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غزوتي في زريبة الوالدة

حملة الســـاللم..!!
كل الناس تعل��م كل العلم.. من المتس��بب 
في تدمير نفس��ياتها، ومحاربتها في أقواتها، 
ووضعه��ا ف��ي مواق��ف إذالٍل وامته��انٍ بجوٍّ 
احتراب��ي مش��حون، وأف��ق ظالمي مس��كون 
بأشباح الليل وأنياب الخوف، وأطياف الجنون.. 
أزمة تقريبًا في كل ش��يء مما يدل على غياب 
الرؤية الوطنية، وروح المواطنة اليمنية ووازع 
القيم األخالقية والتعاطي الصحيح مع مفردات 
الديمقراطية وأبجدياته��ا الحضارية، وحضور 
النزعات الش��يطانية والميول االنقالبية على 
اإلرادة الش��عبية والشرعية الدس��تورية، وأيًا 
كان��ت الش��عارات المرفوعة لمَّاع��ة وزاهية، 
والمب��ررات الواهية الت��ي يُعتقد أنه��ا كافية 
إلقناع أغلبية واعية، فإن الكوارث اإلنس��انية 
الدامي��ة م��ن تقتيل ونه��ب وتخري��ب وإيقاف 
لكل الخدمات وتهجير ون��زوح وبكاء وأنين لن 
تغفر أبدًا، لمدعي التغيير- والصحيح التدمير- 
المطالبين بإسقاط نظام شرعي منتخب ألنهم 
شوهوا صورة البلد أمام الخارج، وقذفوا بآالف 
األسر في جحيم األلم والذلة والضّعة.. ودفعوا 
بآالف أخرى إلى نزوح قسري موجع، وما أفظع 
رد فعل الحر عندما يه��ان أو يهتان له قريب أو 
عزيز.. أو لم يروا أو يسمعوا محمد مرشد ناجي، 
وهو يزمج��ر هاتفًا بصوت الش��عب الحقيقي، 

وليس جماعة الساحات:
»أنا الشعب..
صرخة عاتية

ستخمد نيرانهم غضبتي
وستخرس أصواتهم صيحتي

أنا الشعب.. عاصفة طاغية«..
كل الشعب يرفض من يتس��بب في حرمانه 
من قوت��ه، وانقط��اع خدمات الم��اء والكهرباء 
والنقل والوقود لكي يوظفها توظيفًا سياس��يًا 
غير أخالقي بوهم تحقيق مكس��ب أو مكاسب 
على حساب زرع المتاعب للمواطن المسكين، 
والتالعب بلقمة عيشه وخدمات كانت موجودة 

وتعد في حكم البدهيات..
كثيرٌ مم��ا اقترفتموه.. منغص��ات، وجرعات 
قاسيات، ومزايدات طغت على كل المزايدات.. 
استغبيتم العقول، وأولها عقل الطفل الصغير 
الذي فهم حركاتكم وأالعيبكم، كيف نسيتم أن 
اليمن يتنفس سياسة، بكل رئاته، منذ خمسين 
عامًا ويزي��د.. دمرتم البالد، وش��ردتم العباد، 
ونشرتم الفساد، وزرعتم األحقاد، وفجرتم في 
االستفزاز والعناد، وتشجيع المارقين واألوغاد، 
وتش��ريد النس��اء واألوالد، وإيق��اف التموي��ن 
واإلمداد، ورفعتم أعالم الحداد على وطن اآلباء 

واألجداد والسادات الميامين األمجاد..
على م��ن تضحك��ون؟ أال تس��تحون؟! ولِمَ 
أنتم جاح��دون؟! أم أنكم في غيكم س��ادرون؟ 
وعلى أهوائكم مس��تمرون؟! في حفالت البرع 
واللحون، والعبث بالوطن والمجون.. في أسوأ 
حاالت الجنون.. وللجنون فنون، وقد تبعكم كل 
مفتون، أو مهووس ومجنون، وأنتم تدركون.. 
أن ما أحد يبدّل الغالي بدون، أو يرخّص الغالي 
الزبون.. فمتى تعقلون؟! وأس��عد بكم عندما 

ترجعون!

المهاتما.. يظهر أخيرًا
< بظهور مهاتما اليمن- بعد غيبة مفروضة- 
فرحت وحزنت في الوقت ذاته.. منبع سعادتي.. 
س��ماع صوته ورؤيت��ه، وقد دفن��ه الحاقدون، 
وس��بب حزني.. احتراق وجهه ف��ي داللة على 

الفعل اإلجرامي البشع الذين لن يفلت فاعلوه.. 
اغتالوا وطنًا مجسدًا في زعيم..

