
 عنوانــــي ليــــس جديــــدًا وال مســــتغربًا على كل 
من يشــــاهد ويتابــــع المشــــهد السياســــي والعام 
في اليمن خاصة بعــــد األزمــــة المفتعلة من قبل 
قيــــادة وعناصــــر حزب اإلصــــالح ومليشــــياتهم 
المســــلحة عــــام ٢٠١١م والتي هدفت- حســــب 
مخطط إقليمــــي ودولي معروف- إلى االســــتيالء 
علــــى الســــلطة بالقــــوة وبالفوضى فــــي الميادين 
والشوارع بعموم المحافظات.. حتى وصل األمر 
إلى الحــــادث اإلرهابي فــــي جامع النهديــــن الذي 
استهدف قيادة الدولة والمؤتمر الشعبي وعلى 
رأســــها الزعيم علي عبدالله صالح.. غير أن الله 
تعالى أراد ما لم تكن العناصر اإلرهاربية المخربة 
والعدوانية تحلم به فأنقذ الزعيم ومعه عدد من 
كبار رجال الدولة وإن كانت الخســــارة فادحة في 
استشــــهاد العزيز عبدالعزيز عبدالغني رئيس 
مجلــــس الشــــورى والقيــــادي البارز فــــي المؤتمر 
الشــــعبي .. حينهــــا شــــرعت وكتبت محــــذرًا من 
مخطط عدوانــــي متجدد لحزب اإلصالح للوصول 
إلى هدفهم في االســــتيالء على السلطة.. وهاهي 
األيام واألشهر تبرهن صحة ما حذرنا منه بدءًا من 
تشكيل حكومة الوفاق التي رأسها ومازال يرأسها 
العجوز باسندوة وتديرها القيادات اإلخوانية في 

حزب اإلصالح من تحت الطاولة، ومرورًا بعمليات 
اإلقصاء من الوظائف التي يشغلها عناصر ينتمون 
للمؤتمر الشــــعبي وغيــــره من األحــــزاب األخرى 
واســــتبدالهم بعناصر «إخوانية» تابعين لحزب 
اإلصالح واستمرار مسلسل االغتياالت وتفكيك 
الجيش وإضعاف جاهزية األمــــن.. حتى وإن كان 
األمر مســــتمرئًا أعمال التخريــــب وقطع كابالت 
الكهربــــاء وتغييب المشــــتقات النفطيــــة لزيادة 
معاناة الناس وإيهامهم بأن هذا من فعل عناصر 
تتبع النظام السابق ويقصدون المؤتمر الشعبي 
العام، متعمدين بكذبهم هــــذا تغطية الحقائق 
التي بينت أن الفاعلين ينتمون لجماعة اإلخوان.. 

وكذلــــك ضــــرب أنابيــــب النفــــط والغــــاز وقطع 
الطرقات وإثارة الفوضى في عموم المحافظات 
ومنها المحافظات الجنوبية والشــــرقية وغيرها 
من المشــــاهد والمآســــي التي تقوم بهــــا عناصر 

اإلصالح اإلخوانية وبدعم وتمويل خارجي..
 واليــــوم وما نشــــرته صحيفــــة «الميثــــاق» في 
عددهــــا األســــبوع المنصــــرم نقًال عــــن مصادر 
سياســــية (بوجود مخطــــط إخواني يســــتهدف 
التخلص من قيادة المؤتمر الشــــعبي لالســــتيالء 
على السلطة).. المخطط ليس بجديد ولكن األمر 
يتطلــــب المزيد مــــن اليقظة كما دعــــت إلى ذلك 
قيادة المؤتمر الشعبي وطالبت بتغليب الحكمة 
في التعامل مــــع المخطط اإلخوانــــي وذلك ليس 
تخوفًا ألن الشــــعب كله يقف خلــــف المؤتمر، بل 
لتفويت الفرصة أمام جماعة األخوان في إشــــعال 
حرب أهلية يتمنون قيامها في ظل غياب الدولة 

