدة لألمريكان، وبالمقابل 
تصدى الولئك ووسائل إعالمهم ساسة وانظمة يهاجمون الثورة 
الفارسية العنصرية ومذهبها اإلثنى عشري المتطرف ضد غالبية 
المسلمين السنة فحدث الشق العميق بين المسلمين وقد ظهر 
ذلك جليًا في صراع المصالح الشيعية اإلثنى عشرية والسعودية 
الوهابية في العدوان الغاشم على شعبنا اليمني وتحت ذريعة عودة 
الشرعية ووقف المد اإليراني في اليمن بقيادة الحوثيين الروافض.
وم��ا يهمنا هنا ه��و المفهوم السياسي ال��م��ت��داول على ألسنة 
اإلعالميين والساسة »لدول العدوان ومؤيديهم« من أن الزيدية 
هم جزء من الشيعة الروافض المؤيدين لإلثنى عشرية وللسيطرة 

اإليرانية على اليمن.
فإذا ما تعرفنا إلى المفهوم اللغوي لكلمة التشيع فهي تعني 
المحب أو المحبين للنبي وآله، وهذا يعني بالتأكيد أن كل المسلمين 
هم شيعة، فمن من المذاهب اإلسالمية ال يحب ويقدر ويحترم 
ويجل النبي وآل��ه الطيبين الطاهرين؟ ويكفي المسلمين أنهم 
يصلون على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين في كافة صلواتهم... 
ثم أن اإلم��ام زيد رضي الله عنه كان من خيرة األئمة الطيبين 
الطاهرين الذين أثروا الفكر اإلسالمي باالجتهاد العظيم وسجل 
أعظم موقف ضد انحراف الخليفة هشام بن عبدالملك وحكمه 
الظالم وسجل موقفًا عظيمًا كذلك ضد غالة الشيعة المتعصبين 
من الخوارج الذين التفوا لنصرته ولكنه عارضهم حين سألوه عن 
موقفه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ال أقول فيهما إال 
خيرًا وما سمعت أحدًا من أهلي تبرأ منهما وحين اشتد جدالهم 
معه قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة... وقد كان رضي الله عنه 
موضع غضب غالة الشيعة وموضع غضب األمويين كذلك فالغالة 
خذلوه والظلمة قتلوه »في 25محرم 122ه���«... وظل فقهه 
منارة للعقل والوسطية وحبه آلل البيت والصحابة واضحًا وضوح 
الشمس ورؤيته للحكم والسياسة بين الفاضل والمفضول عادلة 
وبعيدة عن التعصب، ويكفي اإلمام زيد بن علي ومذهبه العقالني 
الوسطي أنه األقرب إن لم يكن المتطابق مع فقه السنة »المذاهب 
األربعة« ويختلف مع اإلثنى عشرية لدرجة أنها ال تعترف بإمامته 
وإمامة والده أيضًا فقد جعل مصدره بعد القرآن كافة األحاديث 
النبوية الصحيحة المروية عن آل البيت وغيرهم من الرواة، وكان 
إجمااًل رضي الله عنه األق��رب في سياسته إلى سياسة جمهور 
المسلمين، يجمع كلمة المسلمين وال يفرقها أو يتعصب ضد 
بعضها... إن شخصيته ومذهبه باختصار رمز لإلمام العادل لكافة 
المسلمين، ومذهبه منارة علم يهتدي بها كل مسلم ومن اي 

مذهب كان.
وخالصة القول فالزيدية بعيدة عن المفهوم السياسي الضيق 
المتداول اليوم عن التشيع المتطرف الذي يحاول غالة السياسة 
الدينية جرها إل��ى خضم ال��ص��راع السياسي اإلي��ران��ي االنتهازي 
والوهابي المعتدي الذي يجتهد كل منهما لجعل اليمن مسرحًا 
ات باطلة هدفها إثارة الفرقة بين المذهب  للصراع المذهبي بادعاء
الشافعي والزيدي، وغطاء سياسيًا قبيحًا لدعوة أولئك الغالة 
الذين يدعون من جوار الكعبة المشرفة الى الجهاد ضد الروافض، 
ويدعون الله كذلك أن يهلك المجوس الكفرة من اليمنيين....
فال حول وال قوة إال بالله، وأسال الله أن يجنب اليمن شر التعصب 
والدعوات السياسية الضالة أيًا كانت طبيعتها، ويجمع اليمنيين 

على كلمة سواء لما فيه خير وأمن وسالمة اليمن.

