
مناس��بة  أجده��ا  البداي��ة  ف��ي   <
عظيم��ة أن نهن��ئ ونب��ارك انفس��نا 
في المؤتمر الش��عبي العام ورئيس��ه 
الزعي��م عل��ي عبدالل��ه صال��ح، باختتام 
بع��د  الوطن��ي  الح��وار  أعم��ال مؤتم��ر 
رحلة استمرت عش��رة أشهر، وخروجه 
بمخرج��ات مثلت ف��ي مجمله��ا انتصارًا 
للوطن وللمؤتمر الش��عبي وفي المقدمة 
الزعي��م علي عبدالل��ه صالح رجل الحوار 
األول الذي سيس��جل ل��ه التاريخ صفحة 

من الذهب بتأسيس��ه ودعوت��ه لحوار وطني 
يجم��ع كل المكون��ات السياس��ية وأطي��اف 
العم��ل الوطن��ي المختلف��ة لح��ل المعضالت 
والتحديات التي تواج��ه وطن ال�22 من مايو 

1990م. 

ولعلنا هنا ال نستعرض ما خرج به مؤتمر الحوار 
من مخرجات والتي تبشر في الولوج بعهد جديد 
يكتب في��ه اليمانيون التاريخ والخ��روج من أزمة 
كادت أن تطحن الصغير والكبير وكاد الوطن الذي 
أسس بناءه وعهده الجديد الزعيم علي عبدالله 
صال��ح رئي��س المؤتمر الش��عبي الع��ام أن ينهار 
وتتوقف عجل��ة التاريخ.. أقول إننا ال نس��تعرض 
اليوم بعد مضي أكثر من أس��بوع عل��ى مخرجات 
الح��وار التضحيات الكبيرة الت��ي قدمها المؤتمر 
الشعبي وفرسانه من أجل الوصول الى هذا النجاح 
 الى التحديات والصعاب 

ً
الكبير.. ولكننا ننبه أوال

التي س��تواجه هذه المخرجات خاصة وأنها حتى 
اللحظة لم تتخذ آلية تنفيذي��ة لها مما يعني أن 
خطر األزم��ة الت��ي افتعلتها »جماع��ة االخوان« 

مطلع العام 2011م، 
مازال��ت قائمة ب��ل و-ال س��مح الله- قد تتس��ع 
دائرتها بعد ان عجزن��ا في تغيير حكومة اثبتت 
فشلها منذ اللحظة األولى لتشكيلها في السابع من 
ديسمبر العام 2011م، عندما قدمت برنامجها 
العام لنيل الثقة من البرلمان في الرابع والعشرين 
من نفس الشهر والعام الذي صدر قرار تشكيلها 
تنفيذًا للمب��ادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية 
المزمن��ة الت��ي ج��رى التوقي��ع عليها ف��ي الثالث 
والعشرين من نوفمبر العام 2011م، في العاصمة 
الس��عودية الرياض وهي المبادرة التي أسس��ها 
وصاغها الزعي��م علي عبدالله صال��ح حرصًا منه 
على حقن دماء ابناء الوط��ن وتفويت الفرصة على 
مفتعلي األزمة الذين يسعون لجر الوطن الى حرب 
أهلية.. ولعلنا ننتذكر أن المبادرة جاءت بالحوار 
وقد س��بقتها دعوة الزعيم في مهرجان خطابي 

في االستاد الرياضي 22 مايو بداية األزمة وفي 
قاعة مجلس النواب.. 

حيث دعا الزعيم كل األطراف السياسية الى 
الحوار دون اللجوء للعنف واإلرهاب وأنه أفضل 
وس��يلة لحل الخالفات غي��ر ان مفتعلي األزمة 
واقصد تحديدًا جماعة »االخوان«.. المرتبطين 
بحزب االص��الح وتنفي��ذًا للمخط��ط الخارجي 
الهادف الى االنقالب على الشرعية الدستورية 
وتقسيم الوطن الموحد ورفضوا هذه الدعوة 
بل عملوا الى اجهاض هذه المبادرة التاريخية 
وعلى الرغم من ذلك استطاع المؤتمر الشعبي 
العام أن يجنب البالد الحرب وعمل على تسليم 
الس��لطة س��لميًا وهو مرفوع الرأس وازدادت 
بذلك ش��عبيته وه��و األمر الذي يتجس��د اليوم 

