
قرار مجلس األمن جاء بمثابة 
المس��مار األخي��ر ف��ي نعش 
الق��وى الداعم��ة والممول��ة 
لالرهاب والتطرف.. كما انه س��يطوي 
تس��لط وهيمن��ة اوالد االحم��ر وعل��ي 
محس��ن وغيره��م.. وس��يرفع الظل��م 
ال��ذي يتع��رض ل��ه الموتمر الش��عبي 
وابن��اء الش��عب وال��ذي ازداد خ��الل 
العامي��ن الماضيي��ن.. ببس��اطة هناك 
حيثيات كثيرة تؤكد على ذلك  ويمكن 
اس��تنتاجها من القرار بشكل عام ومن 

ذلك  :
: ان القرار وم��ا تضمنه قد حرص 

ً
أوال

على  تش��كيل لجنة لمعرفة المعرقلين 
، يعني ان  تقارير جمال بن عمر ليست 

محل  ثقة.
ثانيًا: لجنة مجلس األمن ستكون لها 
قوة في ردع االخوان ووزرائهم الفاشلين 

ومحاسبتهم..
 ثالثًا: يس��تطيع الشعب اليمني عبر 
ه��ذه اللجن��ة اس��ترداد كاف��ة األموال 
المنهوب��ة ل��دى حمي��د وعلي محس��ن 
والزندان��ي وغيرهم بع��د االطالع على 

الوثائق واالثباتات الخاصة بذلك.. 
رابع��ًا: س��يتمكن الرئي��س عبدربه 
منصور هادي من تغيير باس��ندوة واي 
وزير فاش��ل وكذا إل��زام حميد االحمر 
بدفع ضرائب س��بأفون لكافة الس��نين 

الماضية ومصدر أموال الصندقة.  
خامسًا: س��يرفع الظلم عن  الموتمر 

الش��عبي النه ل��م يعت��رض يوم��ًا على 
اي قرارات ص��درت ض��د قياداته منذ 
تولي األخ عبدربه منصور هادي رئاسة 

الجمهورية..
 سادس��ًا: نصيح��ة لجمي��ع قي��ادات 
االخ��وان وأتباعه��م وخصوص��ًا اوالد 
االحم��ر االعتزال ع��ن السياس��ة كون 
القرار بمثابة مس��مار اخير سيدق في 
نعش��هم بعد أن ادرج��ت بعض الدول 
العربية هذا التنظيم ضمن الجماعات 

اإلرهابية..
س��ابعًا: الجمي��ع يع��رف م��ن ه��م 
المعرقلون للتسوية، فلماذا القلق كون 
اللجن��ة الدولية س��ترفع بالحقائق التي 
ق��ام بتغييبها بن عمر طيل��ة العامين 

الماضيين..
ثامنًا:  بالنسبة لما جاء في ديباجة حول 
القرار بطي صفحة رئاسة علي عبدالله 
صالح فالجميع يدركون ان الزعيم سلم 
الس��لطة طواعية قبل سنتين بموجب 
 ما يمنحهم 

َّ
المبادرة الخليجية ولم يتبق

القانون لطّيه..
صحيح »ال تستعجلوا« واأليام بيننا.. 

وكما يقال جنت على اهلها براقش..

يقولون إن »اإلص��الح« يريد ويلهث 
وراء بن��اء دول��ة مدني��ة حديث��ة تلبي 
للمواط��ن كل احتياجات��ه ورغبات��ه 

وتطلعات��ه المس��تقبلية، وكان ه��ذا 
ديدنه عندما كان في ساحات االعتصام، 
مطالبًا بهذا المش��روع وهذا ما نسمعه 
والزلنا  في كل قنواته اإلعالمية المرئية و 
المقروءة، لكن هذا المشروع تبخر بمجرد  
وصوله الس��لطة عب��ر أش��الء األبرياء من 

الشباب فلم يحققوا للمواطن سوى »أخونة« الدولة بداية من 
قمة الهرم الوظيفي وانتهاء بالوظيفة العامة.. فال أمن تحقق 
وال وضع معيش��ي تحس��ن، وال خدمات ضرورية وأساس��ية 