ال يمكن الحديث عن صناعة محورية للمؤتمر النتفاء ذلك أصاًل 
من حقائق الواقع، ولكن ثمة أسبابًا فرضت هذه المحورية منها ما 
هو موضوعي وجاء وفق تداعيات االحداث ومن نتائجها ،ومنها ما 
كان مرتبطًا بغباء الخصوم، فالمحورية التي أصبحت واقعًا ال يمكن تجاوزه، 
يفترض تشغيلها في اتجاهين مهمين وهما :االتجاه الوطني العام ،واالتجاه 
التنظيمي الخاص بالمؤتمر كتنظيم، ولعل الوعي بها هو الخطوة األولى في 
الصناعة ،وقد تحدثنا في مقاالت سابقة عن موضوع الصناعة وأهميتها ،لكن 
يبدو أنه لم يعد من أحد يقرأ ،أو يستوعب ما يطرح من أفكار، والمشكلة أن 
المجتمع وصل الى حالة التيه وهو ما يطلق عليه اليوم ب�"الجهل المقدس" 
والجهل المقدس هو االستسالم المطلق لنزوات الجماعات الدينية وبحيث 
تصبح مفردات الحياة وتفاعل الواقع في فراغ ال متناٍه، وفي تيه كالذي كان 
في األمم السابقة، وهذه الحالة تنزاح بشكل أو بآخر على المجتمع كله، فلم 
يعد هناك من اهتمام بالصناعة وبالبناء ،ولكن نجد اهتمامًا بصناعة قوالب 
جاهزة، وهي تكرار لنماذج في التأريخ ،ومثل ذلك ال يخدم حركة التطور وال 
يساعد على عوامل النهضة التي تسعى اليها المجتمعات العربية منذ بدأت 

حركة الواقع تتموج وتخرج في المظاهرات والثورات .
لعلي قد تحدثت كثيرًا في ه��ذه الصحيفة عن أهمية البعد الثقافي، 
ومحورية هذا البعد في البعد التنظيمي للمؤتمر، وفي البناء، وفي دوائر 
التطور التي تتكامل مع بعضها لتبدع واقعًا جديدًا، ويبدو أنني أصب ماء في 
رمل الصحراء فال أحد يعي هذه األهمية، وال أحد يدرك األبعاد التي تشكلها 

في الحاضر الذي يديره الجهل المقدس ،فالدين حين يصبح بال ثقافة تصبح 
الحياة والسياسة واالقتصاد والدولة تيهًا، وفراغًا وجوديًا، بدون معنى أو 

قيمة.
العالم الذي يرتبط بمصالح في الجغرافيا العربية يتبع سياسة واضحة 
ويبني استراتيجيات تهدف الى ضمان مصالحه، والحال الذي عليه العرب 
اليوم نتيجة منطقية لتلك االستراتيجيات والسياسات، ويبدو أن العرب من 
الغباء بالمكان الذي جعل منهم دمى تتالعب بها تلك المصالح دون ادراك واٍع 
بمصالحهم، فالجهل المقدس صناعة استخباراتية عالمية تقبلنا واقعها بدون 
سؤال، وسرنا في طريقها دون وعي، وأصبح الوعي غائبًا من جل تفاعالتنا 
اليومية، فنحن نقتل ونرقص على األشالء بفرح المغامر الذي ال يغامر، وبنشوة 

البطل الذي ليس بطاًل، لفقدان المعيارية االخالقية والثقافية .

