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ما شهدته  مدينة عدن العاصمة االقتصادية والمحبة والسالم صباح 
ومساء الخميس الموافق ١٩ مارس الجاري من أعمال فوضوية ناتجة 
عن التعبئة الخاطئة من قبل بعض السياسيين الفارين إلى هذه المدينة 
. هذه األعمال المتمثلة في الهجوم على بعض المعسكرات والمرافق 
اإلستراتيجية الهامة كالمطار ، تجسد حقيقة   ال تقبل الشك بأن هناك 
من يحاول إشعال الحرائق في عدن امتدادًا لبقية المحافظات الجنوبية 
والشرقية وهي محاولة إلعادة  ما حصل صيف عام ١٩٩٤م من كارثة 
الحرب األهلية التي كادت أن تأكل األخضر واليابس لوال حكمة وحنكة 
الزعيم علي عبدالله صالح الذي استطاع من خالل جملة من القرارات  أن 
يوقف تداعيات هذه الحرب الكارثية .. واليوم ولألسف نقولها ونشاهدها .
إن هذا السيناريو يعود من جديد تحت مسمى االنفصال بعد أكثر 
من عقدين من الزمن على إعادة وحدة الوطن في الثاني والعشرين من 
مايو ١٩٩٠م .. السيناريو يتكرر ولكن هذه المرة بغباء سياسي وجهل 
مغذى بالتآمر الخارجي الذي استغل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تمر بها  البالد والمواطنين خاصة بعد األزمة المفتعلة عام ٢٠١١م.. 
أقول إن سيناريو اليوم يختلف في صوره وأشكال تنفيذه عن ما جرى 
صيف ١٩٩٤م.. فها هي المعسكرات التي يحمي جنودها عدن والوطن 
يجري االعتداء عليها بشكل عشوائي وتسلم األسلحة  للمواطنين دون 
معرفة نتائج وإفــرازات هذه العملية وآثارها المستقبلية على األمن 
واالستقرار.. أقول.. جاهل من يعتقد أن هذه األعمال الفوضوية الممولة 
من الخارج سوف تحقق االنفصال وتعود األوضاع كما كانت عليه قبل 
الوحدة المباركة وتعود أيضًا الهياكل الكرتونية الهاربة للحكم مرة 

أخرى مهما كانت النتائج.
أقــول.. إن ما حدث في مدينة عدن يوم الخميس الدامي تمهيد 
لمخطط أكبر في تنفيذ مؤامرة إعادة تقسيم الوطن وفقًا للمصالح 

الخارجية وهو أمر يعني السكوت عليه مؤامرة داخلية .

عدن اآلمنة التي ال تعرف غير السالم  معنى لبقائها وتواجد الناس 
عليها .. شهدت  استخدام كافة األسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 
منها، بل الكثير منها نهبت من معسكرات الجيش وتحديدًا األمن 
المركزي الــذي رغم قوته الضاربة تمالك  جنوده الصبر والحكمة 
وحرصوا على تجنيب عدن بداية انطالق حرب أهلية.. نعرف تمامًا 
من المستفيد األول واألخير من تفجير تلك األحداث المأساوية.. حتى  
ستخدم وكأننا في معركة حقيقية ضد عدو حاول اقتحام 

ُ
الطيران أ

عدن من جنون الفوضويين .. وشاهدنا البحر الذي هو ملجأ عدن هربًا 
يثور رافضًا ما تشهده عدن المحبة التي كما قلنا ال تعرف معنى آخر 

لها غير األمن والمحبة واإلخاء والسالم االجتماعي.
عدن عاشت ونسأل الله وهو على كل شيء قدير أن ال تشهد ما شهدته 
الخميس وأن يكبر السياسيون ويعرفوا أن الوطن ملك الجميع وأن لغة 
السالح واالنقالبات لم تعد هي لغة عصرنا الراهن والحوار وحل المشاكل 
بالطرق السلمية وحده الكفيل بالوصول إلى نتائج إيجابية تؤمن سالمة 

