
ال أسوأ من واقعنا العربي الكسير إال 
هذا التدافع المحموم إلظهار األجنبي 
على انــه المخلص، والمنقذ، وحامي 

حمى األوطان، عراب السالم االول واالخير.
قد يبدو سخيفًا، محاولة الغريق التشبث بحبال 
من هواء،،اذ كل المآالت  تفضي الى طريق واحد 
هو الموت والغير  الموت، لكن االسخف ان يتم 
تقديمك قربانًا للغرق، ثم ال تتوانى وانت تصارع 
لجج الموت والضياع في تمجيد البحر وقراصنته!
في واقعنا المكتظ بالتناقضات؛ غالبًا مايتبادر 

السؤال اآلتي:
لماذا يتوجب علينا كعرب فتح شهية حمقنا 
البتالع المزيد من صور الحضور االجنبي الذي ال 
يقف دوره عند مهمة تجهيز االوطان وتشييعها 

نحو مثوى  الفوضى الخالدة التي ال تموت!!
نمعن في ذلك رغم  ان كل المؤشرات والوقائع 
ذهبت وال تــزال باتجاه لعن هذا الحضور الذي 
كلفنا خسارات مدوية على شتى مسارات  واقعنا 
كأمة دثرت بحضورها االنساني النبيل -ذات عهد 
مضى-أممًا شتى ظلت تفترش التخلف وتلتحف 

الهوان.!
تمضي الــيــوم امريكا وحلفاؤها المدججون 
بالطيش في تدشين مشاريع سياسية قذرة لواقع 
عربي جديد رسمت  مالمحه بحرفية متناهية 
لدرجة اننا ابتلعنا طعم تلك المشاريع المشبوهة 
بكل شراهة فمضينا دون آبهين بالتاريخ ولعناته  
في جــوالت بائسة من التناحر واالقتتال،بينما 
هم عاكفون بكل اريحية وراحــة بال على ضخ 
المزيد منها ليس إلسقاطنا في اتونها المتفجر 
الملتهب فحسب،ولكن لضمان بقائنا تحت اقامتها 
الجبرية المستبدة...اليستعجلون الوصول الى 
الهدف، هم-فقط- يبدعون في رسمه ووضع 
االسباب الفاعلة للوصول اليه، دون عناء كبير، 
وقد وجدوا ان من االسباب المهمة التي تمكنهم 
من الحضور البارز في ميادين واقعنا المفتوحة 
على مصراعيها؛ إذكاء نزعة الصراعات وبث روح 
الفرقة والكراهية بين فئات الشعب الواحد عبر 
سلسلة طويلة من الخطوات المغذية لنزعات 

التطرف بمعانيه المختلفة سواء الطائفية منها 
أو الحزبية، من جهة وتفكيك الثقة بين االنظمة 
وشعوبها من جهة أخرى من خالل إنتاج أنظمة 
حاكمة ال تألوا جهدًا في تسييج حضورها الباهت 
بأسالك االستبداد الشائكة والتي ال تنفك  تحيل 
الشعوب الى عبوات ناسفة من الحقد واإلنتقام، 
تبتعد حيالها فرص االمل بوضع حد لتفشيها 
المخيف، فضًال عن الدور الممنهج،لتفكيك اواصر 
العالقات بين الدول العربية ذاتهامن خالل انشاء 
بؤر متعددة للصراع فيما بينها،واللعب بأوراق 
فاعلة كتلك المرتبطة بفزاعة المذهب والطائفة 
وما الى ذلك من هواجس االمن والخوف والجغرافيا 
والتاريخ، وإن شئتم الوطنية"كمان"؛تستدعيها 
بحسب مقتضيات الحال للدس التآمري الخبيث 
بين هذه الدول المسترخية  على مخادع الغفلة 
الخالية اال من بقايا حضور مرتعش يوغل في 

الغياب.
هــذه االجـــواء القابلة لإلشتعال أصـــًال، مكنت 
ــورات ارتجالية مضت دون  الــشــارع من حمل ث
لـــى ما  روافــــع تغييرية استراتيجية تنظر ا
بعد اللحظة االولــى،ســواًء من حيث التنظيم او 
التخطيط او التوجيه وحسن االدارة، فضًال عن  
غياب بل تغييب المحددات االخالقية وسط 
اكوام االرادات الثورية الغارقة حتى اذنيها في 
وحل ماض من الحضور الوطني غير النزيه...