والحكومة وتزايد االنفالت األمني.
وال ننســــى هنــــا أن إغالق قنــــاة «اليمــــن اليوم» 
ومحاصرة جامع «الصالح» ماهــــو إّال جزء من هذا 
المخطــــط االخواني الذي لن يرى النــــور طالما أن 
قيادة المؤتمر وفي المقدمة الزعيم علي عبدالله 

صالح.
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إقبال علي عبداهللا

زاوية حارة

فيصل الصوفي

المبعــــوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر أشــــار 
ألول مرة إلــــى طرفي الحــــرب في عمــــران، وهما 
الحوثيــــون وحزب اإلصــــالح، وذلك فــــي تقريره 
األخير الذي قدمه لجلســــة مجلــــس األمن الدولي 
الجمعة الماضية، بعد أن كان بنعمر يســــمي أحد 
طرفــــي الحرب من قبل، وهــــو الحوثيون.. ويبدو 
اته مــــع الرئيس،  أن الوقائــــع علــــى األرض، ولقاء
والحوثيين، واإلصالحيين، وأطراف أخرى، إضافة 
إلى معلومات يحصل عليها من فريقه المســــاعد 
الذي يرصــــد مجريات أحداث العنــــف وأطرافها، 
إضافة إلــــى الحقيقة المشــــهورة وهي أن اإلصالح 
ســــيطر علــــى أســــلحة معســــكرات فــــي الجوف 

ومحافظة صنعاء والبيضاء ويافع، وغيرها.. 
كل هذه أجبرته (جمال بنعمر) على االعتراف 
ه القبليين والعسكريين  بأن حزب اإلصالح وشركاء

"مجموعات مسلحة".
لقــــد ذكــــر بــــن عمر أنــــه أحــــاط مجلــــس األمن 
بتطــــورات الوضــــع فــــي عمــــران، حيــــث يتقاتل 
الحوثيــــون، ومجموعــــات مســــلحة أخــــرى (فــــي 
إشــــارة إلى حــــزب اإلصــــالح وشــــركائه القبليين 
والعســــكريين)، وأنه أطلــــع المجلس على بعض 
العوامل التي قد تؤثر سلبًا على العملية االنتقالية، 
كما أكد للمجلس الحاجة إلى مســــار سياســــي في 
الشمال يجعل الهدنة بين الحوثيين والمجموعات 
المســــلحة األخرى (في إشــــارة إلى حزب اإلصالح 
وشــــركائه القبليين والعســــكريين)، مستديمة، 
وهذا المســــار السياســــي، يضع خطة سالم عبر 
مفاوضــــات مباشــــرة بيــــن الحوثييــــن واإلصالح، 
وأكد للمجلس ضرورة نزع واســــتعادة األســــلحة 
الثقيلة والمتوسطة من كافة األطراف والجماعات 
واألحزاب واألفــــراد التي نهبت، أو تم االســــتيالء 
عليها، وهي ملك للدولة على المســــتوى الوطني، 
وفي وقت زمني محدد وموحد.. وقد ربط  بنعمر 
بين حروب الحوثيين وحزب اإلصالح في الشمال، 
وبين ما يحدث في الجنوب، حيث قال إنه ســــلط 
الضــــوء على الوضع فــــي الجنوب، وتطــــرق إلى أن 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ما يزال 

يشكل تهديدًا جديًا وخطيرًا جدًا.. 
وقد أشــــرنا في وقت سابق إلى أن إشعال الحرب 
في عمران كان مقصودًا من قبل طرف معروف، 
بهدف إشغال الرئيس في معركة إضافية تشغله 
عن مواصلة الحرب على اإلرهاب، وقد أكد رئيس 
الجمهورية ذلك أثناء لقائه الوزير البريطاني آلن 

دنكن، عندما قال:
 إن "مشاغل" كثيرة هنا وهناك، حولت االهتمام 
بعيــــدًا عــــن محاربة اإلرهــــاب في أبين وشــــبوة، 
وتسببت في عدم استكمال هذه المهمة.. كما أن 
إشارة المبعوث األممي إلى حزب اإلصالح بوصفه 
أحد طرفــــي الحرب فــــي الشــــمال، يدعمها قول 
الرئيس بــــأن هناك اتفاقات مبرمة بشــــأن الحرب 
فــــي محافظة عمــــران، وعلى "جميــــع األطراف" 
االلتــــزام بها، وإن مــــا جرى ويجري فــــي محافظة 
عمران من تحركات ومواجهات تقوم بها أطراف 
الحرب ال بــــد من الوقوف أمامهــــا بحزم وال يجوز 

توسيع المواجهة.

