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> هناك سؤال مهم يبرز أمامنا ونحن 
نشاهد ما يجري في الشارع من أعمال 
فوضى وتخريب تجاوزت كل الحدود من 

قبل بعض الشباب أقل ما يمكننا وصفهم أنهم 
»ضحايا« لمؤامرة ال تستهدف النظام السياسي 

بل الوطن برمته وجره الى نفق مظلم.
السؤال  هو من يقف خلف هؤالء  الشباب؟ 
من يمولهم  ويدفعهم الى ارتكاب الحماقات 
لحكومية  ا لمنشآت  ا ح���راق  وإ لتخريب  كا
والخاصة وقطع الطرق وإقالق السكينة العامة 
للمواطنين وإغ��الق المدارس والمعاهد من 
خالل تهديد العاملين فيها بالضرب واالعتداء 
إذا فتحوا هذه الصروح التعليمية.. ناهيك 
عن االعتداء المسلح على رجال االمن الذين 
يقومون بحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم  
مثلما حدث في صنعاء وع��دن وتعز وبعض 

المدن األخرى.. مما حول المشهد التظاهري الذي 
كفله الدستور ونظامنا الديمقراطي الى مشهد 
مأساوي ال يمت إلى عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا 

االسالمي الحنيف بصلة.

إن  تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي 
الحقائق لما شهدته محافظة عدن مؤخرًا  من أعمال 
شغب راح ضحيتها عدد من الشباب االبرياء المغرر 
بهم وجرح عددًا كبيرًا من رجال األمن- وهو التقرير 
الذي استمع اليه البرلمان قبل ظهر االثنين الموافق 

الرابع عشر من مارس الجاري، قد وضع  النقاط على 
الحروف وشخص  المشكلة من كل جوانبها..

ال أعيد هنا ما جاء في التقرير الذي نشرته 
وأذاعته أجهزة االعالم الحكومية وهو مهم جدًا 
يتوجب على الحكومة والحزب الحاكم المؤتمر 
الشعبي العام قبل غيرهما التمعن فيه.. لقد 
التحقيقات االمنية م��ع بعض ه��ؤالء  بينت 
الشباب المعتصمين وكذلك شهود عيان بأن 
هؤالء الشباب ضحية الفقر والبطالة والتعبئة 
الخاطئة المستمرة والمكثفة من بعض أحزاب 
اللقاء المشترك التي أحسنت استغالل ظروفهم 
االجتماعية والتعليمية ودفعت بهم  الى مواجهة 
الدستور والنظام والقانون.. وقد أخبرني  أحد 
شهود عيان وأقسم بأن ذلك حقيقة، ان مجموعة 
من الملتحين يمدون الشباب المعتصمين في 
عدن ببعض االموال وشعارات يجب ترديدها عند 
تظاهرهم غير مدركين معانيها واالهداف الخبيثة 
من ورائ��ه��ا..  وال نحمل ه��ؤالء الشباب الضحايا 
المسؤولية بل من هم خلفهم من بعض أحزاب 

المشترك التي عجزت عن المواجهة والحوار.

 إقبال علي عبداهلل

فيصل الصوفي

> االعتقاد السائد عند عتاولة »المشترك« 
المسيطر عليهم »حميد وشركاؤه« يقول: بأن 
الدفع باتجاه إيقاع ضحايا كثر من بين صفوف 
الشباب المعتصمين في الساحات، وعلى وجه 
الخصوص ساحة جامعة صنعاء، سيخدم مشروعهم 
االنقالبي للوصول الى سدة الحكم، وهذا وحده يثبت 
مدى االنحدار السلوكي في االخالقيات السياسية لدى 
هؤالء »العتاولة« وال أشد منه المتاجرة بأرواح ودماء 
الشباب واالطفال األبرياء الذي يدفعون بهم الى 

الساحات وقودًا لتحقيق االهداف.
وما أحداث الجمعة الدامية سوى شاهد من عشرات 
الشواهد الدالة على خساسة وخباثة ما خططوا له 
منذ ثالثة أسابيع ثم أذنوا بتنفيذه في ساحة جامعة 
صنعاء بعد صالة الجمعة الماضية، حين أوع��زوا 
لمأجوريهم بإطالق الرصاص على نوافذ وشرفات 
منازل المواطنين المطلة على الساحة والمجاورة لها 
مما وّلد ردود أفعال من قبلهم دفاعًا عن أنفسهم 
وعائالتهم وبعد ثالثة أسابيع من الصبر على استفزاز 
ومضايقات وإزعاج العناصر المندسة بين صفوف 
المعتصمين التي لم تكتفِ بتفتيش من يدخل أو 
يخرج من تلك المنازل بما فيهم النساء والعذارى، 
ناهيكم عن إحياء هذه العناصر لليالي الساهرة 
بمكبرات الصوت التي قضت مضاجع عباد اهلل الذين 
ال ذنب لهم سوى أنهم قطنوا منذ أمد تلك المساكن 
المطلة على هذه الساحات، كل هذا أدى بالمواطنين 
في تلك المساكن مع العناصر التي أطلقت النار على 
منازلهم، مما دفع برجال األمن الى التدخل لفض 
االشتباك، فأفضى الى سقوط عدد من الجانبين بين 
قتيل وجريح من المواطنين والمعتصمين وجنود 

