
> منذ أن هبّت على شواطئنا الوادعة أعاصير 
الربيع األمريكي العاتية، ونحن نعيش صدمة األمر 
الواقع على قول هيكل.. نتخبط ونتنافس صعودًا 
الى أسفل، ونحاول أن نكذب على أنفسنا بأنّا كنا على شيء 
مع الحكمة في التعامل المقدام مع خطورة الصدام، وخروج 
معظم المحافظات أو المدن الرئيسية خارج التغطية.. 
بعد دماء وخراب، وهشاشة المعالجات، مهدئات، وليس 
استئصاالت لجراحات السنوات الماضيات الداميات .. الى 
أن حُقن جسد اليمن إكسير المبادرة ومصِل اآللية فخفت 
اآلالم ولكن بقيت الجراح مفتوحة بحاجة الى عملية جراحية 
قيصرية.. سنبدأ من األخير.. من مؤتمر الحوار.. بذلكم 
الجيش العرمرم الجبار الذي قوام قيادته 565 متحاورًا، 
وهو عدد مهول.. ضجّت آذاننا وقلوبنا من سماع كلمة 
حوار.. ليل نهار دون أن نلمس تنفيذًا ألي قرار.. من ذلك 

النقع المثار والرذاذ المتساقط من قطرات األمطار.
وسخرت المليارات واإلع���ام وك��ل الجهود إلنجاح 
أولى خطوات المحاورة والمناورة بين الفرقاء وما أكثر 
مشاكلهم.. كل واحد ماسك من السكة طرف، ومعه 
أكثر من هدف وأهرامات من المشاكل، أكثرها مصطنع؛ 
و»من معه سيف ابترع« على قول المثل الشعبي وليس 
المؤتمر الشعبي الذي تركنا خيله في الزحام، وغادرنا 

وسط الظام، ومعظم الناس نيام.
أث��ار تقيؤاتنا فرسان البطوالت الصوتية وعشاق 
المظاهر التلفزيونية والحركات الغوغائية البهلوانية، 
وعلى الشاشات يستعرضون شظايا الغبن المدفون 
وجمرات الحقد المأفون، ويجدفون باللغة تجديفًا، 
ويمطرون المتابعين هدارًا وتسويفًا، ويزرعون في الناس 
رعبًا وتخويفًا، يا أخي يّطل مزايدات أنت تمثل نفسك أو 

قطاعك المحدود حيث: »فراشة أوعدت زهرة
وجت في وعدها المحدود

وهل في الحب أحلى
 من وفاء الميعاد للموعود«

انتفاخ، شعور باالمتاء، وغرام وإغرام بحب الظهور 
والتمظهر إشباعًا لألنا المريضة، بالمناسبة الزرقاوي، في 
العراق، دوّخ االمريكان والقوات الموالية لها.. وكان اسمه 
يتردد بما يشبه االسطورة حتى أن كل المواقع والوسائل 
االعامية لم تظهر سوى صورة واحدة باهتة له غير 
واضحة المعالم وتحتها تعليقات عديدة تصفه بأنه خليفة 
بن الدن، وأحيانًا تساويه به، وطورًا ثالثًا تقول إنه يعمل 
ميدانيًا بمعزل عن التنظيم/ القاعدة األم.. فأغراه حب 
الظهور فطلع في لقطة يدلي فيها بتصريح تلفزيوني 
وبسرعة اشتغل الخبراء معاينة المكان، الخلفية أشجار، 
المنزل، محيطه.. الخ، حتى قضي عليه ومن معه في 
المنزل المجهول الذي صار معلومًا بعد ظهوره.. وغلطة 
الشاطر بألف، مع ان اره��اب القاعدة ليس شاطرًا وال 
مشروعًا، وال يسيئ هواة الظهور فهمَ هذه السطور.. 
إننا ال نغري بهم ونحرض عليهم.. وإنما نعبر عن ضيقنا 
من شطحات وصرعات السياسيين الفاشلين، ومن يعبر 