واستقرار ووحدة الوطن. 
نقول إن ما شهدته عدن كان سيدفع الوطن كله ثمنها في القريب 
العاجل... فالشرارة  ال تولد إالَّ النيران  .. نيران  تأكل األخضر واليابس 
.. ويكفي منظر األطفال  واألسر وهم في حالة فزع والنيران تنهمر 
من فوق الرؤوس  ولو عرفنا حقيقة أن الفاعلين ليسوا من أبناء عدن 
المسالمين لكانت المصيبة أعــظــم.. الفاعلون من خــارج المدينة 
الذين عبروا بوحشية أفعالهم المريضة -بقتل الجنود األبرياء ونهب 
المعسكرات وسرقة المنازل - عن حقدهم للحالة األمنية المستقرة 
وا منتقمين من هذه الحالة التي  التي تعيشها عدن واألبناء  فيها..فجاء
وا  ليغتالوا البسمة ويسرقوا الفرحة  يفقتدونها في محافظاتهم ؟؟. جاء
وكل ذلك تحت مسمى االنفصال الذي لم ولن يتحقق ألن الوحدة إرادة 

شعب وليست قرارًا سياسيًا.

 عبدالملك المروني

المؤتمر 
الرقم األول

 علي عمر الصيعري

ال يختلف عاقالن على أن الشرعية في أي نظام- عدا النظام 
الملكي- مصدرها الشعب الذي ينتخب السلطات التشريعية 
، أما الشرعية المكتسبة من الدول الخارجية فتأتي كاعتراف 
بهذه السلطات المنتخبة ديمقراطيًا، وال يجوز أن يكتسب 
عتبر ذلك ارتهانًا 

ّ
الرئيس شرعيته من الدول الخارجية وإال أل

قسريًا بالخارج وانتهاكًا لسيادية البلد.. وهذا ينطبق على بلدنا 
اليمن والرئيس المستقيل والذي انتهت واليته في ٢١ فبراير 
٢٠١٤م، وال يزال متمسكًا بالسلطة مستقويًا بالدول العشر التي 
وجدت لها حضورًا عبر المبادرة الخليجية في اعقاب ما يسمى 

بثورة ٢٠١١م اإلخوانية .
  وإذا سلمنا باألمر الواقع على اساس إن تلك المبادرة وقرارات 
مجلس األمن الدولي فرضت نفسها في ظرٍف معيٍن دون الرجوع 
ه في السلطة بعد انتهاء واليته كان يتطلب منه  للشعب ، فإن بقاء
اثبات أحقيته لهذه الشرعية المفروضة على الشعب نتاج تلك 
الظروف ، فهل أثبت الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي 

استحقاقه لهذه الشرعية ؟!
من وجهة نظري تأتي اإلجابة بالنفي ، والشواهد على ذلك كثيرة 
، نورد منها كأمثلة ال يستطيع نكرانها إال هو نفسه والدول التي 
صبغت عليه الشرعية ( االرتدادية ) المفروضة ، فأولى هذه 
الشواهد تجلت في تجاوزه البرلمان حين رجع عن استقالته التي 
قدمها إليه ولم يكلف نفسه بالرجوع إليه لسحبها مهما كانت 
الظروف التي حالت دون ذلك . وثاني هذه الشواهد تصرفاته 
الرعناء في تجاوز النظام والقانون اليمني والتي تمثلت في ارهاق 
خزينة الدولة نتاج النهب الذي مارسه هو ونجله قبل فرارهما إلى 
عدن . فقد كان االحتياط النقدي في البنك المركزي آنذاك يفوق 
األربعة مليارات دوالر ووصل اليوم إلى أن ما تبقى منه لن يكفي 
ا  البلد سوى خمسة أشهر الستيراد المواد الغذائية ، ناهيكم عمَّ
حصل عليه من مساعدات نقدية خارجية صرف  معظمها في 