وأمام ذلك الفراغ الذي ينشد االمتالء تأتي االهمية المحورية للمؤتمر 
لملء ه��ذا ال��ف��راغ كجزء من استحقاقات المستقبل التي تفرضها 

المحورية الوطنية التي وصل اليها . 
فعلى الصعيد الوطني أصبح المؤتمر هو التيار الوحيد الذي يمكن 
التعويل عليه في الخروج من هذه الشرنقة التي قاده اليها الجهل 
المقدس في ظل صراع نفوذه ،وصراع الوصول الى المركزية االقليمية 
،فالسعودية وايران ال يمكن لهما الوصول الى هذه المركزية، وقد 
تنزاح الى غيرهما بعد أن أصبح صراعهما يبتعد عن الصناعة الثقافية 
الحقيقية التي تبدع وجودًا حقيقيًا مؤثرًا في مجرى السياسات الدولية 
،وقد يترك الدم المسال في الواقع العربي أثرًا غير محمود يجعل من تركيا 
ومصر هما البدائل المحتملة، وليس بخاف النشاط الثقافي الذي تصدره تركيا 
في مظهر حضاري الفت للنظر، وعودة األزهر الى تصدر المشهد الديني - 
ولو يبدو هذا الدور خافتًا في ظهوره على استحياء لكنه سيبرز بشكل أكثر 
كثافة خالل قابل االيام - وأمام مثل هكذا واقع يصبح المؤتمر في محورية 
وجوده في المشهد معنيًا بالصناعة، ومعنيًا بصياغة اللحظة الزمنية الفارقة 

في حياة المجتمع اليمني .
لقد أصبح المؤتمر في صدارة المشهد وعليه أن يدرك مسئوليته التأريخية 
والحضارية فقد شاءت له االقدار وإن كان لم يخطط لها أو يحاول صناعتها 

لكنه قدره الذي وضعه الواقع فيه . 

والدّي العزيزين حفظكما الله وامد بأعماركما، اسمحا 
لي ان اعاتبكما عتابًا المعصية فيه، اتذكر عندما كنا 
 من 

ً
اطفااًل حرصتما الحرص الشديد على ان تزرعا فينا جملة

المفاهيم ، وتغرسا في افئدتنا جملة من الثوابت باعتبارها قواعد 
اساسية للعيش الكريم في ظل وطن كريم وشعب اكرم يؤمن 
بنبل المبادئ، ونظام عادل ُوِجد ليؤّمن الجميع افرادًا وشعبًا 

ووطنًا ككل.
اسقيتمانا مبادئ العزة والكرامة، والتزام العمل بإخالص، 
واالتسام بسمات النزاهة والشرف، والتحلي بروح البذل والعطاء، 
واحترام حرية اآلخرين وعدم المساس بها أو مصادرة حقوقهم، 
والتمسك بقدسية الوطن ونظامِه، وااللتزام بلوائحه وقوانينه 
الوطنية، واسقيتمانا ض��رورة السعي ال��دؤوب ال��ى التحصيل 
العلمي كسالح امين لنيل المطالب وتحقيق الطموحات، 
وتهذيب االنفس، ولحماية الحقوق، كونه لغة الفضيلة وحلقة 
الوصل بمختلف الفئات الرسمية والشعبية، وعنوانًا بارزًا للهوية 
الشخصية والحضارة الوطنية، وركنًا اساسيًا لموضوعية المواقف 
وصيانة الحريات، فبِه يعلو الشأن بين المجتمع، وبه ايضًا يعلو 

شأن االمة والوطن بين االمم .
الله...ياوالدّي ما اجمل هذه المفاهيم وتلك المبادئ، ويالروعة 
وبساطة ذلك الزمن الذي عشتما فيه وُسقيتما منه انبل المفاهيم 

