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فبغض النظر عما قيل أو يقال فحروب صعدة 
قد تكون األنسب حينها من الحرب ضد القاعدة من 
وضع وتموضع تلك الفترة وما كانت سلبية أو سالبة 
كنتائج ومعطيات تلك الحرب فال أحد يستطيع 
ان��ك��ار ان��ه��ا خ��دم��ت ال���ت���وازن ف��ي ال��واق��ع بعد 
تفعيل محطة2011م التي دفعت االخ��وان 
الى »عنترية« و»طرزانية« لم تكن تتوقع وال 

يستطيع الواقع احتمالها. 
خ��الل ح���روب ص��ع��دة ب��ات��ت م��ع��ارض��ة االخ���وان 
والمشترك تركز على انها حروب تشعل او تهدأ 
بتلفون وك��ان المقصود الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح.. ف��إذا الرئيس عبدربه منصور 
هادي لم يعد يستطع اشعااًل أو اسكاتا لحرب 
بالتلفون فهو اليمكن السير الى قرار 
ح��رب غير محسوب ف��ي سقفه أو 
نتائجه ومعطياته وفوق االشعال 

أو االسكات بالهاتف .
إذا االخ���وان مثلوا أث��ق��ل تفعيل 
محطة2011م وس��اروا في انقالب 
سياسي وعسكري معا كطرف فإنه 
يفترض أن يكونوا أول وأكثر طرف استوعب المتغير 
داخليا وخارجيا والمختزل في مخرجات الحوار الوطني 
يجعل قرارا للسير كما في حروب صعدة أقرب للمستحيل 
ويمثل انتحارا سياسيا وواقعيا ألي رئيس يتخذه او يسير 

فيه. 

فإذا االخوان هم من هزم الشيوعية في حروب المناطق الوسطى 
كما يزعمون وهم من قضى على الطرف والتطرف اليساري في 
حرب 1994م فماذا يكون الحوثي او »انصارالله« ليجهض عليه 

االخوان كطرف. 
الرئيس عبد ربه منصور هادي يتردد انه دعم ماديًا اإلخوان 
في حروب أرحب وحاشد ضد »انصارالله« فإنما النه يدرك تمام 
االدراك انه باتت كاالستحالة تكرار قرار حروب صعدة وذلك بأقل 
المعايير لن يصبح أقل من حرب أهلية ال يريد دفع الواقع اليها وال 

أن يتحمل مسؤوليتها .
االخوان كطرف يفترض أن يفكر مدى واقعيه أو عدم واقعيه 
خطوة أو قرار قبل أن يضغط على رئيس سابق أو الحق ليسير في 

حرب من أجل االخوان. 
االخ��وان ضغطوا على الرئيس السابق القتحام عدن في صراع 
1986م كما ضغطوا بعد ذلك لالعتراف بحكومة »طالبان« في 
افغانستان ولكن ظل يرفض من تقديره للنتائج وماسيتحمله من 

مسؤلية. 
وان صح ما قيل بدعم الرئيس هادي لطرف ففي ذلك انحياز لهذا 
الطرف وبالتالي فالمشكلة لم تعد في أن يقبل او يرفض السير في 
قرار حرب كما يريد االخوان بل المشكلة باتت في عدم القدرة على 
اتخاذ قرار حرب في ظل أوضاع وظروف متغيرة وفي ظل واقع 
متغير وبالتالي فأي رئيس كان اليمكن ان يقبل او يسير في قرار 

يدمر البلد من أجل االخوان او لنيل رضاهم. 
لم تتحدث الرئاسة وال وزارة الدفاع عن خيانة او خونة في وضوح 
الكيفية واالليه التى نفذت بها القاعدة عمليتها في وزارة الدفاع. 

وحين صدر تصريح احد سكرتارية الرئيس بانه كان المستهدف 
من القاعدة بهذه العملية فاالخوان تصدوا وردوا باسم القاعدة 
نفي أن تكون عمليتها استهدفت الرئيس وحسب المباشرة في 
هذا السياق فاالخوان مع استهداف مابعد الرئيس كجيش وشعب.
كل موظفي وزارة الدفاع ومن يعملون في دوائرها يتحدثون 
بوضوح عن خيانة مثلت الدور األهم النجاح عملية القاعدة وذلك 
ما يؤكده المتابع العادي من أبناء الشعب ومع ذلك فوزير الدفاع 
ترفع عن تنصيص أو ايحاء لما بات أبناء الشعب يتحدثون عنه 

بالوضوح والمباشرة. 
اذا وزير الدفاع يمثل مشكلة لالخوان النه رفض الزج بالجيش 
في حروبهم ومن أجلهم فذلك جايز ومن مرجعية العالقة بينهما 
وقد يكون من فرضية انتماء لالخوان ال نعرفه أو سير في صفقات 

