
> م��اذا ينتظ��ر الش��عب بعد خت��ام أعمال 
مؤتمر الحوار الوطني والخروج بمخرجات ظل 
الكثيرون ينتظرونها ألش��هر ع��دة قاربت 
العش��رة منذ الثامن عش��ر من ش��هر مارس العام 
المنص��رم 2013م وحتى الخامس والعش��رين من 

يناير المنصرم؟!
ه��ل لب��ت ه��ذه المخرج��ات الت��ي أجم��ع حولها 
المتحاورون الذين يمثلون كافة األطراف السياسية 
واالجتماعية في عموم الب��اد- طموحات وأمنيات 
الش��عب في الخروج من األزم��ات المفتعلة وغيرها 

الت��ي تعان��ي منها الب��اد خاص��ة منذ مطل��ع العام 
2011م؟! هل تس��تطيع المؤسس��ات المنوط بها 
تنفيذ المخرجات خاصة حكوم��ة الوفاق التي أجمع 
الصغير قب��ل الكبير وحتى االش��قاء واالصدقاء على 
فش��لها في ادارة ش��ئون الباد والعباد حتى فشلها 

في ادارة شئونها؟!
هل الضمان��ات الت��ي وضعت م��ن قب��ل المكونات 
المشاركة في الحوار كافية لتنفيذ المخرجات خاصة 
في الجوان��ب األمني��ة واالقتصادية والسياس��ية؟! 
وأخيرًا هل الضمانات تؤمن مواجهة التحديات التي 
س��تواجه عملية تنفيذ ه��ذه المخرجات؟! أس��ئلة 
كثيرة ومشروعة تطرح نفس��ها اليوم بعد اختتام 
مؤتمر الحوار والواقع المأساوي الذي تعيشه الباد 
وتحديدًا االنفات األمني واس��تمرار تغذية الفتنة 

الطائفية التي أصبحت كالجمر تحت الرماد.
الحقيق��ة التي يتوج��ب على كل القوى السياس��ية 

والمجتمعية االعتراف بها ونح��ن في مرحلة صعبة 
وخطيرة للغاية تم��ر بها الباد ب��ل وتنذر بكارثة 
عند اشتعال الجمر تحت الرماد -ال سمح الله- وهي 
حقيقة أن مخرج��ات الحوار الوطني أكب��ر من قدرة 
وامكانات المؤسسات والجهات التي أنيط بها جانب 
التنفيذ.. والحقيقة األكيدة التي علينا االعتراف بها 
أن معظم هذه المؤسسات والجهات هي نفسها سبب 
األزمات الماضية والحالية جراء المماحكات السياسية 
وعدم قدرتها على نس��يان الماضي وطي صفحته.. 
ولعلنا ن��درك من هي ه��ذه المؤسس��ات والجهات، 
كما نعل��م علم اليقين الس��يناريوهات التي تنفذها 
بتوجيه ودعم خارجي هدفها األول اعادة تقس��يم 
اليمن الى دوي��ات وأقاليم، كما أن م��ن أهداف هذه 
السيناريوهات تنفيذ المخطط الغربي الصهيوني في 
إنشاء »الشرق األوس��ط الجديد« وما نشاهده اليوم 
وتحت مسمى »الربيع العربي« في العديد من البلدان 

العربية دليل على أن هذا المخطط الغربي الصهيوني 
بدأ تنفيذه من قبل جماع��ات االخوان التي أخرجها 

هذا المخطط من صناديق قبورها!!
الواقع الذي يتوجب على منف��ذي مخرجات الحوار 
التنبه له أن حجم وخطورة التحديات التي سيواجهها 
 وحدة ص��ف كل المكونات السياس��ية 

