
المؤتمر الشعبي العام هو 
هيري  جما شعبي  تنظيم 
يضم كافة فئات المجتمع 
بمختلف اطيافها، تنظيم 
عميق الــجــذور واالهــــداف 
ـــق  والــــمــــبــــادئ، واســـــع االف
ــــداد، شــامــل الـــرؤى  ــــت واالم
والطموحات، متناسق االمواج 

التنظيمية بحيث ال يمكن ألي موجة القفز على اخرى دون 
التدرج التسلسلي ألمواج لوائحه التنظيمية.

فالمؤتمر الشعبي كتنظيم عريق ورائــد تحكمه لوائح 
تنظيمية صلبة ليس باإلمكان تجاوزها تحت اية مبررات أو 
ضغوطات، اال في ظروف استثنائية تنظمها لوائح محددة 

وبما يوائم متطلبات المرحلة وتعود بالنفع العام للتنظيم.
هذه االسس التي يقوم عليها المؤتمر الشعبي العام هي 
من جعلته يصمد بوجه اعتى العواصف السياسية التي حاولت 
النيل منه، رغــم انــه تعرض لعواصف قوية منها داخلية 
ومصدرها قيادات عليا في التنظيم وخارجية مصدرها 
القوى السياسية االخرى التي تحكمها أجندة خارجية متنوعة 

ليبرالية وراديكالية رجعية ومتطرفة ايديولوجيًا.
نــشــئ بناء على مطلب شعبي 

ُ
فالمؤتمر الشعبي الــعــام أ

جماهيري يمني خالص اقتضته المرحلة وانطلق بمبادئه 
وأهدافه من واقع معاناة االمة ومتطلبات البناء ووحدة الهدف 
المتمثل بتحقيق الوحدة اليمنية كنواة للوحدة العربية ولم 
ينشأ كامتداد لقوى أو اجندة خارجية، فأصبح بذلك نموذجًا 
مشرفًا للتنظيمات السياسية اليمنية من حيث اعتبارات 
االعتدال والمشاركة والتعددية وكــان له النصيب االوفر 

باالستهداف نتيجة هذه االعتبارات الثالث.
إن ما عاناه المؤتمر الشعبي العام طيلة االعــوام السبعة 
االخيرة من استهداف زادته متانة وثباتًا رغم االنتكاسات 
التي تعرض لها بفعل المتشدقين بعضويته ممن كانوا من 

ضمن قيادته العليا التي 
ســلــخــت نــفــســهــا عــنــه، 
ظنًا منها انه سينهار، 
معتقدين بما كان يروج 
ــه بــأنــه تنظيم يتبع  ل
ألشخاص وليس تنظيمًا 
يتبعه اشخاص، ففشل 
آنــذاك المتشدقون من 
تلك القيادات، اال انهم اليوم يحركون متشدقيهم وابواقهم 
من القيادات الوسطى والقواعد إلثارة الزعزعات واالنقسامات 
داخل التنظيم تحت مبررات ومسميات متنوعة ومتعددة، 
وانــا على ثقة بأنهم سيفشلون كما فشل أسيادهم سابقًا، 
فالمؤتمر الشعبي العام استوعب الدرس وامتص الصدمة 
واضــاف الى رصيده درجــات عالية من المرونة في التعامل 
المسؤول مع المستجدات كونه يدرك أن معركته في أوجها 

مما يستوجب عليه توقع أسوأ االحتماالت.
كــم لتنظيم  عون حبكم ووالء أيها المتشدقون يامن تدَّ
الوطن الكبير لماذا هذا التسابق المحموم على شرفيات ال 
تتوافق مع رصيدكم التنظيمي، ولماذا تختلقون النزاعات 
واالنقسامات التي تظنون أنها ستعيق دوران عجلة التنظيم.. 
أيها المتشدقون اعلموا أن المؤتمر الشعبي العام ليس 
ات والخبرة،  شعارات زائفة، وال مراكز يفتقد روادها الى الكفاء

وال هو مجرد شهائد كرتونية تعلق على حائط المنزل.
يكفيكم تشدقًا فالمؤتمر ليس مؤسسة خاصة تتبع فالنًا 
وعالنًا أو تعمل لشلة فالن وعالن، المؤتمر تنظيم جماهيري 
يعمل بصيغ تكاملية تكافلية تنظمها لــوائــح وقوانين 
تنظيمية يجب االلتزام والتقيد بها، باعتبارها دستورًا مقدسًا 
ينظم العمل بمختلف جوانبه التنظيمية، وينظم العالقة بين 
اعضائه بمستوياته الثالث.المجد والخلود للشهداء..الشفاء 

العاجل للجرحى..النصر لقضية أمتنا.. 
وال نامت أعين الجبناء.

