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صفعة الحقيقة.. والوهم الكذوب
ماليين تتدفق وراء ماليين في ميادين وساحات التحرير 
والسبعين وبقية المحافظات.. تهتف بالصوت العالي 
المزمجر.. بالوحدة، وتدعو على المالعين الذين يسعون، 

في حقدٍ دفين، للتدمير المؤلم لهذا البلد األمين.
استوقفني في ليلة الجمعة »الوحدوية« في برنامج »مع 

المشهد« في فضائية اليمن ما قاله الزميل 
اإلعالمي أحمد السياغي القيادي في وزارة 

الشباب والرياضة.. أورده بالنص:
»في الصباح جهزت نفسي، وأحطتُ سيارتي 
بصور الرئيس، وأخذت العائلة كلها.. ولم يبق 
أحد في المنزل، وهذا يعني أننا سنتغدى في 
أحد المطاعم- يعني تكلفة، وأقسم باهلل، كل 
شيء على حسابي ولم يعطني أو يعدني أحد 

بريال«.
وأقول له: لست وحدك فهناك آالف وماليين 
اتجهوا ويتجهون إلى مناصرة الوحدة، ومؤازرة 
الرئيس لحرصهم على األمن واالستقرار ونبذ 
الفرقة واالنقالب على الشرعية.. المئات واآلالف 
تحملوا عناء السفر، وتحركوا من محافظات 
بعيدة دون أن يصرف لهم ريال واح��د.. وفي 

نطاق الرد على بعض الطروحات السخيفة القائلة بأن من 
يحضر إلى السبعين يكافأ بسبعين أو ستين ألفًا.. أقول: إنني 
حضرت ضمن كوادر وشخصيات ومواطنين من أبين في 
عشر حافالت، واهلل  أنني تسلفت عشرة آالف ريال، وشاركت 
مع زمالئي، وعدنا إلى منازلنا مرهقين في وقت متأخر، ولم 
نستلم ريااًل واحدًا.. فماذا سيقول المزايدون؟ طبعًا ال ندعي 
المثالية الوطنية، فلو أعطونا شيئًا ألخذناه لكن ال شيء من 

هذا..
وهذا مجرد مثال واحد من أبين الصمود، وأنت يا زميلي 
أحمد السياغي حضرت من صنعاء إلى صنعاء، ونحن جئنا 

من أطراف أبين إلى قلب صنعاء، وكل شيء على حسابنا.
أعتقد أن ذلك سيُسكت الكاذبين والمرجفين والمزايدين 
الذين ال يعلمون بسمو محبة األوط��ان، وعظمة التراب 
المقدس، والزهو باالنتماء المفاخر إلى بالد األمجاد والتاريخ 

العريق..
ويجمع الكثيرون على أن ال رئىس عربيًا، ستخرج من 
أجله تلك الماليين من كل حدٍب وصوب التي  تصل إلى 
السبعين وبقية الساحات والشوارع والطرقات.. مثال بسيط 
نسوقه، الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك لم 
يخرج له حتى عشرة آالف شخص بل إن فرقة الهجانة التي 
اقتحمت ميدان التحرير قد أساءت إليه علمًا بأن سكان مصر 
يتجاوزون )85 مليون نسمة(، وهناك فرق كبير يستوعب 
داللته الصغير قبل الكبير، ومع ذلك لم يزد فخامة الرئيس 
زهوًا بالنفس أو تضخيمًا للذات بل تجد التواضع في الطرح 
وعقالنية الخطاب، وإنسانية المناشدة لقيادات المشترك 
الراكبة رؤوسها، وكان العديدون يتوقعون أن ذلك الحضور 
المالييني المهيب، والجو السياسي الرهيب سيجعالنه 
يستخدم نبرًة أقوى، وعبارات شديدة اللهجة والتهديد السيما 
أن الطرف اآلخر قد تمادى في اإلساءة إلى الوطن والشعب، 

وإليه شخصيًا..
مثاًل.. التهديد بالزحف إلى غرفة نومه، وكتابة اسمه في 
حذاء وسخ ونقش كلمة »ارحل« ورفعه في المظاهرات وأمام 
كاميرات الفضائيات.. مع سلسلة الهجوم اإلعالمي المبرمج 