مابعد تجدد المواجهات في عمران

يبـــدو أن همـــوم المغتربيـــن خـــالل الفتـــرة من 
٢٠١١م وحتـــى اليـــوم لم تنـــل حيزًا كبيـــرًا لدى 
الذين وصلوا الى الســـلطة عبر الفوضى التدميرية 
بل ربمـــا ألن الجـــدد علـــى الســـلطة مغتربون عن 
الوطن وهمومه والشـــعب وآالمه ومشغولون جدًاِ 
بمصالحهم الخاصة وبناء ذواتهم ألنهم اليمتلكون 
رؤيـــة متكاملة لبنـــاء الدولـــة اليمنيـــة الحديثة أو 
على أقل تقديـــر الحفاظ على كيـــان الدولة، بل ان 
التصرفات الغوغائية وغير المسئولة التي يفرزها 
واقع الحياة اليوميـــة تعطي دالالت قطعية انهم 
مغتربون عن الوطـــن وهائمون في ذواتهم، األمر 
الـــذي يثير الشـــفقة على المهووســـين بالســـلطة 
الذين لم يقروا حجم أمانة المسئولية، ولم يفكروا 
في األبعاد االســـتراتيجية المختلفة المتعلقة ببناء 
الدولة ناهيك عن تفكيرهم في هموم المغتربين 
خارج حـــدود الدولـــة اليمنية الباحثيـــن عن لقمة 
العيش الذين يشـــكلون رافدًا حيويـــًا متجددًا من 
روافد االقتصاد اليمنـــي المنهك والمثقل برغبات 

عشاق السلطة الجدد وأهوائهم المجنونة..
ان الجلوس مـــع أي من المغتربين خـــارج حدود 
البالد واالســـتماع إلى أوجاعهم تجعلك تشعر أن 

الحكومـــة هـــي المغتربة عن الشـــعب رغم أن 
أجسادهم داخل المكون الجغرافي للدولة، هي 
التحس والتدرك حجم المعاناة التي يعيشها 
المكافحون من أجل لقمة العيش ومن استطاع 
الحديث منهم عن المغترب فإن أقرب فرصة 
لديه لنفي اهماله وبعـــده عن تلك الهموم هو 
إلصـــاق التهمة بالغير دون عنـــاء أو بذل جهد 
في البحث في تحوالت واتفاقات دول المهجر 
بشـــأن الوضعية الخاصة بأبنـــاء اليمن ويكتفي 
المسئولون عن هذا الجانب بالحديث العام دون 
الوقوف أمام المسئوليات التي ينبغي ان يتحملها 

المســـئولون اليمنيون في اخراج تلك االتفاقات الى 
حيز الوجود وبذل الجهد واجراء االتصاالت وتحريك 
المياه الراكدة في بحر تلك االتفاقات التي أصبحت 
مجرد حبر على ورق والسبب هو التقصير المتعمد 
من الجهات اليمنية المعنية التي لم تستفد من كل 
سانحة لتحســـين الوضع القانوني لرعايا اليمن في 

بلدان المهجر..
قد ال أكون مبالغًا ان قلت ان جلوسي مع المغترب 
فـــي خـــارج حـــدود اليمـــن قـــد جعلني أشـــعر بل 
وأدرك ان المغتربيـــن أكثر وعيـــًا وادراكًا بأهمية 

