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زاوية حارة

فيصل الصوفي

أعضـــاء مجلـــس األمـــن الدولـــي، ودول االتحـــاد األوروبي، 
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي، بل قل: كل من حولنا، باتوا يعرفون، ما نعرفه نحن 
هنا في اليمن، أن طرفي النزاع المسلح في عمران، وهمدان 
وبني مطر، والجوف، هما حزب اإلصالح والحوثيون.. وحزب 
اإلصالح يـــدرك جيدا أن مغالطاته لم تجده، ألن نشـــاطاته 
كلها صارت مكشوفة أمام الجميع.. وصار هذا الجميع يوجه 
مطالبات محددة وواضحة لطرفي النزاع المسلح، وهي وقف 
المواجهات المســـلحة في مناطق النزاع، وسحب المقاتلين 
منها، ووقف األنشطة المسلحة ذات الطبيعة الهجومية أو 

االنتقامية، والدخول
 في مفاوضات سالم، ونزع أسلحة الطرفين.. وألن اإلصالح 
يستخدم ألوية عسكرية موالية له في هذا النزاع، ويطالب 
الرئيـــس بـــزج الجيش فـــي الحـــرب، كان من بيـــن المطالب 
المحلية والدولية، اإلبقاء على وحدات الجيش في حالة حياد، 

من أجل مصلحة البالد والعباد.
وما سبق، إضافة إلى أمور أخرى، من بينها معرفة مجلس 
األمن عن انخــــراط إرهابيــــي تنظيم القاعــــدة في صفوف 
مقاتلي حــــزب اإلصالح، جعلتــــه في وضع ال يحســــد عليه، 
وهذا الوضع صممه اإلصالح بنفسه ولنفسه، دون مساعدة 
أو تدخل من أحد.. والعجيب أنه ســــعى إلى توريط أطراف 
أخرى إلى جانبه، بل يريد منهــــم أن يكونوا في صفه، حيث 
دعا الدولة إلى محاربــــة جماعة الحوثي واعتبارها المنظمة 
اإلرهابية األولــــى والوحيدة في البالد، وأنــــه في هذه الحالة 
فقط ســــيدعم جهود الدولة، وطالب األحزاب السياســــية 
إلى إدانــــة الحوثييــــن دون غيرهــــم، وهم فقــــط من يجب 
انتزاع أســــلحتهم.. لم يســــتجب لإلصالح حتى شركائه في 
أحزاب اللقاء المشــــترك، والتــــي اتهم اإلصــــالح بعضا منها 
بأنها تنســــق مع الحوثيين، وأن عناصرها في عمران قاتلت 
إلى جانبهم، وإن قيادات المشــــترك التي تتحدث عن نزاع 
طائفي مســــلح بيــــن اإلصالحيين والحوثيين تشــــوه صورة 
اإلصالح.. وبينما وقفت أحزاب المشترك على الحياد، ال مع 
اإلصالح وال مع الحوثيين، العتبارات ومالبســــات مفهومة، 
كان موقف المؤتمر الشعبي، واضحا منذ البداية، وهو إدانة 
النزاعات المســــلحة بين الطرفين، ودعوتهما إلى إيقافها، 
وحل الخالفات بالطرق الســــلمية، وهو موقف وطني طالما 
تميز به المؤتمر الشــــعبي في كل المراحل والظروف، وهو 
الموقف الذي لم يــــرق لحزب اإلصالح، وبســــببه أقدم على 
محاوالت كثيرة لجر المؤتمر إلى ســــاحة النزاع المسلح في 
عمران، ولم يتمكن من ذلك رغم أن مليشيات اإلصالح في 
عمران قتلت مؤتمرييــــن وحاولت اغتيال آخرين، وهدمت 
منازل كثير منهم، فضال عن هجمات اســــتفزازية من كل 
فنون المكر والكيد، اســــتهدفت المؤتمر وقيادات في كل 
مكان.. وينبغي على المؤتمريين أن يضعوا كل ما سبق في 
حســــبانهم، عندما يتعاطون مع مقترحات حزب اإلصالح 
بشــــأن التقارب، فهذا الحزب الذي أوقع نفســــه في مختلف 
صنوف القذارات يحتال اليوم لكي يجد من يشاركه قذاراته.