والتضليل الدعائي الممنهج.
وبالمقابل تجد الحكمة واحتمال األذى والصبر على 
االستفزاز، ومفردات الخطاب الحصيف الذي يغضب كثيرًا من 
أنصاره أحيانًا، ألنه يبدو وكأنه في وضع ضعيف.. كما لو كان 
مقطوعًا من شجرة وال أحد معه مما يغيظ الخصوم الذين 
يرهبون الصمت  الصامت، والصوت الخافت، واللمع الالفت..
ورغم ما حصل ويحصل وسيحصل لم نفقد األمل في 
عودة االخوة في أحزاب اللقاء المشترك، وائتالف الخبث إلى 
جادة الصواب، وأن ال يعولوا كثيرًا على اإلمالءات الخارجية، 

وأن يربأوا بأنفسهم أن يكونوا أدوات هدم، ومعاول تدمير 
لوطن المحبة والحكمة واإليمان واإلرث الحضاري العظيم.. 
وكما يقول الروائي الجزائري )واسيني األعرج(: »مازال هناك 

متسع للشفاء مع جراحاتنا«..
مازلنا مصرين على أن بينهم عقالء صامتين ال ينخدعون 
بالوهم الكذوب، والخيبة المُسكرة، واالنكسار 
المدمر، والسعادة الزائفة عماًل بقول الكاتب 
الروائي السابق األعرج: »الذاكرة تنفذ لحظة 
الخيبة واالنكسار وتنام مثلنا عندما نُسكِرُها 

بنبيذ السعادة واألشواق الجميلة«.

أفكار للتأمل
- في اآلونة األخيرة اتسعت مساحة الحديث 
عن الطرف الثالث الخفي ال��ذي يخمدُ كل 
تقارب، ويئد أي��ة ب��وادر التقاء بين األخ��وة 
الفرقاء.. هل تستطيعون القبض عليه حيًا؟! 
أش��ك في ذل��ك، وال��راج��ح عندي أن��ه ممكن 
يقبض عليكم على رأي البعض الساخر: هو 
عقد اتفاقية مع عزرائيل لفترة طويلة ال تنتهي 
إاّل إذا امتألت الشوارع بالدماء وأصبحت المنازل 

العامرة خرابًا.
المشترك هو القاصم المشترك لكل أحالم الوطن، ليته 
كان القاسم المشترك لكل تطلعات أبناء اليمن، والمانع 

عنهم ويالت الحروب والفتن.
- محافظ أبين اللواء صالح حسين الزوعري الذي بدأ 
مثابرًا.. محركًا للكثير من الجمود.. شغل »بعسسة« ضده 
من قبل عناصر الفساد واإلفساد، والبركة في المشاريع 
الناقصة والوهمية.. وأكثرها كانت عبارة عن كم هائل من 
السيارات فيما كانت زنجبار تعاني انقطاع الماء والكهرباء، 

وطفح المجاري.
- البد من االحتكام إلى العقل، والبدء أواًل بتخفيف حدة 
وشراسة الخطاب اإلعالمي الذي يؤجج الشارع فوق ما به 
من احتقانات ساخنة وتوترات حادة.. شيء يشبه االنتظار 

المستعجل لحظة االنفجار.. وما أدراك ما انفجار الوضع؟!
- صاحبي »الحراكي« قال لي: »تكتيكات معارضة المشترك 

غلبت حيل الحزب الحاكم، وجرحت الخيل.
- الظاهر أن الخليجيين ملُّوا صراعات الفرقاء السياسيين 
في بالدنا، هذا يوافق، وذاك يرفض، وذا يتحفَّظ، وآخر 
يطالب بتعديل، وهات يا تنظيرات، وبيان اجتماعهم األخير 
في الرياض لم يعط أهمية لألزمة اليمنية بقدر ما ركز على 

األردن والمغرب وطلباتهما لالنضمام.
ويا جماعة:

- نوايا طرفي النزاع عندنا.. غير سليمة.
- نتائج انتفاضتي موطن أبي القاسم الشابي، وبالد 
الكنانة.. مزعجة، هناك أضرار كثيرة، المظاهرات مستمرة، 
والصدامات المسلحة متواصلة، واالقتصاد متدهور- 
رّكز على الكلمتين األخيرتين ألنهما متعلقتان بالسياحة 
واالستثمار اللذين يعيش عليهما التوانسة وأبناء مصر- 

باختصار إلى اآلن.. حصاد مُرّ، وليست قطوفًا دانية.