للتأمل
< أحب األمثال الش��عبية، وآخر مثل سمعته 

يقول:
- »ما حد يغزي في زريبة أمه« وال تعليق..

- المطالبون بتغيير النظام أغرقوا الش��عب 
في الظالم، وغّذوا في وجدانه شهوات االنتقام.
- المؤتمر.. الحوار خياره، والمشترك.. العناد 
حماره، وليش.. ليش يا جاره.. ما تردين الزيارة.
- سُرقت حركة الش��باب، وأحالمهم البريئة 
في وطٍن ق��وي معاف��ى.. الفاعل.. المش��ائخ 
والجن��راالت، ونافخو األب��واق، وعديمو الذوق 

واألخالق إاّل أقل القليل..
< محلل أكاديمي في فضائية اليمن قال:

- »ه��ذه األزم��ة.. ليس��ت ث��ورة ب��ل ث��روة 
للقائمين عليها وقادة األحزاب من خالل الهبات 

والتبرعات وأشكال الدعم الكثيرة والوفيرة«.
- في عهد الوح��دة حصلت أخطاء، وليس��ت 
خطايا بعكس زمن ما قبل الوحدة الذي كانت 
فيه الخطيئات تضرب أطنابها في الساحات ثم 

تتمشى في األسواق رافعًة البيارق والرايات.
- الجماعة في حالة تخبُّط: مجلس انتقالي، 
خالفة إسالمية، جمهورية جديدة، دولة دينية، 
بلد علمان��ي.. الخ م��ن التس��ميات المقترحة 

والخالفات الظاهرة والباطنة..
حالة ش��بيهة بذلك الراعي الذي جهَّز الوتد، 
والبقرة عاده ما اش��تراها.. مهم.. الرسو على 
بر أو االتفاق عل��ى وجهة معينة، ميناء محدد.. 

ويبدو إذا كثرت »الديوك«.. عطل الصبح..
برقية شعرية إلى محافظ أبين

قال شاعر العربية األكبر أبو الطيب:
وما ُكلُّ هاٍو للجميِل بفاعٍل

وال ُكلُّ فعَّاٍل له ِبمَتْمِم

همسة
عملوه��ا، وأنت تصلي، وما خط��ر في بالهم 
أنهم رفعوك، وس��اووك بالفاروق وأبي تُراب، 
وحينما ظهرت.. لم ينم خوفه��م من العذاب، 
ورهبة زمجرة الماليين ف��ي الجبال والهضاب 

والفيافي الرحاب.

قبل الختام
.. ولو حاولت التبسم في وجهي، وقلبك يقطر 
ألمًا.. أعرفك من تحديقي في مآقيكِ، والعين 
جاس��وس على ما ف��ي الجوانح، ول��و تكلفت 
اصطن��اع المجاملة، والت��أدب الزائد، والرضى  
أو القناعة، كوضع طبيعي ُفرض، أدرك أن في 
داخلك مراجل غضب تغتل��ي، وتتحين لحظة 
االنبع��اث الصاروخ��ي تبرم��ًا من صن��اع تلك 

المتاهة المظلمة..
 خواطر أهديه��ا إلى مثقف نازح في الش��يخ 

عثمان.. أسعد وأحزن بلقائه..

آخر الكالم
فإن يُكن الفعُل الذي ساَء واحدًا

فأفعَاُلهُ الالئي سررَْن كثيرُ

شاعر قديم

  هذا السؤال هو أيضًا بحاجة إلى بحث- اليوم أكثر من 
الفوضى الخالقة التي أصبحن��ا نعيش مرحلة تنفيذها 
على األرض وعرفنا أدواتها المحلية بوضوح في المشهد 
السياس��ي -اليمني والدور الوظيفي ال��ذي تضطلع به 
زعامات حزبية وعشائرية ومناطقية وهي تدفع بالبالد 
إلى حافة الهاوية من خالل محاوالت توسيع دائرة أعمال 
العنف، كل ذلك ما كان ليحصل ل��و أننا أخذنا مصطلح 
الفوضى الخالقة.. وتعاملنا مع كل قضايانا بجدية وعقل 
وف��ي مقدمة ذلك اإلصالحات السياس��ية وبن��اء الدولة 
الحديثة م��ن دون ان نلغي الحوار كوس��يلة لبناء الثقة 
في عالقاتن��ا الوطنية على أس��اس المواطنة بأبعادها 
ومفاهيمها القائمة على العدالة والمس��اواة.. فماذا عن 
الجهل الخ��الق؟ وهل يعد واحدًا من األس��باب الصانعة 
ألزمات )الباب الدوار(؟! حتى ال نجد أنفسنا منساقين إلى 

)لبننة( يمنية.

