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< عندم ��ا تتورط بع ��ض القوى السياس ��ية
في التآمر على وحدة الوطن بس ��بب عش ��قها
للس ��لطة ورغبتها الخاصة ف ��ي نهب مقدرات
البالد والعباد واالس ��تحواذ على كل خي ��رات المكونات
الجغرافية والبش ��رية للدولة يأتي عليه ��ا الدهر بالذل
والقهر وتخس ��ر كل ش ��يء ،وعندها فق ��ط تعض على
أصاب ��ع الندم ،وتظه ��ر لديها المعرف ��ة والحقائق التي
تجاهلتها عندما عقدت أحالفها العدوانية في س ��بيل
اسقاط الشرعية الدستورية والوصول الى السلطة دون
الرغبة الحقيقية للشعب وعبر خنق الديمقراطية وقتل
الحياة السياسية والتعددية الحزبية والرفض المطلق
للتداول السلمي للسلطة عبر االنتخابات الديمقراطية
من خ�ل�ال صناديق االقت ��راع الحر والمباش ��ر واإلصرار
المطلق على االنقالب الفاجر على الشرعية الدستورية.
إن القوى السياس ��ية التي تحالفت في بداية 2011م
من أجل اسقاط الشرعية الدستورية وعقدت األحالف
التآمرية في ذلك الحين مع قوى الشر والعدوان والفجور

األمي ��ر لميكي ��ا فيللي « الغاي ��ة تبرر
لم تفكر اال ف ��ي كيفية تحقيق غايتها
الوس ��يلة» وأصب ��ح في لحظ ��ة معينة
الغوغائية وهي الوصول الى السلطة بأية
الكتاب المقدس بالنس ��بة لتلك القوى
وسيلة مهما كانت تلك الوسيلة فاجرة
الفاجرة ،األمر ال ��ذي أحدث الفزع في
وضد الدين والوطن واالنس ��انية ،وألن
أوس ��اط البس ��طاء من الناس وأصحاب
هذا هو التفكير الشيطاني الذي سيطر
المنافع الذاتية ،أما أح ��رار اليمن فلم
على تلك القوى ،فقد دفعها الى التحالف
يكن همه ��م غير الحف ��اظ على يمن
مع أل ��د أعدائها وأش ��دهم خطرًا على
قوي واحد وموحد قادر ومقتدر على
مس ��تقبل تلك القوى ،وأظهرت للعالم
تأمي ��ن مس ��تقبل االجيال ول ��م تؤثر
أن ذل ��ك التحالف ف ��ي غاية االنس ��جام
تلك العاصفة ف ��ي مبادئهم وقيمهم
واالندم ��اج واالئت�ل�اف ،وكان العالم في
ووالئهم لله ثم للوطن على االطالق.
تلك اللحظة ال ينظر بعينين وال يسمع
بأذنين فاستغلت تلك القوى المدعومة
العثربي
د.علي
إن اللحظة الحالكة التي مر بها اليمن
من خ ��ارج البالد تل ��ك الفرصة وأصرت
في 2011م عندما ظهر ذلك التحالف
االجنبي
على تعريض الوطن لالحتالل
العدواني ،لم يج ��د الوطن من يصمد
في س ��بيل الوص ��ول الى غايته ��ا الش ��يطانية ،فإنها لم أمام تلك العاصفة الهوجاء غير الشرفاء الذين أدركوا أن
تحترم الهيئة الناخبة ولم تعر القيم والمبادئ الدينية ذلك التحالف الهمجي ضد اليمن لم يكن داخليًا فحسب
واالنس ��انية أي اهتم ��ام ،ولم يك ��ن أمامه ��ا غير كتاب وإنما مدع ��وم من القوى الحاقدة عل ��ى اليمن من خارج

