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نشرة دورية توعوية تصدر عن ائتالف طالئع المجد للتغيير– ساحة التغيير -صنعاء
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� -1إ�سقاط النظام الفا�سد بكل رموزه.
 -2العمل مع جميع احلركات الثورية لإجناح الثورة وحمايتها لت�صل �إىل ذروتها املن�شودة.
 -3حل ق�ضيتي �صعدة واجلنوب ح ًال عاد ًال.
 -4تر�سيخ مبد�أ (اليمن للجميع وهو م�س�ؤولية اجلميع).
� -5إقامة دولة مدنية عادلة.
 -6العمل على رفع م�ستوى ال�شعب اليمني علمي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا.
 -7احلفاظ على ا�ستقالل اليمن �سيا�سي ًا وفكري ًا.
 -8احلفاظ على الوحدة اليمنية �أر�ض ًا و�إن�سان ًا.

منظمة شباب من أجل سيادة اليمن تدين استمرار انتهاكات
السيادة اليمنية وتحمل الحكومة كامل املسئولية..
طالئع املجد|تقرير|خا�ص:
عقدت اللجنة التحضيرية لمنظمة شباب من أجل
سيادة اليمن( تحت التأسيس) اجتماعها الدوري بعد
عصر اليوم الثالثاء الموافق /9أكتوبر-2012-م-وفي
اإلجتماع وقفت اللجنة على أهم المستجدات والقضايا
على الساحة الوطنية والتي من أهمها السيادة اليمنية
المنتهكةيومياً.
بدأاالجتماعبتقييمأداءالمنظمةفيالمرحلةالسابقة
والنتائج والمعوقات  ،ومن ثم وضع مشروع مرحلي
لعملها ،وقد أقرت اللجنة..اإلعداد والتنسيق للقاء
التشاوري الذي ستعقده في الشهر القادم وبالشراكة مع
منظمات وحركات وحمالت وطنية شعبية تعمل لذات
الغرض وكذلك المضي في استكمال اإلعداد والتنسيق
للمؤتمرالموسعللمنظمة..
وفي بالغ صحفي صادر عنها أدانت الغارات الجوية

األمريكيةالمتكررةمعتبرةذلكانتهاكاصارخالسيادة
اليمن يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ..و
دعت إلى وضع حد للغارات األمريكية والتي تستخدم
فيها طائرات بدون طيار وأودت بحياة أكثر من ثالثين
يمنيا في أكثر من خمس غارات في غضون أسبوعين
وطالبت الحكومة باحترام " حياة مواطنيها" والعمل
على "الحفاظ على كرامة شعبها وسالمة أراضيه.
وقالت أن على الحكومة مهما كانت ظروفها أن
تحترم نفسها وتحترم حياة اليمنيين وتعمل على
الحفاظ على كرامة وسيادة شعبها وسالمة أراضيه
وفاء بالعهود واأليمان الدستورية والقانونية التي أدوها
عند تقلدهم لمناصبهم وتخرج للرأي العام بنتائج
تحقيق شفاف وصادق عن كل قضية تمس حياتهم
وأمنهم محذرة من اآلثار والنتائج لعمليات وصفتها
باإلرهابالدولي..
وان��ت��ق��دت  .........تتمة صـ 2

�صنعاء  :م�سرية حا�شدة تنطلق من �ساحة التغيري ترف�ض التقا�سم
واملحا�ص�صة يف الوظيفة العامة
طالئع املجد|تقرير|خا�ص:
تحت شعار(ال للتقاسم  ..ال للمحاصة  ..الثورة ليست
غنيمة) خرجت عصر اليوم مسيرة حاشدة لشباب الثورة
بساحة التغيير بصنعاء رافضة للتقاسم والمحاصصة
الحزبية المسيرة انطلقت من ساحة التغيير بالعاصمة
صنعاء و جابت عددا من شوار العاصمة أكدت على
المضي في درب الثورة و االستمرار فيها حتى تحقيق
كافة األهداف التي خرج الشباب و ضحوا بأرواحهم
من أجلها .
كما أكدت المسيرة أن الثورة مستمرة  ،وأن الحق

ال يموت وإن رمت السماء بكل نارها وأثقالها عليه و أن
الحرية ال تصنعها نصف ثورة..كما حمل المشاركون
في المسيرة عناوين وشعارات ثورية منها( شهداؤنا فينا
وفاء يدوم  ..وثورة حتى إسقاط النظام ..لن نكون
قطيعا أو مطايا  ..لن نكون غنيمة واقتسام  ..شهداؤنا
وهج ونار  ..هاماتهم فينا شماريخ عظام  ..لن نلين أو
نستكين  ..حتى لو يعود الشيخ إلى سن الفطام ..الموت
أهون ألف مرة  ..من أن نقاسم اللصوص أفراخ الحمام
 ..ضميرنا أنقى بياضا من بياض الثلج ..شهداءنا أبرار
وأوالد كرام  ..الموت أقرب ألف مرة  ..من أن يستريح
الضيم على  .........تتمة صـ 2

كلمةالعدد

ِجمال املَ ْع َ�صرة
وصلت قوى سياسية جديدة إلى الحكم تحت يافطة الربيع العربي،
وتوقعنا أنها ستغير المعادالت واألدوات التي استند إليها الحاكم المستبد
المثار عليه إبان حكمه ،غير أن شيئا من ذلك لم يحدث ،واألنكى أن
القض...
ايا اإلسالمية التي طالما طرحها هؤالء وانتقدوها بل وثاروا بسببها ضد
األنظمة المخلوعة واستثاروا حماس الشعوب من أجلها  -تبخرت أدراج
رياح المصالح ،وذرتها رياح المقاربات المصلحية.
أصموا آذاننا عن االنتهاكات التي يمارسها نظام االستكبار العالمي
لقد ّ
بحق الشعب اليمني واألمة اإلسالمية ،وعن القتل الهمجي خارج نطاق
وأصموا الدنيا عن (األنظمة العميلة
ّ
القانون بطائراته بدون طيار،
وبشروابعهدجديديحفظلليمنسيادتها،ولليمنيينكرامتهم
والمهينة)ّ ،
وحياتهم ،غير أنهم ما إن أمسكوا بتالبيب الحكم وعيونهم ترنو نحو الغرب
وأمريكا بالتحديد حتى أباحوا كل ما حرموه على غيرهم وضحكوا في ما
تباكوا عليه دهرا طويال من الزمن.
لقد أصموا آذاننا وحاصرونا كتبا وصحفا وجامعات ومراكز بحوث
بإدانتهم لدور (ابن العلقمي) المزعوم بأنه كان وراء اجتياح بغداد عام
656هـ من قبل التتار الذين قضوا على ما بقي في عروق الحضارة العربية
اإلسالمية ،أو على سقوطها تحت األمريكان على يد الجلبي وأضرابه في
2003م ،لكنهم اليوم يهللون للتدخل األجنبي في سوريا مثلما أفتوا به في
ليبيا ،ولن تعدم خرقاء االستعمار الجديد علة كما لم تعدم جدّتها خرقاء
االحتالل واالستعمار القديم ،ويشتد بك العجب لـ(العالقمة والجالببة
الجدد) في اليمن حين يبررون وجود االحتالل الناعم من قبل أمريكا
لليمن ،فيقول قائلهم( :ألمريكا دور إيجابي في استقرار اليمن) ،و(بقاء
المارينز في اليمن أمر مؤقت لمجرد حماية السفارة) ،متناسين أن
يحرم قليله ،وإنه لمن الخزي
كثيره ُ
ُ
حرم
االحتالل مثل الخمر فكما ُ
والعار أن تتواجد القوات األجنبية في صنعاء والعند وفي المياه اإلقليمية
أصموا آذاننا وهم يدرسوننا دروس العزة والكرامة
اليمنية فينبري من ّ
والمجد ،ويحدثوننا عن خالد بن الوليد وصالح الدين األيوبي ،بينما
يتضح في نهاية المطاف أنهم زبانية (أرناط) ،ومشجعو (هنري) وقوادون
لـ(ريتشارد قلب األسد).
 .........تتمة صـ 2

رئي�س اليمن ي�شيد بالغارات اجلوية الأمريكية التحايل على النقاط الع�شرين
تحت هذا العنوان يتحدث الكاتبSCOTT SHANE
في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 29سبتمبر ويقول:
إن الرئيس اليمني أعطى موافقة مطلقة للضربات
األمريكية في بلده خالل زيارته هنا يوم الجمعة معززا
مكانته باعتباره الشريك المفضل في محاربة اإلرهاب.
ونسب إلى الرئيس اليمني قوله :إن الدقة واإلحكام في
ضربات الطائرات بدون طيار أعطتهم نتائج جلية أفضل
منطائراتاليمنالسوفيتيةالقديمة.
وقال :إن األمريكيين يحددون هدفهم بدقة ،وال يقعون
في أي خطأ.
وقال إن أمريكا ساعدتنا بطائراتها ألن سالح الجو
اليمني ال يستطيع تنفيذ مهمات في الليل .وقال :إن دقة
الدماغ اإللكتروني ال مثيل له مقارنة بالدماغ البشري.

اال�ستحمار.
المعاصر
ياسي ُ
الس ّ
أردت أن أُط ّبِق وضعنَا ّ
عندما ُ
َ
والجماعات
َ
السياسي الغابر لألمم
على الوضع ّ
شتركة
َ
عوامل ُم
أن ُهناك ِ
وجدت ّ
ُ
ابقة ،
الس َ
ّ
أهمها :
الشعوب ّ ،
الستحمار ّ
َ
ُذكرني بقول
التكلّم باسم اهلل تعالَى  ،وهذا ي ّ
((سيقرأ
المؤمنين َعلي بن أبي َطالب (ع) َ :
أمير ُ
للجدال،
نف ِ
وص ٌ
نف هلل عز وجلِ ،
القرآن ثالثةِ :ص ٌ
أدرك
لب به أدْرَك))  ،أي َ
وم ْن َط َ
نف للدّنياَ ،
وص ٌ
ِ
َمطلبَه.
العامل :
العلّة من هذا ِ
الشريعَة
تحتمظلّة ّ
وتخديرهم َ
ُ
العامة،
َطويع ّ
ت ُ
يخدم ذلك
 ،وتوجي ُه دالالت الكتاب والسنّة إلى ما ُ

وصرح أن ال قلق من الضربات األمريكية وال آثار
رجعية بسببها ،بينما قال منتقدون وبعض المسؤولين
الحكوميين إنها يمكن أن تزيد السخط ضد األمريكيين
وتغذيالمحاربين.
وذكر التقرير أن تسهيل الضربات األمريكية بدأت في
عهد الرئيس السابق ،لكن المسؤولين األمريكيين وجدوا
السيد هادي شريكا أجدر بالثقة من سلفه المتقلب.
في الثالثاء شدد الرئيس أوباما على االعتراف بالفضل
للرئيس هادي ،وتوجه أوباما لشكره في هامش اجتماع
الجمعية العامة ،وشكره على حماية السفارة األمريكية
وديبلوماسييها في اليمن بعد موجة االحتجاجات ضد
الفيديو األمريكي الجلف الذي يسيء إلى النبي محمد.
ا لضر با ت  .................تتمة صـ 2

