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عبداهللا الصعفاني

منتج الفجور..!!
االستحقاقات على القوى السياسية   

ــام كثيرة أبرزها االعتراف  هذه األي
باألخطاء واإلقرار باألخطار.

أما لماذا صدارة هذين االستحقاقين فألنهما 
سيساعدان على لجم أي عمليات دفع باتجاه 

الفوضى وعدم االستقرار.
۹ ولن يتم الوفاء بهذا اال باحترام قواعد 
لتنفيذ  ا ومواصلة  لديمقراطية  ا للعبة  ا
لمصفوفة المبادرة الخليجية وتجنب لغة 
االستفزاز واإلقصاء بقوة دفع االنتهازية 

السياسية.
۹ هناك قصور واضح في صياغة المواقف 
السياسية المسؤولة وفجور في صياغة 
الموقف التغييري وأيضاً مكابرة خلف ما هو 
عابث وفوضوي دون أن يسأل معظم حكماء 

البلد إلى أين تتجه البلد..
ــا لــو أضفنا تــوالــد لجماعات التي  ۹ أم
تريدفرض قناعاتها بقوة السالح واختطاف 
مناطق بأكملها فالبد من المسارعة الى وضع 
الخطوط الجمعية الفاصلة بين الخالف في 
الشأن العام وبين اسقاط اليمن في أتون 

الفوضى.
۹ نحن نعبث باستقرار اليمن ونستنفر 
حمية الجاهلية األولى.. وعيوننا زائغة تارة 
باتجاه محيطنا الجغرافي صاحب المبادرة 
وأخرى باتجاه جمال بن عمر دونما اهتمام 
بمسؤوليتنا أوالً في ضبط الوضع األمني 

كأرضية للحوار والتوافق.
۹ وفي كثير من مواقفنا وتصرفاتنا تظهر 
مسحة االنفعال والمكابرة على حساب اليمن 
وخصماً من إرادة لملمة أوصال الدولة.. ومن 
سوء المختم وعواقب المأتم أن يكون على 
الساحة متفانون في اطالق العصف الكالمي 
بما  الناس  إقناع  دونما تفكير بصعوبة 

يفعلونه.
۹ ترد في كل شيء.. وتجاوز لقوانين من 
قبل اشخاص ساهموا في صياغتها ومثقفين 
ما بين متشبع بروح التسلط أو متطرف خارج 
المصلحة العامة .. وال فرصة لترتيب البيت.. 
أما الغالبية فلسان حالهم.. هل بمقدور 
األحزاب اليمنية مجتمعة إنتاج شيء أفضل 

غير هذه المنتجات الفاشلة.

إنّ الوقائع اليومية على األرض اليمنية؛ تشير إلى أن هذا البلد  
العربي العريق؛ الذي أخذ اسمه من اليمن والخير الكثير، وكان 
يوصف فيما مضى من قرون بأنه (سعيد)، قد دخل فعالً مرحلة (الصوملة) 

و(األفغنة)، فهل بقي له من اسمه نصيب بعد هذا الذي يجري..؟ 
لست مع صديقنا الدكتور (هاشم عبده هاشم)، فيما ذهب إليه من عدم 
الخوف على اليمن، وكان قد كتب في صحيفة عكاظ مقاالً يبدي فيه عدم 
تخوفه مما يجري في اليمن.. الحقيقة أن الخوف في هذه المرحلة مقدم على 
عدم الخوف، ذلك أن أزمة اليمن الحالية ال تبشر بخير، فالسلطة الحاكمة - 
على ما يبدو - لم تعد قادرة على ضبط األمن، عوضاً عن توفير قدر معقول 
ومقبول من مستلزمات الحياة اليومية لماليين الناس الذين انساقوا وراء 

شعارات الثورة، دون حساب لعواقب ما بعد الثورة.
ماذا تعني عمليات الهجوم على المؤسسات الرسمية مدنية أو عسكرية..؟ 
وماذا يعني احتالل قرى أو مدن وجهات في اليمن من قبل جماعات إرهابية 
وتحويلها إلى (كانتونات )، وإلى (إمارات إسالمية) مستقلة..؟ وماذا بعد تدمير 
أنابيب النفط، وإلحاق الضرر بمصادر الطاقة والكهرباء والغاز، ونهب المخازن 

والبنوك، وممارسة القتل اليومي، وتجويع المواطن اليمني..؟ 
كل الذي يجري يقول: إن اليمن يعيش حالة صوملة ال ندري متى تتوقف، 
ومتى تنتهي، ودخل مرحلة أفغنة بقيادة عناصر القاعدة اإلرهابية، التي سوف 
تستفيد من االنفالت األمني هناك، لجمع قواها، ثم تتخذ من اليمن نقطة 
ارتكاز ومنطلقاً لبلدان أخرى، وليس ببعيد أن تأتي القاعدة إلى الحكم في 
اليمن على أسنة حزب اإلصالح واإلخوانجيين بقيادة (عبدالمجيد الزنداني)، 
الذي ظلّ يعمل طوال حكم الرئيس علي عبداهللا صالح، ليصل إلى هذا الهدف. 