قبل الختام
أثناء دراستي الماجستير.. تعلمنا كثيرًا  عن البنيوية 
التفكيكية، وهي منهج ق��ادم من الغرب، وكنت أظنها 

مقتصرًة على األدب والنقد.

آخر الكالم
جامْل عدوك ما استطعت فإنهُ

بالرفِق يطمعُ في صالح الفاسدِ
واحذر حسُودكَ ما استطعت فإنهُ

إْن نمتَ عنهُ فليس عنك براقدِ

الطغرائي

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 260379

املوقع االلكرتوني للمصلحة
www.tax.gov.ye

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

اخي 
المكلف

> جمعة الوحدة تحمُل دالالتٍ كثيرة، وإشارات عدة، وهل هناك أعظم من اصطفاف 
الشرفاء، وتوحيد الجهود، ولمِّ الصفوف، وجمع العطاءات المبعثرة على قلٍب واحد 

وموقفٍ واحد، ودعاء واحد، وكلمة رجل واحد؟!

أحمد مهدي سالم

شهادة جاء وقتها!!

هل أبدأه من التوقيع على 
اتفاقية الوحدة وقيامها وما 
وضعه شياطين الحزب من 
مداميك بل ألغام في طريقها 
أم أب���دأ م��ن كيفية تعامل 
السياسية مع هذه  القيادة 
البداية وابقائها األوضاع في 
الجنوب تحت قيادة عناصر 
الحزب  أو لجوئها إلى تعيين 
القيادات األسوأ إلدارة الشئون 
في الجنوب أو أبدأ من األزمة 
ت  با نتخا ا ب��ع��د  لمفتعلة  ا
1993م أسبابها وم��ا نتج 
عنها من حرب أو اتحدث عن 

فترة االئتالف بين المؤتمر واإلصالح بعد 
حرب صيف 1994م.. كل هذه  تصلح أن 
تكون بداية للحديث عن المشهد اليمني 
لكني سأبدأ بتحطيم الشماعة التي كانت 
مدخاًل النتقاد طول حكم الرئيس حيث تم 
تعبئة الشباب الواقعين تحت تأثير التضليل 
السياسي، إنها ثالثون عامًا، ولم يأتِ هذا 
الرقم إاّل لتوثيق الرابطة بين األحداث في 
تونس ومصر ولتطبيق ما جرى فيهما على 
الواقع اليمني دون االلتفات إلى خصوصيته.

نعم حكم الرئيسان التونسي والمصري ما 
يقارب هذه الفترة ولكن كان ذلك رغم إرادة 
الشعبين الشقيقين التونسي والمصري، أما 
الرئيس علي عبداهلل صالح ففترات حكمه 

على النحو التالي:
أواًل: 78م-90م انتخب من مجلس الشعب 
التأسيسي في وقت كان تقدمه لهذا المنصب 
تضحية رفض الكثيرون أن يضعوا أنفسهم 

مكانه.
99م حكم بتوافق تام  90م- ث��ان��ي��ًا: 
لالئتالف الحزبي )المؤتمر- االشتراكي- 
اإلص����الح( وب��ع��د ال��ح��رب، االئ��ت��الف بين 
)المؤتمر- اإلصالح( ومباركة كاملة من كل 

القوى السياسية.
ثالثًا: 99-2006م أعلنت األحزاب على 
المؤتمر الشعبي العام ترشيحها له للرئاسة 
وتبعها في ذلك المؤتمر الشعبي العام هكذا 
أجمعت هذه األحزاب على شخصه وهي التي 
خرجت تعاديه اليوم، فلماذا كان هذا االجماع 