تحســـين العالقـــات الثنائيـــة مـــع دول المهجـــر 
وكيفية االســـتفادة من البروتوكوالت واالتفاقات 
التـــي وقعت وأعطت أبنـــاء اليمن في تلـــك البلدان 
بعـــض االمتيـــازات، واألكثـــر مـــن ذلـــك ان الوعي 
المعرفـــي لديهم قد رســـخ لديَّ صدق مـــا قاله لي 
أحد المسئولين أثناء اجراء دراسة ميدانية لمعرفة 
حجم عالقات الجمهورية اليمنية بتلك الدول، ففي 
حوار موضوعي ألقى بالالئمة على الجهات اليمنية 
المعنية بمتابعة بنود االتفاقات حيث ال تصر تلك 
الجهات على االســـتفادة الكلية من كل نص، وقال 
بالحرف الواحـــد: ان المســـئولين اليمنيين هم من 

يجعل تلك االتفاقات مجرد حبـــر على ورق لعدم 
الشـــعور بالمســـئولية بالمصالح العامة للدولة، وال 

أريد أن أقول أكثر من ذلك..
ولئـــن كان المغتـــرب اليمني قد ذكرنـــي بما قاله 
ذلك المســـئول غيـــر اليمني الذي لمســـت حرصه 
على ضـــرورة تفعيل بنود كل اتفـــاق يبرمه اليمن 
مع الغير لصالح اليمن وجلـــب المصالح التي تعزز 
القدرات واالمكانات اليمنية فإن الحالة التي برزت 
عقب الفوضى الكارثية في ٢٠١١م قد عملت على 
تعميق الفارق بين الشعب ومصالحه والمسئولين 
الجدد الذين يراهنون بجدارة بالغة على اهتمامهم 
بالمصالـــح الخاصة جـــدًا والطالق البائـــن للمصالح 
العامـــة للدولـــة من قبلهـــم.. األمر الـــذي يجعلني 
أخاطب العقول المستنيرة وأصحاب الضمائر الحية 
بضرورة الوقوف أمام مصالح البالد والعباد والشعور 
بأمانـــة المســـئولية والكف عن التفكيـــر بالمصالح 
الخاصة والعمـــل على الخروج الى آفاق المســـتقبل 
إلنهاء حالة البون الشاسع بين الصالح العام والخاص، 
وليدرك الجميع ان بناء الدولة اليمنية القوية اليتم 
إال من خـــالل التفكير في المصالـــح العامة والكلية 

لليمن بإذن الله.

علي عمر الصيعري

د. علي العثربي

(ُحِكَي أن أحمقين تصاحبا في طريـــق.. فقال أحدهما 
قطع بالحديث 

ُ
لآلخر: تعال نتمّن على الله، فإن الطريق ت

..فقال األول: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها وصوفها 
.وقال اآلخر: وأنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك، 
حتى ال تترك منها شيئًا قال: ويحك، أهذا من حق الصحبة 
وحرمة العشرة . فتصايحا، وتخاصما واشتدت الخصومة 
حتى تماسكا باألطواق.. ثم تراضيا على أساس أن أول من 
يطلع عليهما يكون حكمًا بينهما..فطلع عليهما شـــيخ 
اِن من عسل ..فحدثاه بحديثهما ، فنزل 

َّ
بحمار عليه ِزق

بالزقين وفتحهما حتى سال العسل على التراب.. ثم قال: 
َصبَّ الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين)..

يذكرني حال األحمقين في هـــذه الطرفة بحال أحزاب 
اللقاء المشـــترك وكـــذا حال مكونـــات الحـــراك الجنوبي. 
فاألولـــى ، ومنـــذ أحـــداث ٢٠١١م إلى يومنا هـــذا وهي 
تضمـــر الضغائن لبعضهـــا بعضًا وقلما هـــدأت افعالهم 
ومكايداتهم الداخلية وهذا منعكس بوضوح في خطابات 
قادتهم ووســـائل إعالمهـــم، ومثلهم مكونـــات الحراك 
الجنوبي الذي ال ُيفتـــأ يفرخ بين الحيـــن واآلخر مكونات 
جديدة ويقيم مؤتمرات مزاجية فـــي الداخل والخارج، 
ات عمان وموقف بعضهم  وآخرها مؤتمر القاهـــرة ولقاء
من مؤسس الحراك نفسه العميد «النوبة» الذي اتخذ هو 
ومجموعته مؤخرًا موقفًا عقالنيًا من المبادرة الخليجية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. هذا الحمق السياسي 
الذي هز صـــورة اليمن في المحافـــل اإلقليمية والدولية 
وأعاق ،وال يـــزال يعيق،مخرجات التســـوية السياســـية 
التي نتعشم فيها انتشال اليمن من األوضاع االقتصادية 
والمعيشـــية التي تزداد ترديًا يومًا عن يوم ،ال يصب إال 