عنهم..
وأنا أتأمل هذا المشهد الحواري الصاخب..أتذكر رواية 
نجيب محفوظ »ثرثرة فوق النيل« التي قرأتها ثم 
شاهدتها فلمًا سينمائيًا.. قال عنها النقاد: إنها كانت 
مستبقة أو  استباقية في التنبؤ بأسوأ هزيمة للعرب.. 
هي نكسة أو مأساة 5 يونيو 1967م، وك��ان ظهور 
القصة قبيل النكسة بقليل؛ فالقوم عندما يدمنون 
الحوار، ويكثرون من الثرثرة يتركون العمل، ويركنون 
الى التواكل والكسل، ويشعرون بالملل تجاه أي نشاطٍ 
مثابر.. حتى تحدث الحادثة، وتقع الواقعة، ومن باد 
الكنانة نطير على »بساط الريح أبو الجناحين.. مراكش 
فين وتونس فين« وننطلق منهما الى روما )الرومان( 

الذي قيل.. انهم أفرطوا في الحوار، والصد 
عن الحق واالستكبار، وقوة االصرار على 
امتاك حقيقة اإلجابة عن السؤال: أيهما 
أسبق الدجاجة أم البيضة؟! حتى سقطت 

امبراطوريتهم.
وبقدر ما أحب الحوار مثلما تحبونه أنتم 

أنا أكرهه، أمّا لماذا؟!
طوله يخلق السأم ويطّلع الثعابين، 
والوساويس والشيطنة من تحت.. ألن بعد 

عدة مهاترات واتهامات واعتكافات ومناورات وتجريحات 
ووثائق كذب ونفاق ونقض االتفاق أو الوفاق.. ثم ماذا 
جرى؟!..مأساة حرب 1994م رغم المشاركة المدنية 
والسياسية المجتمعية والدعم الدولي والتوقيع خارج 
الوطن.. في عمان ثم بدأت الجروح واألحزان والكوارث 
حتى اآلن، وبحسب أقوال محللين عرب وخليجيين أن 
اليمنيين كثيرًا ما يختتمون حواراتهم باالحترابات 

والمآسي.
أتمنى أن ال يصدقوا هذه المرة، واآلن أمامنا مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل.. نخشى أن ينتهي بنا طول الحوار 
وتعقيدات المعرقلين.. الى حروب طويلة األمد تقضي 
على بقية ما تبقى لنا من بقايا رمق بسبب الحمق، ألم 

يقل الشاعر القديم:
لكل داء دواء يُستطب به

إاّل الحماقة أعيت من يداويها
ما نشاهده اآلن من تصعيد، توتر، اختاف تعجيزات، 
تفنن في وضع الكوابح، خافات بين أعضاء مؤتمر الحوار، 

تناقضات بين فرق العمل، أو الفريق الواحد نفسه.. 

باهلل عليكم انظروا بتفرّس في وجوه 
المتحاورين ليس على طريقة المثل: 
انظر الى األم، وتزوّج البنت على الفور، 
وإنما على طريقة: إذا أردت اللبن انظر 
وجه البقرة وأزيدكم، من المأثور، مثًا: 
ما حد يسهن من الظبية لبن، هذه ما 
تقوله قطاعات كثيرة من الناس لكن 
نحن »نسهن«.. نتمسك بقليل من 
أه��داب األم��ل، إنما صفوا القلوب من 
الضغائن وخففوا من ح��دة اللهجة، 
ودعوا الثرثرة جانبًا، وصوّبوا أفكاركم واقتراحاتكم 
البناءة صوب الهدف المنشود، وحال بال ما تستلمون، 
وبالتأكيد.. ستصلون ونحن معكم، الى حيث ينبغي أن 
تكون .. يا حواريون؛ فا يكونن منكم الحواري )يهودا( 
الذي سّلم المسيح الى مقصلة اإلع��دام كما زعم في 

االنجيل.
لقطات:

> لهواة الكام والنقاش الجدلي السفسطائي أقول:
فكر بعمق وتحدث، وإذا تحدثت فأوجز

> بالرجولة ..بالكبرياء الجريحة، يا لثارات بني عبس، 
النعامة منّي.. تلك الضجة والحروب  قرّبا مربط 
الكامية.. بسبب تعيين امرأة على فريق رجالي.. آح 
تتشدقون باحترام حقوق المرأة وتدَّعون الديمقراطية 
وحملكم ميراث بلقيس وأروى.. خاص السقطة .. 

نواريها.
> هل صحيح أن البعض في بادنا عندما يخطب 

الرئيس يجي لهم إسهال؟! اللهم زدْ من إسهالهم!