شراء الذمم وبعضها هّربه إلى عدن لضمان تمركزه فيها .
  أما عن تحطيمه للدولة والتفريط في هيبة النظام والقانون 
وتلك المنجزات العظيمة التي بناها لنا نظام الرئيس السابق 
الزعيم علي عبد الله صالح فحدث وال حرج . فقد كنا إلى قريب 
نسعى إلى بناء الدولة المدنية الحديثة فإذا بـ" هادي " يحطم 
ذلك السعي بإنعاشه للقبلية واستقدام القبائل إلى عدن لحماية 
الكرسي الذي اعتاله ليسبغ عليها األموال ومخزون السالح في " 
جبل حديد " ويجندها هي ولجانه الشعبية لتصفية القوات الخاصة 
" األمن المركزي " احد األعمدة األمنية للدولة ، واحــداث ١٩ 
مارس الجاري خير شاهدة على ذلك وما نتج عنها بيوم واحد من 
اعدام ٢٩ جنديًا منها على يد تنظيم القاعدة واللجان الشعبية 
في " الحوطة " بمحافظة لحج ، ومن جهة اخرى احتضانه لعناصر 
القاعدة وإطالق يدها لتعيث ارهابًا وتدميرًا للحياة المدنية في " 
عدن " منها اجتياح ونهب القاعدة البحرية فيها ونهب وتحطيم 
مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود واالستيالء على 
شققهم ، وغير ذلك من اعمال الغوغاء ونتاج تسيد الفوضى ، 
ناهيكم عن اقتحام ميليشياته لسجن المنصورة وإطالق سراح 

السجناء بمن فيهم  عناصر خطيرة من القاعدة .
ما ذكرناه من شواهد ال يعد أكثر من كونه مثاًال من عديد األمثلة 
الدالة على تجرد الرئيس المستقيل  من المسؤولية واستهتاره 
عطي له من شرعية فرضت على أبناء المحافظات الجنوبية 

ُ
بكل ما أ

الذي يقول أنه يحكمه في الوقت الراهن ، حتى أنك تشعر بأنه 
اصبح يتعامل مع المحافظات الشمالية وكأنها بلدًا معاٍد له ، 
ولم نتطرق إلى ممارساته السابقة لهروبه من صنعاء فهذه  ال 
يسمح بها الحيز المتاح ... يا لها من شرعية مغتصبة فرضت على 
الوطن ويالت ومآٍس وإقالق لسكينته العامة ، وما ستأتي به من 
احداث ووقائع خطيرة ما لم يتداركها عقالء األحزاب والمكونات 
السياسية ، وما لم يتخل بعضها عن المناكفات والكيد السياسي 

للمؤتمر الشعبي العام اقوى واكبر األحزاب..
اللهّم احفظ اليمن من شر ما ظهر وما بطن .

مفارقات الشرعية 
المغتصبة

 اقبال علي عبداهللا

من يريد إحراق عدن؟!

الذين يتحدثون عن تحالفات ومواثيق 
سياسية بين المؤتمر الشعبي العام وقوى 
أخــرى مثل حركة انصار الله وغيرها ال 
يجيدون التصويب وال يحسنون الرماية 
وهؤالء حالة من اثنتين، األولى: سياسيون 
وأشباه سياسيين يحاولون الكيد لهذا 
الطرف أو ذاك وتحديدًا المؤتمر رغبة في 
تخليق خصومات له من خارج البالد وخارج 
المحيط الواعي، والطرف اآلخر هم األبرياء 
والطيبون الذين يرون في وجود أشخاص 
وأفــراد في اطار الحركة حضورًا أساسيًا 
وتحالفًا منهجيًا يوصي بتزاوج سياسي 
محدد.. والواقع أن المسألة أقرب من ذلك 
فالمؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية 
ووطنية أول داٍع للتوحد والوحدة ويمكنه 
أال يتحالف مع أية قوة سياسية تجتمع 