الجهل الخالق
< قبل الدخول في ه��ذه الدهاليز المعتمة.. أود القول: 
ان )الجه��ل الخ��الق( مصطلح لي��س من نت��اج معاهد 
الدراسات االس��تراتيجية في واشنطن او لندن وباريس 
وال حتى موسكو او بكين وهو نتيجة إبداع لحظة حوارية 
من األخوة: عمر المرش��دي وفائز ب��ن عمرو- دفعت به 
إل��ى ذهني ونح��ن نناقش ظاه��رة المجال��س األهلية 
والملتقيات في حضرموت,عشية دعوة قيادات المشترك 
إلقامة مجلس انتقالي,فقلت الفوضى الخالقة هي التي 
تصنع فوضى وتحقق أهدافها عن طريق قولبة الجهل 
الخالق تمامًا كما تتم قولبة الخرسانة-اإلس��منتية في 
قوالب..لبناء محدد األبعاد والمساحات على خرائط تم 
رس��مها بعناية فائقة-هذا البناء هو )الش��رق األوسط 
-الجديد( ووسيلتهم إلى ذلك )الجهل الخالق( وال أعني 
هن��ا بجه��ل األبجدية-بل الجه��ل المعرف��ي على كل 
المس��تويات فكيف إذا م��ا توفر لهذا الجه��ل ما يرضي 
رغباته وطموحه- او يعيده إلى أضواء الحياة السياسية 
دون ان يكلف نفسه مشقة البحث في المواضيع وتحليلها 
لمعرفة اهدافه؟! وما يمكن ان تفضي اليه هذه األزمة.. 
إذا ما اس��تمر التعاطي معها من خ��الل الجهل الخالق.. 
الذي يتمثل في ذهنية سياسية مقولبة غير قادرة على 
التجديد واستخدام العقل.. تعودت على التلقي واالنبهار 

والتقليد.
 لذلك تس��تعيد ماض��ي وجوده��ا.. ودورها ال��ذي كان 
ف��ي األس��اس مس��بق القولب��ة- األممي��ة أو القومي��ة 
واالس��الموية.. وجميعها ال تخ��رج عن كونه��ا )الجهل 
الخالق( الذي يجعل الكثير من الباحثين عن أدوار- لتلبية 
ذات رغبوي��ة- وفي الرغب يكمن الخل��ق ألدوار تفضي 

إلى تحقيق استراتيجيات- الفوضى الخالقة والبناءة؟؟
** جميعن��ا يتذكر ونح��ن تالميذ م��دارس كيف كانت 
تلك القي��ادات وهي تتح��دث إلينا عن أخط��ار تواجهها 
األمة العربي��ة- وهي )الجه��ل والفقر والم��رض( التي 
قامت الث��ورات لتخلصنا منها.. وجميعن��ا غادرنا مقاعد 
الدراس��ة مبكرًا او بعد الدراس��ة الجامعية وقد ترس��خ 
فين��ا )الجه��ل الخالق( م��ن خ��الل ترديدنا للش��عارات 
والمصطلحات الجاهزة لوضعن��ا في قوالب-االخرين او 
إلى خارج الح��دود والقبول بقوالبهم - م��ن اجل توفير 
لقم��ة العيش..النه لم يت��م القضاء عل��ى )الفقر( الذي 
اتس��عت دائرته نتيجة التس��اع دائرة الجهل وتفش��ي 
الم��رض رغ��م اس��تمرار ترديد خط��ر )الفق��ر والجهل 
والمرض( ومن هذه األمراض م��رض الجهل مما وفر-

لأليديولوجيات مساحات اجتماعية- لنشر أيديولوجياتها 
األحادية والمدعية الحقيق��ة- المطلقة ورفض كل من 
خالفها-الرأي، األمر الذي قاد إلى الع��داوات والكراهية 
ونش��رها في الفضاء السياس��ي واالجتماعي.. لتتحول 
إلى ثقافة سياس��ية تنظر من خاللها تل��ك التنظيمات 
إلى مختلف القوى األخرى.. وهذا ال يصدر إال عن الجهل 
الخالق.. ودون ش��ك بل واج��زم ان )الجهل الخالق( هو 
مادة االس��منت في قوالب الفوضى- الخالقة لدى تلك 
الدوائر ومراكز األبحاث االستراتيجية.. والهميته ودوره 
المحوري وعلى مدى س��تة عق��ود منصرم��ة.. لم يتم 
الحديث عنه وتجنبه الجميع- النه المادة- األهم لتنفيذ 

مشاريع االستراتيجيات المتناطحة..في 
هذه المنطقة.