> اليمن وجبة شهية كاملة الدسم، ولهذا رغبات 
شيطانية كثيرة تحوم حولها بهدف االنفراد بابتاعها.

> أصبح الحوار يحيط باليمن من جميع االتجاهات، 
ويتغلغل في أعماقها فتطلع تغني:

في دمي.. حوار، في ضميري.. حوار، تحت جلدي يعيش 
الحوار!

> في مصر مهرجان البراءة للجميع )قضاء(.. ومهرجان 
االغتصاب الجماعي.. في التحرير وفي اليمن مؤتمر الحوار 
وضرب الكهرباء بالنار، وفي سوريا مهرجان التدمير الكلي 

تحت شعار التدمير فن، كل بلدٍ وله حواره الخاص.
> أحد أبناء لحج الظرفاء المعجبين بفن أحمد يوسف 
الزبيدي مّل النقاشات الصاخبة وص��دح بصوته في 

المقيل:
وقالوا لي كفاية حوار

ذا معروف .. ذا كله غبار
شو يحسبونا صغار

يا مجنون أيش أكلفك
حاورتك وأنا ما أعرفك

> تحفيز
- إيقاظ جذوات الحماس بين فرق العمل.. شرط واجب، 
وتحفيز قيادة المؤتمر بمكافأة لمن ينجز أواًل، أو بشكل 

أفضل للتسريع.

إيماءة
- حوار.. كلمة مكونة من أربعة حروف، البديل عنها.. 

كلمة من ثاثة حروف.. مابا بديل.. مابا بديل.
آخر الكالم

شاورْ سِوَاكَ إذا نابَتْكَ نائبٌة
يومًا، وإْن كنتَ من أهِل المشوراتِ

> صارت أكاذيب وافتراءات وفتوى حزب 
االصاح وأعني تحديدًا مشائخه وجماعتهم 
من »االخ��وان المسلمين« صارت معروفة 
لدى أبناء شعبنا في الداخل والخارج وحتى االشقاء 
واالصدقاء الذين يعرفون أين تكمن الحقيقة اكثر 
منا.. هذه األكاذيب واالفتراءات وكذلك الفتاوى 
التي تحرم وتحلل ما لم ينزل به اهلل من سلطان أو 
يقوله القرآن الكريم ورسولنا األعظم عليه أفضل 
الصاة والتسليم، وعبرت طريقها الى الناس 
عبر وسائل االعام المختلفة )صحافة ومواقع 
الكترونية وقنوات فضائية( تمتلكها وتديرها 
جماعات ومشائخ معروفة في حزب االصاح وهم 
يدركون ويعلمون علم اليقين أن ما يروجونه في 
هذه الوسائل كذب وافتراء، ولكن رغم إدراكهم 
وعلمهم مستمرون والسبب باعتقادي- ليس قناعة 
منهم بل ومؤكد ذلك ينفذون سياسة عدوانية 
خارجية ضد اليمن ورموزه التاريخيين والوطنيين، 
واألدلة على ذلك كثيرة ومشاهدة على الواقع، 

غير أننا ولعلمنا بإدراك الناس حتى المواطنين 
البسطاء وكذلك االشقاء واالصدقاء نكتفي اليوم 
فيما يتعرض له الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي  العام من افتراءات 
رخيصة ال تعبر وال تعكس اال عن أنفس مريضة 
تعاني منها قيادات في حزب االصاح وجماعتهم 
المسلحة.. ولعلنا نتذكر الخط االعامي القذر 
الذي سلكته وسائل إعام االصاح أثناء األزمة 
والى اليوم واستغاله بدعم خارجي كشفته 
األزمة وتداعياتها لظروف مجموعة من الشباب 
منهم من تم غسل دماغه في معاهدهم 
وفتوى مشائخ االصاح المتشددين.. ودفعهم 

الى ساحات التغرير وإح��داث فوضى عارمة في 
الباد بهدف االستياء غير الشرعي على السلطة 
وتحميل الزعيم علي عبداهلل صالح مسؤولية 
األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها هؤالء 

الشباب..
ونتذكر كذلك جيدًا كيف لعب خطاب حزب 

االص���اح ف��ي تغذية 
الشباب ودفعهم الى  حمل الساح لمواجهة النظام 
والقانون.. ولعل اعترافات الكثير من أولئك الشباب 
اليوم بعد أن كشفوا الحقيقة بهذا التأثير والخطاب 
االعامي في قنوات ووسائل حزب االصاح ومن 
لف لفهم من القنوات العربية دليل على صحة نهج 
واسلوب قيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة 

