
حال��ة الب��اد الت��ي نعيش��ها الي��وم 
وتحديدًا منذ األزمة المفتعلة والممولة 
من الخارج عام 2011م، دفعت العباد 
وأقصد غالبيتهم الى القول »بلغ الس��يل الزبى«، 
ليت بحكومة 

ُ
»الله يستر على هذه الباد التي ابت

فاشلة مع سبق اإلصرار والترصد«..
إن الحالة التي وصلنا اليها اليوم من فقر وظام 
وتدهور أمني غير مس��بوق وانهيار اقتصادي 
مخي��ف دف��ع باالش��قاء واالصدق��اء وصناديق 
الدعم ال��ى التراجع ع��ن دعم حكوم��ة الوفاق 
الت��ي حاول��ت االيه��ام والكذب عل��ى المجتمع 
الدول��ي واالقليم��ي بأنها تمر ما بع��د التوقيع 

على المب��ادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية المزمنة التي 
أعقبتها تسليم الس��لطة س��لميًا- تمر بمرحلة انتقالية 
لتجاوز األزم��ة وتداعيتها والخ��روج بالب��اد والعباد الى 
بر األمان.. هذا االيهام الكاذب والذي تتس��ع دائرته يومًا 
بعد يوم يدفعنا ومعنا الجميع الى التأكيد بأننا نسير الى 
الهاوية عبر نفق مظلم ان لم نكن قد ولجنا فيه.. واألمر كله 
ببساطة ال يتحمله المواطن المغلوب على أمره، بل تتحمله 
»الوفاق«  سياس��ة خاطئة تنتهجها حكومة ما تس��مى ب�
سياس��ة تنفيذية واضحة ومكش��وفة يرسمها ويخطط 
لها عناصر ال تريد األمن واالستقرار للباد، بل ومنذ اليوم 
األول الفتعال األزمة كشرت عن أنيابها في االستياء غير 

المشروع على السلطة التي انتخبها الشعب عبر صناديق 
االقتراع التي شهد بديمقراطيتها ونزاهتها االعداء قبل 
عرف بجماعة 

ُ
االصدقاء.. والغرب قبل الش��رق.. عناص��ر ت

»االخوان« الممثلين في حزب »االصاح« الذي وبعد انقابه 
على الشرعية الدستورية يسعى اليوم الى القضاء على كل 
المنجزات العماقة التي تحقق��ت في ظل حكومة المؤتمر 
الشعبي العام وأبرزها األمن واالستقرار والسكينة وتوفير 
الخدمات األساسية والضرورية للمواطنين مثل الكهرباء 

والمياه والصحة والتعليم والعيش الكريم.
أعرف جي��دًا أن الحديث في هذا الجان��ب طويل ومعقد 
خاصة وأننا وصلنا الى حال »بلغ الس��يل الزب��ى«.. فالوطن 

يعيش في ظام بفعل فاع��ل تعرفه جيدًا حكومة الوفاق 
بل تدعمه وتموله لضرب خطوط الكهرباء وتشجعه على 
الفساد الذي تجاوز حدوده.. ولعل بيان االتحاد األوروبي 
عقب اجتماعه األخير األسبوع المنصرم أصدق في ما نقوله 
نحن أبناء اليمن حيث أعرب االتحاد وبلغة شديدة اللهجة 
عن قلقه الش��ديد من الوضع األمني الهش الذي تعيش��ه 
اليمن حيث حذر بيان االتحاد األوروبي من خطورة تمويل 
االرهابيين عبر دفع الفدية مطالبًا الحد من فساد حكومة 
الوفاق التي يرأس��ها باس��ندوة.. التي اعترفت بنفس��ها 
ومعها أحزاب اللقاء المشترك بفشلها وبعدها ولت هاربة 
الى الخارج بحجة قضاء اج��ازة عيد األضحى المبارك تاركة 
الباد والعباد في أزمة أمنية ش��ديدة الخطورة وتدهور 
اقتصادي ال يرحم أحدًا وانعدام ف��ي الخدمات الضرورية 
التي يعاني منه��ا المواطنون ظل صم��ت وتجاهل متعمد 
من الحكومة وكأن األمر ال يعنيها بل كان الشيء األهم لدى 
أجندتها ونشاطها منذ أن تشكلت وفق المبادرة الخليجية 
هو نهب خزينة الدولة من خال نهب األموال والمساعدات 
التي تقدمه��ا الدول المانح��ة الى جانب م��ا تقدمه الدولة 