الدولة االتحادية
< اليوم وبعد ان القت الفوضى بظاللها 
على كل مناحي الحياة في اليمن-ودخلت 
األزمة ش��هرها السادس,ونتيجة لفشل 
الدفع بالبالد إلى دوام��ة الهاوية-وبداًل 
من ان تضطلع حضرم��وت بدورها في 
الدفع بها عن ش��فير الهاوية عمليًا من 
خ��الل ايجاد تكت��ل سياس��ي اجتماعي 
لتجنيب حضرم��وت الس��قوط في دور 
تفتيت البناء الوطني واالضطالع بدورها 

في ترسيخ أسس��ه وبنيانه وفقًا لمبادرة فخامة رئيس 
الجمهورية-بإقامة دولة مركبة على أسس فدرالية- أي 
اتحادية مكونة من حكومات محلي��ة لألقاليم مندمجة 
في دول��ة واحدة بموجب دس��تور واحد ينظم الس��لطة 
السياس��ية وعالقاتها بالمجتمع كما يعد القانون األول 
واألس��اس الذي ينظم العالقة بين الحكومة االتحادية 
او المركزية والحكوم��ات المحلية لوحداته��ا اإلقليمية 
آل��خ ,بمعنى أخر-دس��تور واح��د -تلتزم به الس��لطات 
المحلية والمركزية وتس��تمد جميع القوانين ش��رعيتها 
منه على مس��توى الدولة وعلى مستوى األقاليم -التي 
حتمًا سيكون من حقها إدارة شؤونها بما في ذلك إصدار 
القوانين المحلية على ان ال تتعارض مع الدستور,الذي 
بموجبه تحتفظ الدولة بش��خصيتها الدولية وس��يادتها 
الخارجية والوطنية باعتباره��ا كيانًا واحدًا له علم واحد 
ورمز وطني واحد-ونش��يد واحد يجسد الوحدة الوطنية 
والسياس��ية ,األمر الذي على أساس��ه تتول��ى الحكومة 
المركزي��ة إدارة العالقات والسياس��ة الخارجية والدفاع 
الوطني واألم��ن القومي ,في الوقت ال��ذي تحتفظ كل 
والية أو اقليم بدس��تورها الخاص المنظم لس��لطاتها 
التنفيذية والتش��ريعية والقضائية -وهذا الدس��تور او 
القانون في الغالب ال يخرج على األحكام العامة لدستور 
الدولة-الذي البد وان ما تفرضه الخصوصية االجتماعية 
والجغرافية واالقتصادية لإلقليم وطبيعة األشياء وفي 
ظل ثنائية السلطة- ال ازدواجيتها التي يتميز بها االتحاد 
الفدرالي..يتم التوزيع بحس��ب معايي��ر لالختصاصات 
والتي تختلف بين النظم الفدرالية-التي قاربت الثالثين 

بين ديمقراطية وشمولية ومختلطة في العالم آلخ.
 هذه المبادرة التي تجاوزت مطالب المعارضة بل وربما 
هي خلف مؤام��رة اغتياله-الت��ي كادت تودي بالرئيس 

ومن معه من قيادات الدولة.
 هذه المب��ادرة ب��كل ايجابيتها لم تقبلها أح��زاب اللقاء 
المشترك وال تلك المقيمة بالخارج-التي دفعت بحاملي 
الساللم في حضرموت.. إلى إقامة تجمعات وتنظيمات 
باس��م المحافظة- ش��بابية وأخرى حراكي��ة، او مفرخة 
حزبيًا وفي تقديرها انها تستطيع التسلق عليها العتالء 
سور او ظهر حضرموت لتحقيق مكاسب ذاتية سياسية 
ومادية او الس��تعادة دور لعبته في الماض��ي- مراهنة 
على ذاك��رة وتس��امح المجتم��ع..وألن الس��اللم أنواع 
في هذا العصر..الذي لم تعد فيه الس��اللم -الخش��بية 
المح��دودة الطول-قادرة على الوص��ول إلى ظهر جدار 
حضرموت ,مع وجود الس��اللم الحديثة م��ن األلمنيوم 
واألخرى الهيدرولكي��ة؟! التي تمثلت ف��ي الجهات التي 
كانت خلف الدعوة إلى اجتماع-إلقامة المجلس األهلي 
لحضرموت,ف��ي فندق رم��ادا بالمكال-والت��ي اعتبرها 
البعض منقذه او ظن البعض انه��ا كذلك للتخلص من 
حمل الساللم ومعاناة السير بها..إال ان ما قدم من أوراق 
ومشاريع لم يكن يتناغم والس��اللم الهدروليكية-ولم 
يدع المجلس ان المجتمعين انهم يمثلون المجتمع في 
محافظة حضرموت وان خرج منظمو االجتماع بحصيلة 
تمثلت في معرفة ما تفكر فيه تلك الجماعات او يفكر فيه 
حملة الس��اللم..المندفعون بها أو المدفوعون ليعتليها 