الزعيم علي عبداهلل صالح في التعامل العقاني 
مع األزمة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك  
وفي مقدمتهم حزب االصاح.. جميعنا يتذكر كل 
ذلك.. ولعل تواصل هذا الخطاب االعامي القذر 
لمتشددي االصاح اليوم وتحديدًا ضد الزعيم 
علي عبداهلل صالح وقيادات في المؤتمر الشعبي 
العام محاولة ميؤوس منها للنيل من الزعيم الذي 
يعرفه الشعب كله جيدًا وكذلك االشقاء واألصدقاء 
ويعرفون ما قدمه من تضحيات من أجل اليمن 
وبنائه ومستقبله وهي تضحيات أنجزت وأثمرت 
عن مشاريع إنمائية وخدمية وسياسية غيرت صورة 
اليمن ونقلته من عهود الجهل والمرض والبؤس 
الى عهد يشهد العالم كله بأنه عهد ازدهار اليمن.

محاولة التطاول على الزعيم علي عبداهلل صالح 
والمؤتمر الشعبي العام فاشلة ال محالة ولن ينجر 
المؤتمر وإعامه الملتزم برسالته الوطنية خلفها 
ألننا ندرك جيدًا أنها لن تنال من الزعيم والمؤتمر 

اللذين يكبران في وجدان الناس يومًا  بعد يوم.
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حكمة الزعيم الصالح

لن تنالوا من الزعيم والمؤتمر

ال وصاية على اليمن

ثـرثـرة فـوق الويـل

> ن���ردد ب��اس��ت��م��رار نشيدنا 
الوطني ال��رائ��ع.. »رددي أيتها 
الدنيا نشيدي..«.. ال��ذي أبدعه 
تأليفًا شاعر اليمن الكبير الراحل عبداهلل 
عبدالوهاب نعمان.. وأبدعه لحنًا وأداًء 
فنان اليمن الكبير أيوب طارش العبسي.. 
وسأقف اليوم عند عبارة مهمة في إطار 
هذا النشيد الذي تشرئب أعناقنا وتخفق 
قلوبنا عند سماعه، وهي: »لن ترى الدنيا 
على أرضي وصيا«، والتي تحمل في 
مضمونها النفي والتأكيد على أن اليمن 
ستظل محتفظة بسيادتها واستقاليتها 
ولن تقبل بوصاية أو انتهاك سيادتها 
م��ن أي ط��رف ك��ان ألننا تربينا على 
العزة والشموخ والكبرياء واالستقالية 

والحرية.
ولكن الحاصل اليوم يتنافى مع هذا 
التوجه الذي يُعد من الثوابت الوطنية 
حيث استغلت بعض القوى السياسية 
المحلية وب��ع��ض األن��ظ��م��ة العربية 
والغربية األزمة السياسية التي عصفت 
بالباد وما نجم عنها من تبعات وإفرازات 
عفنة، وذلك من أجل التدخل في شؤون 
اليمن وتنصيب نفسها وصية على اليمن 
واليمنيين، مستغلًة األوضاع االقتصادية 
لمريرة  ا لمعيشية  ا لة  لحا وا الصعبة 
والوضع األمني غير المستقر، فها هي 
أمريكا تحولت الى وصية على بادنا 
من خال ممارستها غير المتزنة، فهي 
اليوم تشرف على هيكلة الجيش، وهي 
بطائراتها تقصف المناطق وتقتل أبناء 
اليمن تحت شماعة الحرب على اإلرهاب، 
وسفيرها يتجاوز مهمته واختصاصاته 

الدبلوماسية.
وفي ذات السياق نسمع ونقرأ ونشاهد 
المواقف القطرية والتركية وااليرانية 
وغيرها من ال��دول والهيئات الدولية 
التي جعلت م��ن ال��م��ب��ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية أشبه بمسمار جحا، 
الذي يتيح لها التدخل في شؤون اليمن 
ورسم مامحه الجديدة من خال أجندة 
غير منطقية تصب في خدمة مصالحها 
أواًل ومن ثم مصالح األط��راف اليمنية 
المتحالفة معها والتي تدين لها بالوالء 