ً
تتطل��ب أوال

والمجتمعية وتقدي��م التضحيات م��ن أجل أن ترى 
مخرجات الح��وار النور كم��ا قدم المؤتمر الش��عبي 
العام الكثير والكثير م��ن التنازالت والتضحيات من 
أجل نجاح مؤتمر الحوار وبقاء وحدة الوطن مستمرة 
بإذن الله.. فإن على منفذي مخرجات الحوار االدراك 
بأن القوى الداخلية المدعومة من الخارج لن تستسلم 
لهزيمتها في نجاح الحوار الوطني الذي أول من دعا 
الي��ه الزعيم عل��ي عبدالل��ه صالح رئي��س المؤتمر 
الش��عبي العام لتجنيب الوطن فتن��ة الحرب األهلية 
التي كان جمرها على وشك االشتعال لتحرق األخضر 
واليابس.. نعم لن تستسلم هذه القوى بل ستعمل 
وب��كل الوس��ائل واالمكان��ات في اس��تغال األزمات 
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية التي 
تعان��ي منها الباد حاليًا في مواصل��ة تنفيذ مؤامرة 

التقسيم والنفخ في الجمر المشتعل تحت الرماد.
إن الوطن مازال في خطر واستمرار حكومة الوفاق 
الباس��ندوية التي تتحكم بها جماعة »االخوان« هو 
الخطر بنفس��ه.. فارحم��وا الباد وتنبه��وا للخطر 

والمؤامرة!!

> إن المؤتمر الش��عبي العام مس��ئول عن مكاش��فة الش��عب 
بشفافية مطلقة وال يجوز الس��كوت على بيع األوهام واالحام 
للناس دون بيان الحقيقة وتبصير الش��عب بحقائق األمور، ألن 
الش��عب قد أدرك عق��ب األزمة الكارثي��ة التي افتعلتها ق��وى الظام 
والجهل والتسلط الرافضة للديمقراطية ومبادئها وآليتها في المشاركة 
السياس��ية والس��اعية لفرض الهيمنة والتسلط واالس��تعباد، أدرك 
الش��عب حقائق لم يدركها فجاءت الفوضى العارمة والتدمير الش��امل 
الذي اجت��اح الباد منذ 2011م وحتى اليوم ليكش��ف حقيقة االدعياء 
واألوصياء الذين كانوا يتسترون برداء الدين والدين بريئ منهم، والذين 
كانوا يتغنون بالسعي لتحقيق مصالح الشعب وعندما وصلوا الى السلطة 
انقلبوا على كل االحام الوردية التي رسموها للمواطنين البسطاء والذين 
غرروا بهم فقد كانوا يقولون بأن الثروات التي يمتلكها الشعب تجعل 
اليمن في مصاف الدول األكثر تقدمًا وعندما أحكموا سيطرتهم على 
الثروة انكروا شعاراتهم وتحولوا الى وحوش كاسرة وانكروا كل شيء 
وأصبحت الباد في أيدي األكثر جشعًا واألكثر عبادة للمال فسطوا على 

كل جميل في الباد ودمروه.
إن الس��كوت عل��ى بيع االح��ام للش��عب م��ن المعيبات الت��ي ينبغي 
رفضها والعمل بجدية على فضح الزيف والكذب واطاع الش��عب على 
مجريات األمور بوضوح ال لبس فيه، وقد تعود الشعب على المكاشفة 
والمصارحة، ولذلك ال يجوز ترك الساحة لبائعي األحام الوردية الذين 
 ونهارًا دون أدنى قدر من الشعور بالمسئولية 

ً
يمارس��ون الفس��اد ليا

الوطنية.

إن القوى السياسية التي وصلت الى السلطة عبر الفوضى االنقابية قد 
ظهرت خال وسائل االعام الرسمية بصورتها الحقيقية وهي االنقاب 
على الثورة اليمنية س��بتمبر واكتوبر عام��ي 62-1963م وقد كانت 
المؤشرات واضحة في 2011م أن ما يجري انقاب على الثورة اليمنية 
ومح��اوالت العودة الى م��ا قب��ل 62-1963م، فعندما س��يطروا على 
وسائل االعام الرسمية من خال حكومة الوفاق أظهروا حقدهم على 
الثورة السبتمبرية واألكتوبرية فسعوا الى تغيير شعار قناة »اليمن« 
بذلك الشعار الخطير الذي لم يعبر عن الهوية اليمنية ثم انقضوا على 