حدوده� �ا ،لذلك فق ��د تعامل الحكماء والنب�ل�اء مع هذه
العاصفة بعين الحكمة وروح الموضوعية وقوة الوالء لله
ثم للوطن ،األمر الذي جعل الشرفاء يتجاوزون العاصفة
ويحافظون على وحدة اليمن.
إن ما ح ��دث بعد تل ��ك العاصف ��ة بين ق ��وى التحالف
والعدوان ش ��يء مهول من النهم والجش ��ع ث ��م العودة
الى سياس ��ة التصفية الجس ��دية واالنتقام الذي تجاوز
كل القيم ،وأصبحت اليوم تلك القوى تصر على تمزيق
الوطن وتظهر خط ��ورة تلك التحالفات الهمجية ،ولما
عادت عاصفة الخطر عل ��ى الوحدة الوطنية من جديد
لم يجد الوطن غير أولئك الشرفاء والنبالء الذين أرسوا
التقالي ��د الديمقراطي ��ة وثبت ��وا مبدأ التداول الس ��لمي
للس ��لطة ليقولوا ال وألف ال لقوى التآم ��ر والعدوان على
وحدة األرض والدولة واالنسان اليمني ،أما أولئك الذين
نس ��جوا خي ��وط المؤام ��رة فق ��د فضحهم الل ��ه وخاب
مس ��عاهم الفاجر وه ��م اآلن يعضون أيديه ��م ،ألنهم
خسروا رضا الله ثم الشعب.

اليمن والنفق المظلم
با تنجلي ياليل...
ْثم قال ( بوأمجد) متى يا ليل ( صنعاء) تنجلي؟
يا مطـــولك يا ليل ما شي خير جاء منك سلي
ما غيرها غــدره وكدره والفتن أمشمــرات
يوم الكواكب اختفت هي والنجوم الزاهرات
با تنجلي يا ليل غصبًا والحوادث دائرات
***
ما عذر لك يا ليل ال شفت الزواهــــر تعتلي
كبد السماء با تنجلي ،ال ساسها ( احمد علي)
والصبح قادم با يخليها الحقائق سافــرات
واللي مغطى با ِّ
تبينــــه العيون الساهرات
با تنجلي يا ليل غصبًا والحوادث دائرات
***
ّ
عدت ثالث أسنين وقدهم قحمشوا كل ما يلي
َ
والظلم ناشوفه قرح والجهاله خلت العاقل بلي
واألمــن قدهو منفلت أما األمور أمبعثرات
ّ
والصبر ال جـاوز حدوده با يبز الجائرات
با تنجلي يا ليل غصبًا والحوادث دائرات
***
لما صبرنا قالوا التمديد قادم والمراحل بالدلي
هم طعموا الحالي وطمعوا في كراسي الدندلي
قلنا لهم  :خلوا الهباله ال تزيدوا العاثرات
حسب للعابرات
َمن قال با يمدد لحكمه ما ِ
با تنجلي يا ليل غصبًا والحوادث دائرات
***
ّ
وختامها صلوا على المختار أحمد يا هلي
َ
َّ
لي َّزول الباطل وخلى الحــــق دايم معتلي
ِّ
بعداد ما الماطر هما وعداد طش القاطرات
وعـداد ما ضاءت ليالينا بنور النيـــــرات
با تنجلي يا ليل غصبًا والحوادث دائرات

< اليكاد يمر يوم أو حتى س ��اعة -مع
األسف واأللم الشديد -دون أن نشاهد أو
نسمع عبر األجهزة اإلعالمية المختلفة
عن انفالت أمني وقتل وتخري ��ب هنا وهناك في
أنحاء الوط ��ن وهو أمر ال يش ��ير فق ��ط بل يؤكد
أن اليمن ف ��ي طريقها الى النف ��ق المظلم ،ولعل
االنفالت األمني الذي يزداد يومًا بعد يوم ويحصد
العشرات من أبناء قواتنا المسلحة واألمن االبطال
وفي ظل عجز واضح ومتعم ��د من قبل حكومة
الوفاق التي تشكلت برئاسة محمد سالم باسندوة
عقب التوقيع عل ��ى المب ��ادرة الخليجية وآليتها
التنفيذي ��ة المزمن ��ة م ��ن قب ��ل األطراف السياس ��ية
وفي المقدمة المؤتمر الش ��عبي الع ��ام وأحزاب اللقاء
المشترك التي افتعلت أزمة العام 2011م التي حاولت
االنقالب على الشرعية الدستورية واختطاف السلطة
بقوة السالح ،غير أن المبادرة التي بادر الى صياغتها
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق
ورئيس المؤتمر الشعبي العام بهدف تجنيب الوطن
كارث ��ة الحرب األهلي ��ة التي كانت مليش ��يات االخوان
المس ��لمين التابعة لحزب االصالح مستعدة لخوضها
وجر البالد الى كارثة ..فاستطاع الزعيم علي عبدالله
خالل صياغته المبادرة
صالح أن يفوت عليهم ذلك من ً
وتنازله سلميًا عن السلطة ،فبدال من أن تنفذ أحزاب
المش ��ترك -التي تقاد من قبل ح ��زب االصالح -كل ما
وعدت به وم ��ا جاءت ب ��ه المبادرة الخليجي ��ة نجد أن
األوضاع تزداد سوءًا والمبادرة وآليتها التنفيذية ضرب