رأي 13االثنين:  العدد:  
(١٨٤٧)

27 / فبراير / 2017م  
30 / جمادى األول/ 1438هـ

الخيانة والعمالة واالرتـــزاق مهما كان الثمن الــذي يحصل 
عليه من يقع في فخها وينخرط في صفوف ممتهنيها فإن 
هذا الثمن يظل بخسًا وهينًا أمام الجرم الفادح الذي يقترفه 
هــؤالء تجاه وطنهم وأبناء شعبهم واألدوار اإلجرامية المشبوهة 
التي يلعبونها وتسند إليهم والتي ترتقي إلى مرحلة العهر والدياثة 
(مرتزقة السعودية واإلمارات أنموذجًا)، فهؤالء األوغاد حكموا على 
أنفسهم وأوالدهم وأسرهم بالضياع والتشرد ووصموهم بالعار الذي 
ال يقبل الطمس والشطب واإللغاء والدفن، فهو عار سيظل يالحقهم 
ويطاردهم جيًال بعد جيل، ولن ينمحي من ذاكــرة اليمنيين كون 
الجراح والمآسي التي تسبب بها وخلفها غائرة بعمق في الجسد اليمني 

وال يوجد بيت يمني إال واكتوى بنيران هؤالء الخونة والعمالء  .
رى سيقبض هؤالء من أموال ثمنًا لخيانتهم وعمالتهم؟! 

ُ
فكم يا ت

رى ستظل معهم هذه األمــوال؟! وما هو حجم الفائدة أو 
ُ
وكم يا ت

الفوائد التي سيحصدونها وسيجنون ثمارها بهذه األموال؟! صدقوني 
كل كنوز األرض ال تساوي ذرة تراب من أرض الوطن، ومهما قدم 
العميل الخائن من معلومات ومهما أظهر من والء وتبعية للغازي 
والمحتل والمعتدي السعودي واإلماراتي فإنه يظل مهانًا ومحتقرًا 
أمامهم وغير مأمون وموثوق به لديهم ألنه خان وطنه ومن خان وطنه 
توقع منه أي شيء.. يتقاضون الفتات من العدو ليزرعوا في وطنهم 
الفرقة والصراع والشتات، رياالت ودريهمات معدودة يستلمونها 
مقابل قتل إخوانهم وتدمير وطنهم تحت عناوين ومبررات قذرة 

ال يصدقها عاقل لبيب. 
آل سعود وآل نهيان يقتلوننا من أجل مصلحتنا، هذا هو منطقهم 
ولسان حالهم، والخونة والعمالء يعزفون على هذا الوتر ويرددون 
هذا الهراء ويستبسلون في الدفاع عنه بحمق وغباء وسقوط ومهانة 
ومذلة وفي النهاية تجد أن الهدف من وراء ذلك هو الحصول على المال، 
وال أعلم ماذا سينفعه المال إذا كان ثمنه حياته؟! ليسألوا الشدادي 
واليافعي ومن على شاكلتهما هل نفعتهم أموال السعودية واإلمارات؟ 
! وهل وهبتهم الحياة؟! وهل منحتهم الشرف والعزة والكرامة بعد 
الممات؟! هل حال المال السعودي واإلماراتي بينهم وبين المصير 
الطبيعي لكل خائن وعميل؟ ! كم من ضحايا سقطوا من المغرر بهم 
وفلول المرتزقة والخونة والعمالء وهم يقاتلون تحت راية السعودية 
واإلمارات ضد شعبهم ووطنهم، اسألوا أهلهم أين ُدفنوا وأي أرض 

اتسعت لجثثهم المشبعة بالعمالة واالرتزاق ؟؟! .
وفي المقابل ليشاهدوا العزة والرفعة والسمو والشرف والشموخ 
واإلباء واالفتخار الذي عليه أهالي وذوو الشهداء وهم يشيعون أوالدهم 
وأقاربهم وذويهم الذين سقطوا شهداء أعزاء كرماء وهم يذودون 
عن الحمى ويدافعون عن األرض والعرض والسيادة ، بالتأكيد ال يوجد 
هناك أي وجه للمقارنة ، فشتان بين شهيد وصريع، وعميل ووطني 
،وخائن ومخلص، ومرتزق ونزيه،وشتان بين العزة والمذلة، والسمو 
والسقوط، والشرف والعار، والفخر والمهانة، والوطنية والخيانة، 
وشتان بين من يجعل من مماته حياة له ولشعبه ووطنه، وبين من 