العلم لنا والمعلومة عنها.
وحتى مع ذلك أو لو كانت امورا ال نعرفها كذلك فقرارات الحروب 
ال تقاس إال بالشعبية والواقعية والوطنية والواقع العام ثم واقع 
الجيش بعد تفعيل محطة2011م والهيكلة التي مثلت اضافة 
في تدميره وتمزيقه تجعل مثل هذا القرار محرما ومجرما وطنيا 
وواقعيا فأي ""جنون""في اص��رار االخ��وان على هذا التفعيل في 
حين لم يعد مثل ذلك بوضوح غير تدمير الوطن واحالته الى أكوام 

دمار وانهار دماء.
ربما بات االخ��وان يصوغون واقعيًا حقهم فيه تمنح صكوك 
الغفران وحق احالة الناس الى جنة الفردوس او جحيم النار وربطا 
بذلك فهم من يمارس التكفير ومن يمنح صك التوبه والغفران كما 
الكنائس في العصور الوسطى ولكن االخوان ال يؤمنون باالوطان بل 
بمرجعية التنظيم الدولي لالخوان.. فكيف وهم الذين ال صلة لهم 
بالوطنية واالوطان غير السكن واالستعمال يتكلمون عن خيانة 

من فهم الوطنية أو من مفهوم وطني؟
ماذا بعد هذا الجنون االخواني من جنون أو مجون؟

»اإلخوان« ماذا ابقوا للعالم من جنون ومجون؟ 
الرئي���س عل���ي عبدالله صالح أو الرئي���س عبد ربه منصور 
ه���ادي م���ن حقه كرئي���س أن يتعام���ل مع قضاي���ا واجندة 

واختيار األنسب للتعامل معها. 

 إن لم يتم تدارك األمر بحلول عاجلة، وبروز كتلة 
وطنية تاريخية تحول دون حدوث ذلك..

  لسنا متشائمين وال مرجفين، ولكننا نقرأ األحداث 
وتطوراتها الخطيرة، ونرقب المسارات المنحرفة التي 
تمضي فيها، والمآالت التي تتجه نحوها، ومؤشرات 
ه��ذه ال��م��آالت، استمرار الحرب العبثية في عمران 
دون حلول مسؤولة منذ البداية، استمرار هجمات 
القاعدة اإلرهابية وتمددها على مساحة كبيرة من 
البالد، عجز الموازنة الكبير والذي لم يعد ينفع معه 
الحلول الترقيعية وإنما الحلول الجادة والمسؤولة، 
األمر يتطلب إرادة وطنية صادقة ومشروعًا وطنيًا 
ناضجًا، وه��و الشيء المفقود والغائب، وإال لما وصل 
التداعي في البالد إلى ما وصلت إليه من سوء وتدهور 
وضياع.. من هنا فالذين يكثرون الحديث عن منجزات 
المرحلة االنتقالية، ليسوا صادقين مع أنفسهم وال 
مع الشعب، وال يمتلكون الجرأة الوطنية الكافية كي 
يظهروا الحقائق ويكاشفوا الشعب والعالم أجمع، 
بحقيقة ما يحدث وخطورة استمرار الوضع بهذا 

الشكل، وإنما يفضلون أن يسوقوا الوهم وأن يمارسوا 
هم أيضا التخدير للمواطن اليمني الذي يتجرع القهر 
وم��رارة األزم��ة في صمت وصبر وحكمة، فالمصلحة 
الوطنية وحجم األخطار المحدقة بالوطن، ال تحتاج 
في الوقت الراهن، العمل خلف الكواليس، وال إلى نسج 
التحالفات الجديدة القائمة على المصالح، والمتناقضة 
مع تطلعات الشعب في التغيير واألمن واالستقرار، 
وإنما تحمل توجهًا كارثيًا على التسوية السياسية وعلى 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي يتم التباطؤ 
في تنفيذها والتخطيط لترحيلها، وفي مقدمة ذلك 
االنتخابات، كأهم استحقاق شعبي ووطني في هذه 

المرحلة.. 
َدْر بمشروع وطني 

ُ
اليمن طوال هذه المرحلة لم ت

حقيقي ل��ل��خ��روج م��ن األزم���ة ومعالجة الكثير من 
القضايا والمشاكل، وترجمة أه��داف التغيير، إلى 
نتائج ملموسة، وإنما ساد فيها مشروع المحاصصة 
والتدخالت المستمرة من قبل مراكز القوى والنفوذ 
العسكري والعشائري، التابعين لإلخوان، في شئون 