معه في الفكر والمواقف وليس العكس.
 أي أن هذا الكيان الوطني األبرز ال يرفض 
أي طرف يدنو منه أو يحاول القرب منه 
منهجًا وقــضــيــة.. غير أن الــحــاصــل هو 
سعي هذا البعض لجعل المؤتمر مسئوًال 
مسئولية أدبية وقانونية عن أي اخطاء 
أو تــجــاوزات يمكن أن يقدم عليها هذا 
ــن ثــم جــرجــرة هذه  الــطــرف أو ذاك وم
النتيجة إلــى كهف الــالمــشــروع ومحطة 
الممنوع من الصرف ليصبح هذا الكيان 
وقــيــادتــه محط تهمة بعرقلة المسار 
السياسي لليمن ومعيقًا ألي مخرجات 
ديمقراطية للعملية السلمية اليمنية 
المرعية أمميًا.. وذلك ما ال يمكن القبول 

به أو التسليم بحيثياته..
لقد كان المؤتمر وسيبقى رائدًا سياسيًا 
وقائدًا وطنيًا بامتياز وبحكم ما يتكئ عليه 
مــن رصيد ومكاسب وطنية وسياسية 
عظيمة فإنه سيبقى الرقم األول الذي 
يصعب علي أي طرف أن يسبقه أو يوازيه.

رسالة إلى الجيش
  نبيهة محضور

إلى أبناء القوات المسلحة االحرار ، إلى الجيش 
اليمني العظيم.. الوطن اليوم على حافة االنهيار 
، يعيش حالة من التمزق والشتات، تروي دماء 
ابنائه ترابه الطاهر ، فلم يعد هناك شبر من 
أرضه إالَّ وقد تناثرت اشالء اليمانيين عليه ، لم 
يعد هناك بيت اال وقد مزقه الحزن على فقيد 
وشهيد ، استبيحت دمــاء اليمانيين وهــدرت 
على مرأى ومسمع اولي االمر والعالم ، استبيحت 
بيوت الله في ظاهرة غريبة وجديدة على وطن 
االيمان في جرائم يندى له الجبين وتقشعر 
منها االبدان وتنكرها كل االديان، صار المواطن 
يــحــاصــره الــخــوف والــقــلــق، الــخــوف مــن حاضر 
يعيشه اصبح ملطخًا بالدماء ومــن مستقبل 
مجهول ال يدري ماذا يخبئ له ، ومن حياة صارت 

بمثابة الموت البطيء له.
اليوم المواطن اليمني محارب فــي  حياته ، 
في لقمة عيشه التي باتت مستحيلة ومفقودة 
للكثير ممن حاصرهم الجوع والفقر وأهانهم 
العوز، وصــار البعض منهم عرضة الستغالل 
الخونة والمتربصين بالوطن بل أداة من ادوات 

الموت، في ظل غياب الدولة وانهيار بنيانها 
وفساد قاداتها.

الــوطــن الــيــوم تمزقه الطائفية والمذهبية 
ـــاب ، وينهش  والمناطقية، ويــحــاصــره االره
جسده العمالء والخونة فلم يعد هناك سالم في 
الشمال وال أمن في الجنوب ، لم نعد نسمع في 
ارض الحكمة إال اصوات الرصاص وعويل النساء 
وصــراخ االطفال ولم نعد نرى إال انهار الدماء 
وصــور االشــالء ، ودمــوع الثكالى والمقهورين، 
وطفولة محرومة وشباب تملكه االحباط رغم 
فتوته وارادته، يساقون للموت لتدفن اشالؤهم 
تحت ارض طالما حلموا ان يعمروها ، ضاعت 
احالم اليمانيين  في دهاليز الرئاسة ، فصاروا ال 

ينشدون إال أمنًا لمواطئ اقدامهم.
اخواننا ابناء القوات المسلحة، الوطن اليوم 
يستغيث، يصرخ، يئن، ولم يبق لنا أمل إال فيكم 
بعد رحمة الله، بهذا الوطن، خاصة بعد ان خانه 
قادته، وفضلوا مصالحهم عليه ، ضاربين عرض 
الحائط  بكرامة الوطن ومصلحته، بعد ان هرول 
الكثير نحو الغرب ونحو العمالء من  الذين صاروا 
خدامًا للغرب وأدوات ألمريكا واعوانها ،بعد ان 
افصح اولئك المستعمرة اوطانهم  وافكارهم 