في مصلحة اعداء الوطن ووحدته وسيادته.
أمـــا األحمـــق الثالث فهو يعكـــس حال حـــزب اإلصالح 
الـــذي على الرغم مـــن أنه يمتلـــك حصة األســـد من بين 
شـــركائه وسعى ويسعى إلى االســـتحواذ على الحكم عن 
طريق ممارسة اإلقصاء والتفرد بأكبر حصة من الحقائب 
الحكومية والســـلطات المحلية ، إال أنه يصر على انعدام 
األمن واالستقرار بخوض مليشياته المسلحة غمار حرب 
ســـابعة مع الحوثيين تصاحبها محاوالت مستميتة لجر 
القوات المسلحة في حربه الشخصية وإلهائها عن مهمتها 
الحالية المتمثلة في تجفيف منابع اإلرهاب التي استفحل 
خطرها في المحافظات الجنوبية، ناهيكم عن احتضانه 

لبؤر الفساد في حكومة الوفاق الوطني.. 
بل والتستر على الفاسدين من النافذين وعلى الخارجين 
عن النظام والقانون ودأب إعالمه على اشـــعال الحرائق 
في كل مناسبة وغيرها رافعًا عصا شعاره األحمق القائل 
( من ليس معنا فهو ضدنا ) مســـتعينًا بعلمائه ودعاته 
في تصديـــر الفتاوى الواحدة تلو األخـــرى وآخرها فتوى 
الشيخ عبدالمجيد الزنداني التي اعترض بها على مشروع 
الدســـتور الجديد، في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى 
اصطفاف وطني مســـئول يكـــون في مقدمتـــه األحزاب 
السياســـية الكبيرة، وعلى وجه الخصوص الموقعة على 
نصوص المبـــادرة الخليجيـــة ،غير أن الحمق السياســـي 
الذي لـــم يبرح بعد عقليات قادة ذلك الحزب وشـــركائه 
هو الخطـــر الذي يهـــدد التســـوية السياســـية ويعرقل 
مســـارها وفوق هذا وذاك يثور ويهيج من جراء أبســـط 
اشـــارة لفعاله ومواقفه غير الســـوية مثلما هو الموقف 
الذي اتخذه من المبعوث األممـــي جمال بن عمر لمجرد 
اشارته في تقريره الذي قدمه لمجلس األمن الدولي نهاية 
األسبوع الماضي والذي ألمح فيه إلى تورط هذا الحزب في 
اشعال الحروب الداخلية وال تزال موجة الهجوم اإلعالمي 
 على شيء فإنما يدل 

َّ
قائمة في وسائل إعالمه.. هذا إن دل

على الحمق السياســـي المترســـخ في تلك العقليات التي 
تأبى أن تعرف أنها وبقية األحزاب والمكونات السياسية 
والحراكيـــة والمجتمعية في ســـفينة واحـــدة ومربوطة 
بمصير واحد ال أحد يعتقد أنه سيكون بمنجى عن الخطر 
القادم الذي يتربص باليمن .. وقانا الله شـــر هذا الحمق 

وما ينتج عنه من شرور..!!