فكان أن بدت هذه الثورات وكانها تمارس فعلها 

على شكل عـــادات اكتضت وال تــزال بأهداف 
تحسبها جميعًا ونتائجها،شتى،بشعارات أمعنت 
في مخاطبة العاطفة وتجييشها على نحو من 
التعبئة اإلنتقامية الهادفة الى تصفية الحسابات، 
والبعيدة كل البعد عن مضامين التغيير الهادف 
بكل قداسٍة وسمٍو الــى االنتقال بــاألوطــان نحو 
غٍد وارف النماء والتنمية، فلم يكن مستغربًا 
-وهذا حالها-ان تظهر عاجزة  عن ادارة واقعها 
وان بقدر من الواقعية واإلتـــزان، ظهر ان جل 
ما عملته-على االقل حتى اللحظة الراهنة-تمثل 
في إشعال فتيل حاضرنا بمزيد من التداعيات 
المقلقة،المقلصة الحالمنا بغد تورق من خالله 

شجرة الوطن وارفة الظالل.
إن الثورة كمشروع ال تتوقف عند حد معين من 
االنفعال، والنزق والعاطفة،فحسب، بل تمتد الى 
ما بعد ذلك، مسيجة حضورها بالتفاعل والرزانة 
ورباطة الجأش والمنطق،،، هي كمشروع تجشأ 
من أعماقها فضالت الوصاية العفنة وتخلع كل 
اسمال التبعية الرثة المثيرة لشهية االنتهازية 
ــثــورة الضوء  ــورة الــظــل شـــارع، ال ــث ــزاز،ال ــت واالب

مشروع.
والخالصة أن الثورة كمشروع :حركة دؤوبة من 
الفعل الوطني الخالي من نوازع النفس االمارة بحب 
الــذات ومن شبهات االرتهان للغير الذي اثبتت 
صروف الزمان ونوائبه انه وراء سقوطنا المتكرر 

على قارعة التاريخ،،
انطالقة تصحيحية واعية ال يتحكم بها زمان او 
مكان،،الجميع معنيون بها:في البيت ..في الشارع 
..في المدرسة.. في اماكن العمل..في شتى مسارات 
حياتنا.. الثورة كمشروع ال بد ان تتواكب مع حمالت 
مكثفة من التوعية الوطنية المستمرة الداعية 
للحب واالخالص والتسامح،النابذة للكراهية والزيف 
واالحقاد.. الثورة كمشروع تعني اال نتوقف واال 
نرتد الى الماضي ،فذلك معناه نكوص وارتداد عن 
مبادئها وقيمها، غير ذلك معناه الشارع والشارع 

محكوم بمكان وزمان...فهل الثورات كذلك؟
تحضني االجابات اآلن لإلسراع بالقول:

ال..ال ليست كذلك.

فقد أظهرت األزمة أن مشعلي الحرائق والمتآمرين وسفاكي الدماء 
أغلبهم وافدون وليسوا من أصول يمنية.. على عكس اإلنسان اليمني 
حيث نجد وبرغم  بشاعة األزمة ووحشية وهمجية تداعياتها ان 
من يقف خلفها ومن يسعرون نيرانها هم في الغالب من أصول 
غير يمنية.. ومن أولئك "األغا" نصر طه مصطفى الذي يمثل كتلة 
من الكراهية والحقد وسادية االنتقام من اليمنيين عبر ممارسته 