عن نواياهم نحو اليمن وانكشفت اقنعتهم 
المزيفة ودورهم في تمزيق اليمن ارضًا وانسانًا.
الوطن اليوم يؤمل عليكم الكثير في الحفاظ 
عليه وعلى سيادته وامن واستقرار ابنائه فكونوا 
عند مستوى المسؤولية ولتجردوا من كل شيء 
إال من الوفاء للوطن ليكن حاضرًا في خلدكم 
ولتتذكروا ذلــك القسم الــذي اقسمتموه امام 
الله، اثبتوا ورابطوا وصابروا ان الله مع الصابرين، 
وليكن والؤكــم للوطن، وليكن سالحكم ضد 
اعدائه وليس ضد ابناء جلدتكم اال من خان و 
استباح حرمات الله ،فاليوم تتكالب عليكم االمم 
وتسعى إلذاللكم وسحقكم فاستعيدوا مجدكم 
وقوتكم ، فالوطن اليوم يناشدكم ان تنصروه، 
ان تحموه من بطش الباطشين وغدر الغادرين 
ونحن ابناء جلدتكم نناشدكم الله ان توحدوا 
صفوفكم وتجمعوا شتات امركم وتتحملوا 
مسؤوليتكم امام الله وان تحفظوا للوطن كرامته  
وعزته.. فما عاش من عاش ذليًال مهانًا  وال 
حياة للخونة والعمالء، ثبت الله اقداكم وجعلكم 

ه. انصاره للحق و دحر بكم اعداء

Nabeeha 98@yahoo.com

زاوية حرة

 فيصل الصوفي

العام الذي كان كارثة على النسيج االجتماعي الواحد، فقد بدأت القوى 
الظالمية التي تسيدت ساحات «التغرير» بالقتال الفاجر على تكوين 
اللجان الشعبية إلحكام السيطرة على عقول البسطاء من الناس الذين 
أثرت عليهم الدعاية الكاذبة والشعارات الوهمية واخذتهم العاطفة نحو 
المصير المجهول ليسلموا عقولهم لغيرهم ويتحولوا الى مجرد أدوات 
تحركها قوى الجهل والظالم التي تجمعت تحت خيمة واحدة في تحالف 
غادر مازال اليمن يعاني من تبعاته العدوانية وغدره التآمري حتى اليوم.
إن المتابعين للحالة السياسية اليمنية من ٢٠١١م وحتى اليوم 
سيجدون أن القوى المصابة بجنون السلطة لم تقدم أية إيجابية تذكر، 
ألنها لم تكن تمتلك رؤية بناء الدولة بقدر امتالكها لرؤية الفيد من خالل 
القدرة المطلقة والخبرة المتميزة في تشكيل اللجان الشعبية من أجل 
نهب مؤسسات الدولة وتدمير قدرات اليمن المدنية والعسكرية والقضاء 
على وحدة النسيج االجتماعي من خالل المقدرة على الكذب والبهتان 
المسنود من وسائل اعالم عربية مأجورة تخدم القوى المعادية لوحدة 
الوطن العربي لتفسح المجال للقوى االستعمارية لمواصلة نهب خيرات 
الوطن العربي واذالل الشعوب العربية ومنع قيام المشروع النهضوي 
العربي الذي يحقق العزة والكرامة إلنسان الوطن العربي الكبير الذي يؤمن 
ايمانًا مطلقًا بأن االسالم الحنيف روح والعروبة جسد وفي الروح والجسد 
تكمن قوة هذه األمة ووحدة  إرادتها السياسية، وألن تلك القوى قد أعلنت 
جهارًا نهارًا في ساحات «التغرير» بأنها ترفض تحكيم كتاب الله وسنة 
رسوله «صلى الله عليه وسلم» وأنها ال تقبل إالَّ بحكم الشيطان باعتمادها 
على الفوضى التدميرية في ٢٠١١م ورفعت صوتها لالستقواء بالخارج 
لتدمير الدولة اليمنية ومقدراتها فإنها حكمت على مستقبلها بالفشل 
الذريع وحملت بذور فنائها في تحالفها الذي جمع المتناقضات وأشتات 