صحيفة »الثورة« وأسقطوا أهداف الثورة اليمنية.
إن عش��اق الس��لطة الجدد قدموا براهين عملية عل��ى االنقاب على 
الديمقراطية ولم يكتفوا بذلك فحس��ب، بل يبرهنون للعالم بأس��ره 
أنهم ال يؤمنون بالعهود والمواثيق وال يلتزمون بثوابت الحرية والوطن 
واإلنسانية واألكثر من ذلك يمارسون غيهم في بيع االحام لعامة الناس 
ويسعون الستجاب العدو الخارجي بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة 

لديهم، وفي سابقة خطيرة تجد االعام الرسمي يظهر بذلك الشكل 
المخجل فلم يعد ملك الشعب كما يزعمون وإنما ملك فئة مجنونة بعشق 
 بمصالحها الخاصة في ظل سكوت قوى 

ّ
الس��لطة والتدمير ال تؤمن إال

سياسية أخرى مقابل مصالح خاصة مؤقتة.
إن التحال��ف الغوغائي الذي تظه��ره القوى السياس��ية المتناحرة لم 
يعد خافيًا عل��ى جماهير الش��عب، ألن آثاره الس��لبية وروائحه النتنة 
قد أزكم��ت األنوف وألحقت الض��رر بالباد والعباد جه��ارًا نهارًا، فقد 
انقلبت تلك القوى العدوانية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وهي اليوم تنقلب على مخرجات الح��وار وتصنع مخرجات تتعارض مع 
المبادئ األربعة التي صوت عليها مؤتمر الحوار الوطني باالجماع في 8 
رت وسائل االعام الرسمي للقوى المجنونة بعشق 

ّ
يناير 2014م، وُسخ

التخريب الث��وري وبصورة لم تعد تعترف بالوفاق الوطني والتس��وية 
السياسية بعدما دمرت وحدات الجيش واألمن.

.. وعلى عقاء اليمن الكبير 
ً
إن السكوت على هذا الجنون لم يعد مقبوال

أن يدركوا أن عشاق الدمار الثوري لم يؤمنوا بالمبادئ والقيم واالخاق 
مطلقًا، وأن إيمانهم بمصالحهم هو المحرك الوحيد وأن معبودهم المال 
وحده، ولذلك ينبغي الوقوف أمام هذا الجنون بمسئولية وعلى القيادات 
العليا التي فتحت المجال لتخريب الباد أن تتحمل المسئولية كاملة إزاء 
هذا الجنون الذي طال الباد بطولها وعرضه��ا وأن يقف الجميع صفًا 
واحدًا في وجه الجنون للحفاظ على مكتسبات الباد ومنع انهاء مقدرات 
الش��عب.. وهي مس��ئولية جماعية ينبغي القيام بها كل من موقعه من 

أجل يمن خاٍل من الجنون الثوري بإذن الله.

وس��ائل إع��ام ح��زب اإلصاح س��وق 
س��وداء للش��ائعات، واألخب��ار الكاذبة، 
ومعروف أن الك��ذب بالنس��بة لإلخوان 
دي��ن، يس��تخدمونه س��احا لتش��ويه 
الخص��وم، وق��د طال��ت ش��ائعاتهم 
وأخبارهم الكاذبة، وخطبهم المحشوة 
بالكذب والتضلي��ل، كل األطراف ابتداء 
بالمؤتمر الشعبي العام، وانتهاء بحزب 
الحق، م��رورا بالحوثيين واالش��تراكي، 
والش��باب المس��تقل المنضوي تحت ما 
يسمى جبهة إنقاذ الثورة.. كل من ليس 
معهم هو بنظرهم خصم لهم، وبالتالي 
هو موضوع للشائعات واألخبار الكاذبة.

كم أشاعوا وكم كذبوا، ومع ذلك تسقط 
الشائعة تلو الشائعة، وتفتضح الكذبة 
تلو الكذب��ة.. وأعيدوا البص��ر كرتين، 
وس��وف تجدون أنه لم يصح شيء - ولو 
لمرة واحدة- مما أشاعوا وكذبوا.. حتى 
ما ينس��بانه لدوائر حكومي��ة من كذب 
يأتي الرد عليه فورا م��ن نفس الدوائر، 
كما هو الحال الصفعات التي تلقونها من 
جهاز األمن القومي، ومؤسسة الغاز قبل 