يجعل من مماته هالكًا له ونكاًال على أسرته وذويه ومجتمعه  .
كم تؤلمنا جدًا تلكم المشاهد والصور التي ينقلها لنا أبطال اإلعالم 
الحربي عبر الفضائيات الوطنية لمجاميع من القطيع اآلدمية من 
أبناء المحافظات الجنوبية المغرر بهم الذين يتم استئجارهم بالمال 
السعودي واإلماراتي من قبل هادي وزمرته من تجار الحروب وهم 
يساقون إلى الحدود للقتال نيابة عن آل سعود، أو يتم جرهم لقتال أبناء 
شعبهم وتمكين األعداء من غزو واحتالل بالدهم وتدمير وطنهم 
والنيل من وحدتهم، وال نعلم كيف يفكر هــؤالء؟! وما عساهم أن 
يستفيدوا من وراء إقحام أنفسهم في محارق هم وليس غيرهم 
وقودها وجذوتها؟! المحافظات الجنوبية يتم تسليمها للجماعات 
اإلرهابية المتطرفة من داعش والقاعدة وأخواتها التي تعتبر الجيوش 
غير النظامية آلل سعود وآل نهيان، في الوقت الذي يتم نقل أبناء 
هذه المحافظات للقتال في صف الغزاة والمرتزقة في ذوباب والمخا 
والوازعية وباب المندب ونهم وصرواح والجوف والبقع وميدي وحرض 
ونجران وجيزان وعسير، وما أن تهلك مجموعة منهم حتى يتم جلب 
مجموعة جديدة، ألن آل سعود وآل نهيان استرخصوهم وتعاملوا 

معهم كقطيع مرتزقة مأجورين ال قيمة والثمن وال كرامة لهم .
ات  ولطالما حذرناهم من مغبة اللهث واالنسياق خلف اإلغـــراء
السعودية واإلماراتية، وقلنا لهم بأن اليمن أغلى من كل كنوز الدنيا، 
قد نختلف وهذة سنة الحياة ولكن علينا معالجة ذلك فيما بيننا ،ال 
أن نذهب الستدعاء الغزاة والمحتلين والمرتزقة من الشرق والغرب 
لقتل أبناء شعبنا وتدمير بالدنا ونهب واستغالل ثرواتنا وخيراتنا، 
العمالة والخيانة ثمنهما باهظ جدًا ومن لم يصدق فليسأل هادي 
وعصابته الفندقية وكل أقارب وذوي الهالكين من الخونة والمرتزقة 
والعمالء في صف قوى العدوان وسيأتيه الجواب الكافي الشافي . وحتى 

الملتقى.. دمتم سالمين .

 حسين علي الخلقي
في الوقت الذي كانت دماؤه تنزف، ودماء  رفاقه في قيادة الدولة والحكومة وبرغم 
آالمهم القوية والحروق الموجعة وجروحهم العميقة النازفة جراء استهدافهم أثناء 
سجودهم آمنين مطمئنين بين يدي الملك الجليل في صالة أول جمعة من شهر 
رجب الحرام، فتم تنفيذ هذة الجريمة اإلرهابية الغادرة الجبانة المتمثلة   بتفجير 
مسجد دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في ٣-٦-٢٠١١م،  اال انه وبرغم  ذلك األلم 
والجراح ازداد  (رئيس الجمهورية آن ذاك) الزعيم علي عبدالله صالح ، رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، حرصًا واصرارًا على حقن الدم اليمني والحفاظ على الوطن، 
فأصدر توجيهات صارمة بمنع أي فعل يؤدي الى  إراقة دماء اليمنيين بل وأجرى 
اتصاًال هاتفيًا بقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد 
علي عبدالله صالح طمأنة فيه على صحته، وقال له بالحرف الواحد : الحمدلله نحن 
بخير، حافظوا على األمن واالستقرار في البالد والتنجروا الى أي رد فعل، فيما كان 
خصومه فور تنفيذ هذه الجريمة ومع صوت االنفجار في مسجد دار الرئاسة يصفون 
هذه الجريمة بالبشرى السارة قاطعين خطبة صالة الجمعة  ليغنوا ويرقصوا في 
شارع الستين وينحروا المواشي والكباش، فرحين مهللين مكبرين بقتل األنفس 
البريئة الواقفة في صالتها بين يدي الله خاشعة مطمئنة.. كان هذا اثناء مؤامرة 
الربيع العبري التي استهدفت اليمن ضمن عدد من الدول العربية وبسبب فشل 
الساحاتيين في تحقيق اهداف مؤامرة الربيع العبري منذ نصب خيامهم في جولة 
الجامعة قبل ٤ اشهر من تنفيذ هذه الجريمة، وبسبب بقاء األغلبية العظمى من 
أبناء الشعب اليمني مع استمرار الرئيس الشرعي المنتخب في منصبه وأن يتم 
التداول السلمي للسلطة عبر الديمقراطية وصناديق االنتخابات وليس عبر الفوضى، 
حيث كان السواد األعظم من أبناء اليمن يحتشدون كل يوم جمعة في  أكبر ميدان 
في اليمن وهو ميدان السبعين باإلضافة للحشود الغفيرة التي كانت تحتشد في 
عواصم المحافظات دعمًا للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح..