أساليب تآمرية مكشوفة..
فحياة اآلغا نصر المتقلبة تكشف عن امــراض داخلية مدمرة، 
وهزائم نفسية وعقد نقص ال أول لها وال آخر يعيشها هذا الشخص 

والتي تنعكس على حياته المضطربة ونفسيته التآمرية..
لذا فمن الطبيعي أن نجد نصر طه يلعن اإلصالح ويذم اإلخوان إلى 
درجة االبتذال مقابل التصنع والخنوع والتودد والمدح للزعيم صالح 
وحزب المؤتمر إلى درجة االسفاف التي كان ال يحبذها الكبار حتى 

ه. وان كانت من أجل لقمة عيش ومنصب يلهث وراء
لكن باألمس خرج علنيًا نصر طه مصطفى بعقلية التركي الفج 
الذي ال يخجل عندما يّدعي الورع والنزاهة والحرص على مصلحة 
اليمن بعقلية أجداده الذين  ارتكبوا ابشع الجرائم ضد شعبنا وبرروا 
ة  نهبهم لثروات اليمن بالدفاع عن اإلسالم، فيما هم ال يجيدون قراء
(الفاتحة) بدون لحن.. بيد انهم من أجل تحقيق مصالحهم كانوا 
يصلون ويتمسحون ليل نهار مثل ما يعمل اآلغا نصر اليوم الذي 

يمكن تشبيهه بالثعلب الواعظ..
بالتأكيد أن األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يعرف 
حقيقة نصر طه منذ عقدين.. ويعرف أيضًا أن مستحقات موظفي 
مكتب رئاسة الجمهورية الذين خرجوا باألمس في مسيرة احتجاجية 

مطالبين باستعادة حقوقهم، نهبها الفاسد نصر طه.. 
وبالتأكيد لم ينس رئيس الجمهورية القرار الذي أصدره لوكيل 

جهاز الرقابة وعاد ليلغيه كان سببه اآلغا نصر طه.
ويعرف أيضًا ملفات فساده في وكالة سبأ.. ويعرف.. ويعرف.. 
الكثير من التفاصيل التي يعتقد األغا نصر ان ال أحد يعرفها سواه..

نعم.. ليست كل مرة تسلم الجرة كما يقال.. فتوقيت المقابلة التي 
حدد موعدها األغا نصر بهذه المرحلة غير بريئ واختيار القناة 
حملت رسائل للرئيس هادي أكثر منها  للزعيم صالح.. حتى وأن 

بالغ في المدح للرئيس هادي فقد  سبق له أن مدح سرًا وعلنا "صوتًا 
وكتبًا وكتابات" الزعيم صالح وباألخير مثله مثل بقية اإلخوان غدروا 
بالرئيس السابق وطعنوه في الخاصرة كما فعل تروست بقيصر روما.

أن على الرئيس عبدربه منصور هادي أال يكرر غلطة طيبة الرئيس 
السابق صالح ويأخذ حذره من هؤالء المتزلفين والمداحين الذين 

التزال خناجر غدرهم تقطر من دماء سلفه.
لقد أراد اآلغا نصر طه التقرب الى الرئيس هادي بطريقة مقززة 
جدًا من خالل العزف على وتر "التمديد" واعادة ما يردده خطباء 
اإلصــالح في الساحات لعل وعسى يــواري فضائح فساده ويخفي 
تآمراته الكثيرة والتي لن يسلم منها الرئيس هادي نفسه، وما ذلك 
القرار الجمهوري الذي حاول نصر تمريره في الجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة اال دليل على سوء النية التي  يبيتها نصر طه 

وجماعة االخوان تجاه الرئيس هادي.
الجميع يدرك ان حديث اآلغا على "المبايعة" او "التمديد" ليس 
حبًا في الرئيس هادي وإنما محاولة إلحراقه خارجيًا وداخليًا ومن ثم 
تمكين جماعة االخوان من االنقالب عليه بدعوى اسقاط الدكتاتور.. 
وال نشك أن الرئيس هادي ال يدرك مراوغة الثعالب ومكر الطابور 