يومين.
ومن واج��ب الجه��ات الحكومية، وكل 
المستهدفين من قبل اإلخوان المسلمين 
الرد على الش��ائعات بالنف��ي والتكذيب 
المتضمنين معلومات دقيقة أو صحيحة 
تفضح الكذابين أمام ال��رأي العام، كلما 
كان الرد والنفي مطلوبين، لبيان الحقيقة 
التي تفض��ح التضليل وتع��ري أصحابه، 
وينبغ��ي تس��ميتهم بوض��وح، بدال من 
الق��ول: بعض وس��ائل اإلع��ام، بعض 
القوى، بعض األفراد.. ذلك أن تس��مية 
أصح��اب الش��ائعات واألخب��ار الكاذبة، 
ووس��ائلهم يعلم الناس الح��ذر منهم، 

وعدم الثقة بوسائلهم.

لق��د كان كثي��رون يطالب��ون نقاب��ة 
الصحفيي��ن وضع ميثاق ش��رف إعامي 
يك��ون مح��ل إجم��اع واحت��رام يل��زم 
الصحفيين واإلعاميين بتجنب التضليل 
والشائعات واألخبار الكاذبة التي يقصد 
منها خداع الجمهور واإلضرار باآلخرين، 
ويلزم أصح��اب المهنة بق��ول الحقيقة، 
واحترام مبادئ المهن��ة، و يجرم خيانة 
األمان��ة والمس��ؤولية الصحفية وس��وء 
استغال سلطة الصحافة، لكن هذا غير 
مجد بالنس��بة لمن دينه��م الكذب، فا 

يمكن أن يلتزموا بأي مبادئ محترمة..
 وينبغ��ي أن نلف��ت االنتب��اه إل��ى خطأ 
مح��اكاة الكذابي��ن، من خ��ال الرد على 
الش��ائعة بش��ائعة، وخبر كاذب مقابل 
خب��ر كاذب، وتضلي��ل مقاب��ل تضلي��ل 
مضاد، فهذه مش��اركة لهم في تزييف 
وعي الجمه��ور، والصحف��ي أو اإلعامي 
المحترم، و المثقف الحقيقي، ال يخدعون 
مواطنيهم، بل من واجبه��م تعليمهم 
مه��ارات التحلي��ل والق��راءة  النقدي��ة 
وتزويدهم  بمعلومات وخبرات مناسبة  
حول التفكير النقدي، وطرق  التمحيص 
والتدقيق  في أي  أمر  قبل تحديد  موقف  

منه  بالتصديق  أو الرفض .

اليمن عشقنا.. هوية وانتماء أنا الثائر

> أنا الثائر
أنا من أخب��روه ب��أن الثورة له 

ضياء
ولوطنه بهاء

فأحضروه ككبش فداء
إلى ساحات االعتصام

أن��ا م��ن أقام��وا المهرجانات 
باسمه

من جلبوا األموال بفقره
أنا وال أحد غيري 

من أحضر اللئام 

ومن نص��ب لهم في س��احاته 
الخيام

أنا من اصطف خلفهم للصاة
وأّمَن على دعائهم...