األمن الذين يحملون هراوتهم.
 ومن يلق نظرة عابرة على التصريحات والتلميحات 
التي تبثها قناة الفتنة »سهيل« يالحظ دون عناء يذكر 
- الهدف الخفي من مغزى هذه الشعارات والتصريحات 
التي ترددها »سهيل« على لسان الشباب المعتصمين 
من حيث ال يدرون بها، وعلى سبيل المثال وليس 
الحصر الشعار القائل: »إن الدماء هي غذاء الثورات«، 
وهذا وحده يكشف باألدلة والبراهين الدامغة مخرجات 
»التكتيك الذي نفذه مأجورو المشترك، ظهر الجمعة 
الماضية، والهادف الى استعداء الشباب على االخ 
الرئيس وإثارة الرأي العام ا لمحلي والعربي والدولي 
على النظام السياسي وحزبه الحاكم مؤتمرنا الشعبي 
العام ليتعاطفوا مع ه��ؤالء العتاولة المغامرين 

والمتاجرين بدماء وأرواح أبناء الشعب اليمني.
في  لمغامرين  ا قبل  م��ن  استباقية  وكخطوة 
»المشترك« هدفوا من ورائها إفشال أي محاوالت 
خارجية ل��رأب الصدع بين عقالئه وبين نظامنا 
السياسي، وأهمها عزم االشقاء في المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج العربي على التقدم بمبادرة 
وساطة توافقية كان مقررًا طرحها يوم السبت 
الماضي 19 م��ارس ال��ج��اري، فجرت عناصرهم 
االرهابية أحداث الجمعة الدامية والمؤسفة.وحقنًا 
للدماء وحفاظًا على أمن واستقرار المواطنين ومن 
منطلق مسؤولية القيادة السياسية في هذا الجانب، 
ووفقًا لما نص عليه وأوجبه دستورنا اليمني، أعلن 
مجلس الدفاع الوطني برئاسة االخ رئيس الجمهورية 
فرض حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا ابتداًء من مساء 
الجمعة الماضية 18 مارس الجاري وحظر بموجبها 
التجوال بالسالح وقد القى هذا االعالن ترحيبًا واسعًا 
بين صفوف كافة المواطنين سيما في العاصمة 
صنعاء لما رأوا فيه حقنًا للدماء، وفرصة للمعتصمين 
لمراجعة النفس، ووأدًا للفتنة التي لعن اهلل من 

أيقظها وأنسل بجلده بعد إذكاء أوارها.
قال الشاعر:

قالوا القلوبُ تُجازي، قلت: وبحكم
هذا المحال، فكفوا ال تغروني

على الخبير سقطتم، ها أنا رجل
أحببت في الناس قومًا لم يحبوني

)ابن الرومي(

جمعة املشرتك الدامية

نحن المواطنين العاديين بمعنى ليس 
السياسيين نشاهد القنوات فال نعرف 
هل نبكي أم نضحك ومن نصدق ومن 
ال نصدق لما نشاهد، فمثاًل من يشاهد قناة 
»سهيل« يشعر أن هناك حربًا داخ��ل اليمن 
متواصلة وأن الساكن لم يعد م��وج��ودًا اال 
الجرحى والمعتصمين وقد كانت قناة تدعو الى 
حب الوطن واألناشيد والبرامج الدينية وأذكار 
المساء، وفي يوم وليلة أصبحت قناة  الحزن 
و»قالب« المواجع حتى إنها اآلن لم تعد تعرض 

أذكار المساء سبحان اهلل.!
أما قناة »اليمن« الناس طلعوا القمر واحنا 
بالكوادر  اهتمامًا  األرض فلم  نجد  تحت 
االعالمية البارزة بل والممتازة التي نجدها اليوم 
ضد اليمن سواء في الداخل أو الخارج ولم نجد 
استديو مرتبًا وديكورًا جيدًا حتى اآلن، فلمَ نحن 
متأخرون جدًا جدًا في كل شيء وهناك بعض 
التحيز لمن في السلطة ولكن نصف البالء وال 
كله، وهي تعد أفضل ألف مرة من قناة »سهيل« 