الشقيقة المجاورة..
أصبح األمر اليوم غير مقبول والس��كوت عليه جريمة ال 
غتفر وأصبحت المحاس��بة مطلب الناس جميعًا وكذلك 

ُ
ت

العال��م.. وأصب��ح الجيش واألمن ف��ي بادنا أس��ودًا بدون 
مخالب..؟!
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المؤتمر الشعبي ..  إرادة شعبية لحماية الوحدة 

خطورة الهجمات  إقبال علي عبداهلل
الجوية األمريكية

ال تزال الهجمات الجوي��ة بالطائرات من دون 
طيار التي تشنها الواليات المتحدة األمريكية 
على من تسميهم " القاعدة " في بادنا، في تواٍل 
وتصاعد يثير قلق المواطنين ويقض مضاجعهم ، إذ ال 
يمر أسبوع إال ونسمع عن قصف لطائرات الموت التي ال 

تفرق بين المواطن وبين من يقصده مرسلها. 
وإذا كانت هذه الهجمات الجوية تس��تخدم " القنابل 
الذكية " عندما تستهدف سيارة أو مجموعة صغيرة 
ممن يسمون باإلرهابيين ، كما يقال ، فإنه ال ُيستبعد أن 
تستخدم أمريكا قنابل أخطر من تلك التي تستخدمها 
طائراتها في حالة استهدافها مجاميع في جبل أو واٍد 
ألن تاري��خ حروبها الجوي��ة حفل بالعديد م��ن جرائم 
الحرب التي رصدتها األحداث وش��هدتها المواجهات 
منذ مطل��ع الثمانيني��ات إلى يومن��ا ه��ذا، ناهيك عن 
استخدامها القنبلة الذرية في قصفها ل�" هيروشيما" 
أبان الحرب العالمية الثانية . فمن يدري أنها استخدمت 
هذا النوع من القنابل في هجماتها التي تخلف ضحايا كثر 
على مس��توى أكبر من ش��عاع القنابل المفجرة ، ألننا ال 
نملك اإلمكانات واألجهزة الراصدة لتأثير هذه الهجمة 
الجوية أو تلك . كما ال نس��تبعد أن تتمادى أمريكا في 
 » U238 غيها وتجرب استخدام »اليورانيوم المنضب
كما استخدمته في حربها ضد العراق ، وحربها الجوية 
في البلقان ، ولك��م أن تتصوروا أع��داد الضحايا الذين 
سيس��قطون من جراء هذه القنابل الفتاك��ة والمحرمة 

دوليًا.
وللتذكي��ر ، نق��ول أن " كوس��وفا" ال تزال إل��ى يومنا 
ه��ذا يعان��ي مواطنوه��ا م��ن الس��رطان ، وان ع��دد 
المصابين ال يزال في ارتفاع . ونستشهد هنا بتصريح 
للطبيب الكوسوفي " س��رباك"  في المركز الصحي في 
كوسوفسكا ميتروفيتس��ا  خصه قناة "روسيا اليوم " 
قبل أش��هر ، قال فيه : )  في الس��نوات ال��� 12 األخيرة 
زاد ع��دد المرض��ى بالس��رطان 200 م��رة أما نس��بة 
الزيادة الس��نوية لمختلف أنواع السرطان فبلغت 2.4 
بالمائة(.. وال تعليق إضافي لدينا على هذا ، سوى القول 
: أن من سيتحمل مس��ؤولية ذلك في األخير هو رئيس 

الجمهورية وحكومتنا وكفى .