قلة أولئك الذين يستحقون االحترام
من أج����ل القي����م والمبادئ المتمس����ك
بها ..وقلة أولئك الذين يملكون قدرة
الصم����ود بتل����ك المب����ادئ والقيم ال����ى اللحظة
الحاسمة ...لحظة تحدي االستعمار الحديث
وهواالستعماربالفراغ السياسي هذه الخاطرة
تملكتن����ي وأنا أق����رأ التقرير الخ����اص بمبعوث
األمي����ن الع����ام لألم����م المتح����دة وه����و يحمل
مخرجات ما سمي بالحوار الوطني مع احترامي
وتقديري لكل من شارك في هذا المؤتمر فهم
أبناء اليمن السعيد.
ولك����ن دعون����ا نتفق بأن����ه ال يمك����ن اعتبار
الحوار الوطني الذي تم تنظيمه برعاية أممية
كإحدى مخرج����ات المب����ادرة الخليجية كآلية
فعالة لتحقيق التوافق الوطني وتسوية القضايا
الخالفية ،تحت وط����أة التحديات المتصاعدة
والتناقض����ات الهيكلي����ة بي����ن رؤى األط����راف
الرئيس����ية ،بما يجعل م����ا آل اليه ه����ذا الحوار
بين مطرق����ة االنهيار وس����ندان الفش����ل قبل
البداية  ....نتيجة مقاطعة أطراف رئيس����ية،
أو اإلخفاق في تسوية القضايا الخالفية بصورة
متوازنة ومس����تديمة ،في ظل اتس����اع نطاق
التباين����ات حول كيفية تحقي����ق ذلك ،ورفض
مختلف األطراف تقديم تنازالت للوصول إلى
التوافق المستعصي على الحدوث مقابل حزب
كبير مثل المؤتمر الشعبي العام مازال يقدم
التنازل تلو التن����ازل نتيجة للثنائيات الغامضة
والصراع����ات الحاكم����ة للمش����هد السياس����ي
ويكمن الدافع الرئيس����ي خلف تنظيم الحوار
الوطني -من وجهة نظري -في تعزيز الفراغ
السياس����ي  ...نع����م الف����راغ السياس����ي  ،تحت
مس����ميات نقف خائفين مبهورين من تناولها
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إقبال علي عبداهلل
بها عرض الحائط ..ومارس ��ت أحزاب المشترك عبر
وزرائها في حكومة الوفاق ّ
جر البالد وفي زمن قياسي
الى كارث ��ة أمنية واقتصادي ��ة واجتماعية بمعنى جر
البالد إلى نفق مظلم كما هو واض ��ح وملموس اليوم..
إننا ال نتش ��اءم بل ننقل الحقيقة التي سنجد أنفسنا في
مربعها إذا لم تتحرك القيادة السياسية وبشكل سريع
وحاسم وتعمل على انقاذ البالد والعباد من هذا النفق
المظلم الذي نحن في مشارف أبوابه ..فالحوار الوطني
ليس وح ��ده الحل بع ��د أن وصل الى طرق مس ��دودة
ومتشعبة خاصة بعد أن بدأت الجماعات داخل الحوار
الى المس ��اس بالثوابت الوطنية وأبرزها ثابت الوحدة
العظيمة ومحاولة إعادة تقس ��يم الوطن وتشطيره
والعودة بالبالد الى ما قبل مايو 1990م دون اإلدراك
أن الوحدة خط أحمر ال يمكن تجاوزه وتجاوز الماليين
من أبناء شعبنا في الشمال والجنوب المتمسكين بمنجز
الوحدة المباركة.