اآلخرون.
ليختلف األمر ف��ي االجتماع الذي دعا الي��ه: احمد ناصر 
الفضلي، باسم )ملتقى ابناء حضرموت من اجل التغيير 
لحل األزم��ة اليمنية( وال��ذي عقد في مرك��ز بالفقيه-
الثقافي ي��وم الخمي��س 29 نوفمبر، حيث اس��تعرض 

الفضل��ي مش��روعه المس��بق اإلعداد- 
للنقاش، معتبرًا الوحدة اليمنية تمت بين 
حزبين ونظامين شموليين أنتجت أزمة 
1993م التي أفضت إلى حرب 1994م 
بع��د أول انتخاب��ات نيابي��ة..وان تل��ك 
االنتخابات لم تنتج مؤسسة نيابية قوية 
تشكل احد المؤسسات الضامنة إلجراء 
تحول ايجابي في المجتمع اليمني )...( 
األمر الذي لم يضمن تحواًل تدريجيًا من 
نظام ش��مولي إلى نظام مدني تشكل 
الحداث��ة والتغيير الهدف األساس��ي في 
برنامجه إلى اخر م��ا في تلك المقدمة.. 
لينتقل إلى الفساد وحضرموت ونصيبها 
منه الذي وصل إلى بيع مؤسسات الدولة ومقراتها معتبرًا 
هذه االوضاع هي المتسببة في ظهور الحراك الجنوبي 
وطرحه للمطال��ب الحقوقية التي تط��ورت إلى مطالب 

سياسية.
  كل ذلك حتى يلخص مطالب حضرموت في )5( نقاط 
منها العمل على انشاء االقاليم واعالن اليمن االتحادي..
ال��ذي ح��دده ف��ي خمس��ة اقاليم-حضرم��وت االقليم 
الخامس-كم��ا كان اس��مها ف��ي ذلك الزم��ن الذي كان 
فيه احد قيادات النظام )المحافظة الخامس��ة( هذا بكل 
بساطة وفي ظل هذه األزمة-التي هي نتيجة تفاعالت 
التراكم��ات والموروثات الت��ي انتجتها مراح��ل )الجهل 
الخالق( الذي وظ��ف في خدم��ة أيديولوجي��ات اممية، 
ولصالح اس��تراتيجيات متناطحة في هذه المنطقة في 
ظل صراع الحرب الباردة-وهي في الغالب لم تكن لصالح 
االتحاد الس��وفيتي-بقدر كونها خدمة االس��تراتيجيات 
االمريكي��ة التي عملت عل��ى إخراج االس��تعمار القديم 
)الفرنسي-البريطاني( لصالح الشركات الكبرى العابرة 
للحدود والقارات-األمريكية ليلحق بها وبعد نصف قرن 
االتحاد السوفيتي والمنظومة االشتراكية..رغم كل تلك 
المتغيرات واالحداث التي استغلت فينا )الجهل الخالق( 
مازال هو المادة المستغلة فينا لنواجه ثورات  الفوضى 