توفرت كالكهرباء.
الس��ائد اآلن انتش��ار الفوضى ف��ي أنحاء البالد في ش��رقها 
وغربه��ا وش��مالها وجنوبه��ا، كث��رة معان��اة المواط��ن في 
معيش��ته، ازدياد معدل االغتي��االت ألبناء الوطن الش��رفاء 
من مدنيين وعسكريين، استهداف المؤسسات العسكرية 
واألمنية وعلى رأس��ها رمز الس��يادة الوطنية مجمع الدفاع 
وآخرها استهداف السجن المركزي.. الزج بالبسطاء من الناس 
في حروب عبثية ال ناقة لهم فيها وال جمل في صعدة وعمران 
والجوف وأرحب س��وى اس��تغالل كهنة االص��الح عواطفهم 
وفطرتهم الس��ليمة .. االنقطاع��ات المتك��ررة للكهرباء.. 
كل ه��ذه التبع��ات يتحمله��ا المواط��ن الغلب��ان.. لكن لكل 

هذه  المش��كالت والمعض��الت تداعياتها 
وأسبابها والمتسبب فيها.

 انقط��اع التيار الكهربائي هذا االس��بوع 
ً
فمثال

س��ببه قي��ام مجموع��ة مس��لحة باالعت��داء على 
محط��ة التحويل ف��ي بني الح��ارث وقصدهم من 
هذا االعتداء هو االنتقام من حزب االصالح الذي 
يتول��ى وزارة الكهرب��اء ال��ذي نك��ث بتعهداته 
تجاهه��م وهو تس��ليم ديات القتل��ى وتكاليف 
عالج الجرحى من خيرة شباب الوطن الذي غرر 
عليهم »دراويش« االصالح وزجوا بهم في الحرب التي نشبت 
في أرحب بداعي الجهاد تحت يافط��ة الحرب ضد المجوس 
الرافضة - حس��ب قول الحنق-، حيث سقط من هؤالء المغرر 
 وأكثر من 63 جريحًا.. يطالبون حزب 

ً
بهم أكثر من 45 قتيال

االصالح بدفع 5 ماليين لكل أسرة قتيل ودفع 500 ألف لكل 
جريح.

االص��الح ب��دل أن يعال��ج مش��اكله مع م��ن قطع��وا التيار 
الكهربائي  بتسليم ديات قتالهم وتكاليف جرحاهم  أخذته 
العزة باإلثم وكأن م��ن يتبعونه من الع��وام قطيع يحركهم 
كيفما أراد ومتى ما ش��اء.. والوقائع واألحداث كش��فت زيفه 
وعرته بخالف ما يروجه فال يهّمه من ُيقتل من األبرياء خدمة 
ألجندته  أو معاناة الش��عب بانقط��اع الكهرب��اء  وإنما هّمه  
القضاء على خصومه السياس��يين واالنقضاض على السلطة 

والبقاء فيها.

> ها نحن الي��وم على مس��افة قصيرة جدًا 
 اختت��ام مؤتمر الحوار الوطني الش��امل 

ُ
منذ

الذي توج بمخرجات كانت غالبية المكونات 
المشاركة في الحوار قد اتفقت عليها.. فبعد عشرة 
أش��هر كان المواطنون يحبس��ون أنفاس��هم خشية 
فش��ل المتحاورين من الوصول إلى بر األمان واالتفاق 
على مخرجات تؤسس لدولة يمنية جديدة يسودها 
األمن واالس��تقرار والعدالة االجتماعية والمس��اواة 
بين كل أبناء الوطن والحد من ظاهرة الفساد وكشف 