"أيزنهاور"
ومخطط الفراغ
السياسي
بطريقة بعيدة عن كل القي����م والمبادئ التي
تحملها هذه المسميات تحت مسمى التنافس
االنتخابي ،التعديالت الدس����تورية ،المطالب
االنفصالي����ة ،العالق����ات المدنية العس����كرية،
وانتشار الميليشيات المسلحة التابعة للقبائل..
وهذا يعود بنا الى منتصف الخمس����ينيات من
الق����رن العش����رين ،بعد ج��ل�اء االس����تعمار في
المنطقة العربية وقتها ،حيث تبنت السياسة
الخارجية األمريكية -حينذاك -نظرية جديدة
تنس����ب إلى صاحبها الرئيس االمريكي االسبق
أيزنه����اور ..ووف����ق ه����ذه النظري����ة (يخطط
أيزنهاور) بأن فراغ الدول الكبرى التي طردت
بالنضال وبالثورات العربية التي أجلت كل دول
االس����تعمار البد أن يمأل مكانها مستعمر آخر
خفي ال يفقه����ه العرب وهو الفراغ السياس����ي
الدائم والناعم ومحاولة إعادة الدور الذى كانت
تقوم به بريطانيا وفرنسا في المنطقة ،والعمل
على إبعاد "االتحاد السوفيتي" بجميع الطرق
عن الوطن العربي ...وقد تنبه وقتها المشروع
الناصري بقيادة الزعيم جمال عبدالناصرلهذا
المخطط األمريكي ولذلك فقد عملت الواليات
المتحدة على وضع العراقيل أمام الناصريين،
وعملت على إجهاضهم بوسائل شتى.

وعودة الى ما سبق ذكره ننبه الى خطورة االوضاع
من كل النواحي وإصرار حكومة الـ«باس ��ندوة» التي
ال تس ��ير الب�ل�اد إال من خ�ل�ال المس ��اعدات والمنح
الخارجية والتي تنهب دون اس ��تفادة الشعب الذي
تزداد معاناته كل يوم وتنذر بث ��ورة ..وكما يقول
المثل« :الفقر كافر».
ً
من هن ��ا نجد حكوم ��ة الوف ��اق بدال من تحس ��ين
معيشة الشعب وتوفير األمن واالستقرار والسكينة
االجتماعية وتوفير الخدمات الضرورية كالكهرباء
والمي ��اه والصح ��ة والتعلي ��م ،إضافة ال ��ى وضع حد
للفساد المالي واإلداري وحتى السياسي الذي تمارسه
الحكومة منذ تش ��كيلها أواخر الع ��ام 2011م ،حتى
أصبح الفساد جزءًا من النشاط اليومي للحكومة.
�ات االمني
ان االوض ��اع المأس ��اوية وخاصة االنف�ل َّ
المتردي والمعيش���ي ال طري���ق أمامها إال الس���ير
بالبالد إلى نفق مظلم ال يعلم اال الله سبحانه وتعالى
الى أين س ��يأخذنا ه ��ذا النف ��ق ،وأي مصير ينتظر
الش ��عب بعد أن عاش في ظل قي ��ادة الزعيم علي
عبدالله صالح س ��نوات طويلة االس ��تقرار واالمان
وتحس ��ين الخدمات العامة ،والتي جعلت المواطن
يعيش مرفوع الرأس أمام شعوب العالم ..سنوات
تحققت خاللها منجزات سبقت الزمن وجعلت اليمن
بوحدته المبارك ��ة رقمًا صعبًا والعال ��م كله ينظر
اليها بكل تقدير واحترام.
ختامًا أقول وأؤكد إننا في الطريق الى النفق المظلم..