◊ فهد�شامي
بذلك فال يُؤنّبه
َ
راض
العامي ٍ
فيكون ّ
ُ
التّطويع ،
الشرع.
ُنافح عن ّ
ُنافح عنه  ،ظنّا أنّه ي ُ
ضميره  ،بل ي ُ
ُ
كيف المخرَج من هذا :
َ
والسعي
األعمى ّ ،
َ
ترك التّقليد
المخرج ُهو ُ
َ
للتدبّر في دَالالت الكتاب والسنّة  ،والحرص على
ُوجه
ُسار به  ،وأين ي َّ
المكلّف أين ي ُ
ليعرف ُ
َ
التعلّم
يصنع
ُ
يتوجه وكيف
عرف كيف ّ
ّم َ
 ،ومتى تعل َ
كان
عة  ،فإن َ
ليكون َّإم ً
َ
اإلنسان
ُ
موقفه  ،فلم يُخلَق
َ
أحق بعقلِه منه وربّما
المجانين ُّ
كذَا  ،فغيره من َ
أنفع!!.
َ
والجهل َظالم)) .
لذلك قِيل (( ،العِلم نُور َ ،

استبشر اليمنيون في الحوار المرتقب والتي
تحضر له اللجنة الفنية المشكلة ،والتي كان
تشكيلها موفقا إلى حد ما مع وجود نقص في
التمثيل لبعض التيارات الوطنية الموجودة ،ومع
ذلك فقد نجحت لجنة الحوار الفنية في تقديم
مقترحات جيدة ،ومن ذلك النقاط العشرون
التي أوصت اللجنة الفنية رئيس الجمهورية عبد
ربه منصور هادي بتنفيذها ،وقد تضمنت أهم
الصعوبات التي يجب أن تعالج قبل الدخول في
أي حوار يمكن أن يعود بالنفع للصالح العام ،وقد
المست اللجنة الحاجة الوطنية الماسة في تلك
النقاط ،ومنها وجوب سبق االعتذار للحروب
العبثية التي شنها النظام السابق وحلفاؤه

اإلسالميون ضد إخوتنا في الجنوب وصعدة،
وإزالةبعضمخلفاتها.
لقد علت على القوم الروح الوطنية ووصلوا
إلى حالة الرشد ولكن لألسف اصطدم رشدهم
هذا بغواية بعض األطراف التي عبثا تجدف
مبحرة خارج السياق الوطني ،وبعيدا عن الحاجة
المجتمعية ،لقد أحست هذه األطراف أن طمعها
المتهور يمكن أن ينتقص منه ،وأن األجندة التي
رسمتها لنفسها باالستعانة بالعامل الخارجي
قد ال يتحقق جميعه ،ولهذا مورست ضغوط
كبيرة ضد الرئيس عبد ربه ليعتذر للجنة
الفنية بأن النقاط العشرين (فوق طاقته) ،ولم
يكتفوا بذلك بل إنهم خوفا من االستمرار في

◊ حمودعبداللهالأهنومي
ذات المنهج التي بدأت تسير عليه اللجنة ضغط
اللوبي المتمحور حول بعض القادة التي تعتقت
استبدادا وفسادا في ا اليمن من أجل تقييد عمل
اللجنة وطموحاتها ،وإذا كان من المفترض أن
يتم دعوة ممثلي الحراك الفاعل في الجنوب
واختيار من يمثلهم فإن المضحك جدا أن قام
الرئيسانقيادالرغباتهذاالفريقالطامعبتلغيم
اللجنةالفنيةمنخاللفتحتوسعةمحسوبةعلى
اإلصالحبدعوىتمثيلهاللحراكيين.
التوسعة الهزلية بيّنت إلى حد كبير الرغبة
اإلقليمية والداخلية في االنحياز إلى طرف معين
في هذا النظام القائم ،الذي يسير في ذات الخطى
ال��ت��ي  .................تتمة صـ 2

الدميقراطية القادمة..والفتاوى
الفرعونية

تجتاح العالم العربي موجة من التشدق بالحرية
والعدالة وكرامة اإلنسان ..إلخ ،وال يرفع الضغط
والسكر إال عندما ترى وحشا دمويا طائفيا يردد
هذه الشعارات بكل أريحية! وال يجد له من يقول:
أنت كاذب منافق ،أنت مع كتم الحرية والتمييز
وهدر كرامة اإلنسان ..ثم يكون مستعدا أن يثبت
له ذلك بالبرهان من تلك األيديولوجية المذهبية
التي يؤمن بها ويعمل على تطبيقها يوما ما ،نعم
على القائل أن يكون على علم قوي بما ينطوي عليه
التراث المذهبي من مضادة لدين اهلل ورحمته وعدله

وصدقه ومعرفته ..إذن فماذا يعني أن يتحدث دموي
عن الحرية والعدالة والكرامة والحقوق والمساواة؟
الجواب :هذا يعني نفاقا بخمسة قرون! وأغلب الناس
وراض بهذا النفاق ،إما من باب مشاركة النفاق
ساكت ٍ
لنفاق آخر ،أو خوفا من ذلك النفاق الذي ال يبقي
مخالفا إال اتهمه بكل القاموس الكاذب الذي يمتلكه،
نعم فهذا النفاق الذي يكتسح العالم اإلسالمي له رجاله
وقنواته وأمواله وألوانه الزاهية.
هؤالء الديمقراطيون الجدد (من الدمويين
المخادعين) يتذاكون بترديد اللغة المألوفة العالمية

◊ ال�شيخ:ح�سنفرحاناملالكي

(ثورة ،حرية ،عدالة ،مساواة ..إلخ) ،ولكنهم من أعدى
أعداء الحرية والعدالة والمساواة.
إذن نحن أمام أزمة صدق وأزمة ضمير ..حتى أنك
ال تكاد تجد إال كاذبا أو ساذجا أو ساكتا.
لقد استطاع الدمويون أن يأخذوا عقول كثير من
الناس وقلوبهم بالنفاق والكذب فقط ..بأن يرضوكم
بأفواههم وتأبى قلوبهم كما ذكر اهلل عن آخرين
ُم إّاًِل وَلاَ
َر ُقبُوا فِيك ْ
ُم لاَ ي ْ
َروا َع َل ْيك ْ
َظه ُ
ْف َوإ ِْن ي ْ
(كي َ
َ
َر ُه ْم
َكث ُ
ُه ْم َوأ ْ
ِم َوَت ْأبَى ُقلُوب ُ
َاهه ْ
ُم ِبأ َْفو ِ
ُر ُضوَنك ْ
ِم ًة ي ْ
ذ َّ
ون ( ................. )8تتمة صـ 2
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تتمات

تتمات

تتمات

كلمة العدد
لقد اتضح أنهم مجرد مهرجين أو لتقل مطربين في
بالط المستعصم العباسي آخر خلفاء بني العباس الذي
كان مشغوال بقيانه ومغنيه عن الدفاع عن بغداد ،ولم يجد
المؤرخون المذهبيون غير كبش فداء افترضوه ودعوه
(ابن العلقمي) ،واليوم يقولون إن السبب في دخول قوات
أمريكية هي هذه المظاهرات ضد السفارة األمريكية.
لقد حركوا المظاهرات الصاخبة يوم أن كانوا خارج
السلطة ضد الرسوم المسيئة ،وندّدوا بالزعامات العربية
واإلسالمية التي لم تحرك ساكنا تجاه ذلك ،وأقاموا
الدنيا ولم يقعدوها حين قرأوا نقدا ألبي هريرة بسبب
مرويات ال تتفق وأصول اإلسالم رواها ،وأشعلوا نار الفتنة
ُجه نقد لصحابي أو
والحرب ،ودقوا طبول الجهاد حين و ّ
تابعي محدث ،وها هو الغرب الذي يبدو اليوم حليفا جديد
الصداقة يعاود اإلساءة بأقذر أسلوب ،لكن هؤالء اليوم
مشغولون بترتيب عالقاتهم االستراتيجية معه ،فلم يعد
النبي محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ذاك النبي الذي
يجب نصرته والذود عن حماه ،لقد كان محمد نبيا يوم
كانت القوى اإلسالمية معارضة ،لكنه يوم كانت سلطة
لم يعد حتى صحابيا وال تابعيا على غرار أبي هريرة أو
كعب األحبار أو معاوية ،بل لم يعد حتى شيخا من شيوخ
دماج تقام الدنيا وال تقعد من أجله.
يا قوم !! ال يعنينا أنكم أدنتم وجود (المارينز) وال
أن انبرت الجهات الدينية المحسوبة عليكم لتعلن
رفضها لهم ،ال يعنينا ذلك ألن األمر بأيديكم ،والسلطة
تحت معاطفكم ،والوظيفة العامة ال تدخرون جهدا في
االستيالء عليها وإقصاء اآلخرين عنها ،فلماذا ال تتخذون
أمرا صريحا بطرد هذ القوات الغازية المحتلة ،أو أعلنوا
أنكم عاجزون وال تقدرون ،وأن الشعب الذي سيهب يوما
لطردهم وإخراجهم سوف لن تواجههوه ،وسوف لن تنوبوا
عن األمريكان في قتله وسفح دمه ،عليكم أن تعلموا أن
اإلعصار قادم ،وأن الشعب الحر الكريم سوف يقتلع الغزاة
وبطائنهمالسوداءالمتلفعةبالخزيوالعار.
ولما وصلوا إليه لم تختلف
لقد ظلوا يشكون االستبدادّ ،
أدواتهم ،بل وأضافوا إليها تلك المادة القذرة التي هي من
أهم مميزاتهم عن من سواهم ،إنها الطائفية والمذهبية،
فال يستطيعون أن يقيّموا مواطنا إال من خالل معتقده
ومذهبه ،وال يستطيعون النظر إلى مواطن إال إذا كان من
ذات المشرب والمذهب ،وال ترضى نفوسهم بتقديم خدمة
تأكد لهم أنها ستذهب لمصلحة الجماعة
عامة إال إذا ّ
المؤمنة من أتباع السلف الصالح.
تباكوا دهرا طويال عن الفساد والمحسوبية ،ولم يستو
بهم الرحل بعد وإذا بروائح الفساد النتنة والمحسوبية
المقيتة تطل من وزاراتهم ،كما أخبرتنا عن ذلك
صحيفة األولى اليومية عن وزير الكهرباء صالح سميع
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كان هؤالء الديمقراطيون الجدد جادين
لراجعواتراثهموأدبياتهموعقائدهمالمليئة
بالتمييز الطائفي والمذهبي ،والتحريض
على قتل المخالفين وكبتهم وإذاللهم..
إلخ ،ولكان همهم األول وثورتهم الكبرى
هو إخراج دين اهلل من سجون أحقادهم
وجهلهموحماقاتهم،إلىسعةاإلسالموعدله
ورحمته وحقوقه ،لقد أحال المسلمون
دينهم من كونه رحمة للعالمين إلى نقمة
علىالمسلمين،ويحسبونأنهممهتدونبهذا
الضغط لإلسالم الراحم العادل الصادق داخل
المذهب الظالم الكاذب الدموي.
هذه لب مشكالت العرب والمسلمين من
القرن األول إلى اليوم ،ومن يقرأ (موسوعة