ومحاسبة رموز وكبار الفاسدين..
نعم كانت االنفاس محبوسة خاصة وأن مؤتمر الحوار 
شهد العديد من العراقيل التي كان هدفها الرئىسي 
افش��ال الحوار والعودة إلى المرب��ع األول لألزمة التي 
نعرف جميعًا أهدافها الرئيسة ابتداًء باالنقالب على 
الشرعية الدستورية ومن ثم تنفيذ المخطط المعد 
والممول من جه��ات اس��تخباراتية خارجية مخطط 
تقس��يم الوطن وإعادته إلى ما قبل الثاني والعشرين 
من مايو 1990م، بل تقس��يمه إل��ى دويالت وأقاليم 
صغي��رة وضعيفة.. وه��و مخطط نعل��م جيدًا كيف 
تصدى ل��ه وقاومه المؤتمر الش��عبي العام ورئىس��ه 

الزعيم علي عبدالله صالح موحد اليمن..
ولكننا نق��ول اليوم- الحم��د لله- على نج��اح أعمال 
مؤتم��ر الح��وار وخروج��ه بمخرج��ات- تنتظ��ر آلية 

تنفيذية لترى النور..

 نقول أيضًا ومن خالل ما يتبادر إلى ذهن كل مواطن 
من تس��اؤالت، إن الوط��ن وبعد انتهاء الح��وار وهذه 
الحزمة الكبيرة من مخرجاته، مازال في أس��وأ حاالته 
التي تهدد بكارثة، خاصة وان االنفالت األمني اتس��ع 
ووصل إلى عواص��م المحافظات الرئيس��ية، كصنعاء 
وع��دن والم��كال والحدي��دة، ناهيك عن ش��موله كل 
أنحاء البالد وحكومة الوفاق التي- لألسف- هي واحدة 
من الجه��ات المن��وط بها تنفي��ذ مخرج��ات الحوار، 
صامتة وكأن هذا االنفالت والعش��رات من منتس��بي 
قواتنا المس��لحة واألمن ضباطًا وجنودًا الذين يلقون 
مصرعهم كل يوم ال يعنيها، أي أن ما يجري في البالد 
ال يهم حكومة باس��ندوة التي تدار منذ يومها األول 
قبل نح��و عامين من قبل حزب اإلصالح الذي كش��فت 
الحقيق��ة ت��ورط مليش��ياته المس��لحة المعروفي��ن 

باالخوان وراء هذا االنفالت واألعمال اإلرهابية كقطع 
الطرقات وضرب أبراج الكهرباء وأنابيب نقل البترول 
والغ��از، والقائم��ة تطول في اس��ماء ومف��ردات هذه 

األعمال اإلرهابية.
لألس��ف.. اليوم ان ه��ذه األعمال واالنف��الت األمني 
ن  المصاحب لها ت��زداد ولدينا مخرجات يجب أن تؤمَّ
ولو بش��كل تدريج��ي األوض��اع األمني��ة المتدهورة 
ذر ثورة ش��عبية 

ُ
واالقتصادي��ة المهددة بأزمة بل ن

يصعب السيطرة عليها.. فالمواطن البسيط يتساءل 
وبص��وت مرتفع يوم��ًا بعد ي��وم: أين ه��ي مخرجات 
الح��وار؟! متى س��تنفذ حت��ى يرت��اح المواطنون من 

متاعبهم ويرتاح الوطن من أزمٍة مازالت قائمة.
في مواضيع س��ابقة أش��رنا إل��ى ال��دور والتنازالت 
الكبيرة الت��ي قدمها مك��ون المؤتمر الش��عبي العام 
وبتوجيه��ات الزعي��م عل��ي عبدالل��ه صال��ح رئيس 
المؤتم��ر من أجل اس��تمرار أعمال الح��وار ونجاحه.. 
واليوم مع ما تشهده العديد من عواصم المحافظات 
وأبرزه��ا عدن وصنع��اء من انف��الت أمن��ي وعمليات 
تفجي��رات واغتي��االت تجرى عل��ى مدار الي��وم مما 
جع��ل المواطنين يفق��دون الثقة بمخرج��ات الحوار 
وأعط��ى ه��ذا االنف��الت الفرص��ة أم��ام من يس��مون 
»الحراك الجنوبي« بالعبث بأمن واستقرار  أنفسهم ب�
المحافظات الجنوبية التي ترفض التقسيم والعودة 

إلى زمن التشطير البغيض..