يفترض أن تقف القوى السياســـية التي تسلقت 
على أكتاف الشباب في الفوضى التدميرية ٢٠١١م 
أمام التداعيات المهلكة للحرث والنســـل وتجعل 
مـــن مواقف المؤتمر الشـــعبي العـــام التي اتصفت 
بالصبر الجميل وقوة االعتصـــام بحبل الله المتين 
مدرســـة من أجل حقن دماء أبناء اليمن والكف عن 
المناكفات واشـــعال فتيـــل الفتنة، ولكن لالســـف 
وصل بتلك القـــوى الى اســـتهداف األصـــوات التي 
تنادي بحقن الدمـــاء وحماية األعـــراض واألموال، 
وحاولت عبر عناصرهـــا المليئة بالحقد والكراهية 
للســـلم االجتماعـــي تكميم األفـــواه ومنـــع حرية 
الرأي واحتكار وســـائل االعالم الرســـمية المرئية 
ة والمســـموعة وحولت تلك الوســـائل الى  والمقروء
أدوات تحارب كل صوت وطنـــي حريص على بناء 
الدولة اليمنية وحريص على حقن دماء أبناء اليمن 

الواحد والموحد.
لقـــد أظهرت تلـــك الوســـائل تعامـــًال مخجًال في 
ابراز الرأي المضاد للوحدة الوطنية والمثير للفتنة 
وتحولـــت تلك الوســـائل التي هي ملك للشـــعب الى 
قطاع خاص ينشر ما يريده المنافقون والمدلسون 
والمداحون والنافخون في كير الفتنة والتواقون الى 
تدمير اليمن خدمة ألعداء االمبراطوريات اليمنية 
القديمة التي تجاوز حدودها شبه الجزيرة العربية 
وكانوا سببًا في سقوط االمبراطوريات المنافسة في 
تلك الفترة التاريخية من األلق اليماني الذي سطره 
اليمنيون، وجاء عشاق السلطة الجدد ليكونوا أدوات 
ة الى وحدة الصف  لتدمير التاريخ اليمني واالســـاء

اليمني واعاقة المشروع 
الحضاري الـــذي يناضل 
اليمنيـــون مـــن أجـــل 
اخراجه الى حيز الوجود 
والـــذي اشـــرت اليه في 
العديد من الدراســـات 
العلمية التي نشرت في 
مجلة «الجيـــش» والتي 
أظهـــرت قـــوة االرادة 
اليمنية وصدق العزيمة 
وعظمة الهمة وشـــدة 

البأس الشـــديد الذي أظهره اليمنيون القدماء في 
مواجهة األطماع الرومانية والفارسية في قدسية 

التراب اليمني.
ان المتابع لوســـائل االعالم الرســـمية ســـيجد ان 
التحـــول الحقيقي الذي طرأ على تلك الوســـائل هو 
تحولها الى قطاع خاص اليستطيع احرار االعالم 
األفـــذاذ ان يطبقـــوا ما تعلمـــوه من فنـــون العمل 
ات باتت هي العالمـــة الفارقة،  المهني ألن االمـــالء
كما ان عملية الموضوعية واالنحياز لثوابت الوطن 
لم تعد هـــي المعايير التي تحكم وســـائل االعالم 
الرســـمية وأصبح االنتماء الحزبي هو المعيار الذي 
على ضوئه يتم التعامـــل، األمر الذي جعل االعالم 
الرســـمي شـــبه معزول ومتابع من عناصـــر القوى 
المسيطرة عليه فقط، وقد الحظت اثناء وجودي 
خـــارج الوطـــن ذلـــك االمر الـــذي يحز فـــي نفوس 

الوطنيين األحرار.

لقـــد كان باالمكان 
ان تســـتفيد القـــوى 
الجديدة من امكانات 
لتحســـين  لـــة  لدو ا
سمعتها ومد جسور 
التواصـــل والثقة مع 
نـــات  مختلـــف مكو
الشـــعب بمـــا يحقق 
لها الســـمعة الحسنة 
ويمحـــو مـــا عـــرف 
عنها من التصرفات 
المنفرة، ولكن لالســـف عقب وصولها الى الســـلطة 
ازداد التصرف المنفر الذي جعل المواطن يتوجس 
خيفة من عبثيـــة عناصر تلك القوى وشـــدة الحقد 
والكراهية الذي تربوا عليه، األمر الذي جعل المواطن 
أكثر نفـــورًا من تلـــك القوى، ولعل تلـــك التصرفات 
دليـــل على عدم الرغبة في االعتراف بحق الشـــعب 