التناحرات التي يفني بعضها بعضًا.
لقد توجت ساحات «التغرير» شواهد حية على فجور تلك القوى ضد 
بعضها البعض، وكان على العاقل الحكيم أن يدرك منذ اللحظة األولى 
لتشكل هذا الخليط الغريب أن تلك القوى ال تنوي بناء دولة وإنما تسعى 
لهدم دولة قائمة ثم تصارع بعضها بعضًا الستكمال عملية التدمير 
التي خطط لها ومولها العدو الخارجي الذي يرى في قوة الوحدة اليمنية 
خطرًا على مستقبل مشروعه االستيطاني التوسعي من خالل المحاولة 

للوصول الى البحر المفتوح واحكام السيطرة على المالحة في البحر 
األحمر.. وبالرغم من أن الحكمة اليمانية وقوة االعتصام بحبل الله المتين 
قد مكنتا اليمنيين من الحفاظ على الشرعية الدستورية وإرساء تقاليد 
الديمقراطية والوصول الى االنتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير 
٢٠١٢م. النتخاب رئيس توافقي حظي بدعم محلي واقليمي ودولي 
ليس له مثيًال على االطــالق باعتباره اليد األمينة على استالم الدولة 
اليمنية الواحدة والموحدة بكل مكوناتها الجغرافية والبشرية ومؤسساتها 
الدستورية وثالث أعظم جيش في الوطن العربي، إّال أن تلك القيادة لم 
تحترم ثقة الشعب وكان همها الوحيد التخلص ممن أسس بنيان الدولة 
اليمنية الحديثة وحقق وحدة اإلرادة السياسية وبنى المؤسسة الدفاعية 
واألمنية، بل زاد على ذلك أن أعلن االنقالب الفاضح على التنظيم الذي 
منحه الثقة وحمله األمانة وشد من أزره في أحلك الظروف وتنكر لكل 
فعل وطني وجمد كل شيء وتحول الى وكيل بالنيابة عن القوى السياسية 
المنافسة للمؤتمر الشعبي العام والراغبة في اجتثاثه، رغم علمه علم 
ه ومناصريه ومؤازريه في كل  اليقين بأن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
المكونات الجغرافية للجمهورية اليمنية هم من منحه الثقة في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة، أما القوى السياسية التي تحالفت في ٢٠١١م ضد البالد 
والعباد فإنها لم تكن لتقبل به لوال قوة المؤتمر الشعبي التي أوصلته الى 

كرسي الرئاسة.
لقد ظلت كافة القوى السياسية التي تحالفت ضد البالد والعباد السقاط 
النظام وترحيل الوطن وتدمير المؤسسة الدفاعية واألمنية وكل 
المؤسسات الدستورية واحكام السيطرة على مقدرات الوطن تحيك 
المؤامرات من جوار الرئيس التوافقي وأولى تلك المؤامرات إصرار تلك 
القوى على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الشعبي العام ودفعت 
بهذا االتجاه وصورت للرئيس التوافقي أن ذلك حق لدرجة أنها قالت إن 
النظام الداخلي ولوائحه تنص على ذلك، وعندما أثبت المؤتمر الشعبي 
ات وأن رئيس المؤتمر ال يتم انتخابه إّال  العام أنه ال وجود لمثل تلك االفتراء
عبر المؤتمر العام، ولم يدرك الرئيس التوافقي أن أحزاب اللقاء المشترك 
قد دفعته الى إحداث فجوة بينه وبين سنده الحقيقي المؤتمر الشعبي 
العام الذي أوصله الى كرسي الرئاسة، بل زاد من حدة التوتر وأعلن الحرب 
ضد المؤتمر الشعبي العام منفذًا لكل األوهام التي صورتها له قيادات 