> لم أج��د لحظة تاريخية مخجل��ة كلحظة الن��داءات الفاجرة التي 
انطلقت من بعض الس��احات وخصوصًا الس��تين ف��ي 2011م التي 
تناشد العالم االستعماري باالسراع في فرض الهيمنة والسيطرة 
على قدس��ية التراب اليمني وتبرز عضالتها مس��تقوية باألح��الف الدولية 
االستعمارية العسكرية، ولم أجد عارًا يالحق دعاة االحتالل االجنبي لقدسية 
التراب اليمني أعظم من عار المهرولين صوب إزالة خارطة اليمن من العالقات 
الكونية، ولم أجد وصمة القبح والخس��ة التي س��تظل تالحق كل من أس��هم 
في محاولة وض��ع اليمن تحت الفصل الس��ابع من ميثاق األم��م المتحدة، ولم 
أجد خيانة أكثر قبحًا وأفظع ممن ُيزينون ذل��ك الفعل الفاجر في حق الحياة 
ويتغنون ويبش��رون باإلذالل والنيل من كبرياء أبناء اليمن وقدسية سيادته 

الوطنية العليا.
لقد قرأت التاريخ السياسي اليمني ووجدت فيه مثالب لكنها لم تصل حّد 
هذا العار الذي ألحقه الفاشلون بتاريخ اليمن خالل الفترة من 2011م وحتى 

اليوم..
نعم قرأت التاريخ السياس��ي لليمن ولكنن��ي لم أجد فيه الني��ل من كبرياء 
اليمنيين مطلقًا، قرأته بعقل الباحث ع��ن الحقيقة فلم أجد فيه أن أحدًا من 
أبناء اليمن حاول إرضاء غروره وحقده وفش��له في الحياة السياس��ية بخدمة 

أعداء اليمن واستجالب قوى الشر إليه.
إن المرحلة الراهنة تش��هد على العار الذي سيالحق كل من يرضى باحتالل 
اليمن وفرض سيطرة القوى األجنبية على سيادة وكبرياء اليمن وإذالل أبنائه 
األفذاذ واألحرار الذين ال يعرفون غير الحرية والكرامة والكبرياء والشموخ 
رغم فقرهم وقلة مواردهم، كما أن المرحلة الراهنة ستكون شاهدًا وموثقًا 
لكل من ُيزين االنتهاك على السيادة اليمنية، وستكون ذاكرة الشعب العين 
التي لن تغفل عن أفعال »العمالة« أيًا كانت وتسجلها مهما صغر حجمها، ألن 

ذاكرة الشعب حافظة اليمن بكل مكوناته.
الزور والكذب والقب��ح والفجور قد طاول الس��يادة الوطنية وبلغ صانعوه 
ش��أو العار األبدي الذي ال يمحى من ذاكرة اليمن الواحد والموحد، ومن ذلك 

االحتفاء والتغني بوضع اليمن تحت الفصل الس��ابع م��ن الميثاق األممي وهم 
يدركون حق االدراك أنهم يخدمون أعداء اليمن الذين يرغبون في استعادة 
هيبتهم بتركيع اليمن وأهلها األحرار الذين أذاقوهم الويل من أجل أن يرحلوا 

من قدسية التراب اليمني، وكان لليمنيين ما ارادوا في 1967م.
إننا نخاطب الذين مازالوا مغررين وممنوعي��ن من معرفة الحقيقة، الذين 
ر من الغير وسلموا عقولهم  سيَّ

ُ
قبلوا على أنفسهم أن يكونوا مجرد أدوات ت

بين لهم من جديد أن اليمن يتعرض لمؤامرة عدوانية هدفها 
ُ
لذلك الغير، لن

إزالة خارط��ة اليمن م��ن العالق��ات الكونية وان ه��ذا المخط��ط البريطاني 
عد منذ وقت مبكر ورس��مت له العديد من الس��يناريوهات 