التي تعيش في نجم الحرب النفسية.
أما قناة »الجزيرة« التي صارت تسمى في 
الوقت الحاضر قناة »الحقيرة« فهي تحصر 
نفسها في الثورات لذلك ابتعدت من المشادة 
الكالمية بين الضيوف في االستديو وذهبت الى 
أبعد من ذلك لنقلها الى الدول وكنا نتمنى أن 
تحضر الطرفين مثلما كانت تعمل في االستديو 
وتناقش الطرفين المختلفين في الدول بمنتهى 
الحيادية والمصداقية والشفافية، والحق يقال 
انها كانت قناة »الرأي والرأي اآلخر قبل الثروات 

المزعومة«.
وفي األخير لعل المشاهد المنصف لقناتي 
»سهيل ويمانيات« يصنفها من أسوأ قنوات 
العالم بل وأحقرها لما تقومان بعرضه من 
وسائل بمنتهى القذارة والتفاهة واالسلوب 
غير المهذب في عرض البرامج واالستهزاء 
والسخرية والسب والكالم البذيء، وهما -لألسف 
الشديد- يحمالن أجمل اسمين من حيث المعنى 
واللفظ هما »سهيل ويمانيات«.. فهل نحن 
اليمنيين كما تصوُّرنا قناتا »سهيل ويمانيات«؟
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رج��ال الشرطة ال��ذي��ن تعرفوا على 
اإلره��اب��ي خالد عمر سعيد باطرفي 
واعتقلوه م��ع صاحبه ف��ي تعز يوم 
الخميس الماضي، اصطادوا صيدًا ثمينًا، 
فهو رجل مهم في تنظيم القاعدة، فضاًل عن 
أنه مالحق منذ مدة لمسؤوليته عن عمليات 
اغتيال وقعت في العام الماضي في حضرموت 
وأبين.. وزارة الداخلية كانت قد نشرت صورته مع 
ارهابيين آخرين في الئحة عممت على المواقع 
االمنية في المحافظات، والسلطة المحلية في 
حضرموت رصدت العام الماضي مكافأة قدرها 
عشرون مليون ريال لمن يدلي بمعلومات  تقود 
الى اعتقالهم واعتقد أن الذين امسكوا بهذا 
االرهابي يستحقون جزءًا من تلك المكافأة.. فقد 
اصطادوه قبل أن يقدم لهم أحد أي معلومات عن 
عنوانه.. وهو بدون عنوان محدد كما هو معروف، 

يتنقل بسرعة بين المديريات والمحافظات.
باطرفي الذي ذهب الى افغانستان من قبل 
خلعوا عليه هناك لقب »أبو المقداد الكندي« .. 
وأبو المقداد الكندي هو - بالمناسبة - أحد صحابة 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم - لكن انزلوا 

مقامه الى درجة أن باطرفي صار بمثابة والده!
> بعد هزيمة تنظيم القاعدة في افغانستان 
هرب باطرفي  وعشرات اإلرهابيين العرب الى 
ايران، والتي تخلصت من العدد االكبر منهم عن 
طريق تسليمهم الى بلدانهم، وكان باطرفي 
ضمن سبعة يمنيين سلمتهم ايران لليمن عام 
2003م، ويبدو أن السلطات المعنية اطلقت 
سراحه لكونه غير متهم أو مدان حينها بجرائم 
ارتكبها على االرض اليمنية.. لكنه بعد أقل من 
اربع سنوات من ذلك صار من الرجال المهمين في 
تنظيم القاعدة بعد ترتيب أوضاع التنظيم من 
جديد.. ولما قلت  أول هذا العمود انه صيد ثمين 
بالنسبة للمعنيين بمكافحة االرهاب، كنت أشير 
الى هذه التجربة أو التجارب التي كان باطرفي 
جزءًا منها والعبًا أساسيًا فيها، ولديه كنز من 

االسرار عنها..
بعد القبض على باطرفي في مدينة تعز 
بعدة ساعات قامت مجموعة من عناصر تنظيم 
القاعدة بمهاجمة جنود في مأرب كانوا يتناولون 
طعام الغداء، وقتلوا وجرحوا ستة من أولئك 
الجنود، لكنهم ايضًا فقدوا ثالثة من عناصرهم، 
وقد ال أكون خاطئًا إذا قلت إن ذلك الهجوم في 
مأرب هو رد فعل فوري على اصطياد باطرفي 
في تعز وإنه بالنسبة لتنظيم القاعدة شخص 