ال��دول��ة والحكومة، والتأثير المستمر على القرار 
السياسي، وال��ذي كثيرًا ما كان يرضخ لها ويتكيف 
مع أهدافها وطموحاتها ومخططاتها، األم��ر الذي 
أخل بطبيعة وغاية المرحلة االنتقالية وانحرف بها 
من مسار التأسيس المؤسسي للحكومة وبناء الدولة 
المدنية ومعالجة القضايا الوطنية، إلى مسار التأسيس 
االخواني، ومضاعفة األعباء والمشاكل وتعقيدها، وإلى 
تفكيك وتدمير بنى ومقومات الدولة، وإنهاك االقتصاد 

الوطني وتدميره بشتى الطرق والوسائل..
 التجاوزات واالنحرافات عن مسار التسوية السياسية 
التي أخلت بطبيعة وجوهر المرحلة االنتقالية كثيرة 
ومتعددة وفي جميع الجوانب، إال أن أخطاء هيكلة 
الجيش وتمييع تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة 
بهذا الشأن، كانت من أخطر هذه االنحرافات، كونها 
ل��م ت��ؤد إل��ى ب��ن��اء أه��م م��ق��وم��ات وم��رت��ك��زات ال��دول��ة 
الوطنية، وال��ت��ي تتمثل ف��ي المؤسسة العسكرية 
واألمنية الموحدة، التي تتبع الوطن وت��داف��ع عن 
سيادته ومنجزاته وتحمي الشعب وتصون حقوقه 

وحريته وكرامته، وإنما أدت إلى تفكيكها وإلى اإلخالل 
بموازين القوى العسكرية لصالح اإلصالح ومراكز قواه 
العسكرية والقبلية، واالنحراف بالعقيدة العسكرية، 
من العقيدة الوطنية إلى العقيدة الحزبية والمناطقية..
 من هنا فإن الهروب من تنفيذ استحقاقات المرحلة 
ومواجهة الحقائق والهروب من االلتفاف حول القوى 
الوطنية الحقيقية وتفعيل دورها في هذه المرحلة 
الخطيرة، إلى إثارة الزوبعات وإلى االلتفاف حول القوى 
المعيقة للمرحلة والتسوية السياسية وتطلعات 
الشعب في التغيير، وإل��ى الحديث عن التواير التي 
ص��ارت مفردة من مفردات األزم��ة في بلد الخيبات 
التاريخية، ه��و ه���روب م��ن المسؤولية التاريخية 
وهروب ستكون نتائجه كارثية على الوطن والشعب 
الذي هو بأمس الحاجة في هذه المرحلة إلرادة وطنية 
كبيرة وصادقة ويتطلب فرزًا حقيقيًا للقوى الوطنية 
الحقيقية وال��واع��ي��ة، ال��ت��ي ستحول دون السقوط 
واالنهيار والتفكك، وتكون حاملة لمشروع التغيير 

إنطالقًا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 في 
ٌ

 على نزف الكلمات، وسباحة
ٌ

> نياحة
بحر األزمات،

 على ضفاف..
ٌ

 وسياحة
شاطئ العشِق المشيْن،

وقهِر ليالي الحيارى التائبين؛
..

ْ
وعلى الخصر.. مشدوٌد حزام نازف

لفتى ناضر الوجه..
ربيعي القسمات..

نسجته أصابع الثالوث اللعيْن.
تدفع الموج أمامي.. في اضطراْب..

 الملِح المذاْب،
ُ

عبوات
 وقد أسفر عن وجه الليل.. النقاْب، 

، الصبح المبيْن.
ً
وأقبل، متكاسال

ي- 
ّ
 كانت تغن

ُ
 والوطاويط

في غسِق الدجى،
 وترقُص في ابتهال ورجاْء.

 لحياة الظالم،
 ومغارات الحقد الدفين،

 وعبثية الواقع المستكيْن،

 وشهوانية سفالِة الثائرين،
 وتتشهى امتصاص الدم الطري.

من جوِف ليل التسويات،
 ومساءات البكاء الحزيْن..

لفلذاِت أكباٍد..
في أعمار زهرة الياسمين..

،
ُ

طوقهم االحتراق
وزاَد األنيْن..

من شدِة االلتهام،
وطقطقِة العظاِم..

 المتعِة.. في المضغ السخين.
ُ

قمة
سحقًا لمْن ضرب الثوابت،

 ونسف اليقيْن.
خالفِت الرياُح.. أشرعة السفْن

فاح، من تزاحم األجساِد واألضداِد،
 الريح العفْن

تراءت لهم، في األفِق البعيد.
 دفع الثمْن..

ُ
فاتورة

وترى مستقبلهم.. يكاد يئْن!