واعظم المبادئ..
أعي تمامًا أن ما عشتماه جعلكما حريصين على زراعة مفاهيم 

ومبادئ ذلك الزمن فينا،  وكان لكما ذلك.
لكني اعتب عليكما اليوم قصور رؤيتكما للمستقبل، فنظرتكما  
له كانت ايجابية شمولية لم تأخذ بالحسبان احتماليات التغير 
ال��ذي قد تتغير معه تلك المفاهيم نتيجة لتغير معتقدات 
الناس ومدى تمسكها بضوابط االخالق، وتغير قواعد اللعبة 
واطرافها وثوابتهم بتغير اهدافهم وطموحاتهم، فتتغير 
بذلك منظومة العالقات االنسانية والمجتمعية الرسمية منها 
والشعبية، واخيرًا واألهم تغيرات مفاهيم االنظمة الوطنية 
بتغير مصالح القائمين عليها، خدمة لمصالحهم وتحقيقًا 
الهدافهم وغاياتهم وتجسيدًا لطموحاتهم، فينعكس ذلك 

على الفرد والمجتمع والوطن.
والدّي العزيزين:

أعتب عليكما لماذا اوهمتمانا بأن الحقوق والحرية ال تؤخذ اال 
بالقيم النبيلة واحترام القانون؟.. 

لماذا لم تخبرانا انه سيأتي زمن ال وج��ود فيه للعلم والقيم 
والمبادئ، وانما ستكون فيه القوة الهمجية والبلطجة المتجردة 
من القيم والمبادئ الشرعية والوضعية، وغوغائية الممارسات 
والسلوك واللغة، والتجرد من االنسانية واآلدم��ي��ة هي اللغة 
الوحيدة السائدة لتحقيق الطموحات وحماية الحقوق، ستكون 

لغة اساسية للعزة والكرامة، ووسيلة لصيانة الحريات؟..
لماذا لم تعلمانا ان نتواضع اذا تواضع الجميع، وان نبطش عندما 

يبطش الجميع؟...
لماذا لم توعيانا ان القوانين وجدت لخدمتنا ولكن باالمكان أن 

تصبح ضدنا إذا كنا ضعفاء؟...
لماذا لم تعلمانا أن نسلك ونعيش بنفس آلية النظام السائد 
فنكون بالطجة إذا كان النظام كذلك ونكون نبالء إذا كان كذلك 

ايضًا.
وال��دّي اعلم انكما عشتما في زم��ن سادته القيم والمبادئ 
االنسانية التشريعية منها والقانونية،  لكنكما لم تعلما أو تتنبئا 
انه سيأتي يوم نعيش في كنف أنظمة  تشريعية وقانونية 
بعيدة كل البعد عن مفاهيمكما التي حرصتما على زراعتها 
والتزامنا بها، وان تلك  المفاهيم والقيم ستقف عاجزة امام 
مانتعرض ويتعرض له الوطن، فاليوم تستباح االوطان وتقطع 
اوصالها، وتغتصب الحقوق وتزهق ارواح طالبيها وُيتهمون 
بالعمالة والخيانة العظمى، وتصادر الحريات لمصلحة هيمنة 
وسلطات المتنفذين ، حتى مفاهيمكما السامية تقف اليوم 
عاجزة امام ابسط مقومات الحياة والتي  اصبحت اسيرة لقرارات 
ثلة المتنفذين ويسمح بالبعض الزهيد منها، وبالقدر الذي 
يروق للمتنفذين وسياستهم تحقيقًا الهدافهم وبما يعزز من 
مكانتهم وتمركزهم، ويوسع نطاق هيمنة المستعبد وخنوع 
العبد...فال حقوق اليوم ياوالدّي مع مفاهيمكما النبيلة وال عزة 
وكرامة وهوية وحضارة وحرية مع علمكما الشريف.. فالبلطجة 

لغة العالم السائدة وهي اليوم اساس النظام وروح القانون.
فاعذراني لتشويهي ذكرياتكما المثالية، ولتمزيقي صورة 
طموحاتكما بمستقبل مشرق تمنيتماه ألوالدكما ومجتمعكما 