> لئن كانت القوى السياسية 
الت��ي أصيبت بجنون عش��ق 
السلطة قد تداعت وتحالفت 
ف��ي 2011م من أج��ل اس��قاط النظام 
وإلحاق الضرر الماحق بالوطن والمواطن 
وبالقيم الدينية والوطنية واالنسانية 
ومكارم االخاق فإن المؤتمر الش��عبي 
العام ال��ذي يمثل الس��واد األعظم من 
جماهير الش��عب ق��د أعل��ن اعتصامه 
بحبل الله المتين وقدم كل التنازالت في س��بيل حقن دماء أبناء اليمن والحفاظ 
على الشرعية الدستورية وعدم التفريط في السيادة الوطنية وصون الوحدة 
اليمنية، فكان ذلك االلتفاف الوطني الكبير الذي حمى الش��رعية الدس��تورية 
وأوصل الباد الى التداول السلمي للسلطة من خال االنتخابات الرئاسية المبكرة 
التي جرت في فبراير 2012م، ورسم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصاره 

ومؤازروه من جماهير الشعب أروع صور التضحية حقنًا للدماء وصونًا للسيادة 
الوطنية.

 إن المؤتم��ر الش��عبي الع��ام وحلف��اءه وأنص��اره ومؤازريه لم يكتف��وا بتلك 
التضحيات الكبرى في سبيل حماية الوحدة الوطنية، بل تجاوز محاوالت اإلقصاء 
التي تعرض لها أعضاؤه وحلفاؤه وأنصاره ومؤازروه لكي يمنع األعذار واألسباب 
التي كانت ومازالت تختلقها القوى السياسية المصابة بجنون عشق السلطة في 
طريق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقدم المؤتمر الش��عبي 
العام نموذجًا متميزًا في الحوار الوطني من خال رؤاه الوطنية التي لم تفرط في 
الثوابت الدينية والوطنية واالنسانية وتجاوز كل المعوقات المفتعلة وتسامى 

فوق كل الجراحات التي أحدثتها قوى الظام والجهل.
لقد برهن المؤتمر الشعبي العام من خال تضحياته الكبرى أن الوطن اليمني 
الواحد والموحد أعظم من كل شيء في الحياة الكونية، ولذلك رفض كل الدعوات 
االنش��طارية وقدم كل ما يمكن أن يك��ون نافعًا ومحافظًا عل��ى وحدة األرض 
واالنسان والدولة اليمنية القادرة والمقتدرة، وبذل في سبيل ذلك كل طاقاته 

وقدراته الفكرية والثقافية والعلمية وسخر كل شيء في سبيل حماية الوحدة 
اليمنية وعدم التفريط في السيادة الوطنية المطلقة، األمر الذي جعل جماهير 
الشعب كافة بكل مكوناتها السياسية تشعر بأن المؤتمر الشعبي العام لم يعد 
مجرد تنظيم شعبي سياسي فحسب، بل أصبح بتلك التضحيات الوطنية الكبرى 
التي حافظ بها على حقن دماء أبناء اليمن وصان الوحدة الوطنية وعزز السيادة 

المطلقة - إرادة شعبية تستمد قوتها من اإلرادة اإللهية التي ال غالب لها.
إن ما قدمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصاره ومؤازروه من أجل اليمن 
الواحد والموحد والقادر والمقتدر قد فاق تصورات السياس��يين والمفكرين 
وأصاب عشاق السلطة في مقتل وبرهن بأن المؤتمر الشعبي العام يمتلك رؤية 
بناء الدولة اليمنية الحديثة ويتجه صوب العزة والكرامة لكل أبناء اليمن الواحد 
الموحد، ولذلك فإننا نكرر النداء لكل شرفاء الوطن لاصطفاف الوطني الشامل 
الذي يمنع االنشطار والتمزق ويحمي الوحدة اليمنية ويقود الى استكمال بناء 
الدولة اليمنية الحديثة دولة العزة والشموخ التي يسود فيها الدستور والقانون 

على الكافة وتصان فيها الدماء واألعراض واألموال بإذن الله.