وكبير سحرتهم، يوشك - يجن..
لما لهذا الصمت الفاضِح..

عليهم يريْن؟!
ولم يعودوا، كما ألفناهم، مزمجريْن!

 بأحالم لحيٍة..
ْ

 أطاحت
ٌ

هّبة
ْه..

ّ
سوداء كث

شرورها منبثه
ْه

َّ
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ْ
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 مثل حّباِت اللجيْن،

ْ
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َين .. من رقاقِة العجين.
ْ

وصارت أل
مشهد مأساوي.. مهين

يستدعي الزفراِت .. حّري؛
فتلوها.. الدمع السحين

زماٌن.. انقلب، وكان
يكّرم السفيه

ويخّون األمين..
عاد الى نهجه القويم الرزيْن،

 وحتمًا سيأتينا..

بكل ما يزين؛
فقد سئم..

خياناِت المتآمرين،
 وطقوس تجارة العبث بالدين،

 وتمريرها.. على  عقوِل
المهّمشين، والمستضعفين.

،
ٌ

 ال بالدي.. مخطوفة
 وال وطني رهيْن..

ولن نخوض.. مع الخائضين.
سيندحُر كيُد الكائدين،

 ولؤم المتخابثين،
،

ً
، أبية

ً
 وتعود صنعائي.. حرة

 للعشِق والحبِّ والحنين.
َ
ومنارة

آخر الكالم
ترى الناس ما سرنا يسيرون حولنا

وا
ُ

ف
َّ

نا إلى الناِس وق
ْ
 نحن أْومأ

ْ
وإن

- الفرزدق-

نقف كلنا أمام مجريات عدة منتظمة وفجائية 
تصيب مختلف المحافظات اليمنية، فمنها التي 
تهدف السقاط أمن الوطن ومنها التي تسعى 
لزعزعة سير عملية التنمية ومنها التي تهدف 

الشعال نار الفتن بين الطوائف واألحزاب.
فمن ضمن هذه المجريات المفاجئة ما لحق 
بقناة »اليمن ال��ي��وم« إح��دى القنوات اليمنية 
المهمة في الوقت الراهن والتي تصدرت قائمة 
عالية في عدد المشاهدين لها من داخل اليمن 
وخارجها. فعند اقتحام قوات الحماية الرئاسية 
لمبنى القناة واتالف ونهب أجهزتها، وكذا األمر 
بإغالقها انتابنا شعور مؤلم ومؤسف بأن هذا 
التعسف المفاجئ لم يكن منصفًا لقناة تجسد 
حقيقة ال���رأي وال����رأي اآلخ���ر ف��ي وط��ن يسمو 
بالديمقراطية والتعددية السياسية المتبادلة 

بين األحزاب وقناواتها عبر منتسبيها.
ول��ه��ذا ن��رج��و م��ن ال��ق��ي��ادة السياسية ممثلة 
بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين 
العام أن يولي القناة ومنتسبيها كل االهتمام 
والرعاية وذل��ك ب��إع��ادة النظر في ه��ذا القرار 
ورفع أي تعسف أو مس لحرية الرأي والرأي اآلخر 
وخصوصًا القنوات والصحف التي تحمل رؤى 
حزبية من الضروري أن تكون في الوقت الحالي 

عاكسة لتفاعالت الواقع في الشارع اليمني.
فهذا م��ا نأمله منك ي��ا رئيسنا ب��أن تكبح أي 
ش��رارات تؤجج نيران الفتنة وتدعو الشعالها 
بينك وبين أي فئة أو حزب أو طائفة، وأن تجمع 
من يخالفونك ال��رأي وتدعوهم لالصالح فيما 
بينكم من أي رواس��ب ق��ام بها من لهم يد في 

افساد كل ما هو صالح فيما بينكم.
إننا نناشد أيها الرئيس هادي بأن تكون قامعًا 
ألي غضب زرعه الواشون وأن تمحو أي تشويش 
في مختلف الخطوط التي تصلك مع صوت الشعب 
لتسمع عبرهم وضوح ما يريدون أن يعبروا لك 

عنه يا قائدنا.

األزمة اليمنية معقدة، وتتفرع عنها مجموعة من األزمات والقضايا الشائكة الممتدة من 
شمال البالد إلى جنوبها، والتي تأخذ طابعا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، استفحالها ربما 
سوف ينذر في القريب العاجل بسقوط الدولة، وانفصال جنوب مضطرب ، واستمرار فوضى 

ونزيف الشمال،

الرئيس هادي.. 
نناشدك

نعمت عيسى

مطهر األشموري

من الذي يمارس الخيانة تجاه الجيش ووزير الدفاع والوطن؟

محمد علي عناش

أفول
 الشموس 

احمد مهدي سالم