فأهدروا دماه
أنا من تغنوا باسمه

وقتلوا الجنود بصمته
وأحرقوا الباد بصبره

أنا من قتلوا الناس بقلمه
وباعوا واشتروا بحلمه

أنا الثائر...
الذي خرج ألجل وطنه

وأنا ه��و م��ن وراء اللئ��ام وهم 
يدمرون وطنه

فسكت وغض بصره
أنا وال أحد سواي

ل��و كن��ت أعل��م أن خيمت��ي 
ستفرق رأي أمتي... ما نصبتها

ل��و كن��ت أعل��م أن دم��اء أخي 
وصديق��ي س��تذهب هب��اء.. ما 

قدمتها
وطني... احترت كيف اعتذر
كيف أعيد لك األمان واعتبر

اعلم ان االعتذار ال يفيد
وقد سفكت الدماء

اعلم أن االعتذار ال يعيد
االمان الذي رحل

لكن��ي ال أملك له��ذا الوطن... 
سوى اعتذار

وعي��ون ف��ي ليلة تبح��ث عن 
السام

زاوية حارة

فيصل الصوفي

بالحقائق يفضح 
الكذابون  

إقبال علي عبداهلل

جمر تحت الرماد 

االثنين:  17 / 2 / 2014م  العدد:  )1698(رأي
1713/ ربيع ثاني / 1435هـ

د. علي العثربي

أحمد أبكر األهدل

يقول المثل العامي : ) اللي اختش��وا ماتوا ( . وفي اليمن ينطبق هذا 
المثل على واقع عتاولة اإلخوان المسلمين " اإلصاح" وبخاصة قيادتهم 
التي كشفت مؤخرًا آخر ورقة " توت" كانت تستر مغالطاتها قبل وأثناء 
مؤتمر الحوار الوطني الستشعارها بمراقبة المجتمع الدولي والخليجي 
ألي عرقلة يصدر عنها . وهاهي اليوم ، ومع س��بق إصرار، تش��رع في 
العمل إلف��راغ مخرجات الح��وار الوطني ، بل وإلغائه��ا بمواصلتهم ما 
بدأوا به بعد تشكيل حكومة الوفاق من تأزيم للوضع ، وإقصاء لكوادر 
مؤتمرنا الش��عبي العام ، وخرقهم الدائب للدستور وأنظمة وقوانين 
العمل وحقوق اإلنس��ان ،وتش��تيت الجيش ومحاول��ة تكوين قيادات 
عسكرية إصاحية ، مستفيدة مما سمي بهيكلة الجيش المشبوه بها 
. كل هذا إلى جانب تأجيج الحروب الداخلية في شمال الوطن وجنوبه، 
وسلس��لة االغتياالت التي طالت ما يربو عن ال�150 عسكريًا وأمنيًا ، 
وممارستهم الضغط على األخ رئيس الجمهورية لتلبية مطالبهم التي 
ال أول وال آخر لها ، كل هذا تم ويتم مع س��بق إصرار متناسين مواقف 
ت عن  الزعيم القائد / علي عبدالله صالح � حفظه الله � المشرفة التي نمَّ
حكمة وصفاء نية وس��ريرة  ، وتمثلت بتنازله طوعيًا عن الحكم حقنًا 

لدماء الشعب وهم كذلك .
وزاد أولئك الق��ادة اإلصاحيون في غيهم مؤخرًا ب��أن تطاولوا على 
العدال��ة بمحاولتهم تهريب س��جناء عل��ى ذمة جريم��ة " النهدين " 
مت العناية الربانية الزعيم من 

َّ
التي راح ضحيتها  قادة شرفاء ، وس��ل

موت محقق ، غير آبهين بما ش��رعه الحق تعالى م��ن قصاص على من 
يقتل أخيه المس��لم . ولم يكتفوا بذلك بل أوع��زوا لقواعدهم بإعادة 
المس��يرات والتجمع��ات التي تهدد بالش��غب وإثارة الفت��ن وترويع 
تفق عليه ف��ي المب��ادرة الخليجية ومؤتمر 

ُ
الس��كينة والمنافية لم��ا أ

الحوار، وقد تجلى ذلك في إيعازهم لخطيب جمعة الس��تين الماضية، 
" عبدالس��ام الخديري" بش��ن حمات كامية تحريضية شعواء على 
المؤتمر الشعبي العام وعلى الحوثيين معًا حيث قال صارخًا في المصلين 
: »من يظن أن الثورة مجرد ساحة اعتصام أو ساعة مظاهرة واهم«. 
» قوى الش��ر«،  وزاد في القول حين وصف مؤتمرنا وحزب أنصار الله ب�
وعطف بالقول »أن حزبه - اإلصاح- لن يس��مح لتلك القوى أن تستمر 

مهما كلف األمر«!!
ما تقدم من إش��ارات قالها هذا الخطيب يعتبر بمثابة اس��تعداد 
إلعان حرب ال تبقي وال تذر، لوال حكمة وحنكة األخ الزعيم والتي تجلت 
في إصداره توجيهاته الفورية بضبط النفس والتروي ، وإال حصل ما ال 
تحمد عقباه عقب تلك الخطبة النارية.. إنني أتساءل ماذا يريد هؤالء 
القادة اإلصاحون، وهم امتلكوا كل شيء ؟ وماذا يقصدون من وراء جر 
قواعدهم وكوادرهم إلى إعادة الصدام الدامي ، وإعادة اليمن إلى المربع 
الصفر إلدخالها في نفق حرب لن تخبو أوارها ، ولن يسلم من حريقها كل 
رخص 