ُ
الصهيوني قد أ

وكلما فشل س��يناريو كلما أعدت القوى االس��تعمارية آخر لفرض الهيمنة 
والس��يطرة عل��ى الموق��ع الجغراف��ي االس��تراتيجي لليم��ن، وكان م��ن تلك 
 أن أح��رار اليمن فوتوا الفرصة على 

ّ
الس��يناريوهات ما حدث في 2011م، إال

أعداء اليمن من خالل التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية والتي 
لم تكن تحتاج إلى اش��راف أممي ألنها شأن يمني خليجي بامتياز، إال أن القوى 
العدوانية اصرت على االش��راف األممي وتمكنت الق��وى المعادية من الدفع 
بمندوب أممي ورسمت له س��يناريو جديدًا عندما وصلنا إلى مؤتمر الحوار 
الوطني من خالل التآمر على المؤتمر الش��عبي العام وحلفائه وجعلهم مكونًا 
واحدًا والتوسيع في عدد المكونات األخرى المواجهة للشرعية الدستورية، 

وقد كان الهدف من كل ذلك التآمر التصويت في نهاية المطاف على تمزيق 
اليمن ومحو إرثه من الخارطة الكونية، واستطاع المؤتمر الشعبي العام وإلى 
جواره كل شرفاء الوطن أن يبطل مفعول هذا السيناريو الخطير عندما رفض 
وثيقة التمزيق األممية وبين اخطاءها وفجورها واس��تطاع اقناع المكونات 
الوطنية بخطورة تلك الوثيقة فكس��ب الوطن رف��ض تلك المكونات وصدر 
بيان رئاسة المؤتمر في 7 / 1 / 2014م بالمبادئ األربعة التي تمنع التشظي 
واالنشطار وتحافظ على وحدة اليمن ولم يكتف المؤتمر الشعبي العام وكل 
شرفاء الوطن بذلك اإلعالن الرئاسي بل أصروا على طرحه للتصويت في 8 / 1 
/ 2014م فصوت عليه لمؤتمر الحوار الوطني بإجماع وجعل المبادئ األربعة 
المرجعية العليا لمخرجات الحوار الوطني فس��قط سيناريو التمزيق، األمر 
الذي دفع بالقوى الصهيونية البريطانية إلى رسم سيناريو جديد وهو وضع 

اليمن تحت الفصل السابع من الميثاق األممي.
إن وضع اليمن تحت الفصل السابع من الميثاق األممي يعني سلب السيادة 
اليمنية ومنع رئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة الدستورية من حماية 
البالد والعباد، وجعل ذلك تحت تصرف األمم المتحدة ممثلة بمجلس األمن 
الدولي، وال يغرنكم تنظيرات االقزام، وعليكم أبناء اليمن االحرار أن تقرأوا 
مواد الفصل السابع )40 ، 41، 42، 43( وستجدون الخطر الماحق في المادة 
رقم 43 والتي تقضي على الس��يادة الوطنية وتنزع م��ن رئيس الجمهورية 
ومؤسسات الدولة كل الصالحيات، ولذلك نقول لكم أيهاء الشرفاء ان الهدف 
من هذا االتجاه لي��س المعرقلين كما يزعمون ألن باالم��كان التعامل معهم 
بدون هذا الفص��ل، ولكن الهدف هو التآمر على رئي��س الجمهورية عبدربه 
منصور هادي وكل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة السيادة وفتح المجال 
للقوى االجنبية القتس��ام خارطة اليمن ونهب ثروات��ه واالعتداء على كرامة 
إنس��ان اليمن، ألن الواقع والمنطق على األرض ال يستدعي استخدام الفصل 
الس��ابع في حالة اليمن مطلقًا، ولذلك الحذر ثم الحذر وعلى الشرفاء اسقاط 
هذا السيناريو والحفاظ على الس��يادة والوحدة اليمنية بمزيد من االلتفاف 

حول رئيس الجمهورية من أجل سالمة الوطن وأمنه واستقراره بإذن الله..