اللقاء المشترك األمر الذي زاد عزلته عن المؤتمر واتجاهه صوب قيادات 
ات المشترك حتى وصل الى مرحلة االستسالم لألوهام وبات مسيرًا  اللقاء
ولم يعد مخيرًا ينفذ ما تطلبه قيادات اللقاء المشترك وكافة القوى التي 

تحالفت في ٢٠١١م على اسقاط الوطن وتدمير مقدراته.
رغم أن كافة المقوالت والتقوالت التي دفعت باتجاهها القوى الراغبة 
في اجتثاث المؤتمر قد ثبت عدم صحتها، إّال أن الرجل لم يعد قادرًاعلى 
االدراك الواعي وبات خاضعًا ألوهام تلك القوى، وأقدم على العديد من 
االفعال التي طالت كوادر المؤتمر، ظنًا منه ومن القوى الظالمية أن ذلك 
سيضعف المؤتمر الشعبي العام ويحد من شعبيته، وكانت المفاجأة أنه 
كلما استهدف كوادر المؤتمر بقراراته كلما ازدادت شعبية المؤتمر 

الشعبي العام، وارتفع رصيده الوطني في كل األحوال.
وكان يفترض أن يدرك الرجل أن المؤتمر الشعبي إرادة شعبية غير 
قابلة الزوال مهما كانت المؤامرات التي تحاك ضده، ولكن ركبه الغرور 
وزين له شياطين القوى التدميرية االفعال الفاجرة التي كانت عقوقًا 
سافرًا للوطن حتى أوصلته تلك القوى الكيدية الى محاولة النيل من الوحدة 
التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، وعندما فشلت خطة تفكيك المؤتمر 
صورت له قوى الفجور أن الدعوة النشاء مؤتمر شطري ستنال من وحدة 

المؤتمر التنظيمية.
إن قوى التحالف الفاجر الذي نشأ في ٢٠١١م لم تفلح في إحداث االعمال 
االيجابية، ولكنها أفلحت تمامًا في خدمة اعداء اليمن الذين ال يروق لهم 
رؤية اليمن قويًا وواحدًا موحدًا وتمرست في سن سنن فاجرة انعكست 
عليها بدرجة أساسية وحالت بينها وبين القبول الشعبي وعززت الرفض 
الدائم لتلك القوى المأزومة ورهنت نفسها للغير واستمدت قوة فعلها 
الغابر من االستقواء بالخارج ضد الوطن، واذا كان من فعل استطاعت 
تلك القوى أن تفعله فهو قدرتها المعهودة على تشكيل لجان الفيد 
والتخريب، حيث تمكنت من نقل هذه المهمة الى الرئيس التوافقي الذي 
اسقط شرعيته باالفعال التي نالت من السيادة الوطنية وعرضت المكونات 
الجغرافية والسكانية للجمهورية اليمنية للخطر، ورغم كل ذلك إّال أن قوة 
االرادة الشعبية الواحدة والموحدة ستفوت مشاريع التفكيك والتمزيق 
وستحافظ على اليمن الواحد الموحد والدولة اليمنية الواحدة القادرة 

والمقتدرة بإذن الله.

 الدكتور علي مطهر العثربي

تداعيات الصراع على السلطة؟!

قبل أشهر قــال رئيس حــزب اإلصــالح محمد اليدومي للقوى 
السياسية، وقال غيره من قيادات اإلصالح مثل أمين العكيمي، 
والحسن أبكر: إن الدواعش قادمون، وعليكم أن تقبلوا بأفعالهم، 
ما دمتم قد قبلتم، أو سكتم عن أفعال "الحوثيين" في عمران.. 
ويوم الجمعة قتل الدواعش أكثر من ١٥٠ مسلما في مسجدين 
بصنعاء، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هذا الفتح المبين 
في والية صنعاء! واإلصالح في مكاتبه يطرب للهجوم، وفي العلن 