الخامس..
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شعر/ عبدالكريم الرازحي

حالة الهستيريا والضعف ونزعة االنتقام 
المعلنة والظاهرة في تصرفات اإلخوان لم 
تكن وليدة الحدث الشاخصة أبصار كل 
المهتمين بشأن مصر لمتابعة ومراقبة تبعاته التي 
هدد ويهدد بتصاعد وتيرتها المرتدون زيفًا قناع 
الدين، والمدعون دائمًا تقمص دور الضحية والتي 
لم يطلقوها أي تلك التهديدات- عبثًا أو اعتباطًا 
كونهم مرتكزين على تركة ثقيلة مــن اإلجــرام 
المنظم توارثته أجيالهم ومارسته بشكل مفرط 
لتحقيق مآرب ومصالح لطالما وصفوها في خطبهم 
وفتاواهم بأنها من شهوات الحياة الدنيا (السلطة 
والمال) وجعلوا الدين وسيلة للوصول اليهما، فعجزوا 
تمامًا بتصرفاتهم البشعة بحقه «أي الدين» وبحق 
شعوبهم وأوطانهم إصباغ صبغة االفتراء على كل 
من يطلقها عليهم، فتجد موروثهم مبرمج على 
القتل والتصفية للخصوم ولمن يهدد تنظيمهم 
القائم على السمع والطاعة العمياء وتنفيذ األوامر 
دون نقاش، فيكفي أتباعهم خطبة من مفوهيهم 
ــســن يبينون فيها عــظــم التهديد  سليطي األل
القائم على العقيدة واالســالم تجعلهم جاهزين 
لالستشهاد وان كــان الــهــدف يزاحمهم صفوف 
الصالة وما استهدافهم لكثير من القادة السياسيين 
والعسكريين وحتى للجنود المأثومين المرتكبين 
لجريمة ارتدائهم للبزة العسكرية اال دليًال قاطعًا 
على أن نفيرهم للجهاد في سبيل الجماعة ال في 
سبيل الله أو في سبيل الدين كما يصورونه ألتباعهم 
ذن له بعد يأسهم من استعادة ما يعتبرونه 

ُ
قد أ

قد ُسلب منهم، فعمدوا الى تطبيق قوله تعالى: 
«وأعــدوا لهم ما استطعتم»، وعليه فإن خيارات 
اخوان اليمن (االصالح) ومساراتهم في المستقبل 
القريب قد حددته سلفًا جملة من الجرائم التي نافست 

في عظمها خطايا جماعتهم األم، في مصر والتي 
كانت سببًا في اإلطاحة بهم ومع إدراكنا لصعوبة 
استيعابهم -أي االصالح- لمتغيرات المرحلة الراهنة 
إالَّ أن رعونة تفكيرهم وعنادهم سوف يصعبان 
عليهم التماشي والتكيف معها والتي سوف نذكر 
البعض منها كما اآلتي: أوًال: عدم استيعابهم للدرس 
القاسي الــذي تلقته جماعتهم األم في مصر من 
خالل رهانهم على قوتهم المادية والعسكرية فإن 
عشعشت في عقولهم فكرة ذاك التفوق في حسم 
أي نزاع سيواجه مستقبًال، فذاك هو الجنون بعينه، 
فعليهم العودة بذاكرتهم ألحــداث (٢٠١١م) 
وليتذكروا غزواتهم وحروبهم في الصمع وأرحب 