وفساد الماليين من الدوالرات؛ مما استدعى هيئة مكافحة
الفساد للعمل على التحقيق في الموضوع.
تباكوا أن هذا الشعب مقصي عن الوظائف العامة،
وندّدوا باالستحواذ عليها حزبيا ،ولم يختلف األمر فها
هي التقارير وها هو الواقع يقول إن االستئثار بالمناصب
القيادية الوظيفية أصبح خلقا يوميا لهم ،ليس فقط
في الوظائف المدنية بل وحتى في الوظائف العسكرية
واألمنية.
ومثلما كان المستبد السابق يقتل المقتول فيصوره
قاتال ومجرما يبدو هؤالء أبرع منه ،فال أكذب من هذه
الجماعات على اإلطالق ،وربما يسوقون أكاذيبهم على أنها
نوع من الحروب المقدسة فيكون كذبهم لوجه اهلل.
إذا لم يهب اليمنيون في وجه هذه العاصفة الترابية
القادمة من أدغال العصور الوسطى فإن اليمن ذاهبة إلى
الجحيم ،وسوف يجب علينا أن ننتظر  30سنة أخرى حتى
نسقط هذا الحكم الطاغوت ،الذي سوف يعود للمقوالت
اإلسالمية التي تدعو الشعوب إلى الخضوع والخنوع
لقضاء اهلل وقدره.
األخطر في الموضوع أن الجماعات اإلسالمية السياسية
تؤصل للتدخل األجنبي شرعيا ،وسوف تجد من
سوف ّ
السلف الصالح من قدم المصلحة الكبرى (استقرار البلد
مثال) على الصغرى (سيادته وحريته) باالحتالل ،أو
درأ المفسدة الكبرى (الحرية الفكرية مثال) بالمفسدة
تؤصل لمبدأ
الصغرى (التحالف مع قوى الشر) ،سوف ّ
االستحواذ ولن تعدم أنهم هم فقط من يتصف بالصدق
واألمانة ،وسوف يصلون للمهانة والذلة مع أمريكا
وإسرائيل ،متذرعين بوجود خطر أكبر ،أال وهو الخطر
اإليراني ،سينشغلون بالحروب الدينية باتجاه المسلمين
مثلما وجدناهم اليوم في أماكن مختلفة؛ ويخيل إلي
أنهم وقود الحروب القادمة بين الشرق والغرب ممثلة في
أمريكا وإسرائيل من جانب ،وإيران من جانب آخر.
في ختام األمر إنه لمن المفيد التذكير لهم بأنهم
بذلك سوف يواجهون فئات كثيرة من هذا الشعب ،ألنهم
بحمق يشتبكون مع كل فئاته سواهم ،وال أدوات كثيرة
لديهم في السلطة ،وال خيارات سوى المواجهة والعنف
المطبوعين عليه ،وال مرونة مطلوبة ،وال خبرة تاريخية،
كما أنهم يحملون في تنظيمهم أوراما سرطانية قبلية
وعسكرية مرهقة كانت هي بحد ذاتها مشكلة األنظمة
السابقة وسبب عجزها ،كل هذا هو ما سيغرقهم في بحر
من حلبة المعصرة التي أثبتوا أنهم جمالها الجدد ،إنهم
يذهبون في ذات الطريق التي ذهبت فيه الجمال السابقة،
ويمارسون نفس الحركات ،ولكن بصورة فجة ومخالفة
ألدبياتهمالمشهورة.
سنرقب األمر هنا إذن هنا في باب (اليمن) ،وسنرى ما

العذاب) يعرف أن السلف قد سبقونا
إلى هذا التشريع للمظالم ،مع أن اهلل
لم يأمرنا باتباع سلف وال خلف ،إنما أمر
باتباع كتاب اهلل وسنة رسوله ،وال يجوز
اليوم أن يكون السؤال :متى نطبق اإلسالم؟
وإنما السؤال المشروع والعلمي والمعرفي
هو :متى نعرف اإلسالم؟ نعم متى نعرفه
ونخلّصه من أمراضنا وحماقاتنا وأحقادنا،
متى نخلصه من هذا التوظيف اإلجرامي
الذي هو من أبلغ الذنوب «ومن أظلم ممن
افترى اهلل كذباً»؟
متى يتواضع السجانون؟ متى يعرفون
أن سجنهم لإلسالم قد تجاوز كل األرقام
القياسية ،فاإلسالم أقدم سجين في التاريخ!
نحن بحاجة قبل التطبيل لألغلبية
والديمقراطية والكالم النفاقي والتذاكي
المكشوف أن نكون صادقين مع اهلل ومع
أنفسنا ومع اآلخرين ،ولنتذكر قوله تعالى
«هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» ،فمعيار

�أوراق جنوبية..
 -1إضافة تلك األسماء الجنوبية الهزيلة
التي تقوم بدور اراجوزات مضحكة لمصلحة
أحزاب دينية متشددة بصنعاء إلى ما تسمى في
صنعاء بلجنة الحوار الوطني هو دليال آخر لم
يكن الجنوبيين بحاجة له ليتيقنوا ان حكام صنعاء
(الفعليين )لم ولن يكونوا جادين ألي حوار
حقيقي لحل القضية الجنوبية ،بعد سلسلة االدلة
التي يقدمها هؤالء الحكام تباعا عن زيف ادعائهم
بالرغبة في الحوار .وموقف حزب اإلصالح
الرافض قطعا ألي اعتذار للجنوب حتى بعد ان
اعلن عن موافقته على نقاط االشتراكي الــ16
وموافقته على نقاط لجنة الحوار الــ 20ومنها
النقطة الـ 8التي تدعو صراحة شركاء حرب 94م
الى االعتذار للجنوب خير أنموذجا على مخاتلة
ومراوغة هذه السلطة!.
-2عندما دأب علي عبداهلل صالح منذ غداة
يوم 22مايو90م ببعث القتن ونبشها من مراقدها
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بين الجنوبيين كان ذلك مبعث صحوة للفرقاء
الجنوبيين للملمة شتاتهم وتناسي خالفاتهم
وسموهم فوق جراحاتهم بعد ان شاهدوا تلك
االساليبالدنيئةالتيتستهدفماضيهموحاضرهم
وتأتي على مستقبل اجيالهم وتمزق نسيج
مجتمعهم المتعب أصال ،فطفق أبناء الجنوب من
حينهابتكريسثقافةالتصالحوالتسامحالجنوبي
الجنوبي ونجحوا بإيصال تلك الرسالة السامية
الى كل األصقاع الجنوبية في ريفها وحضرها
ومدرها وحجرها،وكان من الطبيعي أال يرق
هذا االنتصار الجنوبي لخصومه حتى بعد ان غادر
صالح كرسي حكمه  ،حيث واصل بعده وبطريقة
اشد قبحا وخسة من يسمون انفسهم بثوار التغيير
وعلى رأسهم حزب اإلصالح المتشدد بإثارة
الفتن بين الجنوبيين وسار هذا الحزب وباقي
القوى التقليدية -قبلية ودينية وعسكرية -التي
نهبت واستباحت الجنوب ثروة وتاريخ وهوية
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من أجل سيادة اليمن

املحاصصة يف الوظيفة العامة

"اللجنة" ما وصفته الخذالن الشعبي الذي نشعر
بمرارته ووصفت بعض القوى الداخلية بأنها مصابة
بتبلد األحاسيس وقالت "ال يبدو عليها أي أثر
للحياة" واتهمت الحكومة بالتواطؤ البشع مع هذه
الجرائموتمريرهااستهانةبدماءاليمنيينوإمعانافي
استفزاز مشاعرهم واستدعاء عقلية الصراع ورغبات
االنتقام التي لن يكون أحد في مأمن من عواقبها
كما حملتها المسئولية التاريخية والوطنية تجاه
اهلل والوطن.
كما اعتبر الناطق الرسمي للمنظمة "نشوان
الحميدي" السيادة اليمنية همًا وطنيًا مشتركاً،
ينبغي أن ينأى الجميع به عن التجاذبات السياسية
وأن السيادة اليمنية قضية وطنية مبدئية ال سياسية
وليست منحصرة على توجه معين أو حركة
محددة وذكر أن ما تسعى إليه المنظمة هو العمل
على استعادة سيادة اليمن ورفض أي تواجد أجنبي
على أراضيه شما ًال وجنوبًا والسعي إلى تحرير
كل شبر يمني من الوصاية واإلحتالل األجنبي
له وفرض السيادة اليمنية عليه وقال "نحيي كل
المواقفوالجهودالوطنيةالتيتسعىلتحقيقالسيادة
مبديًا استعداد المنظمة للعمل بروح واحدة مع كل
الحركات والتوجهات التي تسعى إلى هذه األهداف...

أكبادنا ..أن نستكين أبعد لهم من مستحيل..
أبعد لهم من ألف نجم ومجرة ..
وفي بيانها ادانت االعتماد الرسمي لسياسة
التقاسم والمحاصصة للوظائف العامة و
المناصب الحكومية  ،وأعتبرها سياسة خطيرة
قد تؤدي إلى نتائج كارثية تقوض فرص
اعادة بناء الدولة على اسس حديثة تتيح لجميع
المواطنين الفرص في المشاركة في الوظيفة
على اسس الكفاءة والمهنية  .واعتبرت أن
هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من االحتقان
خاصة في مناطق التوتر شماال وجنوبا كما
كشفت عنه تداعيات التعيينات الرئاسية في
اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفي كال
من محافظتي الجوف وعمران.
ودعت إلى تحرير أجهزة الوظيفة العامة من
ذهنية النظر إليها كغنيمة وحمايتها من هذا
الفيد الواسع الذي تتعرض له ،مؤكدة أن بناء
اليمنالحديثهوالضامنللمواطنةالمتساوية
وحكم القانون الذي كان أحد أهم أهداف
الثورةالشعبيةالسلمية.
وأشارت إلى ان ذلك لن يتم إال إذا توقفت
تلكالممارساتالمشينةالتيتتمبأسمأطراف

الغارات الجوية األمريكية

صعدوا على حامل هذه الثورة وتضحيات
شبابها .مؤكدة على ضرورة حماية الوظيفة
العامة من النهب السياسي وسياسة الفيد
والغنيمةوإخضاعهالمعاييرالكفاءةوالمالئمة.
وكما دانت سياسة المحاصصة والتقاسم
السياسية التي يعمد إليها الرئيس هادي مع
حزب اإلصالح ومراكز القوى التقليدية التي
طالما كانت جزاء من النظام السابق الذي
قامت عليه ثورة فقد حذرت من استمرار
هذه السياسة التي ستكون لها تداعيات خطيرة
وتساهم في تفاقم االحتقان والتوتر شماال
وجنوبا.
الجدير ذكره أن تكتالت ومجالس ثورية
و شبابية و تنظيمات شبابية وعدد من االحزاب
السياسية دعت لهذه المسيرة وهي جبهة إنقاذ
الثورة والملتقى العام لقوى الثورة والمجلس
التنسيقي « نصر» وشباب حزب البعث العربي
االشتراكي ،وشباب حزب الحق وشباب اتحاد
القوى الشعبية وتكتالت ثورية اخرى.
«أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤالء
الذين يبقون على الحياد في أوقات المعارك
األخالقية العظيمة» مارتن لوثر كنج

الجوية األمريكية في اليمن ضد المشتبه في
انتمائهم لإلرهاب بدأت في ديسمبر 2009م،
وتوقفت لشهور بعد مايو 2010م ،بسبب ضحايا
مدنيين ،وبسبب مقتل نائب محافظ محافظة.
(أمين عام محافظة مأرب جابر الشبواني).
السي آي إيه والجيش األمريكي الحقا استأنف
ضرباته مستخدما صواريخ من طائرات بدون
طيار ،بما فيها الضربة التي استهدفت رجل
الدين المحارب واألمريكي المولد أنور العولقي
وأمريكياآخر.