يصدر بيان إدانة.. على من يا..؟
æ æ æ

في المساء تذيع قناة المسيرة الفضائية لمشاهديها تقريرا موثقا 
عن اإلرهابي المقبوض عليه جمال المعمري، وهو قيادي في حزب 
اإلصالح، كما هو من قيادات تنظيم القاعدة، مثله مثل الداعشي 
الهالك حارث النضاري ذابح الجنود في قطن حضرموت، وبعد 
نحو ١٥ ساعة يتم اغتيال الكاتب البارز عبد الكريم الخيواني، 
عضو اللجنة الثورية العليا، والمكتب السياسي لحركة أنصار الله، 
وهو أيضا واحد من ممثلي الحركة في مؤتمر الحوار الوطني طويل 
التيلة.. وقبل أن يعلن تنظيم القاعدة اإلرهابي أنه المسئول 
عن اغتيال الخيواني، كان أستاذنا عبده الجندي قد سبقنا إلى 
اتهام التنظيم بارتكاب هذه الجريمة، إذ ال يصعب على من 
خبر معطيات التحريض الطائفي والمذهبي ونتائجها وأدواتها، 
معرفة الجهة التي اغتالت الخيواني، ومن قبله اغتالت عمالقة 
فكر وفقه، مثل عبد الكريم جدبان، وأحمد شرف الدين، ومحمد 
عبد الملك المتوكل، ومئات آخرين أقل شهرة.. كالهما: اإلصالح، 
وتنظيم القاعدة أو الدواعش، لديهم مشكلة مع أنصار الله، وكل 
من يمت لهم بصلة، كما هي مشكلتهم مع الجيش والشرطة، 
ومع كل من ليس بإصالح وال قاعدة.. أصحاب اإلصالح يحرضون، 
ويوجهون، ويشيرون إلى األهــداف، وأصحاب تنظيم القاعدة 
يصوبون، ويطلقون الرصاص على األهداف المحددة.. الخيواني 
كان هدفا للهجوم والتشنيع بدوافع طائفية، من قبل إصالحيين 
في الداخل، وفي تركيا وقطر، بينما ليس سالح المستهدف لسانه 

وقلمه، ليس غير.. 
كان واحدًا من المتخصصين بشئون القاعدة، يدافع عن التنظيم 
اإلرهابي، ويقول إنه ال يستهدف مدنيين، وإنما يستهدف فقط 
أمريكيين، وعسكريين يمنيين، وواحد قبله كان قد نصح تنظيم 
القاعدة تجنب استهداف المثقفين والصحفيين، كي ال يكرر 
"أخطاء" التنظيم وشركائه في العراق، التي كانت من أسباب النقمة 
عليهم.. وتبرعات كهذه ال قيمة لها، ألن التنظيم اإلرهابي يفعل 
عكس ما يرغب به المتبرعون، وإال ما فعل بهم عبد الكريم 

الخيواني، ومن سبقه من المثقفين الذين اغتالوهم؟..
 إذا كان عبد الكريم الخيواني عزيز عليكم، أيها اإلعالميون 
والصحفيون والمثقفون اليمنيون، وكنتم محروقين لفقده، 
وتخشون من نفس المصير، فليكن فضح اإلرهاب وتنظيماته، 
ضمن قائمة أولوياتكم اليومية، وأقل الواجب حرمان اإلرهابيين 

من التغطية اإلعالمية التي صارت بمثابة دعاية لهم.

دواعش اليدومي 
وأصحابه

لم تدرك القوى السياسية التي نشأت عبر التحالف المشبوه في ٢٠١١م أنها المشكلة 
الراهنة برمتها التي سامت الشعب سوء العذاب بسبب صراعها على السلطة وعدم قبولها 
لبعضها البعض، باالضافة الى عدم قبولها بآليات العمل الديمقراطي ورفضها للتداول السلمي 
 
ّ
للسلطة، وايمانها المطلق باالستقرار السياسي والتفرد بالسلطة، وألن تلك القوى ال تؤمن إال

بالقوة واالنقالب على الشرعية الدستورية فإنها قدمت  براهين عملية على أنها قوى ُمجيدة 
ومتمرسة في تكوين اللجان الشعبية منذ تفجيرها لألوضاع في ٢٠١١م، 