وكنتاكي والحصبة وغيرها ما هو مصيرها؟ 
ــجــاه ما  ــاالة ت ــب ــالم ــيــًا: إظـــهـــار «اإلصــــــالح» ل ــان ث
يــجــري لجماعتهم األم فــي مصر مــن مالحقات 
قضائية واعتقاالت ومحاكمات لرموزها وقاداتها 
واستبعادهم لفكرة وصول الدور عليهم وتصوير 
تلك الالمباالة كنضال وكفاح من أجل استعادة ما 
يسمونه شرعيتهم المغتصبة ونسيانهم ذلك عن 
قصد وبإصرار يكشف عن مدى شيخوخة تفكيرهم 
المنحصر في عنادهم المنزوعة وبجدارة كل االشياء 
لنجاحه والذي سيحدد بقاءهم من عدمه خصوصًا 
بعد بــدء العد التنازلي النتهاء كــابــوس تسلمهم 
للسلطة، وكذا انتهاء مرحلة الحوار الوطني وقرب 
موعد االستحقاقات الدستورية مــن االنتخابات 
البرلمانية والــرئــاســيــة.. ثــالــثــًا: احتمالية انتهاء 
شراكتهم السياسية مع باقي حلفائهم من أحزاب 
اللقاء المشترك بسبب ما نالها من اإلقصاء والتهميش 
والتفرد بالرأي وباتخاذ القرارات نيابة عنهم أضف 
الى ذلك ما تعانيه باقي االحــزاب الدينية (الرشاد) 
من محاولة االستحواذ عليه من قبل «اإلصــالح» 

واستغاللهم لتنفيذ أجنداته كالمتعلقة بالحرب 
(المقدسة) ضد الشيعة في موقعة مركز دماج 
وإظهارهم وكأنهم في خندق واحــد وتناسيهم 
بأن مذهب أهل السنة يرفض جملة وتفصيًال كل 
تصرفات االخوان بدليل وقوف حزب النور السلفي 
ضدهم في مصر وكــذا وقــوف األزهــر الشريف في 
وجوههم واعتبارهم - أي االخـــوان - يتاجرون 
بالدين وبدماء الشباب لتحقيق مصالحهم.. رابعًا: 
تناسيهم أيضًا بتنامي وازديـــاد السخط الشعبي 
ــي ضــدهــم بعد تجلي حقيقة مؤامرتهم  ــدول وال
على أوطانهم وشعوبهم وحتى على مؤسسات 
دولهم القضائية واألمنية ومحاولتهم الهيمنة على 
المؤسسات االيرادية وتدميرهم لمقدرات الشعب 
من كهرباء ونفط وغاز وكذا قتلهم واغتيالهم لكثير 
من القادة السياسيين والعسكريين وانتهاكهم 
حتى للمقدسات ودور العبادة وتصفية خصومهم 
وتكفيرهم واإلقــصــاء لمناهضيهم وغيرها من 
الجرائم البشعة في حق اإلنسانية، فإن عمدوا الى 
النسيان وتجاهل كل ذلك الغضب والسخط عليهم 
واخــتــاروا المضي في غّيهم فمصيرهم سيكون 
أعظم وأكبر من مصير أقرانهم في مصر.. خامسًا: 
استهتارهم لمواقف السعودية واإلمــارات وباقي 
الدول المؤيدة لثورة ٣٠ يونيو في مصر ودعم تلك 
الدول ووقوفها الى جانب خيارات وإرادات الشعب 
المصري التي أزاحت حكم (الفاشية االسالمية) الى 
جانب تخاذل موقف أمريكا معهم وكــذا افتضاح 
مؤامرتهم على مصالح الدولة العليا خصوصًا بعد 
تأكيد قيادات من جماعتهم بأن ما يجري في عمق 
مصر وفي سيناء والعريش من جرائم استهداف 
الجنود وذبحهم وكذا استهدافهم للمرافق الحيوية 
ها، وبأنه كّرد على  وتعطيل الحياة هم من يقفون وراء
ما يسمونه االنقالب والذي يؤكد بأنهم وأقرانهم في 
اليمن (االصالح) وبتلك األعمال بأنهم هم القاعدة 
ومن يدعمها ويشرع ألعمالها ويتوسطون لحوارها 
وبأنهم في خندق واحد للقتال ضد الجيش المصري 
كما تبين أخيرًا من رسالة علي محسن للمرشد العام 
في مصر، فــإن نسوا كل ذلــك فــذاك مؤشر ودليل 
بأن كل ذلك اإلمــداد بالمال والسالح، والسلطة إنما 
هو استدراج وإمهال من الله ليحل بعد ذلك عذابه 
وانتقامه العادل جزاًء لمن خاب وخالف كتابه وسنة 
نبيه وسخرها لمصالحه وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 
«فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
حتى إذا فرحوا بما أوتــوا أخذناهم بغتة فــإذا هم 

مبلسون»٤٤ االنعام.