ومن صفحة ()the long war journal
الصفحة التي تتعقب عمليات محاربة اإلرهاب،
فإن هناك  33طلعة جوية أمريكية في اليمن هذا
العام مقارنة بـ 10طلعات جوية في العام الماضي.
الهجمات األمريكية طالت القاعدة وحلفاءها
المسيطرين على أجزاء من محافظتي أبين
وشبوة ،وسط الفوضى المتعلقة بصراع السلطة
فيصنعاء.
مؤخرا القوات اليمنية التي كانت كما ذكر
هادي مدعومة بجماعات شبه عسكرية استطاعت

طرد مقاتلي القاعدة من عدة مدن.
وقال :مؤيدو القاعدة اآلن تطايروا في كل
اتجاه ،لكنهم لن يستعيدوا القوة التي كانوا عليها
أول مرة.
السد هادي قال إن الفقر العميق الذي تعانيه
اليمن ،في مجال الطاقة والماء هو الذي يغذي
القاعدة ،وإن المليار ونصف المليار التي تعهد بها
المانحون الدوليون الثالثاء سوف تساعد اليمن
في تجنب الحرب األهلية ،التي – قال – إنها
ستكون كارثة على المنطقة والعالم لو حدثت.

سار عليها سلفه ،فهاهو يفتح شهية ال يملؤها
إال التراب في بلع اليمن واالستئثار بالوظيفة
العامة ،وطرد المختلفين من التيارات األخرى،
كما ظهر ذلك جليا في القرارات الجديدة في
تعيين المحافظين الذي أظهرت الرئيس عل أنه
وكيللتلكالفئةفقط،فيماتنكرتتلكالفئة
(اإلصالح) لحلفائها في اللقاء المشترك ،وظنّت
أنها وصلت إلى الغنيمة التي يجب أن تأخذها
كاملة.
والمتأمل في تاريخ اليمن يتضح له أن من
يسلك تلك الطريقة واهم واهم ،فإذا كان

النظام السابق لم يستطع استيعاب التناقضات
الداخلية وضاق به الناس ذرعا رغم أن أدواته
في الحكم كانت أكثر ،والمرونة التي كان
يتمتع بها أكبر ،والحقد على اآلخر كان أخف،
ومع ذلك لم يستطع أن يقود هذه المرحلة من
تاريخ اليمن ،فكيف يمكن لهؤالء أن يدركوا ما
يطمعون به ،وهم يستثيرون مخالفيهم في كل
واد وشعب ،وينبشون العداوات الصغيرة والكبيرة،
والحاضرة والماضية ،وال يغيب لهم في كل
مكان تناقض مع جهة وتيار.
وبهذا يتبين أن ال مصلحة لإلصالح وال لليمن

وال لعبد ربه في إبعاد وإقصاء أي مكون ،ويتبين
أنه يجب أن تحضر الجدية ،واإلخالص الوطني
في أي عمل ،كما يتيبين أهمية وجوب قيام
الرئيس عبد ربه منصور بتنفيذ تلك النقاط
بدون خجل وال مواربة ،وأن يعزز من سلطة
الرئاسة على حساب سلطات المفتئتين ،وأن ال
يسمحلنفسهأنيكونالمغسلةالتيعليهاتنظيف
وإعادة الشخصيات التي تريد إعادة إنتاج قبحها
باسم الثورة اليمنية المباركة ،وإن ذلك لمن
الخطربمكانعظيم.

التحايل على النقاط العشرين

الصدق هو أكبر معيار يتم على أساسه
الثواب والعقاب يوم القيامة كما في اآلية.
وما دعاني لهذا الكالم أنني شاهدت أحد
الطائفيين على قناة من القنوات يتحدث عن
الحرية والعدالة ،وهو يقطر حقدا وطائفية
مع صوت جهوري مزعج! كأنه يتكلم من
جسمه كله! فتذكرت حوارا جرى مع أحد
(دعاة الثورة) في بلد عربي  -كنت في حوار
معه على الخاص قبل شهر تقريبا  -فقلت
له نحن ضد االستبداد ومع أي ثورة سلمية
بشرط أن يكون لها مشروع حقوقي أفضل
من االستبداد القائم ،ولكننا نبرأ إلى اهلل من
كل تلك الدماء ..ثم قلت له ما معناه :نحن
معكم بشرط أن نثق فيكم ،لكننا لألسف ال
نصدقكم في مزاعمكم أن (الشعب واحد ال
فرق بين طوائفه ومذاهبه وعرقياته ..إلخ)
هذه اللغة مللناها منكم ..إلخ ،فأخذ يؤكد
بأنه صادق كل الصدق ،وأنني إنما أحقد
على الثورة لسبب مذهبي (هكذا أدخلني
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في مذهب ال أقر بانتسابي إليه)! فأردت أن
أختبر صدقه فذكرت له فتوى البن تيمية
(بالجزءوالصفحة)بوجوبقتلالمخالفين
وسبينسائهموفصلذراريهموأخذأموالهم
وتحريم األكل معهم أو النوم معهم في
مكان واحد ..إلخ ،وال سيما أنه يثني بإطالق
على ابن تيمية فقلت كيف سيخرج من
هذه الفتوى؟ فأنا ال أعقل أن يكون رجل
مع الحرية والعدالة والكرامة والمساواة
بين فئات الشعب مع ثنائه الكبير وذوبانه
في شخص له فتاوى كهذه؟ فهذا عندي
تناقض.
فماذا فعل الرجل الثائر للحرية والعدالة
والمساواة والكرامة؟ لقد حكم على الفتوى
فيأولالنهاربأنها(فتوىفرعونية)ثمحكم
عليها آخر النهار بأنها (فتوى شرعية)! وأنه
ال إشكال فيها إال أنها ال تصلح لهذا الزمان)!
سبحان اهلل! وكأنها تصلح في زمان قائلها،
وكأنه يضمن أال يأتي أحد أعلى منه شأنا

على ُخـطى صالح وغـيّـه من خالل وسائل إعالم هذا
الحزب الذي يموله من أموال الجنوب وثروات أبنائه
والذي رُصدت له ماليين الرياالت مؤخرا ليقوم بهذا
الدور البائس مما يبعث في النفوس حسرة وغصة
ان يغدو المال الجنوبي ساطورا بخاصرته عالوة على
االستحواذ على كل مكاتب القنوان الفضائية العربية
واألجنبية بصنعاء لتكون تلك القنوات رافدا جديدا
للتضليل اإلعالمي والسياسي الذي يستهدفان شعب
الجنوب وقضيته .حيث لن يكون موقع( بندرعدن)
اإلليكتروني آخر وسائل هذا الحزب المتشدد ليبث من
خالله سموم الفتن وشيطنة الوقيعة بين الجنوبيين
وهو وكعادة إعالم الفتن والتحريض يتلمس بين
االجداث ورميم القبور كل أسباب بث روح الخالف
والشقاق بين الجنوبيين  !.ولكن تبقى صخرة الوعي
الجنوبيهيالتييراهنعليهاالجنوبيينلتتحطمعليها
كل وقاحة ووضاعة تلك المساعي الشريرة!.
 -3لم يراهن أهالي الشبان الجنوبيين القابعون
في سجون المملكة السعودية منذ قرابة عام لإلفراج
عن أبنائهم على دور السفارة اليمنية بالرياض وذلك
لمعرفة هؤالء األهالي بان تلك السفارة مثل باقي

ليقول بل هي صالحة ولم يقيدها شيخ
اإلسالم بزمان وال مكان! ولكن طبقوها أنتم
بشكل تدريجي  -ال ينتبه له اآلخرون -من
تهميش الفئات األخرى واغتيالهم وسرقة
أموالهم..إلخ).هذاالتخريجاألخيرللفتوى
سيكون أكثر قبو ًال عند من يرون أن (فهم
السلف الصالح) أولى بالتقديم من أي
قوانينحقوقيةوأنظمةعالمية(كفرية)!
إذن فالمشكلة مع هؤالء مضاعفة ،إنهم
من جهة يذوبون في الغالة الذين ال يؤمنون
بتلك الشعارات ،إضافة إلى مشكلة أخرى،
وهي سرعة تبدلهم وانتقالهم من التشدق
بالمبادئالمقبولةإعالمياإلىتشريعأعمال
فرعون في يوم واحد (والحوار منشور
على النت فقط أخرجه بال إذن من الحوار
الخاص للعام قبل أن يتورط).
إذن ،عندما تتحول الفتوى الفرعونية إلى
فتوى شرعية ،في يوم واحد فهو أمر مقلق،
وهذا التبدل والتغير السريع هو الذي يدعو

سفارات اليمن األخرى ال تعتبر هؤالء من رعاياها ابدا
وشعورها ايضا بان هؤالء الشباب ال يعتبرونها سفارة
دولتهم حتى يعولون عليها إلخراجهم من محنتهم هذه
فاالنفصال قابعا بالمكاتب قبل االنفس  .ومع هؤالء
االهالي حقا في ذلك مثلما مع السفارة حقت أيضا
في ان تعتبر هؤالء الشبان ليسوا من رعاياها باعتبارها
سفارة تتبع دولة أخرى ال عالقة برعايا الغير وهذا
ما حادث اصال  ،كيف ال وهي دولة تعتبر نفسها
وباعتراف كبار ساستها وجهابذة عساكرها بانها
دولة تستعمر الجنوب منذ عام 94م !.بقي االشارة إلى
أسماءالشبانالجنوبيينالمعتقلينفيسجونالسعودية
ألسباب ال يعرفها إال الراسخون بالقمع واالستبداد ،في
أرض الحرمين الشريفين ،وهم يناشدون كل الضمائر
الحيةللوقوفمعهوإخراجهممنهذهالمحنةالعصيبة
وهم( :نواف أحمد طالب  -وجهاد عبد الكريم التهامي
ورمزي شيخ غالب أحمد -وعبد العزيز أحمد عبد
العزيز الشيخ ) .وربما هناك أسماء أخرى ال نعلمها!.
وليس المعتقلين في سجون صنعاء منذ سنوات و
المحكومعليهمباإلعداممنقبلحكامصنعاءالحقيقين
أحسن حاال منهم بل انهم يعيشون وضعا اكثر عناءاً