والطاعة أكثر 
م���ن والئ��ه��ا 
للوطن اليمني 

الحبيب.
أم����ري����ك����ا 
ت���ه���ي���ك���ل 
ال����ج����ي����ش، 
وفرنسا تصيغ 
ال���دس���ت���ور، 
وت����رك����ي����ا 
ت��غ��دق علينا 
تها  سا بمسد
ال���ك���ات���م���ة 
للحياة ودعمها 
ل����م����ش����روع 

أخونة الدولة اليمنية، وقطر تواصل 
استفزازاتها لليمن واليمنيين باإلصرار 
على دعم ومساندة قوى الفيد والنهب 
واإلفساد واستخدام ورقة المساعدات 
لتمكين ه��ذه ال��ق��وى م��ن السيطرة 
واالس��ت��ح��واذ على ث���روات وخ��ي��رات 

ومقدرات الباد والعباد..
لسنا ض��د أن تدعمنا ه��ذه ال��دول 
وتساهم في حل مشاكلنا وأزماتنا ولكننا 
ال نريد أن يكون ذلك على حساب كرامتنا 
وعزتنا وسيادة وطننا، وال نريد أن يكون 
هذا الدعم وهذه المساعدات مقتصرة 
على التخريب والقتل والدمار والفرقة 
واالنقسام وإذكاء الصراعات والمناكفات 
السياسية والطائفية والمذهبية، في 
الوقت الذي ال نلمس أي أثر للدعم في 
الجانب االقتصادي والمعيشي والخدمي 
والتنموي.. من المؤسف أن تحجم الدول 
الشقيقة والصديقة عن دعم بادنا في 
الجوانب السالفة الذكر، في الوقت الذي 
نسمع فيه عن دعم ألف��راد وجماعات 
وهيئات ومنظمات محلية من قبل بعض 
الدول، رغم أنها التخدم الوطن وال تعالج 

مشاكله وإنما تعود عليه بالضرر.
لسنا ضد أمريكا أو تركيا أو إيران أو قطر 
أو فرنسا أو األمم المتحدة أو جامعة الدول 
العربية، فهذه الدول وغيرها تربطنا بها  
عاقات ثنائية جيدة، ومن مصلحتنا 
تقوية وتدعيم هذه العاقات بما يعود 

بالنفع على اليمن واليمنيين، ال بما 
يعود بالنفع على األحزاب واألفراد، 
ويجب أن يكون كافة أبناء اليمن 
ضد أية ممارسات تصدر عن أية 
دولة تلحق الضرر بالوطن أيًا كان 
مصدرها على اعتبار أن الوطن خط 
أحمر ال يمكن السماح ألحد بتجاوزه.
 ال نريد أن يكون الدعم المالي 
واالقتصادي لبادنا مشروطًا 
بتسهيات وامتيازات ومطالب 
تمس ال��س��ي��ادة واالستقالية 
الوطنية، فا حاجة لنا لهذا الدعم 
على االط����اق.. ال��وط��ن ليس 
سلعة يتسابق على الترويج لها 
وعرضها للبيع في ال��م��زاد من 
قبل النفعيين واالستغاليين وأصحاب 
الضمائر الميتة من أجل الحصول على 
ال�»ٌكمِّشَن« وتوثيق أواصر العمالة 
واالرتهان للخارج..نحن ضد سياسة 
الكيل بمكيالين ونرفض أي تدخل 
سافر في الشؤون اليمنية بعيدًا عن 
مضامين المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
فمن ينتقد الوصاية على اليمن يجب 
عليه أن ال يفرّق بين عدو وحليف أو داعم 
ومعادٍ، فمن غير المقبول مثًا أن أدين 
التدخات االيرانية في اليمن، وأدافع 
وأش��رع��ن في الوقت ذات��ه للتدخات 
التركية والقطرية واالمريكية والعكس.. 
وصدقوني وب��دون زع��ل إنني أشعر 
بالحسرة وأنا أشاهد علماء يمن االيمان 
والحكمة يلزمون الصمت أمام ماتقوم 
به طائرات أمريكا بدون طيار من قتل 
وإره��اب للمواطنين، في الوقت الذي 
يتسابق فيه هؤالء على إصدار فتاوى 

يستبيحون بها دماء اخوانهم اليمنيين.
ال ل��ل��وص��اي��ة، ال الن��ت��ه��اك السيادة 
ال��وط��ن��ي��ة.. ول��ت��ظ��ل قلوبنا تخفق 
بحب اليمن وتعزف سيمفونية الوالء 
واإلخاص، مرددًة بعزيمة أمضى وإرادة 
ال تلين: »عشت إيماني وحبي أمميا.. 
ومسيري فوق دربي عربيا.. وسيبقى 
نبض قلبي يمنيا.. لن ترى الدنيا على 

أرضي وصيا«.