                            الفاشلون وشماعة »النظام السابق«

د.علي العثربي

> عيد سعيد مؤخرًا وإجازة سعيدة وكل عام والجميع بخير 
والوطن في أمن واستقرار.

إن المتأمل اليوم لس��ير االح��داث والمتغيرات في الس��احة 
المحلية ُيصاب باإلحباط ويداخله اليأس، ويش��عر بالحس��رة واألس��ى، 
ودائمًا السبب الرئيسي وراء هذه الحالة هو الفشل الذريع لحكومة الوفاق 
في إدارة شؤون الباد وعجزها التام عن تنفيذ جزء بسيط من برنامجها 
الحكوم��ي وخصوصًا فيم��ا يتعلق بالجوان��ب األمنية الت��ي أصبحت مثار 
النقاش في الش��ارع اليمني وفي مختلف األوساط السياس��ية والثقافية 
وحتى االجتماعية، كل هذا الفشل الذريع لهذه الحكومة الكسيحة رغم 
كل اإلمكانات التي منحت لها ورغم كل أوجه الدعم واإلسناد الذي حصلت 

عليه ولكن »فاقد الشيء ال يعطيه«.
ولع��ل م��ا يثي��ر االش��مئزاز الي��وم أن نس��مع تصريح��ات وتعليقات 
وتلميحات من قبل القوى التي تس��يطر على س��لطة الق��رار داخل هذه 
الحكومة تتهم من خالها النظام الس��ابق بالوقوف وراء فشلها وعجزها 
وتحميلها إياه مس��ؤولية س��وء إدارتها وضعفها وع��دم مصداقيتها 
وانعدام الحرص على المصلح��ة الوطنية بين أفرادها، القاعدة اقتحمت 
مقر المعس��كر المرابط في بلحاف بمحافظة شبوة وقتلت العشرات من 
الجنود.. على الفور توجه أصابع االتهام للنظام السابق، القاعدة اقتحمت 
مقر المنطقة العس��كرية الثانية بالمكا قالوا النظام السابق، العناصر 
التخريبي��ة قطعت الطريق ف��ي الحيم��ة أو أرحب أو نهم قال��وا النظام 
السابق، المخربون فجروا أنبوب النفط واعتدوا على أبراج الكهرباء قالوا 
النظام السابق، الحكومة لم تحصل على ثقة المانحين بسبب عشوائيتها 
وعملها االرتجالي وفسادها قالوا النظام السابق، اإلصاح.. علي محسن 

يس��عون لتدمير تعز وعس��كرة الحياة المدنية والحضارية فيها قالوا 
النظام الس��ابق، أوالد األحمر يقطعون الطريق في عمران ويختطفون 
المسافرين قالوا النظام السابق، الحكومة تعبث بالمال العام وتنفق مبالغ 
خيالية على سفريات وزرائها وتتصرف بجزٍء من االحتياطي النقدي قالوا 
النظام السابق، دراجات الموت والمسدسات التركية كاتمة الصوت تكتم 
أنفاس ضباط وقادة الجيش واألمن السياس��ي في عدد من المحافظات 
والمدن اليمنية وقالوا النظام الس��ابق، منتخبنا يخسر بالستة من قطر 
وقالوا النظام السابق، وزير المالية يقضي إجازة العيد في أمريكا في ظل 
سياس��ة مالية »عرجاء عوجاء« يقود بها الوزارة وقالوا النظام السابق، 
صالح ش��ميع يش��ارك في اليوم العالمي للطاقة والباد تغرق في الظام 
وهو الذي وعد باالس��تقالة إذا لم تتحسن أوضاع الكهرباء حتى منتصف 
العام الجاري وسط مناقصات وممارسات إفس��ادية لم تشهدها وزارة 