ُ
أبناء الشعب بما فيهم قواعد وكوادر هذا الحزب ؟! ألهذا الحد ت

نكد معيش��تهم ، وُيكدر صفو أمنهم وسكينتهم 
ُ

دماء اليمنيين ، وت
لنزوات ص��ادرة عن قيادة هذا الحزب اإلخواني ؟! . أال يس��تحي أولئك 
 فيفكرون في الشعب وفي سامة أعضاء حزبهم بذاته ؟! 

ً
القادة قليا

أسئلة اطرحها عليهم بأنفسهم . ومن أنذر فقد أعذر .

علي عمر الصيعري

أال يستحون على 
أنفسهم ؟

الجنون الثوري.. 
إلى أين؟!

الي��ك موطن االج��داد اليك مه��د عروبتنا.. يا 
من انطل��ق من احش��ائك ارتال الكرام��ة العربية 
واستقرت تلك الهجرات على ارض الوطن العربي 

الكبير  فكان مياد امة ودولة كانت مركز الحضارة العربية 
االس��امية التي امتدت من حدود الصين الى جنوب فرنسا 
وكان الشعب اليمني في مقدمة الفاتحين من حملوا لواء نشر 
الرس��الة االس��امية ولذلك ليس غريبًا على الشعب اليمني 
الذي تحمل كل انواع العذاب والويات واس��تطاع بحكمته 
وحنكته وتضحياته ان يقود ثورتي 26 سبتمبر 1962 ضد 
الحكم الملكي الرجعي الذي عزل اليمن عن العالم وفرض عليه 
التخلف والجه��ل والفقر والم��رض و14 اكتوبر 1963م ضد 

االستعمار البريطاني الذي حكم جنوب الوطن 129 عامًا اعتمد 
فيها على سياسة فرق تس��د اهملت باقي المحميات وزجت بها في صراعات 
داخلي��ة واهتمت بمدينة عدن ثال��ث ميناء عالمي وكان��ت بريطانيا المملكة 
التي التغيب عنها الش��مس عبرها تمر بالتجارة والث��روات التي تنهبها من 
مستعمراتها في الهند وجنوب شرق آسيا وايران والعراق ومحميات الخليج 
وكانت تتحكم بط��رق الماحة الدولي��ة من خال مضيق ب��اب المندب وقناة 
السويس ومضيق جبل طارق ومع االنتصارات الساحقة التي حققتها ثورة 23 
من يوليو عام 1952م الت��ي قادها جمال عبدالناصر في مصر العزة والكرامة 
والتي قدمت دعمها العسكري والسياسي والعلمي والمعنوي لثورتي سبتمبر 
واكتوبر حتى انتصرت الثورتان وطلب عبدالناصر  من قيادة الجبهة القومية 

اشراك رفاق دربهم من جبهة التحرير والتنظيم الشعبي 
لقوى الثورة العربية في السلطة واعان الوحدة مع شمال اليمن 
بعد ان خ��رج الجيش العربي المصري بعد نكس��ة عام 1967م 
اال ان قيادة الجبهة ردت عليه برفضها اش��راك التحرير الذين 
تعرضوا للتنكيل والتشريد والوحدة مع الشمال قائلين بانهم 
سيحققون الوحدة على طريقتهم واس��تمر الصراع السياسي 
الداخلي داخل كل شطر وبين الش��طرين في حروب استنزاف 
اكلت االخض��ر واليابس حت��ى اعلنت الوحدة ف��ي 22 من مايو 
عام 1990م ورف��رف علم الوحدة بعد اكث��ر من قرن ونصف 
من التمزيق كانت وحدة الحلم والشعور وكانت مكسبًا قوميًا 
واساميًا وانسانيًا في هذا الجزء الحيوي  من العالم بعد صراع 
ش��رقي وغربي انعكس بظاله على االمن والسلم الدوليين وعلى 
االس��تقرار للس��عودية ودول الخليج  وانطلقت عملية التنمية الشاملة التي 
توقفت قبل الوحدة واط��اق الحريات الحزبية والسياس��ية واالعامية بعد 
القمع والمعتقات والتصفيات الدموية بسبب االنتماء السياسي.. اليوم وبعد 
انتهاء موتم��ر الحوار الوطني واالنطاق في اعادة تقس��يم اليم��ن الى اقاليم 
لتاس��يس نظام اتحادي فيدرالي واعادة صياغة الدستور.. نتمنى ان يعمل 
الجميع علي الخ��روج بعقد اجتماع��ي جديد يحفظ للش��عب اليمني وحدته 
وامنه واس��تقراره وتحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والقضاء على 
البطالة  وفرض هيبة الدولة  والقضاء على االرهاب وان ينعم الشعب  بالرفاهية 