في امتالك السلطة وممارستها على أرض الواقع.
ان االصرار على استخدام القوة ضد اآلخر واحدة 
من االدلة التي تؤكـــد عدم الرغبة في الممارســـة 
الديمقراطيـــة واالنقالب على العهـــود والمواثيق 
ومحاولة اطالة أمد األزمة السياسية واالعتماد على 
صناعة الكذب واشاعة الوهم والترويج ضد اآلخر 
بمعنـــى االعتماد علـــى الحرب النفســـية من خالل 
الفبركات االعالمية ظنًا من تلك القوى ان الشعب 
يصدقها ولم تدرك ان الشعب يعرف حقيقة اآلخر 
تمام االدراك وان صنع الكذب لـــم يعد مجديًا وال 

يصدقه إال من يمارســـه أما الشـــعب فإن وعيه قد 
تجاوز القصور الـــذي تحاول قوى التخلف صناعته 

وزرعه في اذهان الناس.
ان المشـــهد السياســـي اليحتـــاج الـــى المزيد من 
االستدالالت التي تؤكد عدم الرغبة في الممارسة 
الديمقراطية ومحاولة اطالة أمد األزمة بهدف منع 
الشـــعب من حقه في الوصـــول الى االختيـــار الحر، 
بل ان المتابع لوســـائل االعالم الرسمية سيجد ان 
االصوات التي تنادي بضرورة انجاز المهام المتبقية 
من المبادرة الخليجية والمتعلقة بانجاز الدستور 
واالستفتاء عليه ثم الوصول الى االنتخابات العامة 
ات ضدها ومنها  قد تم اتخـــاذ العديد من االجـــراء
التدخـــل المباشـــر فيمـــا تطرحـــه تلـــك األصوات 
الوطنيـــة وازالة بعض الكلمـــات والعبارات بحيث 
تحول الموضوع وكأنـــه لصالحها ولما يتبين لها ان 
الشـــعب قد أدرك الحقيقة وان التزوير والتحريف 
ات عقابية  قد جعله يـــدرك القصد اتخذت اجـــراء
تتعلق بلقمة العيـــش، ولما وجـــدت ان ذلك غير 
مجد حاولت تغييب تلك االصـــوات الوطنية ومنع 
انتاجها الوطني من الظهور، ولم تدرك تلك القوى 
ان تلك التصرفات العبثية لن تزيد المستبعدين إال 
ابداعات من أجل الوطن ولن يركع أحد ألحد سوى 
الله، ومع ذلـــك مازلنا نقول ان على تلـــك القوى ان 
تستفيد من تجربة المؤتمر الشعبي العام في الصبر 
والجلد من أجـــل المصالح العليا للبالد واســـتكمال 
بناء الدولة اليمنيـــة الحديثة دولة النظام والقانون 

باذن الله.

د. علي العثربي

اتفق مـــع الزميل رئيس تحريـــر العزيزة « الميثاق « األســـتاذ / 
محمد أنعم في ما نشـــره على صفحته في إداة التواصل االجتماعي 
« الفيس بوك « ليلة السبت الماضي ، حيث كتب قائًال : (دعوة زيد 
الشـــامي تحمل نفس حقارة التفكير العام لإلخوان .. المفروض ان 
يطلق دعوته إلجراء حوار بين االصـــالح اوال مع الحوثيين .. اما ان 
يدعو االخ زيد الشـــامي اإلصالح إلى فتح حوار مع قيادات وقواعد 
المؤتمـــر (الوطنيين)...هنا اضع خط تحت كلمـــة « الوطنيين .». 