لكن وبرغم وقوف االغلبية الجماهيرية معه وبرغم شرعيته الدستورية استمر 
الزعيم علي عبدالله صالح يقدم المبادرات والتنازالت من أجل الحفاظ على الوطن 

وعدم انزالقه للصراعات والفوضى..
واستمر يدعو خصومه الى الحوار، كون الوطن يتسع للجميع، وحذر الزعيم علي 
عبدالله صالح من أهداف  مؤامرة الربيع العبري ٢٠١١م بأنها تسعى للقضاء على 
الدولة والثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وانها مؤامرة 
صهيونية خبيثة تدار من أمريكا وفقًا لمخططات الغرف المغلقة في تل ابيب..

حذر الزعيم من استهداف مؤامرة الربيع العبري  لسيادة اليمن واستقالله، والجيش 
اليمني واسلحته، تسعى لخلق الصراعات بين اليمنيين، واشعال الحروب األهلية 
المناطقية والمذهبية بين اليمنيين.. مؤامرة تسعى لتفتيت اليمن وتسليمها 
لقمة سائغة للجماعات اإلرهابية..اليوم هانحن بعد ست سنوات عجاف شهدتها 
اليمن بسبب مؤامرة الربيع العبري والعدوان السعودي الذي يعد امتدادًا لهذه 

المؤامرة  القذرة..

في الـ٢٧ من فبراير ٢٠١٢م قام الرئيس اليمني األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح، بتسليم السلطة طواعية وسلميًا وفقًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية التي صاغ بنودها وبموجب االتخابات الرئاسية المبكرة 

التوافقية لمدة عامين فقط (٢٠١٢-٢٠١٤م)..
لكن الرئيس التوافقي عبدربه هادي، لم يلتزم بالمبادرة الخليجية، ولم يجر 
االنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ٢١-٢-٢٠١٤م وفقًا للمبادرة الخليجية، 
وذلك لجر اليمن الى الفراغ الدستوري الستكمال تنفيذ أهداف مؤامرة الربيع العبري 
التي عجز عن تنفيذها لذلك قام تحالف العدوان السعودي في ٢٦-٣-٢٠١٥م، 
بشن عدوانه الغاشم وحصاره الظالم على اليمن لتنفيذ بقية أهداف الربيع العبري..
السؤال هنا لماذا يعتبر يوم الـ٢٧ من فبراير ٢٠١٢م، من أبرز الشواهد على 

وطنية الزعيم علي عبدالله صالح وحكمته وشجاعته وحنكته؟
ألن الزعيم علي عبدالله صالح لم يتمسك بحقه الشرعي الدستوري في منصب 
رئيس الجمهورية، حيث تم انتخابه في انتخابات حرة ونزيهة تنافسية وبمراقبة 
محلية ودولية،  للفترة (٢٠٠٦-٢٠١٣م)، لكنه سلم السلطة رغم امتالكة 
األغلبية من أبناء الشعب اليمني، وقدم العديد من المبادرات للحفاظ على الوطن، 
لكن وبسبب تعنت قيادة مؤامرة الربيع العبري رفضوا كل المبادرات ألنهم مسلوبو 
القرار حيث كانوا مجرد ادوات لتنفيذ مؤامرة الربيع العبري الذي خططت له 
المخابرات الصهيونية واالمريكية والبريطانية والتركية ومولته دول الخليج.ففي 

صباح يوم الـ٢٧  فبراير ٢٠١٢م وقف الزعيم علي عبدالله صالح شامخًا  في دار 
الرئاسة وسط حضور دولي واقليمي ومحلي  مقبًال علم الجمهورية اليمنية، معلنًا 
نقل السلطة  للرئيس التوافقي عبدربه هادي الذي نقض  العهد وخان األمانة ونكث 
باليمين الدستورية وباع الوطن وتاجر بدماء شعبه واصبح أداة بيد تحالف الشر 
السعودي لتبرير العدوان على بالدنا تحت مزاعم الشرعية الزائفة التي انتهت قبل 