أحمد مهدي سالم

سأتناول في عمودي هذا حكمة من حكم الزعيم قالها قبل 
سنوات، محذرًا من مخاطر »سياسة الباب المخلوع« والذي 
تُعتبر بمثابة رؤية سياسية وفكرية واقتصادية عظيمة، 
حذر من مخاطرها على غالبية الدول واألنظمة المنتهجة سياسات 
»الليبرالية المحدثة«.. عدد من العلماء والمفكرين من أمثال »جون 
غراي« أستاذ الفكر األوروبي بجامعة لندن للعلوم االقتصادية الذي 
كتب بحسب »هورست افهميا« في الصحيفة األلمانية »دي فيلت« 
قائًا: بالحرف الواحد: »إن الليبرالية المحدثة ستلحق بالماركسية 
لتحتل مكانها المناسب في متحف األفكار الوهمية »utopia« أي 
اليوتوبيا � التي لفظها التاريخ، وكذا من أمثال »داني رودريك« أستاذ 
االقتصاد في جامعة »هارفارد« األمريكية الذي قال مؤكدًا: »إن األولى 
التخلي ُكّليًة عن الليبرالية المحدثة »راجع كتاب: )اقتصاد يغدق فقرًا 
ل� »هورست افهيلد« إصدار عالم المعرفة رقم 335 � يناير 2007م- 
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لسنا هنا بصدد الخوض في تعريف وتحليل النموذج الليبرالي 
المحدث الذي تميز عن غيره بنظرية تحرير السوق العالمية من كل 
القيود والقواعد، والذي يعتبر تدفق االستثمارات األجنبية المكتسحة 
للدول من دون قيود أو قانون ميزته العظمى، فهذا من اختصاصات 
أساتذة العلوم السياسية واالقتصادية، ولكننا كإعاميين ملمين 
بعض الشيء بحقيقة مخاطر انفات تدفق االستثمارات األجنبية 
وخداعها في نهاية األمر للحكومات وال��دول، حريٌّ بنا أن نشير 
باعتزاز وتقدير إلى عظمة رؤى وأفكار وتعاليم الرئيس السابق/ 
علي عبداهلل صالح ، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وعلى رأسها تلك 
الرؤية التي تعني أنه »ال مندوحة من تقديم كافة التسهيات الازمة 
لتدفق االستثمارات األجنبية، ولكن ليس عن طريق سياسة الباب 
المخلوع« وذلك لننتبه بدورنا إلى أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في 
شباك الحقبة الجديدة من حقب »التجارة الحرة« التي هي آخر حقبة 
ل�»الليبرالية المحدثة« أثناء تعاملنا مع سياسة تدفق االستثمارات 
األجنبية، بحيث نربك أجيالنا القادمة عندما تجد نفسها عاجزة 
عن الحصول على أية خيارات اقتصادية تناسبها، وباألصح تجنبها 

إرهاصات كوارث »تحرير التجارة« في المستقبل. 
ويجدر بنا هنا االستئناس بما توصل إليه »هورست افهيلد« مؤلف 
الكتاب المشار إليه آنفًا من تحليل دفع به إلى إطاق تحذيره القائل: 
ر اقتصاديات العالم على خيارات  »من هنا ال مندوحة من أن تتوفَّ

يمكن لها أن تأخذ منها الخيار الذي يناسبها«. 
إن وجود هذه الخيارات أمر حياتي بالنسبة إلى كل واحدة من هذه 
االقتصاديات، بيد أن وجود سوق عالمية منفتحة على العالم أجمع با 
توجيه حكومي وبا أي »حواجز تجارية« ال يترك لهذه االقتصاديات 
أي خيارات تُذكر، وتقع مسؤولية هذه الظاهرة المدمرة على عاتق 
الليبرالية المتزمتة با أدنى شك. أ »نفس المصدر السابق ص 214«.