إن كان هناك ما يؤخذ على الرجل.
ولنقف على انتخابات 2006م وما جرى 
فيها فلقد أتى إليَّ واهلل الشاهد األخ )ع.ع.ق( 
وهو ناصري عتيد وطلب مني أن أحدد له 
شخصية جنوبية ممكن أن يلتف الناس حولها 
ولما سألته، لماذا قال: نرشحه للرئاسة أمام 
علي عبداهلل صالح، فقلت له لماذا جنوبي ما 
دمتم عزمتم فلما ال يكون شخصية يمكن أن 
تنافس فعاًل يلتف حولها أبناء اليمن وفي كل 
األحوال انصح أال تدخلوا االنتخابات الرئاسية 
وزكوا علي عبداهلل صالح كما عملتم في 
انتخابات 99م وضعوا من الشروط عليه 
ما تعتقدون أنه في صالح البالد، لم يعجبه 
كالمي فتركني وحصل ما حصل من ترشيح 
األخ فيصل بن شمالن وكانت انتخابات 
حامية الوطيس، شهد بنزاهتها العدو قبل 
الصديق، لذا استطيع القول إن الفترة الحالية 
2006-2013م هي الفترة الحقيقية لحكم 

علي ع��ب��داهلل صالح بصورة 
منفردة وهو محاسب ومسئول 
عنها وعن مدى التزامه تنفيذ 
برنامجه االنتخابي أما ما سبق 
فالجميع دون استثناء مسئولون 
عما جرى فيه إن كان سلبًا أو 

ايجابيًا.
وع��ن سبب اص���رار أح��زاب 
ال��م��ع��ارض��ة ال��م��ش��ارك��ة في 
انتخابات 2006م وبالصورة 
التي تمت فهم م��درك��ون أن 
مرشحهم لن ينجح بل استحالة 
ذلك فقد أرسلوا رسالة شديدة 
اللهجة إلى الرئيس مضمونها 
إننا قادرون على فعل شيء يقلقك، رسالة 
يستطيعون أن يبتزوا القيادة السياسية 
الحقًا، فلما فشلوا ولم تحدث االستجابة 
لهذا االبتزاز، ب��دأوا المؤامرة الشيطانية 
والكل على اطالع تام حول ما جرى وصواًل 

إلى الوضع الراهن.
ولقد نسي الجميع أو تناسوا أن الرئيس 
علي عبداهلل صالح هو من أصر على تحديد 
مدة الرئاسة لفترتين وال ننسى أيضًا قبل 
انتخابات 2006م أنه رفض الترشح فهاج 
الشعب وخرج عن بكرة أبيه يطالبه بالعدول 
عن موقفه وظن البعض أنها تمثيلية مرتبة 
حتى الرئىس المصري المخلوع قال وقتها، 
ومازلت أتذكر مقولته: إيه يعني ده أنا قادر 

على اخراج الشعب ليبقيني رئيسًا.
ولم يستطع أن يخرج عشرة أفراد يدافعون 
عنه وقت الثورة عليه، ولتأكيد كالمي بأنه 
رفض الترشح أذكر واقعة حصلت أمامي 
اثناء عضويتي في اللجنة العامة فقد قال 
له أحد الحاضرين وقتها نحن معك لكننا لن 
نوافق على عدم ترشحك للرئاسة، فقال له 
ل مزايدة«، فأنا لست خالدًا والبد  بحدة »بطِّ
من التفكير في الغد، وافرض أنه حصل لي 
مكروه وأقول توفيت مثاًل واألعمار بيد اهلل 
ماذا يحدث، فهل نعجز عن التفكير في وضع 
البدائل«.. هذه تقريبًا مقولته وهي واضحة 

تبين حرصه على مستقبل الوطن.
هذه ارهاصات أبى القلم تجاوزها  وأوضح 
بعض األمور التي حدثت فعاًل، أما واقع األمر 
اليوم وما سمي باالنقالب على الشرعية 
الدستورية من قبل أحزاب اللقاء المشترك 
فهذه التسمية هي األحق من بين التسميات 
التي يمكن أن يسمى بها ما جرى من هذه 
األحزاب ولنؤكد أنها انقالب على الشرعية 
الدستورية فلنعد أواًل إلى كتاب اهلل وسنة 
نبيه ولنحاول أن نبحث عن آىة أو  حديث 
يجيز لهذه األح��زاب أن  تعمل ما عملته 
وطالما أبوا أن يعودوا وأن يحكموا كتاب اهلل 
فلننظر إلى الدستور  والقوانين المرتبطة به 
وهو ما يستند إليه أولئك المتآمرون خارج 
الوطن، إنه سمح بحرية التعبير بما فيها 
هذه االعتصامات، فقد حددت المادة )42( 