في التقرير..
اإلصالح محارب

بعد ثالث سنوات عجاف لحكومة باسندوة كنا ننتظرمن الرئيس 
عبدربه منصورهادي رئيــــس الجمهورية أن يســــمع أنين الغالبية 
العظمى من أبناء شعبه وذلك بتحقيق مطالبهم في اعفاء باسندوة 
من رئاسة الحكومة لعجزه وفشله الذريع في القيام بالمهام المناطة 
ة واقتدار وتكليف أحد الشخصيات الوطنية  به كرئيس وزراء بكفاء
ة والنزاهة والقدرة على تحمل  المســــتقلة ممن تتوافر فيهم الكفاء
المســــؤولية الوطنية واتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة 
العامة في الوقت والزمن المناســــبين بعيدًا عــــن التدخالت الحزبية 

من مراكز النفوذ.
لقد فشل باسندوة من القيام بمهامه كرئيس لحكومة الوفاق التي 
أنيط بها إنجاز عدد مــــن المهام بموجب المبادرة الخليجية الخاصة 
بمعالجة مسببات األزمة التي اندلعت مطلع العام ٢٠١١م ومن تلك 
المهام العمل على تحقيق التوافق الوطني وتحقيق األمن واالستقرار 
وبسط سيطرة الدولة وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين وضمان 
حرية التنقل في جميع أنحاء البالد وحماية المدنيين، لكنها فشلت 

في تحقيق ذلك بسبب عجز رئيسها الذي الحول له 
وال قوة وال يمتلك من األمر شيئًا وال يدري عما يجري 

في البالد كما قال ذلك هو بنفسه .
كنا نتوقــــع أن ينتصــــر الرئيس هــــادي للمواطنين 
فيقيل هذه الحكومة ويكلــــف من هو جدير بتحمل 
المســــئولية في هــــذه المرحلــــة التاريخيــــة المهمة 
والعصيبة بتشكيل حكومة جديدة خصوصًا بعد أن 
رفع اليه البرلمان في الثاني من يونيو الجاري مذكرة 

موقعة من جميع رؤســــاء الكتــــل البرلمانية تضمنــــت طلب تغيير 
الحكومة لعجزها عن أداء مهامهــــا ولكن التعديل الحكومي لم يكن 
ملبيا لمطالب غالبية الشــــعب اليمني فكان عبــــارة عن ترقيع ليس 
إال، والترقيع في الثوب المهتــــري اليجدي ولذلك فقد كان للمؤتمر 
الشــــعبي العام وأحزاب التحالف المشاركون موقفًا وتحفظًا كما كان 
للحزب المشــــارك - بنصــــف حقائب الحكومة - والحزب االشــــتراكي 
اليمني والتنظيم الناصري موقفًا أيضًا على عملية الترقيع التي تمت 

دون علمهم عدى حزب االصــــالح الذي جاءت 
عملية الترقيع لصالحه وبما يخدم توجهاته في 
تنفيذ مخططه الهادف الى أخونة مؤسســــات 
الدولــــة بشــــكل عــــام والمؤسســــات االعالمية 
الرسمية بشــــكل خاص، ويتضح ذلك جليًا من 
خالل تعيين نصر طه وزيرًا لإلعالم وخطيب 
ساحة (التغرير) فؤاد الحميري نائبًا له وهواألمر 
الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين 
بشــــكل عام واالعالميين على وجه الخصوص حيث كان يفترض أن 
منصب نائب الوزير للمؤتمر الشــــعبي العام أو للحزب االشــــتراكي أو 
للتنظيم الوحدوي الناصري أما أن يكون الوزير والنائب من حزب واحد 
فذلك يعني تنفيذ مخطط أخونة وزارة اإلعالم وجميع المؤسسات 
اإلعالمية التابعة لها (القنوات الفضائية-اإلذاعات الرئيسة والمحلية-
المؤسســــات الصحفية).. يعني أن اإلخوان في مصر وســــوريا وليبيا 

وتونس يعطفون وفي بالدنا يفرشون.

احذروا 
مخططات 

اإلخوان

حمقى 
السياسة

المغتربون 
والمصالح 
الوطنية

تفجيـــر الوضع في عمران بعـــد أن كان اتفاق 
وقف إطالق النار بين طرفـــي النزاع أنصار الله 
واإلخوان المسلمين ساري المفعول وبادرة خير 
باركتها القيادة السياســـية والشـــعب سيقول 
إلى حرب طاحنة المنتصر فيها خســـران حيث 
والدماء كلهـــا يمنية، يبـــدو أن محاولة اإلخوان 
المســـلمين الـــزج بالجيـــش في دخـــول الحرب 
ضد أنصار الله بالوكالة لم تعد فاشـــلة.. لســـت 
مع الحـــروب وإراقـــة الدماء أيًا كانـــت مبرراتها 
وأهدافهـــا الن الحـــروب ال تـــورث إال الدمـــوع 
واآلالم والجروح واألحقاد واليتم وترميل النساء 
وتدمير العمران واستنزاف الموارد واألرواح..

