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عبداهللا الصعفاني

تبقى   ما  تنفيذ  تسبق  كثيرة  أسئلة 
من بنود المبادرة الخليجية ومذكرتها 

التفسيرية الواضحة النافذة.
سؤال األمن وسؤال معيشة الناس.. وقبل وبعد 

ذلك سؤال النوايا الطيبة.
۹  البلد في حالة سيولة في كل شيء.. سيولة 
دماء.. سيولة سياسية، وسيولة أمنية، واألدهى 
أن الحديث عن دستور أو عن قانون أصبح كما لو 
أنه زائدة دودية يتوجب إزالتها على مدار الساعة.
۹  لقد جرى تسجيل البدايات القوية والجريئة 
بالتوقيع النهائي على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية.. ونقل رئيس الجمهورية صالحياته 
وسارع نائب الرئيس للدعوة إلى انتخابات الرئاسة 
التوافقية.. ويبقى أن يستمر السير الحثيث في 

تحقيق النقاط األخرى.
۹  وهنا وفي ظل هذه األوضــاع التي يسقى 
المواطنون فيها من كــأس الويل هل يمكن 
الحديث عن خارطة مواقف جديدة ظهرت في 
بــروز مؤشرات سلبية خطيرة يجب أن تتوقف 
وفي طليعتها استمرار الخروقات األمنية التي 

اليستدعى اليها الحال اليمني في شيء.
ــارت الــمــبــادرة الخليجية واضحة  ۹  لقد ص
بمذكرتها الملحقة ولم يبق إالّ التعاون المشترك 
الذي يحترم الواقع ويوقف هذه العادة من تدوير 

األخطاء وإعادة انتاجها.
۹  يجب التوقف عن الصراخ والكف عن االساءات 
والنظر الى المستقبل بعيداً عن مليونات الميادين 

أو مليونات الصناديق أو مشانق الحسم.
۹  وسواء كان الزلزال هو حصيلة تفاعل طبيعي 
أو تقليدي فإن على الجميع االعتراف بأن له 
موجاته وتردداته السريعة والالحقة التي تقتضي 

قطع اجازة العقل.
۹  والعقل يقول بأننا نعيش واقعاً يمنياً صعباً 
كيف وما يحيط بنا هو زمن مصالح تدعو فيه 
حتى منظمات االغاثة لمن يغيثها بسبب مطارق 

السياسة.
۹  الشتائم.. والتخوين.. والتهديد باالقصاء.. 
كلها مظاهر ال تبني وطناً بقدر ما تهدم.. ومقتضى 
العقل والوطنية والعدالة أن يمضي الجميع لتنفيذ 
كل بنود المبادرة الخليجية.. معترفين بأن المعركة 
التي يجب أن نخوضها هي معركة العبور إلى الدولة 
القوية عبر توافق وطني يبدأ بتوقيف مشاهد الدم 
ويفضي الى كسب قضية التطور بوضوح األهداف 

وانضباط المعايير.

قريباً

المبادرة الخليجية وقِّعت 
لتنفذ في اليمن 

ع اليمنيون وكل محبي   توقّ
مجلس  دول  مــن  ليمن  ا
التعاون لدول الخليج العربية التي 
نجحت في جعل المبادرة الخليجية 
العالج النتشال اليمن من األزمة 

التي يعيشها منذ أشهر. 
الخليجية في  المبادرة  توقيع 
الرياض من قبل الرئيس اليمني 
علي عبد اهللا صــالــح، وتوقيع 
آلية تنفيذ المبادرة من قبل كل 
األطراف اليمنية من أعضاء الحزب 
الحاكم وأحــزاب المعارضة تحت 
رعاية خادم الحرمين الشريفين 
العزيز  الملك عبد اهللا بن عبد 
وبحضور وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون وممثّل األمين العام لألمم 
المتحدة وسفراء الــدول الخمس 
ذات العضوية الدائمة بمجلس 
األمن حصن المبادرة الخليجية، 
وجعل من الصعب إفشالها، ولهذا 
فقد جرى تنفيذ الخطوات األولية 
آللية التنفيذ، فتم نقل صالحيات 
الرئيس علي عبد اهللا صالح إلى 
نائبه الفريق عبد ربه منصور، 
ثم جرى إعــالن رئيس الحكومة 
الوفاقية التي ستضم وزراء من 
م  لعا ا لشعبي  ا لمؤتمر  ا ــزب  ح
وأعــضــاء مــن أحـــزاب المعارضة 
«اللقاء المشترك وحلفاؤه» وتم 
كل شيء في سالسة، وهذا ما أثار 
غيظ الذي ال يريدون الخير لليمن 
وأهله، فبدأت االضطرابات في 
تعز، وحدثت اشتباكات في صعدة 
بين المسلحين الحوثيين، وجماعة 
من حزب اإلصالح من أجل فرض 
كل جماعة سيطرتها على محافظة 
صعدة، وبخاصة الحوثيين الذين ال 
يريدون أن يفقدوا ما حصلوا عليه 
مــن مكاسب على األرض إبــان 