منه مايلي:
لكل م��واط��ن ح��ق االس��ه��ام ف��ي الحياة 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب 
عن الرأي بالقول أو الكتابة والتصوير في 

حدود القانون.
وحدد قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات 

في مادته )19( ما يلي:
ال ت��س��ري أح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون على 
االعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة 
أال يتحول هذا االعتصام أو التجمع المطلبي 

إلى مظاهرة أو مسيرة.
وليأتيني أي مجتهد قانوني بأي نص يبيح 
ما يحدث حاليًا من قطع الطرقات وتخريب 
الممتلكات العامة والخاصة وقتل النفس 
المحرمة، أما قانون األح��زاب والتنظيمات 
السياسية فحدد وبنص واضح كيفية التداول 
السلمي للسلطة ففي مادته )6( جاء ما يلي:

يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه 
بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق 
بالشئون  تتعلق  ومعلنة  برامج محددة 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
في  المساهمة  عبر  وذل��ك  للجمهورية 
الحياة السياسية والديمقراطية لضمان 
تداول السلطة أو المشاركة فيها عن طريق 

االنتخابات العامة الحرة والنزيهة..
وما دمنا نتحدث عن الدستور والقانون 
فليعطني مجتهد نصًا دستوريًا أو قانونيًا 
يسمح بوجود هذا الكائن الغريب المسمى 
اللقاء المشترك.. يسمح  تكتل أح���زاب 
لألحزاب بهذا التكتل وبهذه التصرفات التي 
تقوم بها قياداته وأنصاره.. فالتحالفات تعقد 
وتحل بعد نتائج االنتخابات وال غير، خاصة 
إذا لم تفض االنتخابات إلى فوز حزب ما 
بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بشكل 

منفرد.
وإن كانوا صادقين في تحالفهم  فليظهروا 
في حزب واحد وليسلكوا النهج الديمقراطي 
دون سواه ليصلوا إلى الحكم، لقد راهن 
هؤالء على التجربة التونسية والمصرية 
واعتقدوا أن النظام سينهار بأسرع ما يمكن 

لكن الشعب كان لهم بالمرصاد.
وها هم اليوم في حيص بيص ال ناصر 
لهم في الداخل سوى أنصارهم وهم أقلية 
وال ناصر لهم في الخارج إاّل أولئك األقزام 
الذين يظنون أنهم قادرون على اخضاع 

شعب اإليمان والحكمة لرغباتهم..
إنني أوجه دعوتي إلى الشباب المستقل 
الذي اندفع إلى الساحات مطالبًا بالتغيير 
إلى تأمل أقوال أولئك الذين تحدثوا عما 
يجري في اليمن.. وأق��ول لو كنت واحدًا 
منهم النسحبت فورًا إذا وصل إلى مسمعي 

ما قاله سيئو الذكر:
 - طارق السويدان وهو يحرض شبابنا 
على التخريب وتعطيل الدولة بينما ناشد 

شباب البحرين على الحوار..
- حسن زيد وهو يدعو الشباب إلى اقتحام 

المؤسسات والمصالح الحكومية.
- الداعي إلى الزحف ولو ضحى بمائتي ألف 

من خيرة الشباب.
- محمد األضرعي وهو ي��درب الشباب 
والصغار منهم على تمثيل حاالت االصابة 

والوفاة ليستعطف األعداء.
- أولئك الذين امتدت أيديهم لتعتدي على 
الناشطات الحقوقيات في ساحة الجامعة..