اآلخرين للشك في كل الكالم النظري
الذي يصدر من اإلسالميين (الذين هم في
جلهم متمذهبون ال إسالميون ،فاإلسالم مع
وجود هذا التشويه لم يكتشف بعد!).
نحن أمام أزمة صدق ،وهي أزمة قديمة،
والجميع يأبى مناقشتها ،كأن الجميع
متفقون على أن الخداع والكذب أفضل من
الصدقوالمصارحة.
هل هناك اتفاق بين اإلسالميين
والليبراليين والحمقى والعقالء على ترك
هذه (الكوامن المدمرة) تسري تحت األرض
حتىتجدأغلبيةيقتنعونبهاثميطبقونها؟
وال سيما أنهم ما استولوا على حي من
األحياء إال استعجلوا وطبقوا فيها هذه
الجرائم بإسم اإلسالم؟

وقسوةمثلالمعتقلالبطلأحمدعمرالعباديالمرقشي
المعتقل منذ  12فبراير 2008م -وعبد الكريم علي عبد
الكريم اللجي وهاني احمد دين والسقاف .ومعهم كال
من :فارس عبداهلل والربيعي جماجم والشيخ حسن بنان
والسقاف وفارس عيدروس وأبناء جعار الذين طال بهم
المقام المظلم بسجون صنعاء وغيرهم وغيرهم من
المعتقلين المغيبين قسرا وتعسفا خلف قضبان الظلم
واالضطهاد.
* خاتمة مع الشاعر بسيسو:
أن����ا ال اخ�����اف م���ن ال���س�ل�اس���ل ف��رب��ط��ون��ي ب��ال��س�لاس��ل
م����ن ع�����اش يف أرض ال��������زالزل ال ي���خ���اف م����ن ال������زالزل
مل����ن امل���ـ���ش���ان���ق ت��ن��ص��ب��ـ��ون مل����ن ت�����ش�����دوّن امل���ف���اص���ل
ل���ن ت��ط��ف��ئ��وا م��ه��م��ا ن��ف��خ��ت��م يف ال���دّج���ى ه����ذي امل��ش��اع��ل
ال���ش���ع���ب أوق����ده����ا وس����ـ����ار ب���ه���ا ق����واف����ل يف ق��واف��ـ��ـ��ل.
أن�����ا ال أخ������اف م���ن���كِ..،ف���اع���ص���ف���ي ب����ي ي����ا ع���واص���ف
�����اق يف دم����ي ت�����دوي وع����وده����مُ ال���ق���واص���ف.
أن����ا ل���ي رف� ٍ
ق���د أق��س��م��وا وال���شّ���م���س ت��رخ��ي ف��وق��ه��م ح��م��ر ال��ض��ف��ائ��ر
أن ي����ط����ردوا م����ن أرض����ن����ا ال���خ���ـ���ض���راء ت����جّ����ار امل��ق��اب��ر
وي�����ح�����رّروا اإلن���س���ـ���ان م����ن ق���ي���د امل����ذاب����ح وامل����ج����ازر.
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الـهروب �إىل احلـرب املـلعونـة
تبعث القيادة السياسية اليمنية برسالتين
متناقضتين في الوقت نفسه ،فإذ تؤكد خطابات
رئيس الجمهورية االنتقالي على أن الحوار
الوطني هو بوابة الحلول للمشكالت واألزمات
المستعصية في البالد ،فإنها من جهة أخرى تنذر
بكارثة دموية قد تفرض على اليمنيين حربًا
أهليةطويلةالمدى.
وبالموازاة مع هذه الضبابية في الرؤية و
الموقف ثمة حملة إعالمية تدفع بالحوثيين
واإلصالحيين إلى مواجهة طائفية ال توفر شيئًا
من أدب الخالف والصراع السياسي وموجبات
التعايش السلمي في بلد كان بعيداً جداً عن
الشقاقالمذهبيالفاضح.
من جهتها يبدو أن واشنطن تتجه نحو منعطف
خطير ،طبقًا لصحيفة سعودية كشفت عن
استعدادات أمريكية لشن هجمات على جماعة
الحوثي بمحافظة صعدة ،ويبدو أن هادي
قد أعطى الضوء األخضر لمزيد من التدخل
األمريكي في زيارته األسبوع الماضي للبيت
األبيض.
سيناريو الحرب السابعة – ال سمح اهلل – غير
منفصل عن مخطط الحرب األولى في ،2004حيث
كان الرئيس السابق في زيارة للواليات المتحدة
األمريكية،وحضر–بجنبيته–اجتماعقمةالدول
الثماني،ليعودبعدهامشمراًعنساقهباتجاهجبال
مران حيث كان السيد حسين بدر الدين الحوثي
يهتفوجماعتهبشعارالموتألمريكا.
كرر صالح مغامرته ست مرات ،لكنه عجز عن
احتواء حركة الجماعة التي ازدادت منعة وقوة
بفضل صمود شبابها في مواجهة آالت الحرب
والعدوان ،فهل ينجح هادي حيث فشل صالح؟
ال يبدو أن وضع الجيش اليوم بحالة أفضل ،وال

تبدو األجواء السياسية مهيأة لحرب سابعة ،بيد
أن اإلعالم يدفع لمزيد من التأزيم مع جماعة
الحوثي وسط إشادات متوالية بحق الرئيس
هادي الذي تعتبره الصحافة السعودية بالرجل
الواثق بنفسه على عكس «الفهلوة» التي عرف
بها سلفه صالح .وقريبًا من هذه األوصاف وجد
هادي مدحًا من لدن ساسة البيت األبيض وإعالم
العم سام!
وال تحضر السعودية أو أمريكا في اليمن إال
على وقع طهران التي بالغ هادي في التنديد
بتدخلها في شئون صنعاء ،مانحًا خصوم إيران
ضوءاً أخضر وصل حد المطالبة بقطع العالقات
الدبلوماسيةوطردالدبلوماسييناإليرانيين،علمًا
أن الحناجر ذاتها بلعت لسانها في وجه الفيلم
األمريكي المسيء للنبي عليه الصالة والسالم ،و
لم تجرؤ على إعالن موقف من التدخل األمريكي
المباشر في الشأن اليمني ،والذي أفضى إلى فرض
قوات أجنبية لحماية سفارة واشنطن بصنعاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشحذ قوى الحرب
أدواتها على مرأى ومسمع اليمنيين ،ومن خالل
بعثالعصبيةالقبليةطالبتشخصياتفياجتماع
لمشايخ (حاشد) أبناء القبيلة إلى التوحد ولم
الجراح والوقوف صفًا واحداً ضد الحوثيين ،فيما
قالت مصادر صحفية إن هناك استنفاراً داخل
حزب اإلصالح والفرقة األولى مدرع بعد قيام
الحوثيين أكثر من مرة باستهداف مقار اإلصالح
في صعدة ،كما بدأت أجواء المحافظة تشهد
تحليقًا مكثفًا لطائرات االستطالع بدون طيار.
قيادات عسكرية في الفرقة األولى  -التي كانت
والجنرال علي محسن طرفًا أساسيًا في حروب
صعدة  -أكدت في بيان لها أنهم «لن يقفوا
مكتوفي األيدي تجاه العنف الحاصل في ريدة,
وصعدة وحجة وبعض المناطق المجاورة» ،في

جرب اخلواطر
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إشارة إلى االشتباكات التي وقعت بين مسلحي
جماعة الحوثي ورجال القبائل المنتسبين لحزب
اإلصالح في محافظة عمران معقل أنجال كبير
مشايخ حاشد المرحوم عبداهلل بن حسين األحمر.
الحوثيون من جهتهم ال يكفون عن استفزاز
اآلخرين واستعراض القوة التي باتوا يمتلكونها،
ويختلط األمر على المتابع ،حينما يجد متحدثو
الحركة يحرصون على تقديم مظلوميتهم
وحقهم الطبيعي في نشر مشروعهم الثقافي
وفقًا للدستور والقانون ،ثم في المقابل يجدهم
أكثر اليمنيين حرصًا على تمنطق السالح
واالشتباك العنيف مع خصومهم القبليين
والمذهبيين ،ويصاب بالدهشة عندما يرى أناسًا
كانوا من عالمات فساد النظام السابق ،وفجأة
أصبحوا ضمن قيادات الحركة الحوثية!
ويبدو لي أن بقايا النظام (المتحوثين) يعملون
بدأب على تأجيج الصراع بين جماعة الحوثي
وحزب اإلصالح في انتقام مبكر للدور الثوري
الكبير الذي لعبه شباب الحزب والجماعة في
ساحاتالحريةوالتغيير.
من هذا المنطلق يجب القول إن االتجاه إلى
الحر ب كارثة ملعونة تتحمل مسؤوليتها جميع
األطراف أمام اهلل وأمام اليمنيين وأمام التاريخ،
وسيغدو هادي كرتًا بيد نافخي كير الحرب إن
هو تورط في حرب سابعة مع جماعة الحوثي،
وستغدو مدنية «حزب اإلصالح» في مهب الريح
إن استمرأت قياداته الصراع الطائفي مع جماعة
فتية لن تكون هي األخرى بمنأى عن الخسارة
إن هي تمادت في الركون إلى قوة السالح كأداة
لالنتشاروالتنظيم.
أما الجنرال علي محسن فقد تودع منه بعد أن
قالها بملء الفم أنه كان الرجل األول في ظل
نظامصالح!