بعد مرور ثالثة أعوام من األزمة المفتعلة.
من هن��ا وللتاريخ نق��ول ونؤك��د أن الزعيم علي 
عبدالله صالح رج��ل الح��وار األول ومحاولة انكار 
هذه الحقيق��ة كما تابعن��ا ذلك في خت��ام أعمال 
مؤتمر الحوار ه��و محاولة لطم��س تاريخ وطني 
يجب ان يفاخر به كل أبناء اليم��ن.. ولعل دعوته 
الي��وم للتنب��ه لخط��ر م��ا س��تواجهه مخرج��ات 
الحوار وكذل��ك دعوته لتجاوز ترس��بات الماضي 
التش��طيري والعمل على وحدة الص��ف الوطني.. 
كلها دعوات تؤكد أن المؤتمر الش��عب والزعيم 
علي عبدالله صالح هما من انتصر للشعب في نجاح 
الحوار.. وليس طالبي الله مث��ل المدعو جمال بن 
عمر الذي لم يع��رف ولم يتعلم بعد أن الش��عب 
اليمني أكبر م��ن مزاعمه وانه ل��ن يفرط بوحدته 

وأمنه واستقراره..
التحدي��ات كبي��رة والوف��اء للمؤتم��ر الش��عبي 

والزعيم مسلك شعبنا وحضارته.

> إن الميل الجارف ال����ى االيجابيات المنج����زة ال يعني مطلقًا 
الرضا أو القبول بالممارس����ات الس����لبية التي تعان����ي منها بعض 
القيادات التي أثبت����ت صمودًا ال نظير له في األزمة السياس����ية 
رغم تهميش����ها والتجاهل الذي عانت منه طوياًل قبل األزمة الكارثية، 

ثم استمر بشكل أشد وطأة حتى اليوم.
إن المؤتمر الش����عبي العام إرادة ش����عبية صلبة وفك����ر وطني متجدد 
ات وطنية شديدة  قادر على تجاوز الصعاب والعثرات، ألنه يمتلك كفاء
االخالص ويعرفها الشعب كله، ويدرك الكثيرون أن بعض تلك القيادات 
األكث����ر إخالصًا ووفاًء قد عان����ت بما فيه الكفاية وصم����دت خالل األزمة 
صمودًا اسطوريًا اعترف به الخصوم قبل القيادات المعنية باتخاذ القرار 
في المؤتمر الش����عبي العام، ومن أجل ذلك فإن المؤتمر الشعبي بحاجة 
الى تقييم األداء بصورة واضحة وجلية بحي����ث يتم إنصاف الذين مازال 
التجاهل والتهمي����ش والتطفيش يالحقهم، بل ربم����ا زاد عقب األزمة 
السياس����ية من كل االتجاهات، األمر الذي ينبغ����ي الوقوف عنده إلجراء 
تقييم عادل ومنصف بداًل من الذهاب خلف البهرجة المضحكة التي تنتج 
المزيد من المعاناة لتلك القيادات التنظيمية التي كانت شعلة من الوالء 
للوطن وكانت ميثاقًا وطنيًا يتحرك وأنموذجًا لالخالص والوفاء وقدمت 

قدوة في الثبات عند الشدائد.
إن التقيي����م العادل والمنصف بات ضرورة ملحة وال يجوز االس����تمرار 
في التفرج على معاناة القي����ادات المخلصة، وينبغ����ي أن يقال للمخطئ 
أخط����أت والمصيب أصبت، وال يجوز مطلقًا أن يك����ون العكس، ولذا لزم 
األمر التأكيد على أن الممارسات الخاطئة التي عانى منها المؤتمر الشعبي 
العام خالل الفترات الماضية كانت بسبب عدم وجود آلية منصفة للتقييم 

وكلما حدث تقيي����م لمرحلة م����ن المراحل كلما كان غي����ر منصف لتلك 
القيادات وشكل في معظمه انتصارًا لمن ارتكب المخالفات التي أساءت 

الى المؤتمر الشعبي العام وأثرت على األداء التنظيمي.
إن قواعد وأنص����ار المؤتمر الش����عبي العام ينتظ����رون تقييمًا منصفًا 
وعاداًل، ولذلك ينبغي العمل على إنجاز هذا التقييم الذي يضع األمور في 
نصابها، ألن المرحلة المقبلة تحتاج الى تفعيل األداء التنظيمي والبد أن 
يبدأ ذلك التفعيل بالتقييم المنصف من أجل إنصاف القيادات المخلصة 
واالنطالق صوب مرحلة جديدة م����ن األداء التنظيمي األكثر تفاعاًل مع 