خيارات «إخوان» اليمن
العدد: - (1680)  االثنين : 7 / 10 / 2013م  - الموافق : 2 / ذو الحجة / 1434هـ 12

 يعد القتل مــن أبشع الجرائم التي 
أفـــاضـــت فـــي تــحــريــمــهــا كـــل األديــــان 
السماوية والشرائع والمواثيق اإلنسانية 
عبر مختلف الــمــراحــل التاريخية للمسيرة 
اإلنسانية وذلــك لما ينطوي عليه القتل من 
معاني االستالب لحق الوجود والحياة وما ينتج 
عن ذلك من تفجير لطاقات الشر الكامنة في 
اإلنسان ولما تمثله من انبعاث القوانين في 
الغاب المرتكزة على منطق العدوان ومفاهيم 

الغلبة.
فقد خلق الله أبا البشرية (آدم عليه السالم) 
ونفخ فيه من روحــه ليمنحه الحياة ثم أمر 
المالئكة بالسجود له تكريمًا وإجالًال لهذا الكائن 
اإلنساني، ولذا فقد جاء حق منح الحياة أو سلبها 

باعتباره حقًا إلهيًا محصورًا على الخالق سبحانه وتعالى ال 
ينازعه فيه أحد من خلقه حتى أن اإلنسان نفسه ال يملك 
حق سلب حياته.. ومن هنا جاء تحريم االنتحار باعتباره 
سلبًا لحق إلهي خالص ومن ثم يتعدى هذا التحريم الى 
الغير، فحرم القتل وازهاق النفس وقد تعاقب هذا التحريم 
عبر كل األديان السماوية وآخرها اإلسالم الذي جعل من 
أهم مقاصده الشرعية هو «حفظ النفس».. لنجد أن القرآن 
الكريم قد تضمن في أكثر من موضع وآية اإلشارة الى حرمة 
الدم والنفس وجعل قتل النفس البشرية دون حق بمثابة 
االعتداء  والقتل للبشرية جمعاء فقال تعالى: «من قتل نفسًا 

بغير حق فكأنما قتل الناس جميعًا».
فنالحظ أن كلمة «نفس» وقد وردت في اآلية مطلقة ولم 
تأِت مضافة الى «المسلمين» ليشمل التجريم في حق النفس 
البشرية على وجه العموم ولذا جاء جواب الشرط «فكأنما 
قتل الناس جميعًا»، فقال: «الناس جميعًا» وليس المسلمين 
وحدهم ليؤكد الله حرمة سفك الدم وازهاق الروح سواًء 
للمسلم أو لغير المسلم مادام غير المسلم ليس معتديًا أو 
ن ذلك سبحانه وتعالى في قوله: «ال  محاربًا للمسلمين كما بيَّ
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم»، ألن الله يريد أن 
تستمر الحياة بما هي عليه من تنوع واختالف باعتبار هذا 
التنوع ضرورة للمعرفة التي تنتج القدرة على التمييز بين 
الخير والشر وبين المفضول واألفضل بقوله سبحانه: «يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا»، ومن هنا تبرز الدعوة اإللهية للتعايش 
مع اآلخر المختلف واحترام وجوده لتصبح معيارية التقوى 
لله وااللتزام بتوجيهاته اختيارًا بشريًا نابعًا من اعتقاد 
يقيني (ذاتي) الستحقاق التكريم اإللهي «إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم»..فالورع والتقوى واإليمان ال يسكن في قلوب 
الناس باإلكراه والعنف وهنا تتجلى الحكمة اإللهية في قوله 