القي��ادي في ح��زب اإلصالح عب��د الرحمن با 
فض��ل يك��ذب، ويحلف ث��م يحن��ث، ويكذب، 
وهذا مش��هور عن��ه.. قبل أيام »ن��دع« كذبة 
طنانة، عندما قال للمأل إن الس��عودية منحت 
شخص الرئيس صالح 7 مليارات دوالر مقابل 
ترسيم الحدود.. وقد ش��ممت األمانة العامة 
لحزب اإلصالح ه��ذه الكذبة فوجدتها مجيفة 
زي��ادة، لذلك س��ارعت إل��ى تكذي��ب بافضل، 
وألقمت��ه حج��رًا.. لي��س ألن اإلص��الح ال يحب 
الكذب، فالك��ذب عند اإلخوان عب��ادة، وإنما 
ألن اإلصالح استشعر الحرج كون كذبة بافضل 
مسيئة للمملكة العربية السعودية كما قالت 

األمانة العامة لحزب اإلصالح.
وم��ا أن ينتهي قي��ادي إصالحي م��ن الكذب، 
يبدأ قي��ادي آخر ف��ي الكذب، لك��ي ال تنقطع 
صلتهم الدائمة باألكاذيب، فبعد بافضل، هذا 
القيادي اإلصالحي الدكت��ور منصور الزنداني، 
يباش��ر الكذب.. ففي س��بيل إنكار استحواذ 
حزب اإلصالح عل��ى الوظائف العام��ة، زعم أن 
للمؤتمر الش��عبي الع��ام 70% م��ن الوظائف 
الحكومي��ة، و إن حزب اإلصالح ال يملك س��وى 
3 وزارات.. ويس��يطر على 3% من الوظائف 
العام��ة فق��ط.. ويس��يطر عل��ى محافظتين 
أو 3 فق��ط.. وزع��م أن أخون��ة الدول��ة كذب، 
ومجرد شائعات تش��يعها وس��ائل اإلعالم.. 
بينما اس��تحواذ اإلصالح على الوظيفة العامة 
حقيقة تعرفها وتشكو منها كل األحزاب، فكل 
وزارة أو محافظ��ة أو هيئ��ة حكومية يديرها 
اإلص��الح، أصبحت مكان��ًا لإلقص��اء واإلحالل.. 
والزنداني يع��رف مثلما يعرف غي��ره- وهذا 
على س��بيل المث��ال- أن محافظ عم��ران، وهو 
إصالحي، اصدر خالل أشهر 150 قرارًا، أقصى 
 
ً
بموجبها مديرين ليسوا من حزبه، وعين بدال
عنهم مديرين كلهم من حزب��ه، وقبل يومين 
أمر بتجميد صالحيات صال��ح زمام المخلوس 
أمين ع��ام المجل��س المحلي للمحافظ��ة، ألنه 
ليس من ح��زب اإلصالح، وألن��ه أيضًا يعارض 
ممارسة المحافظ للفس��اد على نطاق واسع.. 
ووزير التربية والتعليم، وهو إصالحي، دش��ن 
مهمته باألخونة، واس��تمر في ذلك، وقبل أيام 
أص��در 115 ق��رارا بتعيين مدي��ري مدارس 
جميعه��م من ح��زب اإلصالح.. وهذه ش��بكة 
محامون ضد الفس��اد تثب��ت بالوثائق أن وزير 
العدل، وهو إصالحي،  قدم مذكرة لباس��ندوة 
رئيس مجلس الوزراء بش��أن تعيين 12 مدير 
عام عموم، أكثرهم من حزب اإلصالح، وأحدهم 
اب��ن أخيه، وه��م حديث��و التخ��رج، وفي نفس 
الوقت رشح بعضهم للدراسة العليا بالمملكة 
العربية السعودية، يعني أخونة وفسادًا أيضًا.. 
وهذا وزير الكهرباء، وه��و أخلص لإلصالح من 
اإلصالحيين أنفس��هم، يعين 25 مديرًا عامًا 
ونائبًا ومدير إدارة وقس��م في وزارة الكهرباء 
ومؤسستها خالل ش��هر يناير الماضي، كلهم 
م��ن اإلصالح.. وف��ي مكتب��ي التربي��ة والمالية 
قص��ي معظ��م الموظفي��ن وُعّي��ن 