األزمة في اليمن. 
وهــكــذا دب قلق فــي أوســاط 
الشعب اليمني من أن تؤدي مثل 
ــداث إلــى عرقلة تنفيذ  هــذه األح
بنود المبادرة الخليجية، والعودة 
باليمن إلى المربع األول. ومع أن 
هذا التصور قليل االحتمال؛ ألن 
المبادرة الخليجية مدعومة بدول 
إقليمية والــدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس األمن، وألن 
جميع الخيارات اإلقليمية والدولية 
تريد إنجاحها، كما أن األطــراف 
اليمنية المؤثِّرة مقتنعة بها وتعمل 
على تنفيذها، ولهذا فــإن هذه 
األحداث وإن أثارت القلق إال أنها لن 
تنجح في إفشال المبادرة الخليجية.

 
رأي «الجزيرة» السعودية

تعز لن تسقط ولن تنحني.. تعز ال تعرف الخوف وال تخشى من   
قطيع الذئاب المسعورة التي مهما سفكت من دماء مصيرها 
الموت.. أو الموت.. أو الموت.. أما تعز فستظل تعز خالدة شامخة الى 

يوم الحساب.
ــدام الشيطان  هيهات أيها األنــذال والقتلة وعباد الدينار وخ
والمتاجرين بالدين أن تسرقوا مدينة تعز.. أو تقهروا صبر أو 
تستطيعوا بأفكاركم السقيمة والملوثة أن تدنسوا نبع الوطن 
الصافي.. محال أن تطفئوا تعز التي أشرقت لتمزق دياجير الظالم 

في كل أرجاء اليمن.. 
ليتكم تتعلمون.. وتتعظون.. فمهما تماديتم في اإلجرام ستظلون 
مجرد جرذان حقيرة تتحرك تحت أقدام صبر.. والقاهرة، فلستم أكثر 
من ذلك.. وستظل تعز عصية .. وعصية، فالنبع الذي حمل لليمن 
األمل ومشاعل النور وقدم القرابين من أجل حرية اليمن وتحرره.. 
سيظل أكبر من أصحاب الدعوات القروية والعنصرية، فهل يدرك 
القتلة والمأجورون أنهم يلهثون وراء حتفهم، أما تعز فستظل قلب 

اليمن النابض.

تعز أكبر من األقزام

نهاية التعليم
من أسوأ فترات التاريخ اليمني هي فترة   

إغالق جامعة صنعاء وفشل الدكتور باصرة 
والدكتور طميم في الدفاع عن حق الشعب المكفول 

شرعاً وقانوناً وخنوعهما أمام عتاولة 
الظالم وتحركهما في دوائر فراغ عبثية 

ــى طالبان الفرقة  لكسب ود ورض
وجامعة االيمان.. لكن يبقى األقبح 
من كل ذلك أن تتحول الدراسة 

فــي األمــاكــن البديلة الى 
صفقة مشبوهة يقال أنها 
تدر على المستفيدين من 

إغالق الجامعة أمواالً باهظة، هذا خالفاً لميزانية 
الجامعة التي تذهب لألرصدة الخاصة بدون التوقف 

ـــــام  إشــارات المرور أو متاريس المنشق أم
علي محسن.