كيف نطمئن على اليمن وال نخاف عليه..؟ 
اليمن هو الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية، وصالته بالمملكة ودول 
الخليج، ليست فقط سياسية واقتصادية وتاريخية، ولكنها أمنية واجتماعية 
وقبلية وجغرافية ومصلحية إلى أبعد حد يمكن تصوره، فما يجري في اليمن 
ينعكس بالضرورة على أمن المملكة ودول الخليج، ويؤثر على مجتمعاتها 

واقتصادياتها بشكل كبير. 
الصورة على الواقع اليوم في (بالد العرب السعيدة - اليمن)، ضبابية، 
وليست سعيدة وال مريحة، خاصة وأن نزعات ودعوات االنفصال بدأت تأخذ 
أشكاالً أوسع، فأهل الجنوب ليسوا هم أول من طالب باالنفصال إبان انفجار 
األوضاع قبل عدة أشهر - حتى وإن حاولوا ذلك في العام ١٩٩٤م - ولكن 
الحوثيين في الشمال، هم من جسد فكرة االنفصال بحربهم األخيرة على 
السلطة المركزية، وإعالنهم صعدة إقليماً إدارياً منفصالً، وهم الذين جلبوا 
إيران إلى مياه باب المندب، فشجعوا بذلك بعض أهل الجنوب للتهديد بإيران 

في تصعيدهم األخير على السلطة. 
المبادرة الخليجية بالحل السياسي الذي ذهب بـ (علي عبداهللا صالح)، وأتى 
بحكومة انتقالية في مرحلة الغليان، هذه خطوة غير كافية لحل المشكل 
ر في عموم اليمن.. لكي يصل اليمن إلى عهد جديد من االستقرار  المتجذّ
والتنمية، في ظل وحدة وطنية ال ينغصها أي منغص، ال بد أن تذهب هذه 
المبادرة إلى أبعد من ذلك، فتسارع إلى جمع األطراف المتباعدين، والفرقاء 
المتناحرين، في مؤتمر مصارحة ومصالحة ولم شمل، على غرار ما حدث 
عام ١٩٣٤م، في اتفاق الطائف الذي أرسى قواعد األمن والجوار بين المملكة 
واليمن، وما حدث بعده، عندما نجحت المملكة في لم شمل األطراف اليمنية 
في الطائف العاصمة الصيفية للمملكة، ونتج عن ذلك يمن مستقر آمن، إال 

من بعض المكدرات األمنية الذي اعتاد عليها اليمن طيلة سني تاريخه. 
للعاصمة الصيفية للمملكة (الطائف).. تاريخ مجيد مع لقاءات التوفيق 
ومؤتمرات الصلح بين أطراف عربية وغير عربية.. التقى على أرضها أبناء 
اليمن أكثر من مرة وتصالحوا، والتقى فيها سياسيو لبنان، فخرجوا بمعاهدة 
الطائف عام ١٩٨٩م، التي أنهت االقتتال، وأحلت األمن حتى اليوم، والتأم 
فيها عقد الجماعات األفغانية المتناحرة في العام نفسه، ومع أنّ األفغان 
عوا على خطة سالم في الطائف، ثم حلفوا عليها أمام الكعبة،  اتفقوا ووقّ
إالّ أنهم نقضوا ما اتفقوا عليه بعد وصولهم إلى كابول..! كان العيب في 

األفغان؛ وليس في الطائف المأنوس بطبيعة الحال..! 
لعل الطائف.. مدينة السالم والورد، تكون محطة صلح جديد، لعهد جديد، 
في اليمن الجديد، لكي يبقى هو اليمن السعيد، الذي يظل سعيداً بوحدته 

وأمنه وبنه وأهله..
عن «الجزيرة» السعودية..