ذو أهمية.
> عندما تحل االض��ط��راب��ات السياسية 
واالجتماعية في أي مكان يحل تنظيم القاعدة، 
وهذه قاعدة عامة بالنسبة له، والحاالت االخرى 
هي استثناء من هذه القاعدة.. وما يحدث في 
يعيش  لقاعدة  ا تنظيم  يجعل  ليوم  ا ليمن  ا
فترة ذهبية.. فخالل الشهرين الماضيين والى 
الخميس الماضي تمكن من سفك دماء أكثر من 
تلك التي ارتوى بها في عام سابق.. والى جانب 
ذلك تتيح له االعتصامات الموجودة في الساحة 
اليوم االنخراط فيها للترويج االعالمي والثقافي 
للمشروع الذي يتبناه واالنتفاع من الدعوة الطالق 
سراح المعتقلين والمدانين بجرائم جنائية لكي 
يطالب باطالق االرهابيين.. الزنداني وعرابو 
القاعدة يخطبون مبشرين بالخالفة االسالمية، 
ويطالبون باطالق سراح معتقلين مدانين بجرائم 
ارهابية في هذا الوقت.. ماذا يعني ذلك؟ لكن 
بالمقابل ايضًا يبدو أن هذه الظروف نفسها تعتبر 
فرصة ألجهزة مكافحة االره��اب الصطياد من 
يسهل اصطيادهم من االرهابيين المنخرطين 

في هذه االضطرابات.

الصيد 
الثمني

شر البلية ما يضحك

علي عمر الصيعري

وزي�����رة ح��ق��وق االن��س��ان 
والتي عينت بحكم موقعها 
من قبل رئيس الجمهورية 
كعضو في لجنة التحقيق المعنية 
بالحادث االجرامي المؤسف الذي 
حدث الجمعة الماضية كنت أتوقع 
ان تتشبث بموقعها ووجودها في 
اط��ار لجنة التحقيق حتى تنتصر 
للحقيقة الكاملة التي اللبس فيها 
وتعري المجرمين الذين ارتكبوا هذه 
الجريمة الشنعاء، لينالوا جزاءهم 
العادل جراء ما ارتكبوه من جرم بحق 

الوطن والمواطن والديمقراطية.
وتلك حالة تعبر عن وجهة نظر 
الكثير من البسطاء  الذين كانوا 
يأملون ان تقوم الوزيرة المذكورة  
بمهامها ومسئولياتها بمهنية عالية، 
ومهما كان الثمن ذلك ان االنتصار 
لهذا الحق هو انتصار لالنسان اليمني 
وآلماله وتطلعاته الال محدودة في 

بلوغ المستقبل االفضل.
وقد كان على الوزيرة وفق ذلك 

تشبثها  ت��واص��ل  ان 
تتجلى  حتى  بمنصبها 
بداًل  لكاملة  ا لحقيقة  ا
من االس���راع المفاجئ 
وغير المنطقي والذي 
دفع بها الى اصدار بيان 
هش اليعكس ايمانها 
بحقوق االن��س��ان، بل 
عكس حقيقة واحدة هي 
تخليها عن مسئوليتها 
حيثيات  دون  لسير  ا و
عية  ضو مو و منطقية 
نحو المزايدة والمناكفة 
تعلم  لتي  ا السياسية 
اسلوب  نها  بأ ليها  معا

اليخدم من قريب او بعيد حقوق 
االنسان اليمني بل وتعمل في الوقت 
ذاته على اضاعة دماء الشهداء الذين 
سقطوا في ساحة الجامعة، والذين 
كان جميع اسر الشهداء يتطلعون 
ينتصر  كهذا  ب��دور  لقيام  ا منها 
للحقيقة والوطن ويعزز من حقوق 

ان��س��ان��ه وي���درأ عنه 
ك��ل المخاطر ويضع 
ح��دًا لكل الممارسات 
الشريرة الهادفة الى 
تحقيق ال��م��زي��د من 

اراقة الدماء.
والريب ان ما أقدمت 
عليه الوزيرة يكشف 
زي���ف االج��ن��دة التي 
يحاول أع��داء الوطن 
ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا خ��دم��ة 
لمآربهم على حساب 
ال��دم اليمني وحاضر 

ومستقبل اليمن.
وخ��الص��ة ان دم��اء 
الشهداء مهما حاولت معالي الوزيرة 
وم��ن يسير على ركبها م��ن هذه 
العقليات المأزومة مصادرتها تحت 
مبررات وحيثيات واهية لن تحقق 
أهدافها ، وان المؤتمر الشعبي العام 
الذي شارك اآلالف من اعضائه في 
تشييع شهداء الديمقراطية أمس 