الخالقة إلعادة صياغة المنطقة. 
شارع التاريخ

  حتى اللحظ��ة التاريخي��ة التي تتعرض فيه��ا األقطار 
العربية- لهذا اللهيب ويدفع بالش��عب والوطن اليمني 
نحو الهاوية وعلى الطريقة )اللبنانية( الحروب المناطقية 
والجهوي��ة والتطلع��ات األيديولوجي��ة- العش��ائرية !؟ 
والسياس��ية لحكم اليمن ..ال نرى في كل هذه الدعوات 
للمجال��س والملتقي��ات ما يخ��دم مصلح��ة حضرموت 
ودورها.. وإذا كان هناك من هو معن��ي بإعادة صياغة 
الدول��ة اليمنية على أس��س )الدولة-المركب��ة( ؟! فهي 
حضرموت ألس��باب اقتصادي��ة -إنتاجية وتس��ويقية..
تتطلب النظ��ر إلى القضايا بفكر سياس��ي مس��تقبلي 
وثقافة سياسية قادرة على قراءة التفاعالت والمصالح 
اإلقليمية والدولية..في هذه المنطقة الجيواستراتيجية 
والحيوي��ة لمصال��ح العالم..وحضرم��وت بأبعاده��ا 
الجغرافي��ة واالجتماعي��ة كإقلي��م او محافظ��ة تمث��ل 
مس��احتها 34% م��ن الجمهوري��ة اليمني��ة ,بموقعها-
االس��تراتيجي على البحار المفتوحة للتدفقات النفطية 
والصحاري المفتوحة على حقول إنتاجه ومخزونها البالغ 
67% من االحتياطي- والذي سيتضاعف بحسب التقارير 
والدراسات االستكشافية-السرية. لذلك حضرموت غير 
قابلة للع��ودة إلى الرق��م )5( في اتحاد م��ن إقليمين- 
وهي اإلقليم المحوري لدولة كبرت واتسعت ديمغرافيًا 
وجغرافيًا.. هنا المصالح والدور التاريخي الذي يتشكل 
في ظل هذه األزمة- واليمن لن يعود كما كان قبلها بعد 
ان اتضحت وخرجت إلى العلن القوى الصانعة لالزمات..
فهل م��ا زال هناك لالدعي��اء بتمثيل أبن��اء حضرموت 
مجال في هذه المرحلة.. أم أن عليها دورًا وطنيًا يجب ان 
تضطلع به.. وهو دور لم يع��د مقبواًل من كل من حمل 
سلمًا بالعرض في الماضي ..ان يعود به للسير في شارع 

التاريخ اليوم.

٭ كــاتب سياسي-عضو المجلس المحلي م/حضرموت

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 260379

املوقع االلكرتوني للمصلحة
www.tax.gov.ye

تفرض الضريبة على العقارات المؤجرة بواقع ايجار شهر
 في الســنة طبقـًا للعقـود الصحيحـة

اخي 
المكلف

 أحمد مهدي سالم

 عبداهلل عمر باوزير

> ســمعنا الكثير خالل الســنوات الماضية عن الفوضى الخالقــة والبناءة!! ولم نكلف أنفســنا البحث- 
والتحليل.. لمعرفة جوهر هذه المصطلحات حتى ندرك وســائلها ونعرف أهدافها ورغم ذلك خضنا فيها 
والغالبية منا وقفت محتارة رافضة تقبل مصطلح )فوضى خالقة( حتى اشتعلت في الجسد العربي نيرانها 
ومنه- اليمن الذي يعاني جسده من أوجاعها وتستنزف جراحها مكتســباته ومقدراته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية على مدى ستة أشــهر.. ورغم ذلك مازال البعض غير متقبٍل للفكرة- كاستراتيجية ويجد في هذه 
الفوضى- التي شــلت الحياة في مختلف مناشطها )ثورة شباب( ومطالب شــعبية للتغيير لبناء الدولة اليمنية-

الحديثة..فماذا عن الجهل الخالق؟

وبالنظر الى األحداث المتتالية والمتسارعة التي 
ش��هدتها الس��احة الوطني��ة والسياس��ية بالذات 
خ��الل األش��هر القليل��ة الماضية وأيضًا س��احات 
اعتص��ام الش��باب الذي��ن خرج��وا للتعبي��ر عن 
مطالبهم السلمية وتحس��ين الظروف المعيشية 
وتوفي��ر فرص عم��ل للعاطلين منه��م. بدءًا من 
استيالء متطرفي االخوان على منصات الساحات 
والسيطرة ايضًا على اللجان المختلفة التي تولت 
إدارة هذه المخيمات وإقامة مخيمات لالعتقاالت 
والتعذيب وانضمام مجموعة من الفاس��دين في 
الحكومة والعس��كريين المتقاعدي��ن والمرتدين 
الذين شاخوا وشاخت أفكارهم كعواجز السياسة 
في المش��ترك.. وعدد من القبائل وقطاع الطرق 
الطامحين والطامعين في الجاه والس��لطان بعد 
أن فش��لوا في تحقيق ذلك قبلي��ًا وعدم قدرتهم 
على كس��ب رضا القبائل وشيوخ العشائر فلجؤوا 
إلى شراء والئهم باألموال المدنسة التي دفعتها 
بعض الدول كقيمة وثمن لمشروع االنقالب على 
النظام والوطن.. كل تلك االحداث وغيرها كانت 
إعالنًا مباش��رًا وصريحًا لالنقالب العسكري على 
الش��رعية الدس��تورية وتدش��ينًا لحرب أهلية ال 
تنتهي حسب مشروعهم االنقالبي كخطة بديلة 
إذا فشلت احتجاجات الشباب )السلمية( وتصعيد 
المعارضة ف��ي اتجاهه��ا نحو احتالل المنش��آت 