زعفران علي المهنأ

وما أشبه البارحة باليوم فما يحدث في داخل
يمنن����ا الغالي خالل هذه األي����ام ..والدور الذي
دأب عليه تنظيم «االخوان» خالل الس����نوات
الماضية لتحقيق الهدف األمريكي وهو «فراغ
سياس����ي » ،وقد فطن الزعيم عل����ي عبدالله
وأدار
صالح لهذه اللعبة في السنوات السابقة ًّ
معهم حربًا ناعمة لم نحس بها ولم تنفجر إال
بقيام ما أسموه بثورة الش����باب باسم الشباب
اليمن����ي المظل����وم وإدخاله����م للبل����د بأزم����ة
سياسية.
لكن ف����ي غياب البديل الجاه����ز والقوي كان
صمود القواعد الشعبية الى جانب حنكة ودهاء
الزعي����م علي عبدالل����ه صالح هو م����ا دفعهم
لقبول المب����ادرة عل����ى مض����ض ...لندخل في
لعب����ة ف����راغ سياس����ي ...آخر تحت مس����ميات
عدي����دة ت����ارة باس����م الح����وار ،وت����ارة أخرى
االنتخابات الرئاس����ية ،وتارة ببعض الظواهر
من زواج الصغيرات ،وتمكين المرأة سياسيًا،
متجاهلين أن المرأة اليمنية هي رائدة العمل
السياسي ومنتجته،أوبتكوين األحزاب الناشئة
المحسوبة على ما أسمي بمخرجات الثورة وهي
غير جاهزة شعبيًا من حيث الرصيد الشعبي،
والقواعد عل����ى األرض ..ل����ذا أرى بأنها أحزاب

المواطن النزيه المخلص يفرض احترامه على الجميع

زاوية حــارة
فيصل الصوفي

َ
ِلم ال تريد القبض
على المخربين؟
منذ بداية ع ��ام الناس هذا وحتى ش ��هر اغس ��طس
الماض ��ي ،احصت وزارة الداخلية ع ��دد التفجيرات التي
تعرضت له ��ا أنابيب النف ��ط وع ��دد المفجرين ،ووصل
الرقم إل ��ى  29تفجي� �رًا ،و 50مفجرًا معروفًا باالس ��م والعنوان،
وعدد آخر مجه ��ول ،أما عدد المرات الت ��ي خبطت فيها خطوط
نقل الكهرباء وأخرجت محطة مارب من الخدمة ،وأدخلت البالد في
ظالم ،فأكثر من ذلك بكثير ،والخابطون أيضًا معروفون باالس ��م
والعنوان ،حتى أن بعضًا منهم يبلغ الحكومة أنه سيقوم يوم كذا
بضرب الكهرب ��اء ،ولكن الحكومة لم تقبض عل ��ى مفجر أو خابط
أو حابل أو نابل.
تق ��ول إنها ال تريد الدخول م ��ع القبائل في مش ��اكل ..وإذا كان
األمر كذلك فما قيمة القرارات التي تتخذها في االجتماعات التي
كان آخرها أمس؟ ال ��كالم عن مالحقة المخربين وضبطهم ،وعن
االجراءات الحاسمة والتعامل الصارم موجه فقط للمواطنين ،أما
المفجرون والخابطون فلهم طول السالمة ودوام الخبط والتفجير.
والحكومة تحصي خسائرها جراء ضرب الكهرباء وانابيب النفط،
وتنس ��ى الخاس ��رين الحقيقيين اآلخرين ،وهم المواطن في بيته
وفي متجره وفي ورش ��ته وف ��ي مصنعه وفي وفي وف ��ي ..مدير
مؤسسة الكهرباء قدر الخسارة الناتجة عن قيام عوشان بتفجير
البرج  425بخمسة ماليين دوالر ،ونحن نصدقه ،وهذه خسارة
الحكومة ،فكم خسارة المواطنين واالقتصاد الوطني ًمن انقطاع
الكهرباء منذ عشية الخميس الماضي إلى مساء أمس مثال؟
وما دمنا متفقين أن الخس ��ارة كبيرة ،وأن واحدًا اسمه عوشان
ألحق بالحكومة خمسة ماليين دوالر في تفجير برج كهرباء واحد،
فلماذا ال تالحق الحكومة المخربين وتقبض عليهم ،وتصدق في
كالمها الذي تسمعناه في االسبوع مرتين؟
هل تخشى الحكومة من شيء أم هي عاجزة حتى عن القبض على
مخرب مع ��روف الهوية والعنوان؟ نخش ��ى أن طرفًا في الحكومة
ال يريد ذلك ..طرف يريد االبقاء على اس ��طورة "النظام السابق"
وراء التخريب ..ولذل ��ك ال يريد القبض على المخربين الحقيقيين
ألن القب ��ض عليهم ومحاكمتهم محاكمات علنية ،وكش ��ف ذلك
للرأي العام س ��وف يبطل تلك االس ��طورة ويظهر من يقف وراء
التخريب ..إن وزارتي الداخلية والكهرباء تذكران اس ��ماء مخربي
الكهرباء والمنش ��آت النفطي ��ة ،لكنهما ال تش ��يران إلى هوياتهم
السياسية ليعرف الناس إلى أي األحزاب ينتمون.
المخربون معروفون ،يقولون للحكومة نحن سنفجر وسنخبط
إذا لم يخرج السجين الفالني من الس ��جن ،أو إذا لم توظفوا عيالنا،
أو إذا لم تطلقوا رواتبنا ،أو إذا لم تجندونا في الجيش ،والحكومة ال
تصغي لهم ،وفي الوقت نفس ��ه ال تمنعهم عن التفجير والخبط،
جيد أن الحكومة ال تستجيب البتزاز المفجرين ،لكن لماذا تتركهم
ينف ��ذون وعوده ��م وتهديداته ��م بمعرفتها؟ ولم ��اذا تصرف
لمش ��ايخ "بدل حماية" أو ما سماه س ��ميع ،نظير "جهودهم في
تأمين ابراج كهرباء مأرب الغازية ومقارعة االشرار"؟!