جماهير الشعب.
إن التركيز على النجاحات الباهرة التي حققها المؤتمر الش����عبي العام 
واحدة م����ن االلتزامات التنظيمي����ة الدالة على الوالء الوطني، وس����يظل 
الش����رفاء والمخلصون يركزون على ذلك باعتباره شرف الوطن وعالمة 
االنتص����ار لإلرادة الش����عبية العارمة التي حمت الش����رعية الدس����تورية 
وناضلت من أجل التداول السلمي للس����لطة، وأثبتت أن المؤتمر الشعبي 
العام صمام أمان الوح����دة الوطنية ويمتلك الرؤية االس����تراتيجية لبناء 
الدولة ويؤمن بالشراكة الوطنية ويسعى الى المزيد من التطوير واإلنجاز.

 اإلرهابيون ومسلحو الحراك وعصابات 
إجرامي��ة في مختلف أنح��اء البالد، صاروا 
جبهة واحدة متحدة، في مواجهة الجيش 
والشرطة، يستهدفون الضباط والجنود على مدار 
الس��اعة..  ما مر يوم م��ن أيام ش��هر يناير مثال، 
إال وقالت لنا المصادر األمنية والعس��كرية: قتل 
جنديان ف��ي الضالع، قتل 4 جنود ف��ي مالح لحج، 
قتل 4 جنود في شبوة، قتل 5 في حضرموت، وفي 
البيضاء يقتل جنود وضباط بالجملة، يوم 4، ويوم 
5، ويوم 6، ويوم اثنين.. حتى كبار الضباط يقتلون 
حنا  بس��هولة، فخالل الش��هر الماضي كانت تصبِّ
المصادر األمنية والعسكرية، وتمسينا بأخبار من 
قبيل: اغتيل العقيد مروان المقبلي، عبوة ناسفة 
في سيارة العقيد صالح القاضي، واغتيل العقيدان 
مبارك لش��رم، و محمد القديمي، ه��ذا في عدن، 
واغتيال العقيد عبد الغني المقالح، ومدير بحث 
مديرية حوره ف��ي حضرموت، واغتي��ال العقيد 
باسل محمد مثنى في لحج، واغتيال العقيد عبد 
الولي الترجمي في تعز، وختم شهر يناير بمقتل 
19 ضابطا وجنديا ف��ي حضرموت، وكلما وقعت 
مجزرة كبرى يقال بعدها: لن نس��مح بتكرارها، 
بينما هي تتك��رر على هذا النحو المأس��اوي منذ 
عامين، فما الذي يجع��ل ضباطنا وجنودنا صيدا 

سهال لإلرهابيين والمجرمين مرة بعد مرة؟
لقد قتل وج��رح أكثر م��ن 600 ضابط وجندي 
خالل الع��ام الماضي، وتش��ير هجم��ات يناير أن 
هم��ة اإلرهابيي��ن ف��ي الع��ام الجديد أعل��ى.. إن 
هذا الذي يجري له��ؤالء الوطنيين األبرار، ش��يء 
ال يص��دق وال يحتمل يا قوم، فإل��ى متى؟ أهداف 
اإلرهابيين واضحة، ولن يتوقفوا عن القتل، ولكن 
ماذا من جانبكم، ماذا أنتم فاعلون؟.. اإلرهابيون 
يهاجمون أفراد الجيش واألمن لهدف واضح، فقد 
أكدوا مرارا أنهم يس��تهدفون في األصل إسقاط 
الدولة، ولك��ي تس��قط الدولة ال بد م��ن تحطيم 
عمدانه��ا أو مقوم��ات بقائه��ا، وه��م يعتبرون 
الجيش واألمن أهم المقومات التي تعتمد عليها 
الدولة من أجل بقائها، ولذلك يركزون على الجيش 
والشرطة، ولن يتوقف هذا القتل إال بالقضاء على 
اإلرهابيي��ن ورج��ال العصاب��ات االجرامي��ة التي 

تستهدف الجيش والشرطة.
يريد اإلرهابيون أن يسقطوا دولة هي ضعيفة 
ف��ي األص��ل، فيتوجهون إل��ى قتل رج��ال الجيش 
والشرطة، بينما هذه الدولة الضعيفة في األصل 
تريد تنفيذ مخرجات الح��وار في ظل هذا القتل 
وهذه االختالالت األمنية، فكيف ستتم السيطرة 
على هذه األوضاع بينما المكلفون بفرض القانون 
وبس��ط األمن واالس��تقرار عرضة للقت��ل يوميا، 
وتف��رض عليه��م مع��ارك يومية، وه��م مقيدو 
الصالحيات، ومخترقون من قبل أعدائهم.. وهذا 
االخت��راق ليس مج��رد وهم، بل حقيق��ة اعترف 
به��ا أكبر مس��ئول ف��ي الدول��ة، وه��ذا االختراق 
أيضا يفسر سهولة اس��تهداف رجال مؤسستي 
الجيش واألمن، ومع ذلك لم نس��مع ع��ن أي إجراء 

لتطهيرهما.