()1
هل توقف تاريخ الوطن عند هذه األسماء:
حميد-عليمحسن-عليصالح-أحمدعلي-صادق
هل خلت هذه األرض المسماة يمن من الشرفاء
ليتحكمفيهاالجبناء.
()2
وزراء اإلصالح والمؤتمر كل ينهب له ولحزبه..
وعندما يؤذن للصالة يسرعون إلى المساجد وهم
يرددون :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
()3
للكهرباء لألسف عندنا نقمة ..وعند اآلخرين نعمة..
وماليينالدوالراتصرفتللكهرباء..ومئاتالمتحزبين
وصلوا باسم الثورة واليمن الجديد ..وال زال الظالم هو
المسيطرعلىالحوار..
()4
والية حصبستان تعاني من مشائخ الدولة المدنية على
الطريقة األحمرية ..دمروها وقعدوا على تلها يتبادلون
التهم..
()5
هادي يرفض استقبال اإليرانيين
وإدانة علم داني ماشي وال داري
باي سنة يا هادي وكل واحد في وادي
()6
ويل ألمة تعزف عن الدين إلى المذاهب ..وعن الحقل
إلى المعازف ..وعن الحكمة إلى المنطق ..ويل ألمة
تلبس مما ال تصنع ..وتأكل مما ال تزرع ..ويل ألمة
تحسب الزركشة التي في غالبها ما ًال والقبح فيها
جماالً..ويل ألمة ال ترفع صوتها إال إذا صارت خلف
النعوش ..وال تذكر اهلل إلى في المقابر ..وال تتمرد

متى تتحد الأمة لن�صرة نبيها
الحمد هلل القائل (( إال تنصروه فقد نصره اهلل ))
والصالة والسالم على خيرة خلق اهلل سيدنا وحبيبنا
محمد أطهر العالمين وعلى آله الميامين وبعد /
أبدأ موضوعي بطرح هذه التساؤالت -:
 لماذا تجاوز الغرب كل الخطوط و لم تعدهناك خطوط حمراء أمامهم ؟؟
لماذا أصبحت هذه اإلساءات تتكرر و تتمادى وتتطور و كل إساء ٍة أكبر من سابقتها؟
ولإلجابة علي هذه التساؤالت يجدر بنا التطرق إلى
عدة نقاط و أسباب -:
 /1ألننا كمسلمين تهاونّا في كل الخطوط و
تنازلنا عن الكثير من الثوابت حتى أخذوا منا الكثير
والكثير ,احتلوا أوطاننا ومقدساتنا,غزو ديارنا ,
هتكوا أعراضنا ,شردوا إخواننا ,و نحن صامتون.
 /2ألن زعاماتنا وأنظمتنا العربية ساهمت في نشر
الثقافات الغربية وجعلت من اإلعالم العربي أدا ًة من
أدوات اإلعالم الغربي في صراعه الحالي مع اإلسالم ,
 /3ألن زعاماتنا و أنظمتنا العربية شربت كؤوس
الذل و المهانة و العبودية حتى داس الغرب علي
سيادتنا و كرامتنا و تجرؤوا علي مقدساتنا ,و
ال يستطيع أحد أن ينكر هرولة زعماء العرب إلي
مواالة الغرب وارتمائهم في أحضانهم و خدمتهم
ألجندتهموتبنيهمودعمهمللحربالغربيةاألمريكية
الصهيونيةضدمحاورالمقاومة.
 /4ألن مجتمعاتنا اإلسالمية غرقت في مستنقع
الغوايةالماديةالرأسماليةومفرزاتهاالشيطانيةالتي
تغلغلت في أوساط المسلمين حتى ابتعدت األمة عن
دينهاوخالفتنبيها وجعلتغالبيتهمالتحركهمإال
يشبّون و يشيبون و
المادة والشهوات ,يعيشون للمادةِ ,
كل طاقاتهم وأوقاتهم لتوفير و إشباع
ُسخرون َ
هم ي ّ
احتياجاتهمالماديةوالنفسية.
ضاعت الحقوق و ساد الظلم و ضاع العدل و ساءت
األخالق و كثرت األهواء واألهوال,
وأصبحتهويتناالدينيةضائعةبينالثقافةالمادية
وبين غواية األنظمة و تأسلم الحركات األصولية ،
وانبهارالعامةبالثقافةالغربيةالمنحطة.
تعترف أنظمتنا باإلسالم وتقول أنه المصدر
األساسي أو الرئيسي للقوانين ولكن الواقع مختلف
ال إما أنظمة غربيه أو
جدا فاألنظمة القائمة أص ً
ُمجد الفرد المستبد (الملك )
أنظمة فرديه ملكيه ت ّ
و تجعل من باقي أفراد الشعب عبيد مسلوبي الحرية
والكرامة ,ويتحدث اإلعالم باسم اإلسالم و يبدأ عمله
بآيات من الذكر الحكيم يليها
في األبواق الرسمية ٍ
الكثير من البرامج التي تبدأ و ال تنتهي من األغاني

و المسلسالت واألفالم التي تتجاوز الشرع و تخالف
الدين و تبعد الشعوب عن روح اإلسالم الحقيقية .
 /5ألن غالبية األمة تنهل من ثقافة إسالميه مزوره
ضاعت فيها الكثير من الثوابت الدينية و المبادئ
اإلسالمية تحت كرسي الخالفة األموية التي تشعبت
منها الكثير من األفكار واألهواء الضالة التي قسمت
و شرذمت األمة إلى طوائف و مذاهب متنافرة و
شجعت رواسبها المنحرفة اليوم على ظهور و تغذية
اإلرهاب األصولي الذي يقوم علي إخافة المجتمعات
اآلمنة و قتل األبرياء واستهداف بعض فئات اإلسالم
للمسلمين بالقتل والتكفير واستباحة الدماء باسم
الدين.
*هذه بعض األسباب التي شجعت الغرب على
التمادي في استفزازاتهم لألمة اإلسالمية وانتهاكهم
لحرمة و قدسية رمزنا األعظم حبيبنا محمد صلى
اهلل عليه وآله و سلم.
 إن هذه األسباب سالفة الذكر لها دور كبيرفي ترجيح كفة الغرب في الصراع الدائر حاليا
بين الحضارة اإلسالمية من جهة وبين اليهودية
والمسيحية من جهة أخري أي أننا كمسلمين يقع
علينا وزراً كبيراً في ضياع كرامتنا و تراجع ديننا
وهوان أمتنا وتطاول السفهاء علي نبينا صلى اهلل عليه
وآله وسلم,
إن عالمنا اإلسالمي اليوم يمر بمرحلة خطيرة من
مراحل الصراع الديني الثقافي العقائدي مع الغرب,
إنه صراع الحضارات  ..الذي وظفت فيه الدول
الغربيةكلطاقاتهاالسياسيةوالعسكريةواإلعالمية
في سبيل هدم اإلسالم وطمسه و بمساعدة الكثير من
األنظمة والتيارات العربية التي تتجاهل هذا الصراع
و تلتمس األعذار للغرب و تلمع صورته على حساب
القضايا المصيرية لألمة العربية واإلسالمية وعلى
حسابالمقدسات.
**لقد سمعنا من هؤالء ومن األبواق الغربية
الكثير والكثير من المديح للمبادئ والقيم واألنظمة
الغربية والتي لألسف تتجلى سيئاتها بوضوح في
تأريخنا المعاصر و حين تسترجع ذاكرتنا شريط
األحداث نستشف الصورة الحقيقة القبيحة لألنظمة
الغربيةالعنصريةومبادئهاالمتناقضةواستخداماتها
المزدوجة للمواثيق الدولية المنظمة للحرية
الشخصية وحرية التعبير عن الرأي و التي برعاية
الغرب أصبحت تتجاوز الحدود المسموح بها في هذه
المواثيق..
إن هذه اإلساءات بحق نبينا األكرم صلوات اهللعليه وعلي آله ال تمثل إهانة لإلسالم والمسلمين

فقط إنما هي إهانة للبشرية جمعاء وانتهاك صارخ
لألديان والرساالت السماوية التي تحرم اإلساءة
إلى أنبياء اهلل ورسله جميعا فما بالكم بخاتم الرسل
وأفضلهم عند اهلل .
مهولة من التطرف
ً
حالة
إن العالم الغربي يعيش ً
الفكري الديني والعقائدي و يعاني بشكل كبير من
التدني األخالقي واالجتماعي و لعل اإلساءات المتعددة
و المتكررة ضد شخص الرسول األكرم صلوات اهلل
عليه وعلى آله أكبر دليل علي حالة التطرف التي
تسود المجتمعات الغربية و ماهي إال شكل من أشكال
الحرب الصليبية اليهودية ضد اإلسالم والتي أخذت
صوراً و أشكا ًال مختلفة نذكر هنا أهمها-:
/1األحداثالعنصريةالكثيرةضداألقلياتالمسلمة
في دول الغرب.
/2القوانينالعنصريةالتيتطبقهااألنظمةالغربية
ضد المسلمين المواطنين والمهاجرين في هذه الدول
والتيتتعارض(أيهذهالقوانين)معالتكوينالثقافي
والعقائدي واالجتماعي لإلنسان المسلم ووصل
االستهداف العنصري المنظم ضد حرية المسلم في
الغرب إلى سن وفرض قوانين تحرم و تمنع حجاب
المرأة المسلمة .
 /3دعم األنظمة الغربية لكل التجاوزات
واالنتهاكات الالإنسانية و الجرائم اإلسرائيلية بحق
الشعب الفلسطيني األعزل ومشاركتها فيها ماديًا
وسياسيًاومعنويًاوإعالمياً.
 /4تبني الغرب لسياسات التسلط و الهيمنة و
التدخل في شؤون الشعوب المسلمة و احتاللها تحت
أغطية وهمية غالبا ما تكون هي من َص َنعَها .
 /5افتعال األزم��ات و الحروب في المناطق
اإلسالمية و تأجيج الصراعات الطائفية و إذكاء
النزاعات المذهبية حتى تتمكن من تحطيم التماسك
االجتماعي اإلسالمي ليسهل عليها السيطرة الكاملة
علي شؤون العرب و المسلمين ( والحالة اليمنية
نموذجلهذااالستهدافالممنهج).
*لقد أثبتت هذه األحداث جدية الصراع الدائر
حاليابينالشرقالعربياإلسالميوالغربالصهيوني
الصليبي كما أثبتت أن لهذا الصراع مرجعيات
عقائديه تستند إلى خليط من الثقافات التوراتية و
الصليبية و التي بدورها تتغذى من رواسب تاريخية
و نصوص شرعية مزوره .
 لقد فرضت الثقافة االنجليزية التي تلقحتبتحريفات يهودية و جمعت كل سيئات الثقافة
الغربية المتسمة بإرادة السيطرة و النفوذ واألطماع
واستمدت خلفياتها من رواسب الحروب الصليبية ,