 الحرب الطاحنة التي أشـــعلها اإلخوان دفاعًا 
عن مصالح آنية لم يحســـبوا حسابها وال النتائج 
الوخيمة لهـــا أيًا كانت مبرراتهم تأتي تمســـكًا 
بشخصيات يرفضها المجتمع وهو ما جعل أبناء 
محافظة عمران يتمردون عليها ويستعينون 
بأنصـــار اللـــه لمناجزتها واجتثاثها الســـتعادة 
حريتهم والتخلص من حياة االذالل واالستبداد 

التي مارستها تلك الشخصيات بحقهم..
 ان بوادر الحرب تنذر بهزيمة ساحقة 

ً
 حقيقة

لمشـــروع اإلخوان األناني الباحثيـــن عن ذاتهم 
على حســـاب المصلحة العليا للوطن والمواطن 

بعد ان بـــاءت مســـاعيهم 
بالفشـــل فـــي وقـــف تقدم 
أبنـــاء القـــوات المســـلحة 
واألمن فـــي محافظتي أبين 
وشبوة ضد تنظيم القاعدة 
اإلرهابـــي الذي يعـــد أقوى 
الفصائـــل اإلرهابيـــة وبعد 
القبض على العشـــرات من 
عناصـــر التنظيـــم تأكـــد 
لألجهـــزة األمنيـــة أنهـــم 
عناصـــر منتميـــة لتنظيم 
 . . لمســـلمين ا ن  ا خـــو إل ا
افتعل اإلخوان أزمة عمران 

لتشتيت قوات الجيش في حروب بالوكالة بعد 
السقوط المريع لمعقل أوالد األحمر وفرارهم 
أمام صرخة أنصـــار الله وهتافات أبنـــاء القبيلة 
الذيـــن خلعوهم من مشـــيخة حاشـــد.. وأعلن 
أبناء المحافظة للـــرأي العام ليس بعد اليوم من 
طغيان وجبروت للمشائخ والقادة الذين طغوا 
وبغوا واستجبروا ضد المواطنين المحرومين من 
ابسط الخدمات في التعليم والصحة ومشاريع 
الميـــاه والكهربـــاء واالتصاالت وفـــرص العمل 
والحياة الحرة الســـعيدة، فقد جعلـــوا من أبناء 

المحافظة وقودًا لحروب عبثية 
يحصدون ثمارها.. نقول اليوم 
وبعد أن كان طرفـــا الصراع قد 
توصـــال إلى اتفـــاق وقف إطالق 
النـــار، النافـــذون الذيـــن فقدوا 
امبراطوريتهـــم فـــي عمران ال 
يريدون ألبناء هـــذه المحافظة 
أن ينعمـــوا باألمن واالســـتقرار 
والعدالـــة االجتماعيـــة بعـــد 
ســـقوط الظلم وأعوانه.. اليوم 
تقع على الدولة مسئولية كبيرة 
في ترســـيخ األمن واالستقرار 
وتثبيت وقف إطالق النار ونزع 
أســـلحة المليشـــيات بكل أنواعهـــا وان تفرض 
الدولة هيبتهـــا وتطبيق ســـيادة القانون على 
الجميع.. هل ســـيعمل الرئيس على وقف عبث 
المليشيات بأمن واستقرار عمران وسيضع حدًا 
لغطرســـتهم انقاذًا لألرواح التي تزهق واألسر 
التي تشرد والبيوت التي تدمر والممتلكات التي 

تنهب..
أم أن اإلخوان ســـيجرونه إلى الزج بالجيش في 
حروب عبثية التخدم الوطن بل تزيد من تفاقم 

أزماته؟!  

ترقيع حكومة باسندوة

محمد عبده سفيان

توفيق الجندي