ووطنكما الذي اغتصبُه الكل من اجل الكل.
اخيرًا : اسمحا لي أن انحني لكما شكرًا وعرفانًا بسيرتكما 
القيمية، والوطنية، والنبيلة، وأن احمد الله أنكما من ذلك الزمن 
وانكما وال��دّي من ُسقيت منهما تلك المبادئ النبيلة السواها، 
وعهدًا علي أن أتمسك واحتفظ بها وانقلها لالجيال عبر االجيال، 
عسى أن يجود الدهر يومًا بما اردتماُه مشرقًا للجميع، وزرعتما 

 لُه.
ً
الجلِه مبادئكما ومفاهيمكما فينا خدمة

خمس صفعات مؤلمة تلقاها مرتزقة تحالف ال��ع��دوان السعودي  
وهم يتسكعون في شوارع الرياض وانقرة والدوحة.. فضيحة بجالجل 

للمسماة "شرعية"..
عامان ونصف واليمن تدمر  والشعب اليمني يقتل على يد تحالف العدوان 
السعودي الذي يضم 17 دولة ارتكب أكثر من 100 جريمة ابادة جماعية تعد 

ضمن جرائم الحرب في القانون الدولي اإلنساني..
عدوان غاشم وحصار ظالم يزعم اعادة شرعية من الشرعية له الفار الخائن 

"هادي"..
قتل ودمر ومزق وهدم وقصف بال رحمة تحت ذريعة اعادة الشرعية..!!

واليوم يطل مجرم الحرب محمد سلمان ليعلن ان العدوان سيستمر لمنع اقامة 
حزب الله آخر في اليمن..

محمد سلمان يكذب نفسه فلم يعد لمصطلح ماتسمى شرعية مكان في 
مبرراته الزائفة..

هذا التصريح يوضح مدى التخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان السعودي 
بسبب فشله وهزائمه وانكساره أمام صمود الشعب اليمني البطل وشجاعة أبطال 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية.. 
 تصريح بن سلمان بقدر مافضح زيف مبررات العدوان الغاشم  والحصار 

الظالم، بقدر ما مثل صفعة قوية مؤلمة في وجه ماتسمى "شرعية"..

الصفعة الثانية هي الصراع الدائر في المحافظات اليمنية المحتلة بين عمالء 
الريال السعودي وعمالء الدرهم اإلماراتي فكالهما مجرد مطية في يد تحالف 

العدوان السعودي ، ويجمعان الجماعات اإلرهابية واالنفصالية.. 
الصفعة الثالثة هي الضغوط الدولية اليقاف العدوان ورفع الحصار وابرزها 
المبادرة الروسية إليجاد حل سياسي في اليمن وهذا يزعج المرتزقة تجار 

الحروب في ماتسمى "شرعية"
الصفعة الرابعة هي تعزيز وحدة الصف الوطني المناهض للعدوان وفشل 

تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في شق الصف الوطني 
الصفعة الخامسة تتمثل في االنتصارات المتواصلة ألبطال القوات المسلحة 

واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل.. 
لقد صارت ماتسمى "شرعية" منبوذة في الداخل والخارج، ألن من تغدى بكذبة 

ماتعشى بها ، وفعاًل حبل الكذب قصير..
لذلك  نقول لماتسمى "شرعية": ال تك��ذبي..

تنوية واعتذار
حصل خطأ في مقال الزميل حسين الخلقي العدد الماضي

حيث نشرت صورة االستاذ مطهر تقي بالخطأ 
فنعتذر للزميلين وجل من ال يسهو

 عبداهلل محمد اإلرياني

عتاب إلى والدّي

  حسين علي الخلقي

التكـــــذبــي!!

  عبدالرحيم الفتيح ٭

قطر واإلخوان وحمار جحا..!!