الكهرباء من قبل، وقالوا النظام السابق.
كلفوت يعتدي، هلفوت يخرب، كعان يعتدي وقالوا النظام الس��ابق، 
جن��ود يتظاهرون احتجاجًا عل��ى عدم صرف العاوات المس��تحقة لهم 
وقالوا النظام السابق، طائرات بدون طيار تسرح وتمرح في أجواء الباد، 
تقتل هنا وتقصف وتدمر هن��اك وقالوا النظام الس��ابق، تقوم الحكومة 
عبر القوى العسكرية والقبلية والحزبية المسيطرة عليها بحملة إقصاء 
واستهداف للكوادر الوطنية واستبدالها بكوادر حزبية وقبلية موالية 
له��ا وقالوا النظام الس��ابق، تقوم أطراف سياس��ية بمحاوالت إلفش��ال 
التسوية السياسية وإجهاض المبادرة الخليجية وآليتها وذلك من خال 
حرف مسار الحوار الوطني وفرض بعض القوانين والمقترحات التي تنسف 
المبادرة وتفرغ الحوار الوطني من محتواه ودائمًا ُيتهم النظام الس��ابق 

بالعرقلة.
يرفض علي محسن مستشار الرئيس تسليم موقع 
حديقة 21 مارس وقالوا النظام السابق، يتم تفكيك 
قوة الجيش اليمن��ي وتمزيقه تحت مس��مى الهيكلة 
وقال��وا النظ��ام الس��ابق، تعج��ز اللجن��ة العس��كرية 
والحكوم��ة والرئيس هادي ع��ن إخاء أحي��اء الحصبة 
وصوفان م��ن مليش��يات أوالد األحمر وقال��وا النظام 
الس��ابق، يتظاهر الطاب ف��ي هذه الجامع��ة أو تلك 
احتجاجًا على قرارات وممارس��ات تعس��فية مخالفة 
لألنظمة والقوانين وعلى الفور ُيتهم النظام الس��ابق 

بالوقوف ورائها.
بالله عليكم: ما عاقة النظام السابق، بكل ما سبق؟!. ما عاقة النظام 
السابق بفشل المنظومة الدفاعية للجيش اليمني وفشل وزارة الدفاع؟! 
وم��ا عاق��ة النظام الس��ابق بفش��ل وزارة الداخلي��ة وإغ��راق الباد في 
دوامة من الفوض��ى واإلنفات األمني؟! ما عاقة النظام الس��ابق بتكريم 
الرئيس هادي لرموز منظومة الفشل والعجز في الجيش واألمن، النظام 
م السلطة وطوى بذلك صفحات حكمه للباد، تاركًا لكم أيها 

ّ
السابق سل

العجزة والمأزومين الفرصة لمواصلة مس��يرة البن��اء والعطاء والتعمير، 
أيها الفاشلون: لقد عرفكم الشعب وانكش��ف المستور، وظهرتم على 
حقيقتكم، أنتم ضعفاء عاج��زون عن أداء المهام الموكلة اليكم، لس��تم 
مؤهلين إلدارة الباد، أنتم أصحاب مصالح ورغبات وأهداف وأهواء حزبية 
قوا عليها فشلكم 