االح��د سيظل وفيًا ومخلصًا لهذه 
الدماء وحريصًا على تقديم مرتكبيها 
الى العدالة، وفي اطار من االلتزام 
الموضوعي والمنطقي بالمسئولية 

الوطنية واالخالقية.
وبعيدًا عن المزايدة السياسية نقول 
لوزيرة حقوق االنسان المستقيلة 
ومن سار على دربها البائس الذي 
قررت السير فيه : ان الوطن قادر 
على تجاوز المحنة التي يعيشها في 
اطار من الشفافية والوضوح، وفي 
اطار من التجرد الكامل من اساليب 
المزايدة والمناكفة السياسية التي 
تضر بالوطن وتهدر دم��اء ابنائه 
خدمة للشيطان واعدائه المتربصين 
به والحالمين بالزج به ال��ى اتون 
محرقة التبقي والتذر.. وتلك  حقيقة 
بات اليمنيون يدركونها بل ويعملون 
اليوم وأعلى درجات المسئولية الحقة 
من أجل تجنيب وطنهم وشعبهم 

مزالق الوقوع في هذا المستنقع.

لوزيرة حقوق االنسـان املستقيلة..!

 كل ش��يء ممكن 
في ه��ذه الحياة إال 
بيع المبادئ والقيم 
والتجرد من قيم الشهامة 
والنخوة واالعتزاز بالنفس، 
وقد شهدت الفترة الراهنة 
من العمل السياسي حالة 
م��زري��ة م��ن التلون وع��دم 
الثبات على الرأي والهرولة 
نحو الغرور وع��دم االلتزام 
بالصدق، والسعي المطلق 
نحو المنافع الدنيوية التي 
ال تلتزم باألخالق بقدر ما 
تلتزم بمفهوم الغاية تبرر 
الوسيلة التي أصبحت اليوم 
دينًا يقدسه البعض وال يعرف 
غيره مطلقًا، بل إن البعض 
ممن لم يثبت على المبادئ 
والقيم التي كان يؤمن بها 
قد أصبح في منظور الخيرين 
من أبناء الوطن في حكم 
المتاجر بتلك القيم والمثل 
وأنها تجارته التي يرى فيها 
الربح، دون أن يدرك المعاني 
وال��دالالت التي تظهر لدى 
الغيورين من أبناء الوطن 
الذين أثبتت األي��ام صدق 

ب  لترا ا سية  بقد نهم  يما إ
الوطني وع��دم تفريطهم 
بمبادئهم وقيمهم الميثاقية 
ال��ت��ي عُ���رف���وا ب��ه��ا منذ 
ظهورهم في ساحة الفعل 

السياسي.
إن م��ا ت��ش��ه��ده الساحة 
التقلبات  ال��وط��ن��ي��ة م��ن 
واالضطرابات يعطي مؤشرًا 
ق��وي��ًا ع��ل��ى عملية ال��ف��رز 
المعادن  المبدئي لمعرفة 
من الرجال الذين أخلصوا 
ك���ل االخ������الص ل��ل��وط��ن 
لميثاق  ا بمبادئ  لتزموا  وا
ال��وط��ن��ي وب��ره��ن��وا على 
وفائهم لقيم المحبة وصبروا 
وغ��ل��ب��وا ال��م��ص��ال��ح العليا 
للبالد والعباد، وظل فعلهم 
الوطني م��ن أج��ل الوطن 
ال��واح��د الموحد وم��ن أجل 
المحبة والوئام واالعتصام 
عن  ميل  دون  اهلل  بحبل 
ه��ذا ال��ص��راط المستقيم، 
وجعلوا فعلهم الوطني في 
لتحقيق  لوطنية  ا حة  لسا ا
األمن واالستقرار وااللتزام 
الذي  والقانون  بالدستور 

يمثل اإلرادة الكلية للشعب، 
المستمدة من اإلرادة اإللهية 
التزامًا بقول اهلل سبحانه 
وتعالى: »واعتصموا بحبل 
اهلل جميعًا وال تفرَّقوا« صدق 
اهلل العظيم.إن ما تشهده 
الساحة السياسية من عدم 
التزام بالثوابت والخروج على 
الدستور والقانون وتجاوز 
ال��م��ب��ادئ وال��ق��ي��م والمثل 
االخالقية، ناتج عن حالة 
التعبئة الخاطئة التي سلكها 
البعض منذ وقت مبكر وفق 