  عبدالرحمن مراد

محورية المؤتمر في المشهد 
السياسي الوطني

 المكلوم الشيخ/بكيل أحمد مطهر جعلل

أمين محلي الرجم في ذكرى 
رحيله السنوية

العدد:  
)1881(

 30 / أكتوبر / 2017م  
10/ صفر / 1438هـ

13االثنين:  رأي

  مطهر تقي

الزيدية ليست 
شيعية

عام مضى حتى ال���12 من الشهر الجاري على 
رحيل فقيد الوطن القيادي المؤتمري الشيخ 
احمد مطهر جعلل األمين العام لمحلي مديرية 
ال��رج��م محافظة المحويت -رح��م��ة الله عليه- 
والتزال روحه الطاهرة ترفرف بنقائها المعهود 
لتشحذنا بالهمم وتمنحنا الدافع القوي لنمأل قدر 
ما استطعنا الفراغ الذي تركه المرحوم -بإذن الله- 

فينا وفي المجتمع.
لقد ت��رك فقيد ال��وط��ن والمؤتمر إرث��ًا قيميًا 
وخدميًا وتنظيميًا يفاخر به كل من عرفه أو 
عمل معه أو لمس اسهاماته وكل هذا هو عزاؤنا 

بخسارتنا الكبيرة بفقدانه.
نا ذكرى رحيله السنوية لن  وبالتالي فإن إحياء
يكون إاّل باالستمرار في مواصلة مسيرته الخدمية 

ألب���ن���اء م��ج��ت��م��ع��ه، وال��س��ي��ر ع��ل��ى نهجه 
الوطني والتنظيمي ال���ذي رس��خ��ه فينا، 
والتفاعل ال��ص��ادق م��ع معطيات العمل 
الخدمي والتنظيمي والوطني الذي طالما 
حثنا المرحوم على االلتزام به وتوسعته 
وتطويره لتحويله الى عمل تنموي لصالح 
الناس ال��ذي طالما ع��اش المرحوم احمد 
مطهر معهم وبينهم من أجلهم ليكون 

م��ن ذل��ك ال��ن��وع م��ن البشر ال��ذي��ن ال يموتون إال 
باجسادهم أما أرواحهم فتبقى حية في أعمالهم 
وف��ي م��ا ان��ج��زوه م��ن أع��م��ال يستفيد منها أبناء 
منطقتهم وم��ن ك��ان��وا ف��ي نطاق مسئولياتهم 

القيادية المؤتمرية.
وبهذا يقال إن البشر جميعًا يموتون مثل كل 

الكائنات.. وخلودهم بما حققوه من 
أعمال خيرة وأعمال إيجابية مؤثرة 
تنتقل فوائدها ومنافعها من جيل 
ال��ى جيل.. أن��ا ال أتحدث عنه ألنه 
والدي، ولكن ألن بصماته موجودة 
في أوساط المجتمع الذي عاش فيه 
وهو مثلما كان لنا أبًا حنونًا ورحيمًا 
كان أيضًا أخًا وأبًا لكل الذين عرفوه 
وعايشوه ويتحدثون عنه ويتذكرونه من خالل 
أعماله التي تدل على طبيعته اإلنسانية البسيطة 
الطيبة النبيلة ليكون من الذين ينطبق عليهم 
قول »من أحبه الناس أحبه الله« وهذا ما نرجوه 
من الله سبحانه وتعالى أن يتغشاه بظالل رحمته 

وغفرانه.. إنه سميع مجيب.

*ذات يوم قيل إن جحا ذهب لشراء حمار وفي 
السوق تآمر عليه باعة الحمير واع��ط��وه حمارًا 
متغطرسًا ال يقبل احد يمتطيه ، صعد جحا على 
ظهر الحمار فطار الحمار وبسرعة جنونية ولم 
يجد جحا غير ان يتمسك بكل قوته دون ان يتمكن 
من إيقاف الحمار الذي راح ينقل جحا من منطقة 
لمنطقة وفيما الناس يصيحوا ويسألوا جحا إلى اين 
انت ذاهب كان يصيح بأعلى صوته ويرد عليهم إلى 

حيث يريد الحمار ..؟
حكاية جحا تنطبق تماما على اإلخ���وان وقطر 
بهم الحمار ، فال 

ّ
وأمريكا هي السمسار ال��ذي رك

اإلخ��وان فلحوا في مهمتهم وال قطر كسبت بعد 
رهانها على اإلخوان ..!