٣ سنوات.. 
في ٢٧ فبراير ٢٠١٢م عزف حرس الشرف النشيد الوطني محييًا الرئيس السابق 
الزعيم علي عبدللله صالح الذي غادر دار الرئاسة وسكن في قلوب اليمنيين.. 
في ٢٧ فبراير سلم الزعيم علي عبدالله صالح الدولة التي  أسس بنيانها وشيد 
مداميكها وبنى مؤسساتها، وأقام المشاريع والمنجزات في كل ربوع الوطن في الريف 
والحضر وسلم البنك المركزي اليمني وهو يمتلك أكثر من ٤ مليارات دوالر احتياطي 
نقدي، سلم البالد وهي تمتلك جيشًا قويًا  مسلحًا بأحدث األسلحة يحمي الوطن 
ويدافع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ومكاسبهما العظيمة.. 
يعتز الشعب اليمني اليوم بالزعيم القائد البطل/علي عبدالله صالح ألنه يعيش 
ات  معه في اليمن صامدًا في وجه تحالف العدوان السعودي بعد  رفضه لكل اإلغراء
التي قدمت له لكنه وقف مع الوطن والشعب اليمني ضد المشروع الصهيوأمريكي 
بريطاني الممول سعوديًا وخليجيًا..سيظل الشعب اليمني يبادل الزعيم علي 

عبدالله صالح الحب بالحب والوفاء بالوفاء.. والنامت أعين الخونة والعمالء.

 عبدالفتاح علي البنوس 

المرتزقة 
وثمن الخيانة 

بدون زعـــل 

هــــرٌج ومـــــرج..طـــــرٌد ورفـــض..واقـــتـــحـــامـــاٌت 
ومداهمات.. هذا ما طلعت علينا به مواقع االخوة 
الحلفاء في مواجهة العدوان من خبٍر تم استنساخ 
احداثه من أحد المسلسالت الدرامية التركية واظن 
انه من فيلٍم هندي.. قيادٌي بالجماعة يطرد وزير 
الحزب من مبنى الــوزارة..وكــأن الــوزارة غرف نوم 
احدهم ويمكن له ان يطرد كل من يحاول دخولها 

او مشاركته فيها..والمعيب ان يطلع علينا احدهم ممن 
يعتقدون أنهم األكثر اتزانًا واالرجــح عقًال واالدهى 
فكرًا ليقول لي بعد ان يقرأ ما كتبت بأني ممن يشقون 
الصف ويفرقون الجماعة ويتحدثون عن قضايا ليست 
بمحورية في الوقت الراهن الذي نواجه فيه العدوان. 
من الطبيعي جدًا ان اجد عشرات الرسائل التي يستفسر 
ُمرسلوها عن مدى صحة الخبر ومصداقيته من عدمها، 
طالما وان الناشر والمروج لها مواقع يتابعها معظمنا 
كونها مناهضة للعدوان، ومن غير الطبيعي ان ينشر 
محّرروها مثل هكذا أخبار يمكن لمن يقرأها ان يعيد 
النظر الى أسمائها حتى يتأكد حينها أنها ليست احدى 

مواقع اللص المدلل جالل نجل الفار هادي، وبالفعل فقد 
تأكدنا جميعًا ان هادي ونجله براء مما ينشر حلفاؤنا في 
مواجهة العدوان..أفال يستحي من حــرروا ذاك الخبر 

ودونه وشبيهاته عده..؟!!
أوليس االحرى بهم ان يوجهوا اعالمهم وجهودهم 

ونشاطهم في مقارعة العدوان إعالميًا ؟!!
لما ال يبذلون ما يبذلونه في نشر مثل ذاك القبح 
لكشف جرائم العدوان وفضح مخططاتهم الموجهة 

ضد ابناء اليمن..؟!!
ــرحــوا وُهــدمــت دورهــم  ام ان مــن اســُتــشــهــدوا وُج

ومساكنهم كانوا وحدهم اليمانيين وهم الضحايا..؟!!
أسئلة كثيرات وعالمات تعجٍب عديدات يحتجن 
االجابات بكل مصداقية ووضــوح وبشفافية يرتقي 
أصحابها الى مستوى الحدث الذي نمر وتمر به بالدنا..
وفي االخير يقول المثل اليمني :"كل ظفر.. تحته 
ــدم من راس  دم" ويقول آخــر :"الحجر من القاع وال
القبيلي" - ولؤلئك - النفر من الوضعاء وحفنة المرتزقة 
الصغار مثيري الفتن ومشعلي الخالفات بين العظماء في 
اليمن، كفوا عن دسكم الرخيص وكونوا اصحاب اقالٍم 
حرة وشريفة، او انضموا الى طابور مرتزقة المرتزقة 
وانتظروا حتى يصل الدور إليكم من اجل رمي دنانير 
في وجوهكم واحذروا من ان ُيْبصق عليها ان خالفتم 
األوامر او اخطأتم في تنفيذ التعليمات..معالي الوزير 
حازب ال يحتاج للدفاع عنه وال يود ان يثير حكايات 
حجيات نحن وبلدنا وجميعنا لسنا بحاجة اليها، وبذلك 

ُ
وأ

تتجلى الحقائق وتتوارى الدسائس واصحابها الصغار، 
وال عزاء لألغبياء حينها..