حماد بن حامد السالمي

الحكومة وتجاهل مأساة أبين
الزيارة إلى أبين كانت ستبدو أجمل وأروع  

وأعظم، وكان بإمكان االستاذ باسندوة 
رئيس حكومة الوفاق الوطني أن يقف الى جوار  
أولئك األبطال الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم 

الطاهرة لحماية اليمن وحفظها من االرهاب.
كان بإمكان باسندوة أن يكون بطالً وثورياً 
حقيقياً وهو يهدد ويرعد في وجه االرهابيين في 
لودر ويرفع من معنويات حماة الوطن وأبناء أبين 

االبطال الذين يخوضون معركة مقدسة من أجل 
الوطن والشعب.. بدالً من أن يشجع قطاع الطرق 
على الفوضى ويحرض ضد المؤتمر الشعبي العام 

في تعز.
يا اهللا.. كيف تهز أحداث أبين ومعاناة أبنائها 
ضمير العالم.. ووحدها الحكومة ال تكترث لذلك 

أبداً.
إن مواقف وتضحيات أبناء أبين عظيمة ويعتز بها 

كل يمني، وال يستحقون هذا الخذالن، فالتجاهل 
واالهمال والالمباالة لمعاناتهم من قبل الحكومة 
ال يختلف عن شتم باسندوة للمؤتمر والمشائخ أو 

سكوته على جرائم االرهابيين.
إن تعز تستحق اهتمام الحكومة، ومؤسسة 
السعيد تستحق ذلك ايضاً وال اعتراض.. لكن هل 
يمكن للحكومة أن تصلي مع الجنود وأبناء أبين في 

لودر الجمعة القادمة.. وبدل السفر علينا..
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أخطر من قذائف مسجد النهدين!!
الخطر الحقيقي الذي يواجهه   

الوطن والمؤتمر الشعبي 
العام في هذه المرحلة الحساسة 
هو سوء أداء بعض وزراء المؤتمر 
ــاق الــوطــنــي..  ــوف فــي حكومة ال
والــذيــن نعول عليهم استشعار 
لدينية  وا لوطنية  ا مسؤوليتهم 
والتنظيمية لتجسيد سياسة الوفاق 
خطاباً وسياسة وفي قرارات التدوير 

الوظيفي والتوظيف ايضاً.
فــ«الدعممة» في هذه المرحلة 
خطر جداً، والسكوت عن األخطاء 
وهز الرؤوس يفاقم من المشاكل 
وال يخدم الــوفــاق، بل قد يجر 
البالد الى كارثة حقيقية.. ولو كان 
هناك حرص على تجسيد حقيقة 
الوفاق لما شتم رئيس الحكومة 
ــــراف مــعــه في  ــم أط وزراء ه
الحكومة قبل أن يتطاول 

على قيادة المؤتمر.
ـــو كـــان بــعــض وزراء   ول
المؤتمر يحسب لهم حساب 
لــمــا اضــطــر فــخــامــة المشير 
عبدربه منصور هادي-رئيس 
الجمهورية- إلعــالن التدخل 
لوقف انفالت اإلعالم الرسمي، 
ر  باستمرا يسمح  ــن  ل كــمــا 

االنقسام العسكري.
ــة يا  ــرســال فــهــل وصــلــت ال
وزراءنا المهزوزين.. ولو عمالً 
بقول الرسول األعظم «انصر 

أخاك ظالماً أو مظلوماً»..

منذ ٢٨مــارس ونائب القنصل السعودي عبداهللا الخالدي مختطف   
وحكومة الوفاق لم تحرك ساكناً ولــم تبذل جهداً يؤكد تحملها 
لمسئوليتها تجاه األشقاء واألصدقاء وسالمة 

حياتهم.
واألسوأ من ذلك أن أحزاب المشترك بدالً 
من تسيير مسيرات تضامنية مع االشقاء، 
وتطالب باالفراج عنه تجدهم يقودون 
مسيرات للغوغاء لــإلســاءة لألشقاء 
وللعالقات اليمنية- السعودية ودورها 
التاريخي في  مساعدة شعبنا لتجاوز 

األزمة.
اليمنيون يبتهلون إلى اهللا ان يفك 
أسر الخالدي وأن يرجعه إلى أهله سالماً 
معافى.. وأن يهدي األخوان المسلمين إلى 
الرشد وكف األذى عن من يقفون 
إلى جانب شعبنا في كل 
التاريخية  ــروف  ــظ ال

الحرجة.

اختطاف الدبلوماسي السعودي.. 
والتجاهل المرفوض..!!