المهمة انتهت يا بن عمر

أيها الش��باب الثائ��ر في قلب البش��رية 
كب��ركان.. أيها الش��باب الثائ��ر في عقل 
اإلنس��ان أفكارًا حرة وآراًء كاسحة.. أيها 
الش��باب الالمع ف��ي الحب أحالم��ًا زاهي��ة.. أيها 

الشباب..
س�����ر إلى األم��ام ال تصدك ري��ح المظال��م، إن 
صادفتك امِض مس��تقيمًا فالدرب طويل، واضح 
 العقبات وأطفئ نيران 

ّ
المعالم، مس��تنير وتخط

الفتن، واتركها رمادًا ال يرجى لها بعث.. ارش��ف 
كأس الحياة على مرارتها وال تيأس فالحياة كفاح 
وأمل  والكفاح مر، وانظر إليها من جانبها المشرق 
وال تس��أم في دربك فالطريق واضحة مفتوحة.. 
وتبسم في مس��يرتك وال تحزن لسواد الحياة وال 
تعبس ألهوالها..  كن داعيًا للخير والصالح، فما 
أسهل الحياة للزاهد، وما أصعب الحياة للراغبين 
فيه��ا.. وتذك��ر أن م��ن يك��ره الحي��اة.. تكرهه 
الحياة ويعيش منبوذًا وربما تس��قمه.. تبكيه.. 
تحطم��ه.. فيعيش خاضعًا ألم��ر خفي كأنه ميت 

وهو ليس بميت.. ولكنه ذليل..
عش- أيها الش��باب ���� في لجج الحياة س��عيدًا 
وم��ت فيه��ا ش��هيدًا إذا أردت.. س��عيدًا وانت 
تخ��وض معاركه��ا.. غي��ر مت��ردد أن س��قطت 
شهيدًا بتيارها الغالب المتقلب الجبار، واقبل ما 
يواجهك ب��ه الدهر من أحداث الحي��اة  فالعمر ال 
يقاس بالحياة وال السعادة بالمطالب وإنما العمر 
يمضي، وال مف��ر من األجل، ف��دع األوهام واطلب 
اآلمال، فهي من��ارة الحياة، وتخلص م��ن القنوط 
واألح��زان.. فبين هذي��ن يضيع العم��ر  وينضب 
ماء الحي��اة  ويذبل نضر الزهر وتدن��و القبور من 
العائش��ين، فإياك والنظرة الحائ��رة وادأب على 
اإلصالح والتعمي��ر  فالحياة ميدان عمل س��هل 
االقتحام  مطوع��ة للمجادهين والمكابدين.. دع 
الراحة والخمول أيها الش��باب  فالمتاعب لذيذة 

الممارسة تقلب الجحيم نعيمًا.
ِهب من رقادك أيها الشباب، استيقظ على أمل 

..
ً
أن تنال مطلبًا جميال

أما يكفي��ه أنه قوى ش��وكة االخ��وان في 
اليمن.. يقتلون.. يغتالون.. ينهبون.. أما 
يكفي بن عم��ر ما فعله بهذا الش��عب بأن 
ى عليه الفرقة وبني األحمر يعيثون فسادًا كيفما 

َّ
ول

يشاءون.
أما يكفي بن عمر أن أضاع األمن واالستقرار وشجع 
على سرق ثورة الشباب ومكنهم من العبث بمقدرات 

الشعب.
أما يكفي بن عمر أن صارت الدولة الواحدة أقاليم.. 

واالخوة أعداء...
أما يكفي ب��ن عمر تفكيك منظ��وم قوات الحرس 
باسم الهيكلة وتجميع مليشيات الفرقة التي تعيث 
 في تعز وأبين وحضرموت تحت مسمى 

ً
فسادًا وقتال
حماة الثورة.