ّ
وسياسية، فا تجعلوا من النظام السابق شماعة تعل

وعجزكم، النظام السابق ترك لكم الجمل بما حمل ومن اللؤم والتدليس 

اللجوء الى تشويه صورته وتحميله فعائلكم وصنائعكم 
»الشّينة«، النظام السابق أثبت بأنه أكثر وطنية منكم 
رغم كل األخطاء التي وقع فيها وق��ّدم التنازالت والتي 
مّهدت نحو االنتقال الس��لمي والديمقراطي للس��لطة، 
وأنتم أثبتم للشعب اليمني الوفي الصادق خال عامين 
فقط بأنك��م أش��به بعصابة للفي��د والنه��ب واإلقصاء 
واالس��تحواذ والمص��ادرة والضم واإللحاق واإلفس��اد، 
معكم وف��ي ظل إدارتك��م الفاش��لة للباد ل��م يحصد 
منكم الشعب غير التجريع والتجويع، والخوف والرعب 
والتأزيم والفساد ذا الصبغة الثورية، عامان فقط ُعثتم 
خالها في الوطن الفس��اد، وأعدت��م الباد الى العصور 
الس��حيقة، عامان كبرت خالها أجس��ادكم ونمت ُمّدخراتكم وتحسنت 
أحوالكم وخدمتم أحزابكم وماليك��م وأرباب نعمتكم وحراس ثورتكم 

المزعومة.
 عامان من الفشل في مختلف المجاالت وعلى مختلف  األصعدة وال مجال 
للمزايدة وتحميل اآلخرين مسؤولية كل هذا الفشل، أنتم للفشل والعجز 
عنوان، وال مجال للضحك على الذقون بعد الي��وم، أنتم وباء اجتاح اليمن 
وآن األوان لمكافحته واس��تئصاله، لن نصبر على عفونتكم، وس��نحصن 
أنفس��نا ووطننا منكم لكي ال يصلن��ا وباؤكم بعد الي��وم، بكم وبأمثالكم 
يفاخر الفش��ل، وبكم وبأمثالكم يتباهى الفس��اد، ويكفي النظام السابق 
أنه فضحكم أمام الش��عب وأظهركم على حقيقتكم وأس��قط ش��عارات 
الوطنية والنزاهة واالس��تقامة عنكم وكل ذلك خ��ال عامين فقط، هي 
فترة صاحيتكم غير القابلة للتجديد أو التمديد ألنكم بضاعة خاسرة.. 

بدون زعل

 عبدالفتاح علي البنوس

لش��يخ  ا ل  ق��ا
محمد الش��بواني 
إن وزير الداخلية 
الل��واء عبد القادر 
قحطان، ومحافظ 
محافظ��ة م��أرب 
الش��يخ س��لطان 
الع��رادة، صرف��ا 
م��ن الم��ال الع��ام 
9 مايي��ن ري��ال 
لثاثة من مفجري 
لنف��ط  ا بي��ب  نا أ
 ، نيين ا لش��بو ا
عملي��ن  ب��ل  مقا
وطنيي��ن: األول 
ا  يس��محو لك��ي 

للفريق الهندس��ي بإص��اح األنبوب ال��ذي فجروه.. 
والثاني لكي يحرسوا األنبوب الذي فجروه!

وكام الشيخ ورد في موضع االستنكار، بينما فعل 
الوزير والمحافظ ف��ي نظري صحيح، فم��ا دمنا با 
دولة قانون، وال حكومة محترمة، يكون من الصواب 
أن تراض��ي مفج��ري النف��ط وخابطي الكهرب��اء.. ما 
دامت الحكومة ال تقدر أو ال تريد أن تسائلهم، ولم 
تعتقل واح��دا منهم إلى اليوم، وه��ي التي تعرفهم 
واحدًا واح��دًا.. وقد ق��ال محمد حس��ن كلفوت إنه 
قرر تنظيم مأدبة غ��داء لوزيري الداخلية والدفاع، 
يلتقيان أثناءها مع كل معاريفهم من مفجري أنابيب 
النفط وخابطي خطوط الكهرب��اء، لكن الوزيران لم 

يقبا العزومة.
وإذا كان وزي��ر الداخلية ومحافظ مأرب قد صرفا 
9 مايين ريال م��ن المال العام لثاث��ة مخربين من 
قبيلة شبوان، فا بأس أن تفعل ذلك مع بقية مفجري 
أنابيب النفط وخباطي شبكة محطة مأرب الغازية، 
على أن يكون المبعوث جمال ب��ن عمر ضامنًا أمميًا 