برنامج محدد ورؤية مرسومة 
السياسية  ل��ق��وى  ا لبعض 
سعت لتنفيذ هذا البرامج 
للتنشئة  د  مضا ه  تجا ا في 
الوطنية على مبدأ ال��والء 
الذي ال ينسجم بأي حال من 
االح��وال مع التبعية، وقابل 
هذه الفعل المخل بالوحدة 
الوطنية صمت كبير من قبل 
بالتنشئة  المعنية  الجهات 
الوطنية، بل أستطيع القول 
دون مبالغة إن هذه الجهات 
عما  لصمت  با تكتفِ  ل��م 
يجري من التجهيل والتغريب 
عن الوطن والهوية الوطنية 
وأخذت في كثير من المواقف 
على  يعملون  م��ن  ند  تسا
خلخلة مبدأ الوالء الوطني، 
ومن ذلك على سبيل المثال 
ال��س��ك��وت ع��ن ع���دم أداء 
العلم والسماح لمن  تحية 
كانوا يروجون لألفكار التي 
تؤثر على ال��والء الوطني، 
واستبعدوا كل من يحاول 
غرس مبدأ ال��والء الوطني 
ف��ي ن��ف��وس ال��ن��شء، وقد 
تعرض الكثير من الحريصين 

على الوحدة الوطنية الى 
االستبعاد واالقصاء لمجرد 
إصرارهم على مبدأ الوالء 
الوطني، وهذا هو الخلل الذي 
رافق المرحلة الماضية. رب 
ضارة نافعة.. فإنني عندما 
أحاضر في المدارس الثانوية 
خالل هذه األيام أجد تفاعاًل 
طالبيًا من أبنائنا وبناتنا من 
أجل حماية السيادة الوطنية 
وترسيخ مبدأ الوالء الوطني 
واإلي���م���ان ب��ال��وط��ن ال��ذي 
اقترن باإليمان باهلل سبحانه 
وتعالى، ولم أجد تقصيرًا 
يُذكر في ه��ذا االتجاه بل 
وجدت صحوة طالبية رغم 
لخاطئة  ا لحزبية  ا لتعبئة  ا
لبعض التربويين الذين هم 
كذلك كانوا ضحية التنشئة 
ولذلك  الخاطئة،  الحزبية 
من  لمزيد  ا تمنى  أ نني  فإ
التماسك م��ن أج��ل حماية 
ال��وح��دة الوطنية وصيانة 
منجزات الثورة والوحدة.. 
ومعدن الذهب يظل المعًا 
في كل الظروف واألح��وال 

بإذن اهلل.

د. علي مطهر العثربي

تفرض الضريبة على العقارات المؤجرة بواقع ايجار شهر
 في الســنة طبقـًا للعقـود الصحيحـة

اخي 
المكلف

نقاط على الحــروف!!

 بنت عنكمة

> يالحظ في الفترة االخيرة وف��ي ظل 
بين طرفيها  السياسية  لألزمة  التصعيد 
استهداف المؤسستين العسكرية واألمنية 
من قبل بعض وسائل اإلعالم وخاصة من قبل بعض 
وسائل االعالم الخارجي لغرض الزج بهما في أتون هذا 
الصراع السياسي الذي يمر به البلد، وأدلل على ذلك 
بوجود خبر واحد - مع وجود اخبار عدة - تكاد تكون 
صياغته واحدة وكأنه معمم على مختلف وسائل اإلعالم 
الخارجية هذا الخبر نصه: إن القوات اليمنية تعتدي على 
المعتصمين في أماكن االعتصام كذا وكذا.. الخ، في 
حين أن الحقيقة أن ال رجال األمن وال رجال القوات 
المسلحة لهم أية صلة بما يجري من بداية االعتصامات 
وربما أن مصيغي الخبر والمراسلين يعرفون ذلك اكثر 
من غيرهم والصورة التي تنقلها الفضائيات تؤكد أن ال 
دخل لهم بذلك، فعندما تندلع االحتكاكات تكون هذه 
االحتكاكات بين مدنيين من أصحاب البيوت المجاورة 
لمكان االعتصام والمعتصمين وعندما تريد استجالء 
الحقيقة يقال بأن االشخاص المدنيين هم من رجال 
األمن ورجال القوات المسلحة بزي مدني.. كيف عرفت 

وسائل اإلعالم ذلك.. اهلل اعلم.
 أما يكفي أولئك النفر أن هؤالء االبطال متواجدون 
بزيهم الرسمي في مواقع االعتصامات والمسيرات ال 
يحملون سالحًا شخصيًا ويتلقون بصدورهم وأجسادهم 
الضربات والكدمات والطعنات بصبر وتحمل وفوق ذلك 
فإنهم يلتمسون العذر لمن يقومون بمثل هذه األعمال 