العامة واقتحامها ونهب ممتلكاتها.
لم يتوقف األمر عند هذا الحد من الهزال والكسح 
بل نجد أن هناك من يسعى بإصرار عجيب واندفاع 
غرائ��زي ش��يطاني لتكري��س عوام��ل الفوضى 
والالأم��ن وتوظيفه��ا لخدمة مصالح��ه وأهدافه 

التآمرية.
فهناك ممن نصبّوا أنفسهم أوصياء على الشباب 
ومطالبهم كما كان��وا أوصياء على الثورة اليمنية 
وعملوا على افشال كل عوامل النجاح وسرقوها 
وأعاق��وا حركته��ا التنموي��ة فيذهب الي��وم إلى 
ش��رعنة س��لوكيات الفوض��ى وعدم االس��تقرار 
وزعزعة الس��لم االجتماعي لتح��ل محل القانون 

والدس��تور والممارس��ة الديمقراطية وقواعدها 
وقيمها ومعطيات الحياة المدنية.

وه��ؤالء ه��م م��ن يجي��دون اس��تغالل الفرص 
واالس��تحواذ عليها واالس��تئثار بمقاصدها ومثل 
هؤالء كشفت كوامنهم الحاقدة واختبرت معادنهم 
وقدم��وا انفس��هم كتجار ح��روب »بش��مرجة«.. 
وجنس آخر ظ��ل متعطش��ًا لدماء األبري��اء حتى 
حان��ت الفرص��ة.. انه��م خليط م��ن الفوضويين 
الذين قادتهم أحالمهم الزائفة وطموحاتهم غير 
المشروعة الى امتطاء سلسلة التآمرات التي التزال 
فصولها تتوالى اليوم في فرض حصار اقتصادي 
معيشي جائر بقطع الطرقات واالمدادات التنموية 
والغذائية على المواطنين وضرب مصالح الوطن 
واقتصاده وتفكيك مؤسسته الوطنية العسكرية، 
ومثل هؤالء ليسوا سوى نماذج لألحقاد والضغائن 
التي حمله��ا الفكر االصولي المتط��رف الذي كان 

منهاج المدرس��ة االرهابية التي احتضنت أولئك 
وغيرهم ممن ضلوا طري��ق الهداية وأيديولوجيا 
اإلرهاب الت��ي بُنيت عل��ى ثقافة الحق��د والكره 
والعداء واالستعداء تجاه اآلخر والتسلق على أحالم 

البسطاء.
- ثلة م��ن الفاس��دين والمجرمي��ن واالرهابيين 
أحاط��وا الب��الد الي��وم وتحالفوا الس��قاط أحالم 
البسطاء في وطن آمن ومستقر.. وتشدقوا باسم 
الش��عب والوطن وأصدروا بيانات وألقوا خطابات 
ليس��ت س��وى ش��عارات تظه��ر عجزه��م وعقم 
أفكارهم واضمح��الل عقولهم.. وهو الحال الذي 
خرج به بيان اللواء المنش��ق علي محسن األحمر 
وتعاطفه المزيف مع أبناء أبين.. فأتحفنا بسمومه 
الفكرية وادعاءاته المريضة وأوهامه التي س��بق 
وأن س��رقت مستقباًل ش��بابيًا يتحس��ر عليه في 
الساحات.. فكان االجدى على هذا المخادع أن ينزع 

يده برف��ع وصايته عل��ى أبين وغيرها 
م��ن المناطق ويأم��ر عناصر تنظيم��ه االرهابي 
»القاعدة« الذين يعملون تحت إمرته ويدعم كل 
عملياته��م التفخيخية بالخروج منه��ا.. وتجنيبها 
شرور نفسه المريضة، وس��موم الفكر التفجيري 
المعشعش��ة والمس��يطرة عل��ى كل تصرفات��ه 
المتخبطة التي اصبح عليها هذا المخادع لالنتقام 
من كل شيء واالجهاز على مكاسب الشعب وآماله 
وتطلعات��ه حتى االنتق��ام من نفس��ه ومن حوله 

بإلقاء نفسه الى الهالك.
ويب��رز دور الجن��رال المنش��ق في دعم��ه لفكرة 
الش��يخ الزنداني ال��ذي أفتى ب��أن االعتصام في 
ساحة جامعة صنعاء أفضل الجهاد.. ومنها الفتوى 
األخيرة بضرورة تغيير النظ��ام والجهاد من أجل 
ذل��ك وهو ف��رض عين عل��ى كل ش��خص حتى 
صغار الس��ن الذين يجري إعدادهم وعسكرتهم 