لقد فرضت هذه الثقافة البريطانية سيطرتها علي
كلالدولالغربيةبفعلتفوقهاالمسبقفيالمجاالت
التجارية و العسكرية و امتالكها نظمًا إدارية جديدة
لم تكن تملكها باقي دول الغرب في حينها واستطاعت
عن طريق هذه المعادلة غير المتكافئة بينها وبين
جيرانها أن تجمع دول الغرب في طاعتها في ظل تكتل
تجاري عسكريأصبح يعرف فيمابعد (بالرأسمالية)
ويجدر بنا التطرق هنا إلى أن القوة التجارية
البريطانية كان لها ارتباط وثيق بالتجار اليهود
اإلنجليزالمحترفين الذين كانوا يمتلكون مؤسسات
تجارية كبيرة استطاعوا من خاللها أن يلعبوا
دورا هاما في صنع القرارات السياسية والعسكرية
البريطانية .
 و في ظل هذه السيطرة الثقافية البريطانيةعلى من حولها وُلدت الواليات المتحدة األمريكية
التي ال زالت حتى اآلن أسير ًة للثقافة البريطانية
الصليبية بعد أن اكتسحها هذا التكتل الغربي
بسكان من
ٍ
الرأسمالي و أفرغها من سكانها األصليين
أحكام
ٍ
وفرض
ِ
أروبا عن طريق حروب إباد ٍة جماعية
عنصرية فظيعة الزال العالم يتذكرها حتى اآلن و
الزال السكان األصليين من الهنود الحمر يعانون من
آثارها حتى اليوم ومن خالل هذه اللمحة التاريخية
الموجزة يتضح لنا الترابط التاريخي و الثقافي
والتجاري الكبير بين محاور دول الغرب (أمريكا
و بريطانيا و حلفائهما) وبين اليهود في العالم
وإسرائيل .
وبالرجوع لما ذكرناه سابقًا من الهيمنة التجارية
اليهودية والتي تطورت واتسعت بشكل كبير
حتى صارت المؤسسات التجارية اليهودية العالمية
إمبراطوريات تقف على رأس األنظمة االقتصادية في
المهيمنة على األنظمة
ً
العالم وأصبحت حاليا هي
االقتصادية ألمريكا ودول الغرب وبهذا فهي مهيمنة
على النظام االقتصادي العالمي برمته !!!!
هذه الهيمنة االقتصادية لليهود جعلت من أمريكا
ودول الغرب أداة طيعة تخدم اليهود في العالم وفي
فلسطين بل أصبحت أمريكا تلعب دور الشرطي
خادمة إلسرائيل تحمي أمنها ومصالحها
ً
في العالم
وتحارب أعدائها .
هذه صو ٌر قليلة مختصرة من الصور الحقيقةألمريكا وبريطانيا و إسرائيل و حلفائهم .
هذه هي مبادئ الغرب وهذا تأريخهم و هذه ثقافتهم
كقيم
ٍ
التي الزالوا يروجون لها و يُسوّقونها للعالم
عالمية تتقمصبالديمقراطيةوالليبراليةوتتخذها

••3
◊ �أحمد�أبكر

على الظالم ..ويل ألمة عاقلها أبكم ..وقويها أعمى
ثرثار..
()7
إذا أردت أن تعيش سعيداً ..مرتاح البال فكن شجاعا
ال كالنحلة مبتهجًا
كاألسد ..وصبوراً كالجمل ..عام ً
كالعصافير.
()8
حتى لو لم تفكر بثورة على ما تقاسيه أنت وأبناءك
من ظلم المشائخ ..ونهب القادة..وفساد المسئولين..
ال بعد جيل..
والفقر المتوارث جي ً
فالموت أشرف لك من هذه الحياة..
()9
إذا كان علي صالح مسكين..
وعلي محسن حامي الثورة..
وصادق شيخ الثوار..
وحميد داعم الثورة..
وصعترمفتيالثورة..
قادة األمن المركزي ضحايا
والفرقةطيورالجنة..
فعلى من قامت الثورة؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
()10
الشعبالفلسطينيمهجر..
الشعبالسوريمهجر..
الشعبالعراقيمهجر..
الشعبالسودانيمقسم..
الشعباليمنيتائه..
فهل هذا ما يريده عمالء أمريكا :قطر والسعودية..
وال نامت أعين الجبناء..

◊ عبداملجيدعزيز
وسيلة لخلخلة المجتمعات المسلمة و سلمًا لتنفيذ
ً
مخططاتهاالعسكريةالتوسعيةوأحالمهاالتجارية.
هذا هو الغرب الذي من سيئاته الكبرى تأسيسهللصهيونيةالعالميةالتيعملتعلىاحتاللفلسطين
و جعلها دولة تجمع يهود العالم.
هذا هو الغرب الذي أنشأ إسرائيل و زرعها فيجسد األمة.
هذا هو الغرب الذي ينادي باحترام حقوق اإلنسانفي الغرب و يقتله كالحشرات في الشرق.
هذه هي أمريكا التي تهمش األمم المتحدة وتجمدقراراتها السابقة وتتحكم في قراراتها الحالية بما
يخدم إسرائيل وبما يجعلها تتمادى في فسادها وغيها
وجرائمها.
قطع جميع أجزاء األمة و هو
هذا هو الغرب الذي ّاآلن يتجهز للفصل األخير و هو القضاء على آخر
رمق في جسد هذه األمة.
َن
((ول ْ
وصدق اهلل العظيم حين وصفهم بقوله َ -:
َه ْم ُق ْل
ِع ِم َّلت ُ
َصارَى َح ّتَى َت َّتب َ
َهوُد وَلاَ ال ّن َ
ْك ا ْلي ُ
َر َضى َعن َ
تْ
َه ْم ب َْع َد اّلَذِي
ِن اَّتب َْع َت أ َْهوَاء ُ
الل ُه َو ال ُْهدَى َوَلئ ِ
إ َِّن ُهدَى ّهَِ
َصيرٍ))
ِي وَلاَ ن ِ
الل ِم ْن َول ٍّ
َك ِم َن ّهَِ
ْم َما ل َ
َك ِم َن ا ْل ِعل ِ
َجاء َ
فإلى متى ستسكت أمة محمد صلى اهلل عليه
وآله عما يفعل األعداء بها ....ومتى ستنتفض نصر ًة
لكرامتها  ....وإلى متى ستظل الزعامات العربية
موالية ألمريكا ومنفذة ألجندتها تحت سمع وبصر
الشعوب المسلمة .......وإلى متى ستظل الزعامات
العربية حاملة للواء الحرب ضد المقاومة اإلسالمية
نيابة عن أمريكا وإسرائيل  ......وإلى متى سيظل
العرب أسرى شهواتهم وملذاتهم ونزواتهم .....
!!!!!!!!
متى ستعود األمة لروح اإلسالم السمحة .....
ومتى ستوالي األمة نبيها وتهتدي بهدي حبيبها
وتسير على دربه الذي يأمر بتولي المؤمنين والتبرؤ
من الظالمين المستكبرين !!!!
متى ستنتشر المحبة واإلخاء والمودة بين عامة
المسلمين ال فرق بين شيعة وسنة !!!
متى ستنبذ األمة النزاعات المذهبية والطائفية
والمناطقية متى تجتمع لمناوئة عدوها الحقيقي
وتترك العداء الوهمي الذي يزرعه الغرب بين
المسلمين؟؟؟؟
****أين الردود القاسية من أمة محمد تجاه
ما يحدث اآلن من استفزازات لها وإساءات لرمزها
وقائدها وملهمها محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم
؟؟؟؟

سأمضي وما باملوت عار على الفتى
إذا ما نوى خرياً وجاهد مسلما
فإن عشت لم أندم وإن مت لم أُلم
كفى بك ذ ً
ال أن تعيش وترغما

منهجنا

اهلل ال َع ِل ِّي َ
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احل َّق يِف َج ِان ِب �أَ ْق َ
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اهلل ُت ْر َج ُع الأُ ُم ُ
الق َيا َمةَ ،و�إِىل ِ
اهلل َو مْال َ ْو ِع ُد ِ

عبدالكريمالخيواني
مادام وقد روح ولد صالح علي
وغادر السلطه بربعه وأخوياه
البد مايرحل ولد محسن علي
وينرك الفرقه ويتوكل قفاه
زامل الغادر الريامي
Ali Ahmed Barjaa

دعوة لكل أبناء اليمن  ,و للشباب الثائر العالق في الساحات  ,و لخطباء
المساجد  ,و لعلماء األمة  ,بشن حمالت و تظاهرات تطالب بنزع السالح  ,و
الج َمع ( جمعة المطالبة بنزع السالح )  ,و التعويض بقيمته .
تسمية إحدى ُ
هل لدينا حكومة شجاعة تفعل ذلك .
ما دام السالح في أيدي الجميع فال تنتظروا الغد المنشود الذي تحلمون
السباع التي تستقوي بسالحها إلى نعاج
الضواري و َّ
تتحوّل َّ
به  .ال بد أن َ
و دجاج .
الدّيم من الكراع )
و على قول المثل  ( :طريق ِ
فافهموا عافاكم اهلل .
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نقطة نظام
تقاسموا كل شيء ..النصف بالنصف ..وكأن هذا
الشعب كتب عليه أن يكون تركة أو إرثًا يتقاسمه
قطاع الطرق وأصحاب المصالح الشخصية ...قضوا على
األخضر واليابس من هذا الوطن المنكوب المغلوب على
أمره ..ولم يبق للشرفاء فيه إال أن يقتاتوا األلم والغصة
على ما آل إليه حال اليمن ...حتى على مستوى العاصمة
تم تقاسمها ..قسم لعلي صالح وقسم ألوالد االحمر وعلي
محسن واإلصالح ..ماذا بقي من الشعب كي يقتسموه
ويتحاصصوه ..يريدون أن يأكلوا هذا الوطن لحمًا
ويرموه عظماً ..ولعل أبرز أسباب مبدأ المحاصصة بين
المؤتمر والمشترك ما يلي:
 .1الطموح التخاذ السلطة هدفًا وغاية باستغالل
عواطف طائفة معينة وقصور النظرة إلى مخاطر هذا
اإلتجاه.
 .2تنامي المجاميع المسلحة والعصابات المدربة
(من المؤتمر والمشترك) وما ارتكبته من أعمال إرهابية
مدعومة ومدفوعة من قبل دول إقليمية لتحقبق أجندة
خاصة بها ،يقع في رأس اولوياتها إبقاء اليمن ضعيفا.
 .3عدم الثقة السائد في تعامل األطراف السياسية
ونظرة الشك التي يمارسها كل طرف تجاه اآلخر.
اإلرت��زاق السياسي واإلنتهازية لدى البعض
.4
لشعورهم أنهم في ظل سيادة مبدأ المواطنة المكان لهم
ألنها تعني مشاركة واسعة للجميع في مناحي الحياة
المدنية والسياسية إلرساء مجتمع المساواة والتكافؤ .
 .5تمسك كل طرف سياسي بوجهة نظره حسب
ما يراه هو بعيداً عن روح مصلحة اليمن فوق كل
المصالح ..متخندقًا بقوة كتلته في هذا الجانب أو ذاك
وبما انعكس سلبًا على المجتمع بشكل عام والمواطن بشكل
خاص.
 .6تباين آراء النخب السياسية ،خاصة المشاركة في
العملية السياسية من مفهوم المحاصصة حيث يشوبه في
كثير من األحيان الغموض والضبابية..
إن الهوية الوطنية إنتاج دولة ،وعندما تؤسس الدولة