هل يوجد صبر وتسامح أكثر من ذلك؟
أوال يكفيهم انهم يقدمون أرواحهم رخيصة من 
أجل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته في 
مختلف ميادين البطولة ابتداًء بمقارعة الجريمة ومرورًا 
بمواجهة الخارجين على القانون وانتهاء بحماية السيادة 
الوطنية ولنا فيما جرى ويجري بينهم وبين تنظيم 
القاعدة في الفترة االخيرة من اشتباكات وتقديم شهداء 
في محافظة مارب وغيرها من المحافظات اليمنية على 
امتداد الوطن خير دليل على أن هاتين المؤسستين 
الذي يجب على كل مواطن ومواطنة ينتمون لليمن أن 
يساعدوهما في أداء واجبهما المقدس ال حشرهما في 
زاوية ضيقة للضغط عليهما وابتزازهما وجرهما الى 
مكان ال يجب أن يكونا فيه ألن هاتين المؤسستين هما 
صمام أمان اليمن.. أرجو أن اكون مخطئًا في فهمي 

لما يجري.

أحمد محمد راجح

قطرة انتماء
ال 

تجرُّوهما 
إىل غري 
مكانهما

يحيى علي نوري

> جميل جدًا هذا التضامن 
ال��م��ل��ف��ت ل��ش��ب��اب االخ����وان 
»المسلمين« الذين يعبرون 
عن حضورهم وتضامنهم عند كل 
منعطف وأمام كل أزمة، حتى يخيل لي 
أن المودة القائمة بين عناصر االخوان 
ذاك  بينهم يجسد  فيما  والتضامن 
الذي قرأنا عنه في الكتب عن هيكلية 
وعالقة أعضاء المحافل )الماسونية(..!!
شباب االخ���وان هنا في بالدنا ها 
هم يعبرون عن تضامنهم بطريقة 
درامية مثيرة، فهم يلتزمون بفتاوى 
)المرجعيات( وان كانت هرمة وتجاوزها 
الزمن واألح���داث، لكن ما ح��دث من 
قبل الزميلين »نصر طه« و»سمير 

اليوسفي« يعيدنا لاللتزام الصارم الذي تميزت به 
جماعة االخوان، لكن ما يؤسف أن الزميلين وبعد أن 
أنهكا العديد من مؤسسات الدولة واستنزفا قدراتها 
وشاركا وبفعالية في صناعة المشهد الراهن الذي 
يعيشه الوطن ها هما يعودان لقواعدهما سالمين 
غانمين محفوفين برعاية ورضا المرشد، وبركاته 
ودعواته لهما بجنة خالدة أشك في أن يصال اليها على 
خلفية ما قدمت ايديهما ومارسا من سلوكيات بحق 
الشعب والوطن ألنهما وعلى مدى عقدين فقط انطلقا 
كصواريخ عابرة للقارات الى واجهة مفاصل السلطة 
وشاركا وبفعالية في صناعة أخطر قرار سيادي وهو 
القرار االعالمي فكانا واجهة الدولة والوطن والنظام 
والتحوالت وكانت تعبيراتهما تنطق باسم الوطن 
والشعب والنظام ثم فجأة وعند أول أزمة عابرة قطعًا 
تراجعا عن الواجهة ربما لترتيب مقاعدهما في المرحلة 
القادمة وربما تعبيرًا أصياًل عن التزام »تنظيمي« 
يلزمهما بالعودة الى قواعدهما بعد أن قاما بمهمتهما 

بأكثر من االيجابي..!
الزميل نصر مع احترامي له كشخص جعل من وكالة 
سبأ )قلعة اخوانية( أتمنى أاّل تغلق هي االخرى أبوابها 
وتنضم خلف »المرشد« المرابط على أبواب الجامعة 

حيث ساحة »الجهاد« التي احرمت سكان 
حي الجامعة وأحياء مجاورة الراحة لدرجة 
أنهم نكدوا على حياة الناس مع أن االولى 
بالشيخ المرشد أن يتوجه مع جماعته 
لصالة الشيخ الممول وهي صالة»أبوللو« 
فهي أفضل مكان لالعتصام وفيها كل 
مقومات االعتصام بما في ذلك حديقة 
خلفية واسعة وجامع ومنظومة صوت 