التفاق وطني شامل بين الحكومة والمخربين.
م��ا دام��ت الحكومة ق��د صرف��ت 9 مايي��ن ريال 
لثاثة مخربين من قبيلة آل ش��بوان، فما المانع من 
مكافأة بقي��ة المخربين من قبائ��ل عبيدة وصرواح 
ونهم، وسائر الشبوانيين والدماشقة والجردانيين 

والجراديين والكعانيين؟
أنا أقترح اتفاقًا بين الحكومة وبين المخربين يرعاه 
 9 ،

ً
، مثا

ً
جمال بنعمر، وبموجبه تمنح الحكومة مثا

مايين لكل من اإلخوة المخربين  صالح نادر كعان، و 
ناجي المكندة، و شايف شذابة.. و6 مايين مناصفة 
بين خالد حداب، وقاسم حداب.. و 12 مليون ريال 
لعباق��رة الخبط عبد الله الضم��ان، وصالح الضمان، 
وسالم الضمان، وزين الضمان.. و 200 مليون ريال 
لكل من المفجرين الكبار حسين زايدي، وعلي زايدي، 
وخالد زايدي، وعلي دهيبيل، وناصر العجي، وحمد 
س��مرة، ومزراق العرادة.. وتدفع الحكومة مكافأة 
استثنائية لكل من علي رقيصيان، ومحمد حذيقيان، 
وعبد الله الحذيفيان، وص��دام حريقدان، و صادق 
حريقدان، قدره��ا 50 مليون ري��ال، و100 مليون 
لكل من الحابلين النابلين عدن��ان الجرادي وإخوته، 
وصالح ج��رادان وأوالده، وأس��رة المخرب المرحوم 
أمين  الزعبيلي.. و 10 مايين  ريال تقس��م ثلثين 
وثلث بين يحيي المسمي، و محمد المسمي.. وتصرف 
لبقي��ة المخربي��ن الش��بوانيين:  ذروان، وهدي��ب، 
ومحمد، وعي��اف 16 ملي��ون ريال بنظ��ر أخيهما 
األكبر.. أما بالنس��بة للخابط المفجر السباق محمد 
حسن كلفوت، فما دامت الحكومة قد التزمت له بدفع 
ذلك المبلغ الكبي��ر فا يجوز لها أن تبطئ في صرف 
بقية المبل��غ وهو 83 مليون ري��ال.. وبهذا االتفاق 
وببركة ب��ن عمر، يصل��ح الله األمور بحول��ه وقوته، 
ويصير المخرب��ون والحكومة "حتة واحدة".. وأخي 

قال أخي.. وهيه!  

»بنعمر« بشأن  مقترح لـ
الحكومة والمخربين!

زاوية حارة

فقر وظالم وحكومة غائبة!!  فيصل الصوفي

ل الحوار الوطني بين 
ّ
 مث

مختلف المكونات والقوى 
السياس��ية الفاعل��ة في 
الس��احة اليمني��ة الخي��ار األفض��ل 
والوس��يلة األمث��ل للخ��روج باليمن 
من دوام��ة األزم��ة السياس��ية التي 
تصاعدت وتيرتها ف��ي مطلع عام 
2011م وم��ن ث��م يكتس��ب الحوار 
قيمت��ه لكون��ه قد ج��اء ف��ي مرحلة 
وطني��ة حاس��مة تتطل��ب الكثي��ر 

من المصارح��ة والح��وار الموضوعي وكذا المس��اهمة 
الجادة والمس��ؤولة في إخراج الوطن من األزمة  الراهنة 
بمضاعفاتها المدمرة على كافة األصعدة السياس��ية 

واالقتصادية واالجتماعية.
والخروج باليمن من دائرة الصراعات التي باتت تمزق 
ا   عمَّ