 عبداهللا المغربي

حجيات.. 
ُ
أ

بمواقع تفاهات..!

عبداهللا محمد االرياني

 المؤتمر
 أكبر منكم

منذ كتب بريجنسكي كتابه «بين عصرين» والذي تحدث 
فيه قائًال: إن الرأسمالية تواجه هزيمة ايديولوجية وفكرية 
كبيرة جــدًا، ويأتي في سياق كتابه ذلــك أن الحل الوحيد 
هو احياء ما أسماه «األصوليات الدينية» ودفعها للتصادم 
مع المنظومة الشيوعية واالشتراكية وحــركــات التحرر 
عندها - حسب رؤيته في مضمون كتابه الصادر في مطلع 
عقد السبعينيات- ســوف تهزم الشيوعية واالشتراكية 
بقوة األصوليات الدينية، وهزيمة تلك المنظومة سيوفر 
للرأسمالية األمريكية فرصًا استراتيجية كبرى إلعــادة 
تنظيم العالم تحت قيادتها.. ووفقًا لهذا المنطلق النظري 
تبنت السياسة األمريكية منذ عهد كارتر الذي رأس أمريكا 
في الفترة من «١٩٧٧-١٩٨١» خطة استراتجية لدعم 
األصوليات الدينية، ليس حبًا في الدين وإنما من باب كراهية 
الشيوعية وحــركــات التحرر، ورغبة في حماية المصالح 

االستراتيجية ألمريكا.
والمالحظ أنه في فترة الرئيس األمريكي رونالد ريغان 
والممتدة من «٨١-١٩٨٩م» تعاظم المد األصولي وقويت 
الحركات األصولية الدينية «االسالمية واليهودية والمسيحية 
والهندوسية» فــي العالم كله، وذلــك النشاط المستعر 
والمحموم أدى الى تحقيق أهم الخطوات التمهيدية للسيطرة 
على العالم وذلك لتفكيك المنظومة االشتراكية وإزالة العقبة 
الشيوعية، وإشعال أو استنزاف وشرذمة حركات التحرر في 
األقطار العربية، وفرض شروط االستسالم للصهيونية في 
فلسطين.في نهاية عقد السبعينيات وصل اإلمام الخميني 
للحكم في إيران وبرز في نفس الفترة المجاهدون األفغان، 
ويومذاك أصبح الصراع دينيًا «ضد الصليبية» واليهود بشكل 
خاص كما توحي شعارات الثورة اإليرانية التي قادها اإلمام 
الخميني، وتأصلت في المعتقدات األصولية الدينية االسالمية 
فكرة أن انتصار االسالم مرهون بدحر بقية الديانات وليس 
عبر التعايش السلمي بينها.. ومن يعود الى مرجعيات تلك 
الحقبة الزمنية يجد ذلك شائعًا في الخطاب الثقافي والسياسي 
واالعالمي، ومن نافلة القول إن الهدف من تلك االستراتيجيات 
التي كانت تتبناها دوائر صنع القرار األمريكي «الكونجرس 
والبنتاجون بكل منظومته األمنية والعسكرية واالستخبارية» 
هو تفتيت وتفكيك العرب على أسس ما قبل الدولة الوطنية 
لتسهيل السيطرة عليها، وذلــك عن طريق العصبيات 
الطائفية والعرقية والحضارية لكون أمريكا وصلت الى 
مرحلة الشيخوخة وأصبح نظامها الرأسمالي عاجزًا عن توفير 
احتياجات أمبراطوريتها ومالم يتم تمزيق العرب لتغذية 
الخالفات والصراعات بينهم فهي تدرك أنها ستكون عاجزة 
عن السيطرة على الموارد وبالتالي تزداد أزمتها البنيوية 
اتساعًا، ولذلك سعت الى القضاء على محركات الثورة كالحركة 
القومية «حزب البعث»، وأعلنت حربها على العراق في مطلع 
عقد التسعينيات وكان حزب البعث هو حركة التحرر التي 
تهددها بعد انهيار االتحاد السوفييتي، لذلك أشعلت الفتن 
الطائفية في العراق وحروب األديان حتى تستطيع فرض 
صها من الصراعات ويبعدها عن شبح االنهيارات، 