جرائم اإلخوان تمتد من إفغانستان إلى اليمن مرورا 
بليبيا وسورية والعراق ومصر دون ان نغفل حكاية 
حماس في فلسطين والجرائم التي ارتكبتها بحق 

الشعب والقضية وتأثيرها على مسار القضية ..!
كارثة االمة تتمثل اليوم وتختزل في اتجاهين هما 
) قطر بأموالها ( واإلخوان بجرائمهم حتى يمكن 
القول ان اإلخوان أصبحوا عبارة عن ) بودجاردات 
لقطر ( التي تحاول توظيفهم لتحقيق أهدافها 
الناعمة في دبلوماسية خشنة يصعب بل يستحيل 
إنجاحها او أن تجني قطر من جرائم اإلخوان سوى 
المزيد من الخسائر والعزلة وتأليب ال��رأي العام 
العربي ضدها وض��د سياستها الداعمة لجماعة 

منبوذة من قبل الشارع العربي ..
إن مشروع اإلخوان سقط في المنطقة كما سقطت 
رهانات قطر عليهم وخاب كل من راهن على هذا 

الثنائي وف��ي المقدمة امريكا التي وقعت في فخ 
النصيحة البريطانية بتوظيف اإلخ��وان أو باالصح 
استغاللهم لتحقيق هدف واشنطن بشرق أوسط 
جديد أو كبير وفي كال الحالتين فشلت خيارات 
واشنطن بالوصول لغايتها عبر ومن خالل تحويل 
اإلخ��وان إلى حصان ط��روادة ، ألن جماعة اإلخوان 
التي اعتادت على العمل السري واالنضباط العقائدي 
الصارم وطاعة أمراء الجماعة الذين جهزوا شباب 
الجماعة لتسخيرهم في خدمة مصالحهم وتحقيق 
اهدافهم ،تماما بذات الطريقة التي تستخدمها 
واشنطن مع قطر وقطر بدورها تستخدمها مع 

الجماعة..!
إن ال��ج��رائ��م اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت وت��ق��وم بها 
الجماعة على ام��ت��داد الخارطة العربية وبدعم 
مالي ومعنوي وإعالمي وسياسي من قطر ، تجسد 
استراتيجية ورغبة واشنطن في تحقيق أهدافها 
في المنطقة ، تاكيدا لرغبة واشنطن في حماية 
الكيان الصهيوني ألن كل ما تقوم به الجماعة يندرج 
في سياق تحقيق ام��ن إسرائيل الكبرى وتأمين 
وجودها في المنطقة بل وترسيخ الفكرة والحلم 
ا من تاريخ  الصهيوني ب��أن يصبح وج��وده��م ج��زء
المنطقة وتكوينها التاريخي والحضاري والثقافي 
، ويمكن استنتاج كل هذا بوضوح من خالل أداء 
ومواقف وتصرفات اإلخ��وان فيما يسمى بالربيع 
العربي الذي سعى اإلخ��وان للسيطرة على مساره 
وتحريف اهدافه وحصاد نتائجه وبدعم مالي من 
قطر وتشجيع واشنطن وترقب الصهاينة لجعل 
ثمارمايسمى الربيع العبري إخواني الهوية والهوى 
ولوال مصر وتدخل جيشها والتفاف الشعب حول 

الجيش والعقالء في مصر الذين اسقطوا نظام 
المرشد وبسقوطهم في مصر سقطوا آليًا في كل 
النطاقات العربية ، ليتحول اإلخ��وان إلى مجاميع 
إرهابية في سيناء وبقية األقطار العربية ، فما 
يمارسه ويقوم به اإلخوان اليوم في مصر وسورية 
وليبيا واليمن وبعض النطاقات العربية هو عمل 
إرهابي تدعمه وتموله دويلة قطر والسبب شعور 
قطر بتخلي واشنطن عنها لصالح أط��راف اخرى 
في المنطقة وكما تستغل مثال ) طهران ( حركة 
حماس في فلسطين نكاية بالسعودية ومصر ، فأن 
قطر اليوم تستغل جماعة اإلخوان كورقة تساوم 
بها واشنطن والرياض والقاهرة وإلى جانب ورقة 
اإلخ��وان توظف قطر ورقة تحالفها مع إي��ران في 
هذا االتجاه االبتزازي ، ومع كل ما اسلفنا فان مشروع 
اإلخوان وشرعيتهم انتهت ولم يعد هناك ما يمكن 
االستفادة من هذه الجماعة غير توظيفهم لحمل 
رسائل امنية باتجاه هذا النظام او ذاك كما هو الحال 
مع مصر التي تتلقى رسائل عبر عمليات اإلخوان 