فهذا هو الخبث في التصنيف ، نفس تفكير داعش ).
بنيت اتفاقي مع « ابـــن أنعم « على حقيقتيـــن أوردهما صراحة 
في تغريدته آنفًا . أولهما : كان يفترض بقيادة حزب « اإلصالح « 
أن تهيئ األجواء السياســـية التي عكرتها بنفسها بين كل األحزاب 
السياســـية بما فيها احـــزاب « المشـــترك « الشـــريك لحزبها وفي 
مقدمته الحـــزب االشـــتراكي اليمني وبين حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام وحلفائه . هذا من جهة ومن جهة أخرى تصفية أجواء الحرب 
المفتعلة من قبله مع  « الحوثيين « وذلك بعرضه لحوار مع قيادته 
لتطبيع األوضاع في شمال الوطن وإلثبات حسن النوايا وصدقها ، 
ومن ثم الشـــروع في تقديم رؤوس أقالم لقيادة المؤتمر الشعبي 
العام تمهد للتقارب بين المؤتمر وبين « اإلصالح « .مســـتندًا في 
فرضيتي هذه على ما كتبه الشيخ « حســـين حازب « عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر على صفحته التواصلية في ذات الليلة ، حيث قال : 
( ويجب أن تكون هذه الدعـــوة من أجل الوطن كله وليس من أجل 
المؤتمر واإلصالح. وأن يكون القبول باآلخر والشـــراكة الوطنية مع 
الجميع بمافي ذلـــك « أنصار اللـــه «ـ ـ أي الحوثيينـ ــــ هي مضمون 
هذه الدعـــوة وجوهرها وهدفها الكبير. وأن تكـــون أي مصالحة أو 
تفاهم وفقا لمشروع دولة وقانون ، وليس مشروع سلطة وأشخاص 

وتقاسم ) .
والحقيقة الثانية التي ستدل على حسن النوايا وصدق المضي قدمًا 
تكمن في أنه يفترض من القيادي  « زيد الشامي « رئيس الكتلة أن 
يكون صادقًا في دعوته تلك ويتخلى عن عقلية « الهرم المقلوب « 
التي افصحت عنها جملته القائلة : ( فتح حوار مع قيادات وقواعد 
المؤتمر « الوطنيين «) فماذا يعنـــي بمصطلح « قيادات وقواعد 
المؤتمـــر الوطنيين ؟ «أليس هذا مرتكـــز العقلية اإلصالحية التي 
اتسم بها حزب اإلصالح عقب فتنة العام ٢٠١١م والتي حاول عن 
طريقها شق الصف المؤتمري وفشل في مراميه عندما لم يستجب 
ة مـــن المؤتمريين الذين أطلقوا أو أسســـوا 

َّ
ل
ُ
لدعوته هذه ســـوى ث

ما يســـمي بكتلـــة « األحرار « في نـــزوة عابرة من نـــزوات التغرير 
اإلعالمـــي اإلصالحي وعدل البعـــض منهم عن هـــذه المغامرة في 

اللحظة األخيرة ؟!! 
إن عقلية أي حزب حظـــي بفرصة االنقالب على حزب رائد بحجم 
المؤتمر الشـــعبي العام مثل حزب اإلصالح الذي دمر دولة بكاملها 
واستحوذ على مناصب قيادية عليا في الحكومة والسلطة التنفيذية 
عن طريق اإلقصاء والمراهنة على القبلية والنافذين  من القيادات 
العســـكرية والمغرر بهم من شباب الســـاحات ، وعمل على مدار 
ثالث سنوات على ســـحب الحصانة من الزعيم القائد الذي احتضنه 
وعلمه ألف باء السياسة وقتما كان تحت مظلته وبعد تكوينه كحزب 
سياســـي ، نقول إن عقلية مثل هـــذه يصعب االئتمـــان إليها ما لم 
تتخل قياداتها عن التفكير بعقلية الهرم المقلوب ، بل ما لم تعيد 
كوادرها وقواعدها النظر في سياســـات قيادتها العليا نفسها بعد 
عديد تجارب ومواقف بدرت من تلك القيادات . ومن هنا سنطمئن 
على حسن نوايا هذا الحزب الذي قلب الوطن أمنه واستقراره ودولته 
واقتصاده وسمعته في المحافل العربية والدولية رأسًا على عقب .
ومع ذلك فإن قيادات المؤتمر العليا وكـــوادره وقواعده ال تزال 
تستلهم من الزعيم المؤســـس علي عبدالله صالح مبادئ التصالح 
والتسامح والوســـطية واالعتدال وتغليب المصلحة الوطنية العليا 
على المصالح الذاتية والحزبية الضيقة ، وربما أعطت لهذا الحزب 
فرصة أخيرة شريطة أن تصلح نواياه ويطهر صفوفه من النافذين 
ويغلق معسكرات مليشـــياته الحزبية ويمد يد رجل لرجل كعهد  
يهـــدف إلى طي صفحـــة الماضي وفتح صفحة جديـــدة إلعادة بناء 
رب في الثالث ســـنوات الماضية من اقتصاد الوطن ومعيشـــة 

ُ
ما خ

المواطنين وإعادة أمنهم واستقراهم وعلى الله االعتماد .