إلغاء اإلعدام
تفصيل    خــطــر 

اليمن واليمنيين 
حــســب أهـــــواء بعض 
األجــانــب بـــات مقلقاً 
جداً.. ويتضح أن الكل ال 

يقاف  إ يعنيهم 
نــزيــف الــدم 

الــيــمــنــي 
ذ  نقا إ و  أ
الــشــعــب 
من الفقر 
والبطالة 
لجهل  ا و

 . لتشرد. وا
ــــأن هــذه  وك

الـــــــكـــــــوارث 
والنكبات هي السبيل 

لتنفيذ تلك االجندة.
ـــف  الـــخـــمـــيـــس وق
ــد برلمان االتحاد  وف
ـــذي زار  األوروبـــــي ال
بالدنا االسبوع الماضي 
تمر  لمؤ ا فــي  ليلقي 
بقنبلة  ــصــحــفــي  ل ا

خطيرة، معلنين أنهم 
ــون خطط  ــم ــدع ــي س
الحكومة اليمنية للحد 
من عقوبة االعدام في 
نونية  لقا ا لمنظومة  ا
كخطوة أولى نحو 
لغاء عقوبة  إ

االعدام.
اليمنيون 
ن  لبو مطا
الـــــيـــــوم 
ــر من  ــث أك
قـــت  و ي  أ
بوقف  مضى 
لفتنة  ا مثيري 
والطابور الخامس 
الذين جروا اليمن ليس 
الى اسقاط النظام وإنما 
ــل ثــوابــت  ــاط ك ــق إلس

األمة..
 فهل يتعظ المشترك 
ــالح أولهم أم أن  واالص
الوفد كان يتبع الحرس 

الجمهوري؟!..

حول اغتصاب قاصرات 
في السفارة..

الــــــذيــــــن   
ــون  ــوف ــط ي
ــاً ومــســاء  ــاح ــب ص
عــلــى الــســفــارات 
األجنبية ويترددون 
من  كــثــر  أ عليها 
 . لنظافة. ا عمال 
صـــاروا يتباكون 
ويـــشـــكـــون مــن 
تعرض قاصرات 
لعملية  ت  يمنيا
ــل  اغــتــصــاب داخ
ــدى السفارات  إح

الغربية..
ـــا  ـــذرن ـــد ح ـــق ل
مبكراً من خطورة 
تــردد السياسيين 
واالعالميين على 
السفارات بشكل 
يومي.. وايضاً من 
مــخــاطــر تمويل 
رات  لسفا ا بعض 

للمنظمات المدنية 
ولبرامج مشبوهة 
ة  د لــــعــــو ا ن  دو
للسلطات اليمنية 

المختصة.
ــعــض  ب ن  أل و
االحــــزاب شجعت 
ــر  ــاري ــق ــت ــــع ال رف
وتهافت أعضاؤها 
لــمــلء الــبــطــون 
ـــوب.. ها  ـــجـــي وال
ــنــتــيــجــة  هــــي ال
لألسف يباح فيها 
العرض.. واألسوأ 
من ذلك استباحة 
األرض..بـــــكـــــل 
تأكيد ان اغتصاب 
القاصرات لم يتم 
اغتصاب  بعد  إال 
في  يكيين  مر أل ا
الــســفــارة للعديد 

من األحزاب!!

فضيحة وزير التخطيط
ـــــت   ـــــض رف

ـــارة  ـــف ـــس ال
الــلــبــنــانــيــة منح 
تـــأشـــيـــرة سفر 
لتخطيط  ا ير  ز لو
«اصالح» وعائلته 
لمؤتمر  ا لحضور 
السابع والعشرين 
ـــوا فــي  ـــك ـــالس ل

بيروت.
االعتذار اللبناني 
منطقي جــداً ألن 
الوزير يريد تمثيل 
اليمن بوفد يضم 

زوجته وابنته..
إنها المهزلة ورب 

الكعبة..!

انقذوا مصطفى 
من حد السيف

ــن    ــواط ــم ال
الـــيـــمـــنـــي 
مــصــطــفــى علي 
مــحــمــد الــعــمــاري 
ــون في  ــج ــس ــم ال
ـــام  ـــدم ســـجـــن ال
بالمملكة العربية 
السعودية منذ ١٢ 
سنة بعد أن دافع 
عن عرضه وشرفه 
الــذي كاد ينتهكه 
ي  د لسعو ا كفيله 

وأدى الى قتله، وبعد تلك السنوات في 
السجن تم الصلح على دفع الدية ألولياء 
القتيل السعودي وقدرها ٥ ماليين ريال 

سعودي..
مناشدة نضعها أمام فخامة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة والمشائخ والتجار  لمساعدته 

لتسديد الدية وانقاذه من حد السيف..
للتواصل مع أخيه على هاتف (٧١٣٤٢٦٦٤٨)