اإلرهابية من هذا الطرف او ذاك ..؟
ت��درك قطر ه��ذه الحقيقة ع��ن اإلخ���وان لكنها 
تحاول استغاللهم إلى أبعد حد وخاصة في سياق 
إعادة ترتيب عالقتها مع محاور التأثير اإلقليمية 
والدولية ، لكن في المحصلة اقول جازما ان مشروع 
وشرعية اإلخوان سقطت ، ورهان قطر على هذه 
الجماعة هو ره��ان الفاقد للحيلة مثلها مثل جحا 
والحمار، ال فرق فاإلخوان مهرولون إلى حيث تريد 
قطر وقطر إلى أن ترضى عنها محاور التأثير ..؟!  

٭ رئيس تحالف »تعز مسؤوليتي«

  عبدالولي المذابي

أبو عفاش

المنزعجون من طارق قتلتهم الغيرة من االنجازات القتالية التي 
حققها في فترة وجيزة من انشاء معسكر الشهيد الملصي الذي 
رفد الجبهات بكوادر نوعية مؤهلة واستطاع ان يحافظ على 
صمود الجبهات ويعزز تواجد الجيش في الحلقات الضعيفة ثم 
عمل بوتيرة الفتة للدهشة لينتقل الى مرحلة التقدم واالكتساح 
للمواقع المهمة التي كانت قد سقطت بيد المرتزقة بسبب االسناد 

الكثيف من القوة الجوية لتحالف العدوان.
بدأ طارق مؤخرًا يواجه مشكلة مع الشركاء في الجبهات دافعها 
الغيرة من تواجد ضباط وجنود الحرس بكثافة في جبهة المخا 
تحديدًا وظهر ذلك في اغفال االعالم الحربي لالنجازات الكبيرة 
التي حققها ابطال الجيش هناك وهو ما جعله يصر على تواجد 
اعالم مساند يوثق بطوالتهم وينصفهم بعد ان شنت عليهم 
حملة من الشائعات واالتهامات تقول انهم في البيوت وال يدافعون 
عن الوطن في حين انهم يتواجدون بكثافة كبيرة في كل الجبهات 

ة عالية. ويؤدون مهامهم القتالية بكفاء
طارق الذي صار اسمه مرعبًا للمرتزقة لم يكن يعرف ان اول من 
سينزعج منه هم بعض الشركاء ولم يكن يتوقع ان تأتي الطعنات 
من الخلف بل كان يعتقد انهم اول من سيفرح بهذه المساندة 
القوية التي لم يلحقها منٌّ او أذى ومع ذلك التزم الصمت واستمر 
في دعم الجبهات وحماية ظهور المقاتلين وظل حلقة وصل لحل 
اي مشكلة يفتعلها اآلخرون غير آبٍه بما يقوله الصغار او يفتعله 

المغامرون من فتنة خلف الصفوف.
تحية لكل من يعمل بمسئولية ويترفع عن الصغائر..

التحية ايضًا للعقيد خالد شطير قائد معسكر الملصي هذا 
الضابط المحنك الذي ربما لم نسمع عنه كثيرًا النه من الرجال 
الذين نذروا انفسهم للوطن ويعملون بصمت كقائدهم طارق 
صالح، وهناك الكثير من ضباط الجيش والحرس الجمهوري ال 

نعرفهم اال بعد استشهادهم واولئك هم رجال الرجال..
الرحمة والخلود لشهداء الوطن.. 

تحيا الجمهورية اليمنية..