ُ
بالبيض��اء أ

مكانهم إصالحيون، ولما قررت المحكمة عودة 
المس��تبعدين رفض المديران أوامر القضاء.. 
حتى الوظائف المؤقتة يقدم فيها اإلصالحيون 
على غيرهم، والزنداني يعرف أن 40 عضوًا من 
األعضاء ال� 49 في اللجنة العليا للتعداد العام 
للمساكن والس��كان، وقعوا على وثيقة ذكروا 
فيها أن حزب اإلصالح س��جل 7600 مشتغل 
في التع��داد م��ن إجمالي 8000 عب��ر مكاتب 

الحزب.

قرار مجلس األمن و»تباب«  علي محسن وأرصدة »الصندقة«

زاوية حارة

فيصل الصوفي

الكذابون قوي !

إقبال علي عبداهلل

أين مخرجات 
الحوار؟!
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د. علي العثربي

على م��ا يبدو أن ق��رار مجل��س األمن رقم 
»2140« أطل��ق ألس��نة دراوي��ش أحزاب 
المعارض��ة السياس��ية و«تنابل��ة« صحافة 
اإلثارة وكتابها المقاولين بأقالمهم لمن يدفع أكثر 
غير مكترثي��ن برس��التهم الصحافي��ة التي توجب 
عليه��م توخي الدق��ة وعم��ل العقالني��ة والمنطق 
في تفس��ير قرار كهذا يمس في األس��اس س��يادة 
واس��تقاللية الوط��ن ،ويجنب��ه مغبة الوق��وع تحت 
طائلة »البند الس��ابع« وهم يعون جي��دًا ماذا يعني 
ه��ذا البند، فنجده��م يطلق��ون العنان أللس��نتهم 
وأقالمهم الموبوءة والمصابة بداء »اللوغوريا« الذي 

يعني اإلسهال الفموي.
  وأبرز مثاٍل على الدروش��ة السياس��ية الحزبية ما 
فاه به الدرويش » اإلصالحي عبدالرحمن با فضل في 
أعقاب صدور ذلك الق��رار، فأطلق تصريحات نارية 
ت عن خفة عقل وس��فاهة منطق ، كال فيها تهم  نمَّ
الزيف وترهات السياسي المهووس بالكيد والمناكفة 
والتشفي من األخ الزعيم علي عبدالله صالح في محاولة 
 صورت��ه في نظر أعضاء 

َّ
يائس��ة قصد من ورائها هز

الحزب الرائد الذي يرأسه وكذا جماهير الشعب التي 
ال تزال تلتف حوله وترى في شخصه الرجل السياسي 
ب الوط��ن مغبة االن��زالق في أتون 

َّ
الحكيم ال��ذي جن

حرب أهلية مدمرة ، عندما تنازل طواعية عن الحكم 
وقبل بالمبادرة الخليجية والتسوية السياسية.. أما 
من يسمون أنفس��هم بحملة األقالم الش��ريفة ، وما 
هم بذلك ، فقد س��خروا أقالمهم سلعة في  »الحراج 
السياس��ي » تباع لمن يدفع لهم ، يجاريهم في هذا 
المضمار صغار الصحفيين واإلعالميين المتطلعين 