> ال يستطيع الحديث عن المشهد اليمني إاّل يمني يعيش الواقع.. وأي محلل ممن نشاهدهم على القنوات 
الفضائية ومنهم -بالطبع- المأجورون ومهما كانت درايته فلن يفي الموضوع حقه ألنه -حتمًا- سيلجأ إلى 
مصادر من هنا وهناك ممن لهم مآرب شخصية.. وها أنا يمني احتار في الكتابة عن هذا الموضوع وليست 

حيرتي بالحديث عن المشهد اليمني ولكن  من أين أبدأ حديثي؟

 النائب/ عبدالعزيز كرو

. لكن لحظة عارمة من غضب الشعب المصري 
العظيم تركت النظام المستبد أثرًا بعد عين 
وخبرًا من الماضي في ثورة ضربت أروع االمثلة 
التي وجدنا أنفسنا ننساق دونما وعي وراء 
ومضاتها الرائعة التي اخذت بأبصارنا وعقولنا 
وقلوبنا وألهبت في ضمائرنا لواعج الشوق 
لالنعتاق والتغيير والثأر من شبح الفساد الذي 
خرج شبابنا لالنتصار عليه باعتصاماتهم 
السلمية كامتداد طبيعي لموجة التغيير التي 
انطلقت من مغرب الوطن العربي مرورًا بمصر 
وص��واًل ال��ى السعيدة التي شقيت بالفساد 
وعوامل التخريب والتمزيق واالرهاب واعادة 
انتاج الفكر اإلمامي الجارودي في قوالب »اثنا 
عشرية« حملته وتحمله إلينا مطايا بتصدير 
المشروع الصفوي الفارسي »تصدير الثورة« 

كلقيط غير شرعي إلينا وليس منا حتى نما 
وترعرع وباض وفرخ مسوخًا افعوانية ما فتئت 
تنشب انيابها السامة في جسد وطننا وشعبنا 
وتنفث سمومها وافكارها الخبيثة واطروحاتها 
السقيمة التي مست جوهر العقيدة وقدسية 
الدين وجالل التاريخ حتى ولغت في دمائنا بحرب 
بل بحروب عوانٍ تذكيها بنيران معابد المجوس.

وتحريض كهنتها وسدنتها ومالليها المتشحين 
تحت سود العمائم س��واد القلوب وسوداوية 
االفكار النازعة الى عقائد كامنة تحت رماد 
العصور التي مافتئ سدنتها ينفخون في جمرها 
بمبررات زعمهم التشيع آلل البيت الكرام رضوان 
اهلل عليهم لينفذوا الى اشعال الحرائق واذكاء 
الفتن والتخريب والتمزيق واستباحة الدماء 
المعصومة في بالدنا من خالل حركة التمرد 
كحامل ومبشر بالمشروع الصفوي الذي تتولى 
كبره في بالدنا وماتزال حركة التمرد الحوثي 
الذي لم يراِع حرمة الولوع في دمائنا وتدنيس 
طهر عقيدتنا وشريعتنا وسنة نبينا محمد صلى 
اهلل عليه وآله وسلم واالمعان في شتم وانتقاص 

اصحابه الكرام رضوان اهلل عليهم.
لموبقات  ا تلكم  ك��ل  بعد  بربكم؟  فكيف 
الماحقات والثأر من التاريخ االسالمي، تعمد 
تالوة حديث االفك وفق اطروحاتهم الكربالئية 
التي افقنا على نشاز دعاواهم تقرع اسماعنا 
كفحيح االفاعي تقف جنبًا الى جنب مع الزعانف 
اإلمامية الملكية في اغرب مشهد حين تنادي 
وترفع عقيرتها بالتغيير المزعوم والدعوة 
المشبوهة بإسقاط النظام في حين لم تزل 

تحمل في روعها الشر المستطير وما تنطوي 
عليه مزاعم الحق اإللهي وحقدها االس��ود 
وطيشها الطائفي بما تكرس له من شعائر 
اهوائها تعبد ذواتها وخياالتها السقيمة وتنزع 

الى غير سبيل المؤمنين.
فكيف ينادي بالحرية من يتقرب هلل بمصادرتها 

ووأده��ا ألل��ف ع��ام من ليل الشعب الطويل، 
تواصوا بها خلفًا عن سلف؟

واه��مٌ من ظن أن للثعلب دينًا.. أو ظن أن 
لالفاعي قيمًا تنافي غرائزها.. وأش��د وهمًا 
من اطمأن للعقارب.. وأحمق من اصطنع عند 
السباع معروفًا.. أو التمس الطهر عند األفاقين 