ومستقبل مشرق حافل بالحب والسام والتعاون واإلخاء.

  توفيق الجندي

مهــــزلـة!
> في الوق��ت الذي نتح��دث فيه عن دول��ة النظام 
والقانون نجد القانون ُينتهك، فبعد جريمة العرضي 
وما تاها من جرائم حت��ى جريمة الهجوم على مبنى 

السجن المركزي بصنعاء.
إن الهج��وم عل��ى مبن��ى وزارة الدفاع هج��وم على 
الس��يادة الوطني��ة.. وك��ذا م��ا تعرض له الس��جن 
المرك��زي بصنع��اء. ه��ل يكف��ي أن نرص��د مكافآت 
للقبض على الفارين أم أنه من الواجب علينا محاسبة 

المسؤولين المقصرين أمنيًا.
فلماذا نسمع عن مكافآت ترصد وال نسمع عن إقالة 
لمسؤولين هم في حقيقة األمر مسؤولون مسؤولية 
مباشرة عن كل ما جرى؟!.. وإال كيف تهاجم مجموعة 
مسلحة الس��جن المركزي بصنعاء وتحدث فجوة في 
جهته الغربية ليهرب منها اإلرهابيون إذا لم يكن 

هناك تواطؤ من داخل السجن نفسه.

إن هذا الوطن ليس ضيع��ة وال ملكية 
خاصة لشخص أو جماعة ورثته كابرًا عن 
كابر إنه وطننا جميعًا ومن حقنا أن نعرف 
الحقائ��ق كلها.. أم��ا االكتفاء بتش��كيل 
لجان بعد كل حادثة فه��ذا لعمري قمة 

المهزلة.
وهن��ا تت��وارد ف��ي أذهاننا تس��اؤالت 

عدة.. لماذا لم يتم حتى اليوم الكشف عن المجرمين 
الذين قاموا بالهجوم على مستشفى وزارة الدفاع؟ 
ولماذا لم يتم حتى اآلن الكشف عن قتلة قرابة المائة 
من جنود األمن المركزي في ميدان السبعين وإن كنا 
قد س��معنا أنه حكم عل��ى بعضهم من س��نتين الى 
عشر بالس��جن وكأنهم قتلوا مائة معزة ولم يقتلوا 

مائة إنسان؟!
ولم��اذا إل��ى اآلن ل��م نع��رف من فّج��ر جام��ع دار 

الرئاس��ة.. أليس م��ن حقنا 
أن نع��رف خفاي��ا كل تل��ك 
الجرائ��م وغيرها م��ن قتل 
العس��كريين م��ن الك��وادر 

المؤهلة؟
أصبحن��ا يومي��ًا نخرج من 
م رائحة 

ّ
بيوتنا ونحن نش��ت

القتل والم��وت.. نريد أن نعيش بس��ام في وطننا 
ولن نستطيع ذلك إال إذا عرينا وفضحنا الجناة أمام 
الرأي العام اليمني.. أما غير ذلك فإن القتل سيستمر 
وسيواصل المجرمون مخططهم االرهابي في القضاء 
على الكوادر وقبلها القضاء على ما تبقى من النظام 
والقانون. حقًا.. إن ما يحدث اليوم ال يمكن أن نسميه 
ل أي مسؤول بعد كل حادثة 

َ
سوى مهزلة مادام لم ُيق

من هذه الحوادث الجلل!؟

أحمد الرمعي