ّ
نمط يخل

وهي اليوم كما هو واضح للعيان قد ساهمت في خلق إسالم 
سني يواجه كل رباطة جأش االسالم الشيعي ولم نعد نسمع 
عن األزمات االقتصادية التي كانت تبدو كشبح يهدد بنيتها 
االمبراطورية بالفناء والتالشي واالضمحالل بل كــادت أن 
تتجاوز تلك األزمات بفضل حركة الدمار الشامل التي يقودها 
المسلمون ضد بعضهم وبعد أمد لن يطول يصبح التوفيق 
بين المسلمين مستحيًال، وتسعى الصهيونية العالمية الى أن 
تكون المواجهة بين المعسكرين السني والشيعي أبدية لتصل 
الى مرحلة التدمير الشامل وبحيث يتحول العرب والمسلمون 
الى كتلة تاريخية محاربة ال تحب السالم واالستقرار تحركهم 
االحقاد والعصبيات والثارات وهي حالة ال تنسجم مع حالة 
العالم وال مع مصالحه، وعند هذه النتيجة قد ينشأ توافق 
عالمي على ضرورة القضاء على اإلسالم باعتباره الحل الوحيد 

النقاذ العالم من شروره.
مثل هذه الرؤى ليست من نسج الخيال ولكنها استراتيجيات 
مدركة وواعية، بيد أن العرب قوم ال يفقهون وال يقرأون 
وهم يتعرضون لتلك المؤامرات ولكنها سوف تتكسر على 

صخور جبالهم.

باني نهضة الجمهورية اليمنية وموحدها 
الرئيس األسبق علي عبدالله صالح كان 
ومــازال يعتبر السلطة مغرمًا ال مغنمًا.. 
ومن خالف هذا المبدأ خرج عن الطريق الصواب 

لخدمة الوطن.
الــيــوم نتذكر موقفه التاريخي عندما تنازل 
عن السلطة وسلمها للفار هادي في ٢٧ فبراير 
٢٠١٢م عن قناعة لتثبيت سلوك تسليم السلطة 
دون قتال بل عبر االنتخابات، لكن الفار هادي بكل 

أسف خرج عن الطريق ولم يحافظ على المكتسبات 
التي تحققت لليمن طيلة سنوات حكم الرئيس علي 
عبدالله صالح بــدءًا بااللتزام باالحتكام للمؤسسات 
الدستورية القائمة.. وخان األمانة وعندما جاء موعد 
تسليم السلطة وتهيئة اليمن لالنتخابات، حبًا في 
السلطة أدخل اليمن في أتون حرب طاحنة وارتمى 
بأحضان األعـــداء ودمــرت الــحــرب  كل المكتسبات 
ــى المؤسسات  الوطنية بــدءًا مــن البنية التحتية ال

الحكومية جميعًا.
لــذلــك مــن خــالل معاصرتنا لعهد الــزعــيــم خالل 
سنوات حكمه كنا نشعر باالطمئنان عندما بدأت 
صالحيات الحكم المحلي تنقل الى الشعب عبر انتخاب 
المحافظين في عموم اليمن وتوجت بأول انتخابات 

رئاسية داخل اليمن والجزيرة والخليج.
نتذكر اليوم رجــًال قياديًا من الطراز األول وهو 
الرئيس األسبق علي عبدالله صالح الذي كانت بيده 
كل مقاليد السلطة وحقنًا للدماء تنازل عنها طواعية 
ولم يعترض من خرجوا للساحات بل تحاور معهم 
وعرض عليهم االحتكام لكتاب الله وسنة رسوله لكن 
السلطة أعمت أحزاب المشترك وعطلوا المؤسسات 
الدستورية جريًا نحو انتزاع السلطة بالطرق غير 

المشروعة.
نتذكر هــذا الــيــوم ومــن بــاب الــوفــاء نقدم الشكر 
والتقدير للرئيس علي عبدالله صالح وبعد هذه الحرب 
التي أكلت األخضر واليابس.. علمنا كم كان الرجل 
حكيمًا وكم كان يعاني في سبيل الحفاظ على السفينة 

اليمنية متماسكة األركــان.. واستطاع بإخالصه 
وعالقاته الطيبة مع الجميع في الداخل والخارج ان 
يجنب اليمن الكثير من المصاعب ويرسي مداميك 

األمن والتنمية والنهوض بالبالد.
لقد أفقد الفار هــادي اليمن توازنه وانتشرت 
الفوضى وعادت اطماع المستعمرين والمحتلين.

ونــقــول ال حــل وال استقرار لليمن إّال بتفعيل 
ــقــضــاء واالحــتــكــام  الــمــؤســســات الــدســتــوريــة وال
للدستور والقوانين وتفعيلها ومنح الصالحيات 
الكاملة للسلطة المحلية في كل محافظة، وفتح باب 
الحوار والمصالحة الوطنية واالستفادة من الزعيم علي 
عبدالله صالح في إيجاد مخرج لليمن مما هي فيه فهو 

صاحب خبرة بالداخل والخارج.
ونقول للرئيس األسبق لقد كنت وفيًا مع شعبك 
ووطــنــك.. وياليت الجميع يتعلم منك كيف تدار 
األمــور وتنفذ السياسات لمصلحة البلد، ونرجو من 
كل الفرقاء السياسيين العودة الى رشدهم وتغليب 
المصلحة الوطنية على ما عداها، وصــوًال الــى وقف 
العدوان الغاشم ورفع الحصار الجائر بإذن الله.. علينا 
أن نتدارس ونتذكر يوم تسليم السلطة... إنه سالم 

الشجعان من الرئيس الصالح.