ً
وحدته الوطنية وتهدد أمنه واس��تقراره، فضا

تسهم به من إهدار واس��تنزاف لمقدراته وإمكاناته.. 
كل هذا يس��تدعي أن تنظر كل تلك القوى السياسية 
ال��ى أن اليمن بلد الجمي��ع وأن البناء الوطني مس��ؤولية 
تكاملية ومن ثم ينبغي أن تتبنى هذه القوى السياسية 
كل قضاياها ومش��اريعها السياس��ية م��ن منطلقات 
المصلحة الوطنية العليا الهادف��ة الى تحقيق التنمية 
الش��املة وترس��يخ مبدأ الديمقراطي��ة وتجذير قيم 

الوحدة حتى ال ينح��رف هذا الحوار عن 
مساره الوطني الذي وجد من أجله.

إن مقتضيات المرحلة الوطنية تفرض 
على جمي��ع أط��راف العمل السياس��ي 
تجن��ب ال��زج بقضايان��ا ومش��كاتنا 
الوطني��ة ف��ي س��ياقات المماح��كات 
السياس��ية وتصفي��ة الحس��ابات بين 
أطراف العملية السياسية والتي 
 من ذلك الى 

ً
يجب أن تسعى بدال

توحيد الجهود ورص الصفوف 
للعمل معًا على رس��م آفاق المس��تقبل وإنجاز المهام 
التي توافقت عليها، منطلقة في ذلك من استشعارها 
باألمانة الت��ي أنيطت بها أمام الله ثم أمام الش��عب في 
إزاحة المعان��اة التي ارهقت كاهل هذا الش��عب دونما 
رحمة، فآمال اليمنيين معلقة على مخرجات هذا الحوار 
ونتائجه التي يأمل ش��عبنا أن تضع حدًا نهائيًا لمآسي 

هذا الوطن وعذاباته وآالمه.
مستبشرين ببداية عهد جديد يعيش فيه اليمنيون 
كأخ��وة متجاوزين خافاتهم على أس��اس من الس��مو 
والتسامح والرغبة في العيش المشترك تطوى معه كل 
صفحات الماضي وما تحويه م��ن رغبات الثأر واالنتقام 
واالس��تحواذ لتفتح صفحة جديدة من الثقة والتعاون 

والتكامل لخدمة حاجات وتطلعات أبناء هذا الشعب.

فخروجنا من األزمة من خال االحتكام للحوار وتغليب 
منطق العقل س��يأتي تأكيدًا للحكمة اليمنية وليثبت 
اليمنيون للعال��م أجمع )وباألخص أع��داء هذا الوطن( 
انهم أعتى من كل التخرصات والمراهنات بما فيها تلك 
الدول التي س��خرت كافة إمكاناتها المادية ووسائلها 
اإلعامي��ة وأبرزها »قن��اة الجزي��رة« لتأجي��ج األزمة 

وتمزيق الدولة اليمنية.
هذه الدول التي أفقدها الحماس صوابها فتناست أن 
أساليب الكيد والتضليل التي تمارسها قد جربت للنيل 
من وحدة شعبنا واستقراره فبطل مفعولها أمام وعي 

شعبنا وصموده وتاحمه.
اال أنن��ا يج��ب أن نح��ذر م��ن خط��ورة ه��ذه األيادي 
الملطخة بالدم العربي والتي تعمل دومًا على صب الزيت 
على النار وتأجيج الصراعات وزرع الفتن من أجل إيجاد 
حالة من االنقسام بين أبناء الوطن الواحد محاولة الدفع 

بهم الى ميادين االقتتال.
ليتس��نى لهذه الق��وى الش��ريرة بس��ط نفوذها في 
المنطقة والس��يطرة على قراره��ا الوطني وتجريدها 

من سيادتها واستقالها.
من هنا  يتحتم علينا جميعًا أن ندرك خطورة المرحلة 
وتداعي��ات أخطائها على مس��تقبل أجيالن��ا وأن ننأى 
بأنفس��نا عن رهن مصير أوطاننا وشعوبنا في مزادات 

التبعية والعمالة.

الحوار.. دعوة للوفاق

  خالد صالح مخارش