للشهرة والصيت ، وهيهات أن يحصلوا على ذلك .
إن قرارًا كهذا ليس نزهة في بستان ، كما أنه ليس 
من الس��هولة تفصيل��ه على مقاس أهوائه��م وأهواء 
أحزابه��م أو مكوناته��م أو م��ن يدفع به��م من قوى 
الخارج.. إنه في حقيقة األمر قرار مصيري لن يس��لم 
أحد من خطورته وعواقبه في حال التأجيج اإلعالمي 
والمكاي��دة السياس��ية التي س��تخدم م��ن يتربص 
بسيادة الوطن لتركيعه ، وربطه بحبال االستعمار 
الجديد.. أما التعامل العقالني الحذر مع هكذا قرار ، 
فقد تجلى في حكمة وحنكة القيادة المؤتمرية العليا 
التي يرأس��ها الزعيم الصالح ، ومن السهولة بمكان 
أن يلحظها المواطن العادي قبل هؤالء السياس��يين 
 على ذلك البيان السياسي 

ً
األدعياء.. ويكفيهم مثاال

الذي تمخض عنه اجتماع المؤتمر وحلفائه يوم أمس 
األول ، حيث رحب بالقرار وثم��ن الجوانب اإليجابية 
الرئيسية فيه ، وطرح مطلبين سياسيين ووطنيين 
نوردهما هنا لمن في قلبه مرض ، ولمن في عقله خلل 

ق ، وهما :
ُّ
، ولمن في قلمه ترز

 ) 1- دع��وة مجلس األم��ن إلى العمل عل��ى حماية 
التس��وية السياس��ية وإج��راء المصالح��ة الوطني��ة 
الشاملة وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 
ومخرج��ات مؤتمر الح��وار الوطني التي ت��م التوافق 
عليها وبش��راكة حقيقية من دول مجل��س التعاون 

الخليجي.
2- أن ما نحتاجه وتحتاجه اليمن في ظرفها الراهن 
من مجل��س األمن هو تفعي��ل المس��ار الديمقراطي 
وتأكيد مبدأ  س��يادة الش��عب في إطار من التوافق 
والمصالح��ة الوطني��ة التي تمكن من ترس��يخ  مبدأ 
التداول السلمي للسلطة وفقًا إلرادة الشعب اليمني 
وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن 
حيث تنذر األوضاع االقتصادية المتردية بمخاطر 

عدة(.. وال تعليق لنا بعد ذلك .

علي عمر الصيعري

قرار مجلس األمن 
والدراويش..

خطورة وضع اليمن تحت 
الفصل السابع

احمد النامس

خالد ابو عيدة

 مجلس »الحرب«!!
اجتمعتم من كل بلد ولون وجنس

لحفظ السلم..
فهل ُحفظ السلم؟!

وهل رفع الحق الذليل جبينه؟!
وهل بتنا يومًا ال يروعنا الظلم؟!

أرى الحكم للدول الكبرى
وعلى رأس الُصغرى يكون الحكم
إاّل أن كل شعب ضائع حقه سدًى

مالم يؤيده المدفع الضخم
مجل���س األم���ن أكب���ر تاج���ر ح���رب ونخاس 
حتلت فلسطين 

ُ
أوطان، ُدمرت العراق بسببه.. أ

س���مت الس���ودان تحت رعايته.. 
ُ
بس���كوته.. ق

رد 
ُ

ربت س���وريا وش
ُ
أقلمت اليمن بإش���رافه، خ

ش���عبها بتوجيهاته.. هو مجلس األمن للدول 
الكبرى.. أما الدول األخ���رى فهو مجلس حرب 
عليها، في هذا الزمن المليئ بالكذب والنفاق..

ه���ذا الزمن التي قامت فيه ث���ورات مدفوعة 
األجر، دمرت بلدان وشردت شعوبًا..

في 
ه���ذا الزم���ن، ن���رى مجل���س األمن يدع���م من 
يتاجرون بدماء الشعوب ويكذبون على الناس 
ف 

ّ
باسم الدين.. لقد تحول مجلس األمن من موق

للحروب الى مسّعر لها.
إنه زمن مجلس االخوان »االرهابي«.

فيا له م���ن زمن ينتظ���ر فيه المس���لمون أن 
يأتي الف���رج من مجلس األمن ونس���وا أن الفرج 

من عند الله..
فحقًا إنه زمن العجائب.. وحقًا إنه مجلس أمن 

ال أمن فيه..

أحمد ابكر االهدل

يقولون..؟