وتعبئتهم ومسخ عقولهم وتغيير أفكارهم ضد 
الدولة والمؤتمر والحكومة واستهداف الرئيس 
علي عب��داهلل صال��ح ورج��ال األم��ن والقوات 
المسلحة والذين يعملون على تأمين الطرقات 
من مليش��ياتهم وعلى حف��ظ أمن واس��تقرار 
الوطن والمواطن بعمليات انتحارية واستهداف 
مباشر لضرب وحدتهم الوطنية وهو ما يتكشف 
في االس��لوب الذي انتهجه المنش��ق »محس��ن« 
وأذناب��ه من عناص��ر القاعدة لجر ق��وات الحرس 
الجمه��وري واألم��ن المركزي والوح��دات االخرى 
المؤيدة للش��رعية الى حرب ضروس مع عناصر 
القاعدة ومليش��يات المشترك سواء في زنجبار أو 

أرحب أو نهم أو الحيمة.
وهذا االس��تهداف يظهر العداء الشخصي والحقد 
الدفي��ن وواحدية الهدف والتوج��ه الذي ربط هذا 
الجنرال بأوالد األحمر وعصاباتهم تجاه المؤسسة 
العس��كرية بش��كل ع��ام ومنتس��بيها األوفي��اء  
ولقيادته��ا الجس��ورة الت��ي طالم��ا أب��دت حكمة 
قيادية وعقالنية كبيرة في التعامل والتصرف مع 
مجمل االحداث والتطورات التي ش��هدها الوطن 
ف��ي األش��هر القليلة الماضي��ة .. غي��ر أن واجبها 
وانتصارها إلرادة الش��عب والوطن والحفاظ على 
كل مقومات ومكونات وحدته وتطوره وازدهاره 
واالنتصار ايضًا للقوانين والنصوص الدستورية 
وتعزيز هيبة الدولة وسيادتها ال يمكن أن تثنيها 
عنه أي من تلك العبارات لكنها لن تستغني أيضًا 

عن االخذ بها أبدًا.
< إن ما يحدث للش��عب من حصار وتجويع ونهب 
للممتلكات ومتاجرة بقوته وإمكاناته ومقدراته من 
قبل ش��رذمة اعتادت العيش في البروج العاجية 
واعتادوا على الفس��اد واإلفساد وعصابات التمرد 
واالرهاب وتجار الحروب القذرة الينبغي أن يستمر 
طوياًل.. فانتقام الشعب آتٍ ال محالة وقريب جدًا 
وسيكون شديدًا وس��احقًا »وسيعلم الذين ظلموا 

أي منقلب ينقلبون«.. وإن غدًا لناظره قريب..!!

من تآمر على الوطن..؟!

> الوضع أليم، والجســم ســقيم، والمعاناة تزداد.. بسبب 
اذ اآلفاق واألوغاد، والمشاهد البائسة تتوالى صورها في  شُذَّ
الشوارع والطرقات، وتتصاعد من جوانحها اآلهات، وتأثيرها 
الحارق يكاد يدمر الوجدان، ويحرق قلوب الغيورين والشــجعان الذين 
كظموا الغيظ في شدة هجير القيظ، وألجموا في النفوس شهوات الثأر 
واالنتقام والرد بالمثل على المخربين والقتلة اللئام الذين اســتهانوا 

بعفو وتسامح الكرام، وانغمسوا في وحل الحرام.
الجروح وأشــكال المعاناة.. واضحة بادية، وطوفان الدموع سيروي ساقية، 
والتردي المهين، وانحــدارات الهاوية التي خلقتها العصابة الباغية.. الكل 
يعرف ماهيه، ومن اعطاها األوامر الناهية لزرع المعاناة الحزينة الباكية في 

أكثر من منطقة وناحية.

 من يمعن القراءة في تفاصيل المشروع االنقالبي الكبير المعد من قبل أحزاب اللقاء 
المشترك قبل احتجاجات الشباب ومزاعم ثورتهم خاصة بعد انتخابات 2006م الرئاسية 

والمحلية ومماطلة هذه األحزاب للحوار الوطني المسؤول وانقالبها على كل االتفاقات 
والتفاهمات السابقة يدرك جيدًا أنها لم تكن اال ارهاصات لمؤامرة كبيرة ومشروع تآمري كبير 

انتظر اللحظة المناسبة والتي أتت بعد ثورتي تونس ومصر، وما أسفرت عنهما من تغييرات 
وهو ما أعاد لها األمل بإمكانية الوصول الى السلطة دون عناء االنتخابات وصناديق االقتراع.

بليغ الحطابي