◊ �أحمد الأهدل

على وفق اإلنتماء الحزبي..
والوالءاتالحزبيةوالجهوية
الضيقة،وعندماتسحقمواطنيهابفعلالظلموالالمساواة،
وعندما تتشخصن وتبتلع وتكون رهينة اإلحتكار  ..تغيب
المواطنة ويشيع التمييز ويستفحل اإلقصاء  ..وهنا تحيا
الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية  ،بسبب
فشل فكرة اإلنتماء والوالء والتضامن الوطني بين أعضاء
الجماعةالسياسية
وبذلك يفشل المجتمع الوطني بإنتاج ذاته على أسس
المواطنة والعدالة والمساواة والتعايش  ..ويبقى مجتمعًا
تقليديًا في بنيته ..يستند لمفهوم وثقافة ووالء الجماعة
والجهوية الضيقة التي الترى غير إطارها الخاص وال
تدافع إال عن مصالحها الذاتية  ..وبالنتيجة سيتم تغليب
الجماعة على المجتمع مفهومًا واستحقاقاً..وهو ما يؤدي
بالضرورة الى تغليب السلطة على الدولة..
ومع غياب الدولة لحساب السلطة ،وغياب المجتمع
لحساب الجماعة أو الحزب..تتعدد مراكز السلطة بتعدد
الجماعات ،ثم تتعدد السلطات بتعدد مراكز القوة والنفوذ
والمصالح ،وهو ما سيؤدي ليس فقط إلى تفكك الدولة
وتالشي وحدة السلطة بل سيقود إلى تكريس السلطات
المتكاثرة  ..وهنا يصبح الحديث عن اإلستقرار والتعايش
والتنمية ضربًا من الوهم..
لقد أثبتت تجارب الكثير من الدول أن استخدام
المحاصصة الحزبية عقبة في طريق التقدم واإلزدهار...
وبؤرةلإلحتقانوإثارةالفتنواألزمات..ومرضيستخدم
لإليقاع بأبناء الشعب الواحد ...لتحقيق مآرب ومكاسب
خاصة  ..كما أنها تكون سببًا في شل وعرقلة عمل
المؤسسات البرلمانية والتنفيذية  ..لقد أعطت السياسة
الحزبية الضيقة األدلة القاطعة على أن أربابها ال ينادون
بالوحدةالوطنيةإالللتعميةوالتضليلوأنأعمالهمترمي
إلى ترسيخ الفرقة في صفوف الشعب لتبقى سالحًا في
أيديهميضربونبهاوحدته...وللحديثبقية..عنالحلول
والمعالجات..

عليجاحز

حين كانت أسباب القوة و البطش و الطغيان و الفساد بيده و كان اآلمر
الناهي  ..كان التحالف معه و شراكته في طغيانه و تنفيذ أوامره و القتل
بأمره حالال ..
و حين أصبح كرتا محترقا مغفور له بقانون الحصانة  ..أصبح مجرد
التحالف معه حراما ..
فهل التحالفات ال يجوز أن يكون إال مع الذي ال يزال يمتلك اسباب القوة
و البطش و الطغيان و الفساد و النفوذ  ..؟؟
 ,بصرف النظر عن موقفي من التحالف معه و موقفي ايضا من تاريخه و
حاضره و نواياه ايضا  ..لكنني لم استطع استيعاب هذا المنطق ..
و كأن الذي يريد أن يكرس هذا المنطق  ..يقول  :تحالفوا معي فأنا
األقوى اليوم .

�إنعدام الوطنية
◊ حممداملي�رسي
شيء مؤلم عندما تسمع او ترى اناسا يدعون الوطنية وحب الوطن
وتسمع ذلك على المنابروفي الجامعات والساحات وهم في الحقيقة ال
يوجد فيهم مثقال ذرة من الوطنية والحمية وحب الوطن الذي يتغنون
به امام الناس وافعالهم خير برهان على ذلك فالطائرات االمريكية
تنتهك سيادة اليمن والمارينز يدخلون بكل بساطة والمصيبة العظمى
ان الجيش اليمني يحمي المارينز وال يحمي الوطن ففي كل يوم
قتل واغتيال في ابنا الوطن فال تسمع احد يحرك ساكنة اما اذا اصيب
المارينز او السفارة بشئ بسيط تسمع االعتذارات والتاسفات على ال شئ
هذه هي الوطنية التي يمتلكها هؤالء.

ساحة التغيري -صنعاء

للمشاركة

نشرة دورية توعوية تصدر عن ائتالف طالئع
املجد للتغيري

إيميل

هادي وخيارات صالح.
◊ عبدالرحمنالأهنومي
كان من المتوقع ان ال يواصل حكام اليمن الجدد النهج الخاطئ
السالفهم ،وان يتطابقوا مع الحقائق الجديدة نظرا الى حجم التغييرات
التي حدثت في حكومة هذا البلد ،ولكن لألسف نجدهم ينتهجون نفس
سلوك المسؤولين السابقين بغض النظر عن قائل هذه العبارة فهي كانت
نصيحةموجهةلهادي.
أوراق اإلعتماد التي قدمها فخامة عبدربه هادي لدى أوباما كفيلة
بالحفاوة واألمريكية لفخامته وكفيل بذلك إستقباله لهادي ورفضه
استقبال نتينياهو بعد مشاركتهما في مؤتمر الجمعية العامة لألمم
المتحدة ومن السخرية بمكان أن يعد ذلك لألهمية اليمن التي تفوق
أهمية المدللة إسرائيل .ال إقتصاديًا وال سياسيًا والعسكريًا وال يوجد
أي وجه يجلعنا نقول ذلك  ،فهي أشبه ما يكون بغزل «الثعلب للديك»
تحت يافطة «التدخل اإليراني» قدم هادي أوراق اعتماده وتحت اليافطة
نفسها صالح خاض حرب صعدة وقمع الحراك في الجنوب ،وتحت هذه
اليافطة لوح هادي بحربه ضد الحراك اإليراني المسلح حسب وصفه ،
وكذلك الجماعات المسلحة في الشمال في إشارة إلى الحوثيين ،
وتحت اليافطة نفسها أعطى اإلشارة الخضراء والمفتوحة لكل الضربات
الجوية األمريكية بل ووضح لألمريكيين مزايا تلك الضربات وحالوتها
وتأثيراتها اإليجابية حتى وصل به األمر أن تغزل بها حسب وصف بعض
الكتاب  ،وكافية أن تكون اإلشارة لمزيد من التواجد األمريكي..
أوراق اعتماد هادي هي أوراق اعتماد صالح وتحت اليافطة نفسها فهي
كانت حاضرة وبقوة أيضًا في ذهنية صالح وسياسته  ،لكنها عند هادي
كانت أكثر ابتذاال واستخفافًا من صالح وهذ ال يعود إلى مزية يتمتع
بها صالح عن خلفه ولكن يعودذلك إلى تفاوت الرجلين في قدرتهما على
اللعب باألوراق فصالح كان أكثر دها ًء من هادي كما ذكرت إحدى
الصحف األمريكية أن صالح وهادي شريكان فقط هادي كان أكثر صدقًا
منسلفه.
جدير بنا هنا أن نتذكر مؤتمر الثمان الصناعية في -2004م -الذي
استدعي صالح لحضور المؤتمر آنذاك وبعد عودته من المشاركة بحوالي
أسبوعين قرر بدء عمليات األرض المحروقة في محافظة صعدة  ،كان
غير منطقي أن يتلقي رئيس دولة مثل اليمن دعوة لحضور قمة صناعية
كبرى  ،كذلك غير منطقي حفاوة أوباما بهادي ورفضه استقبال
نيتنياهو فهل هي عود على بدء حرب سابعة ال سمح اهلل هذا ما ستجيب
عليهاأليام.
صحف وكتاب أمريكيون تناولوا ما طرحه هادي وبما يثير الشفقة
*»نيويورك تايمز» :على الرغم من أن صالح سمح باستخدام الطائرات
والصواريخ األمريكية يرى المسؤولون أن هادي يتمتع بمصداقية أكبر.
*»نيويورك تايمز» :أبدى هادي تأييده المطلق الستخدام الطائرات
دون طيار في بالده ما عزز مرتبته لدى واشنطن.
*مارك كاتز :اإلدارة أبدت ارتياحها من كل ما طرحه هادي وخطابه
في مركز ويلسون أُعد خصيصًا إلرضاء أمريكا.
وبخطوات هادوية يسلك هادي مسلك صالح وهو ما يبدوا أنه لم
يستوعب الدرس ولم يع أن التغيير معناه تغيير األفكار والسياسية وليس
تغيير األشخاص وسلوك المسلك نفسه  ،نجده يتحدث في أمريكا عن
التغيير في اليمن ولكنه لم يع أن من العوامل التي جعلت من الثورة
على علي صالح واجبًا هو فتح الباب على مصراعيه للتدخالت األجنبية
والسماح بالضربات األمريكية وكما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز»
إلى هذا الموضوع وحسب ما ورد فيها «على الرغم من أن صالح سمح
باستخدام الطائرات والصواريخ األمريكية يرى المسؤولون أن هادي يتمتع
بمصداقيةأكبر»
حال هادي أشبه بحال «تاجر كان قد بدأ تجارته قبل عام وهو اآلن
يسدد ما عليه سينتهي من مرحلة التسديد لينتقل إلى مرحلة الجمع
واإلدخار» فهناك استحقاقات في ذمته لمن نظروا وأعلنوا وطبلوا ومرروا
تلك المهزلة السخيفة في( )21فبراير إلنتخابه كمرشح ال شريك له
إال هو..وتمامًا كما فعل سلفه صالح وتحالف مع الشيخ عبداهلل األحمر
ليكسب رضاه يفعل هادي مع حزب اإلصالح وأجنحته العسكرية  ،والقبلية
 ،والدينية  ،وما أعتقده أن ذلك التحالف سيورط الدولة في حرب القبيلة
مع الشعب كما هو حال صالح معهم.
القرارات الرئاسية األخيرة هي بداية لمرحلة الجمع واإلدخار فكما
صنع صالح معسكر الحرس الرئاسي يسعى هادي لصناعة معسكره الخاص
فهو يدرك أن عاميه ربما سيستبقانه لذلك يسعى جاهداً لبناء المعسكر
الهادوي وبخطوات قد أصفها بالجنونية وكما أسلفت هو يرى أن الدين
أوالً»وكما أوردت مصادر موثوقة قوائم التعييينات وكيفية توزيعها
حيث أخذ اللواء علي محسن األحمر نصيب األسد  ،تاله عبد ربه منصور
هادي.
هادي كان يدرك أنه مجرد رئيس توافقي فخري  ،ال يمثل مركزاً من
مراكز القوى كما كان صالح  ،ولكنه اآلن يلعب اللعبة التي لعبها صالح
عزز من توجهه ذلك أن األمريكيين اصبح لديهم قناعة بتحويل هادي إلى
مركز قوة قد يكون ورقة مستقبلية ومؤثرة في شمال اليمن وجنوبه ،
وفي ضوء هذا السيناريو القاتم والذهاب إلى المجهول من غير المستبعد
يضطر هادي في النهاية إلى التضحية باليمن من أجل تعزيز مركزه
ّ
أن
وقوته...وستذهب سنتا عبدربه كما ذهبت ثالثين صالح فال ثورة تمت
وال عملية سياسية بدأت..
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