تعالى: «ال إكراه في الدين».
فإذا كان الشارع قد حّرم القتل 
في حق غير المسلم دونما حق 
وفـــي غــيــر حـــرب فــإنــه فــي حق 
المسلم أعّده أشد حرمة وجعله 
من الكبائر الموجبة لغضب الله 
ولعنه وعذابه، فقد قال تعالى: 
ــــن يــقــتــل مــؤمــنــًا متعمدًا  «وم
ـــجـــزاؤه جــهــنــم خـــالـــدًا فيها  ف
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 

عذابًا عظيمًا».
فديننا قد عصم دماء المسلمين 
وحرم سفكها واستباحتها حتى 
كان هدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله من سفك دم 
امرئ مسلم.. لما تحمله حياة المسلم من قداسة البيت 
الحرام.. ومن يسفك دمــاء المسلمين فإنه ال يعد منهم 
لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «من حمل علينا السالح 
فليس مــنــا»..هــذا هو موقف اإلســالم من القتل وإزهــاق 
األرواح وسفك دماء األبرياء من المسلمين وسواهم وهو ما 
آت وشعارات تمرس مروجوها من الجماعات  يدحض افتراء
االرهابية على قلب الحقائق الجوهرية لديننا االسالمي  
وتزييف الوعي الديني لدى العامة بما ينسجم مع نزعاتهم 
العدوانية ودوافعهم المرضية في محاولة قبيحة لتشويه 
صورة االســالم في أذهــان أتباعه بما يؤدي إلى خلق حالة 
من النفور ومشاعر العدائية تجاه هذا الدين ولكل من 

ينتمي إليه.
إن ما تقوم به هذه الجماعات التكفيرية من ممارسات 
القتل والترويع لآلمنين وسفك دماء األبرياء من مدنيين 
وعسكريين في كافة المدن اليمنية هو نتاج طبيعي لتواجد 
وشيوع ثقافة دينية شائهة ومريضة تأسست على اختراع 
فكرة التقسيم (القطبية» للمجتمع االسالمي الى «جاهلي» 
و«إسالمي» هذا التقسيم الذي تبنته الجماعات االسالمية 
األصولية تحول بفعل التراجع واالنحطاط الحضاري إلى 

يقين ديني ال يمكن المساس به.
فصارت هذه الجماعات بأفكارها المنحرفة وثقافتها 
المشوهة بمثابة الحبل السري الــذي صار يغذي نزعات 
التطرف والغلو في نفوس عناصرها الجهادية وأجنحتها 
القتالية التي تزعم أنها تعشق الجنة وال تجد سبيًال، أفضل 

لبلوغها سوى على جثث األطفال وأشالء األبرياء.
ل «أي دين هذا الذي لم  وفي األخير ال نملك إّال أن نتساء
يعد فيه حق الحياة ملك الخالق بل بمشيئة إرهابي يشد 
حزامه حول ثوبه القصير كضميره ويطلق حقده الطويل 

كلحيته لتحيل الحياة إلى فاجعة اسمها «االرهاب».

هواية القتل بين التحريم اإللهي
والتقديس األصولي

التغيير... بين حضور الشارع وغياب المشروع

  غيالن العماري   خالد صالح مخارش

اآلغا نصــر طـه
استطاعت  ازمة ٢٠١١م أن تكشف بصورة مدهشة عن اإلنسان اليمني من اإلنسان الوافد والمنحرف.. فمن خالل 
متابعة ســلوكيات وممارســات تعامل البعض المتناقضة والمتضاربة مع المحيط الذي يعيشــون فيه، فقد اتضح 
للجميــع بجالء من هم أهل اليمن الذين وصفهم ســيد البشــرية باألرق قلوبًا واآللين أفئــدة وأصحاب اإليمان يمان 

والحكمة يمانية.. ومن هم الوافدون..

  محمد اليافعي

  < ممدوح القرمطي