أما يكفي ب��ن عمر الفس��اد المال��ي واإلداري الذي 

يدعمه هو بنفسه بقيادة اخوانية %100.
يا بن عم��ر كنا نقول لك إما أن تعت��دل أو تعتزل، 

واآلن مهمتك انتهت فماذا نقول لك؟
لم نعد ن��دِر هل أنت مبع��وث األم��م المتحدة أم 
مبع��وث قط��ر.. هل جئ��ت تنق��ذ اليمن م��ن حرب 
أهلي��ة أم جئت تدخل الش��عب في ح��رب طائفية.. 
ليس��ت غلطتك يا بن عمر بل غلط��ة من أحضروك 
وس��لموك مصير وطن وش��عب بس��بب أطماعهم 
ف من سلموا  وصراعهم على السلطة.. تهدد وتخوِّ
ع من رفضوا تسليم أي شيء بل  لمِّ

ُ
السلطة طواعية، ت

تشجعهم على ذلك.
يا بن عمر يكفينا ما لدينا من فاسدين وعمالء، فال 
تزيد الطين بلة.. وتجنب أن تصير الى قول الشاعر:

 بأرض قوم 
ُ

وكنت إذا نزلت
خرجت بخزيٍة وتركت عارًا

زاوية حارة

فيصل الصوفي

د محسن العمري

كفوا أيدي 
قتلة جنودنا

الحياة
 والشباب

إقبال علي عبداهلل

الزعيم
 والحوار..
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د. علي العثربي

استمرار الثبات

أحمد أبكر األهدل

مما الش��ك فيه ان تش��كيل لجنة تحديد االقالي��م التي تأتي 
كتطبيق أول��ى النتائج لمخرج��ات مؤتمر الحوار الذي اس��تمر 
لعشرة اشهر وتجاوز الفترة التي حددت قبل انعقاد الموتمر 
وبإص��دار الق��رار الجمه��وري بتش��كيل اللجن��ة المكون��ة من 
22 عضوًا ورئاس��ة رئي��س الجمهورية وتم تحدي��د مهامها 
بتحديد عدد االقاليم وحدوده��ا والواليات وتعتبر قراراتها  
ملزمة بموجب التفويض من مؤتمر الحوار لرئيس الجمهورية 
بعد معركة حامية الوطيس داخل أروقة قاعات مؤتمر الحوار 
الوطن��ي الش��امل بين رؤي��ة مش��تركة غير مح��دد توصيفها 
ومبرراتها تق��دم بها فرقاء العمل السياس��ي األبرز وهي رؤية 
الموتمر الش��عبي العام وحلفائه والتجمع اليمني لالصالح الذي 
قدم شركاؤه رؤى مغايرة حيث كشفت عن األزمة الخانقة التي 

تحدد مستقبل تحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
 حيث كانت الرؤية المقدمة  تنص على عدد االقاليم بستة مع عدم تضمين 
شرح تفصيلي عن اس��باب ومبررات ومعايير االختيار لتلك الرؤية رغم انها 
ركزت علي الجانب الوحدوي والمتضمن ان تقسيم االقاليم على اساس الحدود 
الحالية والرافضة للعودة الي حدود ماقبل 22من مايو عام 1990م والرافضة 
للتقسيم على اساس مذهبي وطائفي تهدد وحدة النسيج االجتماعي للشعب 
اليمني الواحد حيث تضمن��ت الرؤية المقدمة ان يتكون االقليم الش��رقي من 
محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى واقليم عدن من محافظات 
ابين وعدن ولحج والضالع وإقليم الجند من محافظات تعز واب وذمار واقليم 
الحديدة من محافظ��ات  الحديدة وريمة وحجة والمحويت وإقليم س��باء من 
محافظات مأرب والجوف والبيضاء وإقليم صنعاء من صنعاء وعمران وصعدة 

وتكون أمانة العاصمة هي العاصمة االتحادية .
وتقدم الحزب االشتراكي برؤيته علي أساس ان يقوم 
االتحاد بي��ن االقليم الش��مالي واالقلي��م الجنوبي وعلى 
أس��اس الحدود الش��طرية اليمنية قبل ال�22 من مايو 
عام 1990م مبررًا رؤيته بأن ش��مال اليمن كان موحدًا 
بينما جنوبه كان مقسما قبل ثورة ال14 من اكتوبر وان 
حضرموت كانت س��لطنة مس��تقلة قبل االستقالل في 
ال�30 من نوفمبر وحرصه علي استمرار وحدة الجنوب.