 القاضي حسن الرصابي

٢٧ فبراير.. تسليم 
الشجعان

  عبدالرحمن مراد

اليمن جبل تتكسر 
على صخوره 

المؤامرات

نور الحــــــــق.. واألصنام 
 حنان الشريف

عبد من 
ُ
لقد بنى ابليس واعوانه من البشر صروحًا وأصنامًا ت

دون الله.. صروحًا في هدم الدين بمفاهيم وفكر يتناقض 
مع القرآن للمتاجرة والسيطرة والتحكم في مقاصد الدين 
وتوظيفها لصالح المذاهب والطوائف  لتقرير مصير الناس 
وتوجيه عقولهم  بمفاهيم ليست من الدين، واختزلوا االسالم 
باالنحراف الفكري والعقلي وزحزحوا معاني القرآن الكبرى 
عن مقاصدها ببناء االسالم قواعد وهي في الحقيقة اعمال 
ووسائل توصل الى الغايات الكبرى وليست اركان اقامة.. دين 
الله مبني على ثوابت العدل واالحسان والتقوى وااليمان وهي 
عالمية التحقيق في كل البشر مهما اختلفت عقائدهم وغاية 

التقوى كف االئى والتعدي والعدوان:
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التقوى طهارة النفس ونقاء الفطرة وتجرد العقل والروح 
من الظالم، التقوى ليس مقترنة بدين محدد بعينه  فكل من 
يمتلك تلك الرحمة واالحسان والعدل واالنسانية والفطروية 
والروح فهو من المتقين.. كثير من المنتمين للدين االسالمي 
(التقوى) أو (االسالم) أو (االيمان) يظن  حين تذكر كلمات كـ
نفسه انه معني بهذا الخطاب بشكل حصري في حين انه قد 
يكون ابعد مايكون عن هذه الصفات خصوصًا حين يفرق 
دينه الى طوائف وفرق وسط الدماء والتطاحن والتباغض 
باسم  التقرب الى الله بأبشع ماحرمه من القتل والتدمير 
والعداوة حتى وصلنا الى انسداد الننا اعتصمنا بحبل الضالل 

واصبحنا نغري انفسنا  بأن طائفتنا على حق فوق  غايات 
ومقاصد الله فتشتت االسالم في البشر من سياسة ومصلحة 
وتأصلت فينا قوالب العقل الجمعي  بما استقر في عقولنا من 
تصورات ومفاهيم ضالة انتجت التصلب والكبر والعناد امام 
الحق والحقيقة ولم نتفرد بالعقل الواعي بفرديتنا على الرغم 

من هالك اهل العقل الجمعي الذين هم اهل االكثرية.. 
(ولكن أكثر الناس ال يعلمون) .. (ولكن أكثر الناس ال 

يشكرون)..«قل الحمد لله بل أكثرهم ال يعقلون»
وهــذه العقلية تعمل على حجب العيوب وجعلها مزايا 
ها وكانت تلك  وعدم القبول بالحق باالنسياق  الجمعي وراء
رساالت االنبياء تحرير االنسان من الضالل و كل ما أتى رسول 
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 فعبدنا الله ظاهرًا في صالة وصوم وحج فارغ من الجوهر 
واشركنا به بعبادتنا اصنام  المفاهيم والتصورات والطائفية 
والفئوية والسلطوية ومن اجلهم كفرنا بقيم الحق والعدل 
والتقوى تعصبًا واختزلنا ديننا في الوسائل دون فهم الغايات 
ووقعنا في الشرك  بدين الله ورفعنا هؤالء االصنام على مقاصد 
الله فكانت لنا إلهًا، ارضاء لغرورنا  وتغطية عيوبنا  وعورات 
عقولنا..  فلنخرج من هذا القطيع ولنغرد خارج السرب.. 
فلنكن اسياد انفسنا فليس من الحكمة ان نضيع مع من ضاع او 
ان نسير مع من ضل الطريق..   تحرروا من اصنامكم وسترون 
كم ان  الفضاء فسيح.. وكم ان نور الحق ساطع..وكم يحمل 
التحرر من الصنمية والتقديس من لذة وانشراح وطمأنينة 

وهدوء وسكون ورضا.. اعبدوا الله.. والله سيحرركم..

        في ٢٧ فبرايرغادر الزعيم  الرئاسة وسكن في قلوب الشعب 