وتوسم الرشد عند سفهاء االح��الم.. والغريب 
وما غريب إال الشيطان وأغ��رب منه »الهدف 
المشئوم« الذي توافق عليه البعداء والتقى 
حوله الشركاء والمتشاكسون.. فلم أتصور ان 
يقف من يحسب حاله قريبًا من النبع الصافي 
لالسالم »االصالح« مع االثنا عشري على أمر 

إال ان يكون مريبًا.. ناهيك عن ان��زالق دعاة 
اإلحياء العربي واالشتراكية والعدالة االجتماعية 
وأنصار الفالحين والبسطاء الى ذات المستنقع 
الذي اختلط فيه االصالحي بالقومي واإلمامي 
باألممي.. يجترون فيه احقاد الماضي وثقافة 
القطيعة والتهافت على اقتسام حصاد الفتنة 
واالستئثار بما خلفه تآمرهم من تمزيق البالد 
التي ما انفكوا يذرفون عليها دموع التماسيح 
كنائحة مستأجرة في مناحة كربالئية بمباركة 
لالسف الشديد من تحالف اللقاء المشترك 
الذين أمعنوا في سياسة غض الطرف من أول 
يوم انطلقت فيه أصوات دعاة اإلمامة واعادة 
انتاج افكارهم المحنطة تحت يافطات احزابهم 
الكرتونية واطروحاتهم المعلبة للثأر من الثورة 
بعد خمسة عقود من عمرها والنحت في أثلتها 
المباركة عبر الكيد والدس والوقيعة وصواًل 
ال��ى سفك الدماء واشعال الحرائق وإعمال 
معاول الهدم والتخريب للمبادئ قبل المنجزات 
واستباحة البالد وتهديد وحدتها ارضًا وانسانًا في 
اجتماع على الخطيئة التي تتولى كبرها القوى 
الظالمية وحلفاء التشاكس المشترك يحدوهم 
هوس نحو تخريب مشترك وصواًل الى اسقاط 
النظام في توافق مشترك القتراف مشترك 
لخطيئة »إسقاط الدولة« وهي المفسدة الكبرى 
في تطفل انتهازي على مايسمى بثورة الشباب 
المغرر بهم بعد سرقة طهر ثورتهم السلمية 
ووأد حلمهم في التغيير بفعل التآمر »المشترك« 
والتواطؤ على تمزيق البالد وتهديد عقيدتها 
ووحدتها والتضييق على شعبها في عيشهم 
وأمنهم واستقرارهم ببث ثقافة العنف والشقاق 
وقطع صلة االرحام واعتماد الخطاب التعبوي 
المرعب المفضى الى االستهانة بسلطة الشرع 
والقانون واستباحة الدماء واألعراض وتدمير 
المكتسبات وتهديد السلم االجتماعي والوقوف 
بالبالد على شفا حرب تنذر بالشر المستطير 
واشاعة الفوضى واذك��اء نار الحقد والحيلولة 
دون أية بارقة أمل للحوار والتصالح والوقوف 
على كلمة سواء بإمعانهم القاصر في الخصومة 
والبغي وشق عصا الطاعة والخروج على الحاكم 
الشرعي وال��دع��وة السافرة للزحف وانتهاك 
الحرمات والتحريض على السلب والنهب واهالك 
الحرث والنسل والتوجهات االجرامية التي أبى اهلل 

إال ان تنطق ألسنتهم بخبيئة نفوسهم.
٭ قيادي سابق في اإلصالح

  عبدالرحمن العمدي ٭

نُسُـك األفاعي
> منذ اندالع االزمة )الفتنة( في بالدنا الحبيبة أواخر شهر فبراير العام 2011م ونحن مانزال مأخوذين بالمشهد المصري او على االصح الثورة 
وعنفوانها الشبابي بين معجب ومشدوه وبين منتصر لها حد التعصب ومهون من شأنها ومشكك في شرعية اهدافها كلحظة غضب عارضة 
التلبث ان تتالشى بعارض زمني بفعل من مسكنات آنية نضطر إلى استخدامها لتهدأ أي ثائرة على مضض غير عابئة  بتبلد مشاعر مواطنيها 

واستالب كرامتهم ووأد حريتهم عبر وسائلها العتيدة والتلويح بالعصا الغليظة، ناهيك عن استخدامها ان لزم االمر.