"معلقة م����ا بي����ن الس����ماء واالرض " ،ليس لها
جذع يسندها وال جذور تربطها باألرض ..مع
تقديري وإيماني بأن مجملها قد تكون كيانات
فكري����ة رائعة ،و كوادره����ا التنظيرية مثقفة
ولها أبعاد وطنية تخدم الشباب الصاعد بقوة
نحو صناعة القرار  ،وهذا يرجع لغياب القدوة
والخبرة المتبينة لمثل هذه التكوينات ،الذين
وقعوا تحت إستعمارالفراغ السياسي بدعوى
النظرة الضيق����ة والمصال����ح االقتصادية التي
غالبًا ما تكون تحت قبة الفساد.
فمتى س����نفطن بأننا تحت اس����تعمار جديد
أسمه الفراغ السياس����ي الذي يفرخ لنا كل يوم
أس����ماء أخ����رى وأقنعة جديدة وه����م يحملون
مظلة كبي����رة كبيرة كبيرة بق����در امتداد مد
البصر تجد تحتها الحكم الرشيد ،والشفافية،
والفساد ،وتمكين المرأة  ....وفترات انتقالية
رئاس����ية ،وبرلمانية ،وانش����قاقات في الجيش
...وتصدع في االسرة الواحدة ليتصدع الشارع
.....الخ  .....لك الله يااااااأيزنهاور.
هو  :لله درك يا ليلة السادس والعشرين من
سبتمبر كانت ليلة عرسنا
هي :تمر بي ليلة السادس والعشرين ذكرى
قدزانت بها ليالي عمري
زفتني لزوجي حبيبي وه����ي حبيبتي الكبرى
تحتضن أسرتي وأحبتي
عشت بها بزحمة األناشيد وهي الفرح الذي
يمضي بي الى المستقبل
واليوم تمربي و ياليتني لم أدر عن اآلتي وما
يخفي ألملم عزم أسئلتي
وأكفكف الدمع وما يخفي