ساحة وراحة

ارحلوا من شوارعنا

بعد مرور عشرة أشهر من   
العيش في خيام االعتصام 
أمــام جامعة صنعاء وبعد توقيع 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة.. يرفض شباب اإلصالح أن 
يبلغهم المشترك بأنهم لم يعودوا 
أعضاء المجلس األعلى للثورة.. 
وأن مطبخ المشترك سيغلق أبوابه 

وسيمنع عنه تقديم الطعام لهم..
المشكلة أنه لم يعدهم بأي 
شيء آخر سوى ساحة وراحــة.. 
وأين سيجد عناصر اإلصالح كل 
هذه المميزات: أكل وشرب ونوم 
وألفا ريــال في اليوم.. بفضل 
تمويالت الخارج وبعض متطرفي 

التجمع.

من نوادر الزمن   
ــــــوار»  أن «ث
بتليت  ا لذين  ا لخيم  ا
ــمــن طـــوال  ــي ــهــم ال ب
عشرة أشهر مايزالون 
يرددون شعار «ارحل» 
الى اليوم.. وال يدركون 
ان المبادرة الخليجية 
ية  لتنفيذ ا لــيــتــهــا  آ و

طالبت صــراحــة بأن 
يرحلوا هم من الشوارع 
التي يحتلونها ، ولكنهم 

ال يفقهون قوالً.
ولهذا يقال إن جمال 
ــن عــمــر حـــرص أن  ب
يضمن اآللية فقرة تم 
فيها التأكيد والتشديد 
على حكومة الوفاق 

أن تشكل لجنة تكلف 
ــة على  ــي بــشــرح اآلل
الشباب في الساحات.. 
لعل وعسى يفقهون 
أن اتفاق الرياض بين 
لمشترك  وا لمؤتمر  ا
ــاء  ــق ـــى ب أكـــــد عـــل
الرئيس ورحيلهم من 

شوارعنا.

بالجزمة
قام طالب إحدى المدارس التي سمح لها بالتدريس في أحياء الجامعة والزراعة برمي   

صور علي محسن باألحذية ودوسها تحت اقدامهم بعد تحية العلم الوطني.. وجنود 
الفرقة أطلقوا الرصاص في الجو.. ولكن دون جدوى فما كان من مليشيات المنشق اال أن 
اتخذوا قراراً بإغالق تلك المدرسة.. وفي اليوم الثاني تكررت نفس العملية بمدرسة للفتيات..

السيولة الخطيرة..!!

المؤتمر فوق الشبهات
في كل مرة يثبت المؤتمر  

الشعبي العام أنه فوق 
الشبهات ويفوت الفرصة على 
األقـــزام والمتطاولين منهم 

الذين يحاولون التشكيك في 
ــه حزب  نــزاهــتــه ليؤكد أن
الشعب الذي ظل دوماً وفياً 
الشعب،  ء  بنا أ لقطاعات 
وهاهو المؤتمر قد أعطى 
للمشترك وزارات المالية 

والتخطيط والداخلية والعدل في الحكومة 
المرتقبة وليثبت أنه حزب شفاف وليس 

ــان  فــاســداً كما  لديه مايخشاه، ولــو ك
يدعي األقـــزام لما سلمها للمشترك، 
واأليام القادمة كفيلة باظهار الحقائق 
وسيعلم اولئك الحاقدون انهم مجرد 
طالب سلطة عجزوا عن نيلها بجدارة 
فلجأوا الى التشكيك بعمل اآلخرين 
لنيل فرصة لم يتردد المؤتمر 
في منحها لهم لكي يعلم 
الشعب من الــذي يعمل 
ـــن الــذي  ــه وم ــل مــن أج
يتاجر بقضاياه وال عزاء 

للحاقدين.

وسط ضجيج أبواق مشترك    
سجاح اإلعالمية والحرب 

القذرة التي تستخدم فيها الكذب 
والتضليل والتزوير سالحاً لها إلى جانب 
عشرات المواقع على شبكة االنترنت..

ووسط هذه األزمة الطاحنة ونيران الفتنة المجنونة 
نجد أن ثمة قنوات تغني.. وتغني بشكل مقرف جداً 

والتحترم مشاعر أبناء اليمن رغم 
أن قناة شباب الفتنة صارت 
تعمل وهي حديثة التأسيس..

صــح الــنــوم.. إنــنــا بحاجة 
إلى قناة تناقش قضايانا الراهنة وليس 
«صندوق طرب».. وإذا لم يعمل هذا المنبر 

اليوم فال حاجة لنا به غداً..

قناة صندوق الطرب.. وبس!