 وكان��ت رؤية الموتم��ر واإلصالح هي األق��رب لقناعة 
رئيس الجمهورية مع ضم محافظة ذمار الي إقليم سبأ 
بس��بب الكثافة   البش��رية القلي��م الجندوبعد معارك 
طاحنة داخل أروقة مؤتمر الحوار الوطني في موفنبيك 
اتفق اعض��اء مؤتمر الحوار على تفوي��ض رئيس الجمهورية بتش��كيل لجنة 
برئاس��ته لدراس��ة الرؤيتين وأي رؤية بينهما وتكون ق��رارات اللجنة ملزمة 
وتس��لم للجنة صياغة الدستور ان المس��ئولية الملقاة علي عاتق هذه اللجنة 
كبيرة وبحاجة ال��ي جهد وحرص عل��ي تحديد االقاليم علي اس��اس وحدوي 
بعيدًا عن المشاريع االنفصالية والمذهبية والطائفية وتستند علي االسس 
والمعايير العلمية والتاريخية والجغرافية واالقتصادية والمعايير السكانية 
إن مس��تقبل الوحدة ومس��تقبل االجيال القادمة والمتتابعة س��تقرره هذه 
اللجنة التي نتمني له��ا التوفيق والنجاح ورس��م خريطة اليم��ن الجديد علي 
اس��اس وحدوي ومنتصر علي عوامل الغربة والشتات والمشاريع االنفصالية 

والمذهبية والطائفية

> انخدع الكثير من ابناء اليمن - بحسن نية - في بداية 
األمر في حزب »االصالح« الذي قدم نفسه - كما اعتقد 
البعض- على انه حزب سياس��ي وسطي يحمل هموم 
العباد والبالد، قبل ان ينكش��ف المستور والمغطى، 
وظهر الحق وانكشف »اخوان اليمن« على حقيقتهم 
وعل��ى انه��م الراعي الرس��مي واالعالمي والسياس��ي 
للجماعات التكفيرية واالجنبية على رأسها «تنظيم 
القاعدة« االرهابي، وانه المفرخ لهذه الجماعات التي 
تديرها وتشرف عليها شبكات االستخبارات الدولية 
المش��بوهة، الت��ي هدفه��ا ان تضرب االم��ة العربية 
وتش��تت دولها ال��ى كيان��ات صغيرة هش��ة وتقدم 

االسالم في ذات الوقت مهزوزًا مهزومًا.
وما ش��هدناه ونش��هده الي��وم في بع��ض مناطق 
صعدة وش��مال البالد ف��ي دماج وكت��اف او في حوث 
او في ارحب وغيرها ما هو إال مش��روع تكفيري تقف 
وراءه  دوائر دولية مش��بوهة وتنف��ذه اياٍد االصالح 
»جماعة االخوان في اليمن« عبر قياداتها العسكرية 
والقبلية والسياسية، حيث بات الكثير يدرك ان هذه 
الجماعات المحظورة في مصر والواجب حظرها هنا في 
اليمن التخدم الوطن بل تسعى للتآمر عليه وتدميره.. 

وال أدل من ذلك الوثائق التي تكشفت مؤخرًا في بعض 
تلك المناطق تثبت ت��ورط هذه الجماعات االرهابية 
وانه��ا المنفذ الحص��ري للمخططات االس��تعمارية 
جريًا ولهثًا وراء االستيالء على السلطة وكرسي الحكم 
الكمال مخططها االجرامي االرهاب��ي حتى وان باعوا 
الش��عب وتحالفوا مع الش��يطان فال يهمهم ذلك ان 

كان سيحقق مآربهم البغيضة..

وبات أهل اليم��ن الي��وم يعرفون تم��ام المعرفة 
كي��ف درج »اخوان اليمن« على اس��تغالل وجودهم 
في الحكومة وفي المؤسس��ة العس��كرية ويفتحون 
مخازن االسلحة في المعسكرات للعناصر التكفيرية.
لقد ج��اءت االحداث االخيرة لتكش��ف المس��تور 
وتنبه الكثير من الغافلين على حقيقة اولئك العناصر 
التكفيرية الذي��ن جمعتهم »اخ��وان اليمن« واتت 
بهم حاملين معهم ادوات القتل والتدمير وتمزيق 
الوطن وتشتيت بنيه خدمة لمخططها التكفيري 
المش��بوه الذي فش��ل بفضل الله ووعي الشعب في 
مصر العروبة وحان وقت��ه ان يجد ذات المصير في 

اليمن بلد االيمان والحكمة.

ماذا بعد انكشاف مخطط »اخوان اليمن« المشبوه؟
علي محمد علي
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