بتقنية عالية..!!
أنا ال أقول هذا الكالم من باب الشماتة 
أو السخرية لكني أقوله صادقًا وحزينًا من 
موقف االخوين اللذين يدركان اكثر مني 
حقائق األمور وخلفياتها وبالتالي لم يكن 
متوقعًا منهما هذا الموقف »االنتهازي« 
طبعًا ال يوجد لدي تعريف غير هذا لألسف.. 
لكنها الحقيقة، فموقف الزميلين اللذين تركا دورهما 
في هذه اللحظة ال يدل على أن موقفهما هذا يدل على 
غيرة على الضحايا الذين سقطوا خالل المواجهات 
الدامية التي حدثت مؤخرًا على أبواب الجامعة، وهي 
الحادثة التي أدمت قلوبنا جميعًا، بل إن ع��ددًا من 
الضحايا تربطني بهم عالقة صادقة وزمالة، ويعصرني 
الحزن واألسى على فراقهم، لكن لكل حدث تبعات، 
وما دمنا قد وصلنا الى ما نحن فيه فإن المفترض أن 
نتكاتف ونصطف ونعمل كل من موقعه على إعادة 
السكينة وضبط إيقاعات الحياة والمسار بعيدًا عن 
تسجيل مواقف حيث ال يجب أن تسجل هذه المواقف 

اال ان اعتبرنا هذا استباقًا لقادم االحداث.
إننا لم ننسَ بعد حديث االستاذ نصر طه مع قناة 
»السعيدة« وال��ذي تركز حول عالقته بفخامة االخ 
الرئيس والمفترض أن يكون هو والزميل سمير 
اليوسفي من أكثر الرموز الحريصة على الخدمة 
الوطنية وخاصة في هذه المرحلة التي ال يجب فيها 
ألمثالهما التخلي عن الركب والدور والموقف اال إن كان 
االنتماء الحزبي فعاًل غالبًا على االنتماء الوطني أو أن 
هناك قضايا لم نعرف عنها ويفترض بالتالي أن يبرراها 
للرأي بعيدًا عن مزاعم الغيرة على الشباب الذين ذهبوا 

ضحية ثقافة الكراهية والحقد وضحية أنانية وانتهازية 
بعض االطراف الذين يتاجرون اليوم بدماء الشعب بعد 

أن تاجروا بقوته وحياته وسيادته ردحًا من الزمن.
 كنت أتمنى على الزميلين على االقل أن يقدما 
مبررات اكثر قبواًل خاصة ونحن نعرف جيدًا مواقفهما 
وطريقة تفكيرهما ودورهما في صناعة القرار والمشهد 
اإلعالمي حيث كانا يمثالن رموزًا متقدمة على واجهة 
المشهد الوطني وكان يفترض أن يكونا عونًا وسندًا 
للرئيس والنظام في هذه المرحلة ليس من أجل 
الرئيس وال من أجل النظام بل من أجل الوطن ومن 
أجل استقراره وسكينته حتى يخرجنا اهلل من هذه 
األزم��ة بخير وبعيدًا عن المزيد من اإلث��ارة والعنف 

والفعل ورد الفعل..!
إن الشجاعة كانت تحتم على الزميلين البقاء في 
أماكنهما والعمل بما يخدم استقرار وأم��ن الوطن 
والمواطن بل وتقديم المشورة الصادقة والمخلصة 
لفخامة االخ الرئيس ب��داًل من التهرب باالستقالة 
وتسجيل مواقف بطولية يمكن ان يستسيغها البعض 
لكن الغالبية العظمى من أبناء الشعب ال يجدون تفسيرًا 
لها غير كونها خطوة على طريق االنتهازية واستباق 
االحداث وحجز مواقع لهما في قطار المرحلة القادم 
هذا إن كان هناك قطار قادم ولم يكن القادم )نعوشًا( 
ومقابر يصنعها الشعب اليمني لنفسه على خلفية 
انتهازية بعض رموزه وخاصة أولئك الذين لم يترددوا 
حتى في توظيف الدين االسالمي لتبرير مواقف ال يمكن 
تبريرها، فيما أثرياء الغفلة الذين أثروا بالفساد والنهب 
والسيطرة على ممتلكات الشعب والوطن هم يوظفون 
ثروتهم التي سرقوها من الشعب في تدمير الشعب 
وتدمير منجزاته ومكاسبه باسم التغيير الذي ال يعني 
اال أن هناك مخططًا شيطانيًا متعدد االقطاب يعمل 
على التضحية بالوطن ومكاسبه على مقصلة المصالح 
االنتهازية واالنانية المقيتة.. ولن يسقط النظام 
بسقوط بعض »المتساقطين« من مفاصله ومع ذلك 
لن»تخسف الشمس« أو »يكسف  القمر« ولكن فقط هنا 
تعرف معادن الرجال ويعرف االوفياء من االنتهازيين.. 

واهلل المستعان.

طـه العامــري

االخــــــوان )املتســاقطون(..؟!!