 إقبال علي عبداهلل

يا له من فشل!!
ي���وم الجمعة ال��ت��ي م��ض��ت أك��دت 
وزارة الداخلية للشعب حصولها على 
معلومات عن تجمعات وتحركات لعناصر 
إرهابية، وأنه تم اكتشاف مخططات إرهابية 
لمهاجمة مواقع عسكرية وأمنية بالبيضاء 
وعدد من المناطق، وطمأنت الجميع أن أجهزة 
األمن قادرة على التعامل مع كل االحتماالت 
اإلرهابية.. وأنها قد رفعت درج��ة التأهب، 
واالستعداد، واليقظة، والجاهزية، وسترد بقوة 

وحزم!
ه��ذا ال��ك��ام ق��رأن��اه ي��وم الجمعة.. وفي 
اليوم الثاني، يوم السبت، صبح إرهابيون 
نقطة أمنية في رداع بهجوم وقتلوا 3 جنود 
وأصابوا 6، وفي نفس اليوم أغتيل مدير 
شعبة استخبارات عسكرية في المكا من قبل 
إرهابيين راكبين دراجة نارية، وما أدراك ما 
الدرجات النارية، وفي نفس اليوم أيضا هاجم 
إرهابيون نقطة عسكرية في مأرب وأصابوا 4 
جنود.. وزارة الداخلية أكدت أن لديها معلومات 
عن تجمعات وتحركات إرهابية، وأن لدى 
أجهزتها يقظة، وتأهب، واستعداد، وجاهزية، 
وقدرة للرد بقوة وحزم، وبمقابل هذه العنترية 
تمكن اإلرهابيون من قتل ضابط رفيع الرتبة، 
و3 جنود، وإصابة 10 آخرين في يوم واحد، 

وبسهولة.   
 إن هذا الفشل الذي جعل اإلرهابيين يحققون 
أهدافهم في يوم واحد، رغم توافر المعلومات 
عنها، ورغم كشف مخططات تنفيذها، يدلك 
على أن وزارة الداخلية ليست مشغولة كفاية 
بقضية األم��ن، وه��ذا الفشل أيضا جزء من 
الفشل العام لهذه الحكومة، ومظهر من مظاهر 
موتها البطيء، الذي ببطئه تتراكم المشكات 
كل يوم وتتعقد، وأطراف هذه الحكومة يرون 
ذلك بعيونهم، بينما ال يبدو أن لديهم إرادة في 
تغييرها رغم أن الحاجة إلى ذلك باتت ملحة.  

قبل عشرين يوما كلفت الحكومة ثاث 
وزارات: وزارت��ا الداخلية وال��دف��اع تكلفان 
بالقبض على مخربي الكهرباء ومفجري النفط 
وإحالتهم إلى القضاء لينالوا »  أقصى العقوبات 
الرادعة«  خال مدة أقصاها أسبوع.. وزيادة 
في التنكيل بهم، كلفت الحكومة وزارة اإلعام 
بنشر أسماء وصور »المطلوبين للعدالة« على 
المأل.. والمهمة ليست عسيرة، ومع ذلك لم 
يقم المكلفون بشيء منها، ولم تسأل المكلفة 
المكلفين.. عنترية في الهواء وعلى الورق 
فقط، بينما الحكومة تعرف أسماء وعناوين 
مخربي الكهرباء ومفجري أنابيب النفط، وقد 
ذكرت الحكومة ذلك مرة بعد مرة منذ عام 
ويزيد، وال نعتقد أن ذاكرتها رديئة إلى درجة 
نسيان أسماء ذكرتها للمواطنين،مثل الضمن، 
النعاج، الحويك، الشبواني، صنعوان، كعان، 
مقشد، م��دراج، معراد، دهيبيل، سامري، 
شاهري، زايدي، ناقصي، وأسماء أخرى ذكرت 
أصحابها وبا صور.. كما أن عناوينهم البريدية 
تعرفها الحكومة أيضا.. جمهورية عبيدة، 
مدينة آل شبوان، حي الوادي، شارع مدغل، 

جوار محل  الدماشقة، ص. ب- فرضة نهم.  

بدون زعل

> عبدالفتاح علي البنوس