دعوه في محنته
لعله يستقيم!

كلما قلنا عساها تنجلي ٭٭ قالت األيام هذا مبتداها
ُيجســـد هـــذا البيت الشـــعري حال أبنـــاء الشـــعب اليمني هذه 
ون أنفسهم بالوصول إلى اليوم الذي يتنفسون  األيام، وهم ُيَمنُّ
فيه الصعـــداء ويتخلصون مـــن الغمة الجاثمة علـــى صدورهم 
وينطلقون نحو الغد األفضل والمستقبل األجمل الذي يرسمونه 
فـــي مخيالتهم قياســـًا على المخرجـــات التي خـــرج بها مؤتمر 
الحوار الوطنـــي، والتي يرون فيهـــا األمل للوصول إلـــى الغايات 
واألهداف المنشودة، ولكنهم يتفاجأون في كل مرة بممارسات 
رِبك المشهد السياســـي اليمني، وتضع 

ُ
ومســـتجدات وأحداث ت

العقبات والعوائق التي تحول دون تحقيق التقدم المنشود.
*مســـتجدات وأحـــداث دائمـــًا ما تصـــدر عن أطـــراف وقوى 
سياســـية ُمَعّينة ال تريد للوطن التقدم واالزدهار واالستقرار، 
وال توجد لديها النوايا الصادقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، 
وتســـعى جاهدة الفتعال األزمات من حين آلخر بهدف اتهام 
القـــوى المناهضة لمشـــاريعها التدميرية بالعرقلـــة وتحميلها 
مسؤولية تلكم األزمات واألحداث، رغم أن هذه القوى المناهضة 
لها كانت وال تزال السباقة في االلتزام والمبادرة بتنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني التـــي تم التوافق عليها، ويأتي في مقدمة القوى 
المعرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني حزب اإلصالح والقوى 
 منهم فـــي إقصاء 

ً
العســـكرية والقبليـــة المتحالفة معـــه رغبة

المناهضين لهـــم وإبعادهم عن المشـــهد السياســـي ليحكموا 
سيطرتهم على البالد والعباد.

*فاإلصـــالح حتـــى اللحظة يرفض تشـــكيل حكومة شـــراكة 
وطنية تعمل علـــى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بحســـب ما 
تم التوافق عليه؛ ألنه يدرك أن الشـــراكة الوطنية لن تصب في 
خدمـــة مصالحه ولن تمكنه من تحقيق مشـــروع أخونة الدولة، 
 على أن تشـــكيل الحكومة يعني إقالة باسندوة وتغييره 

ً
عالوة

من منصبـــه، وهو مـــا يحرمهم مـــن امتيازات وتســـهيالت لم 
 
ً
 وطنية

ً
يحلموا بها من قبـــل، ويرون في بقاء باســـندوة ضرورة

الستكمال المشـــروع وتحقيق األهداف المرســـومة، واإلصالح 

حتى اللحظة يرفض تسليم مقر حديقة ٢١ 
مارس، ودائمًا ما يدفع بمليشياته في جامعة 
اإليمان بالتجمهر أمام اللجان التي تزور موقع 
الحديقة من أجل تســـليمه ألمانة العاصمة، 
ويدعي من خالل جامعة العلوم والتكنولوجيا 
امتالكه ألجزاء من هذه األرض ويقف إلى صف 

الجنرال علي محسن األحمر في تمرده على الرئيس هادي، تمامًا 
كما يقف إلى صف عبدالمجيد الزنداني في مواقفه األخيرة التي 
أعلن فيها االنقالب علـــى مخرجات الحوار والتمـــرد على ما تم 
التوافق عليه داخل مؤتمر الحوار، والذي أعلن عن مقاطعته له 
وقلل من مشـــروعية ما سيصدر عنه تمامًا كما هو حال صاحب 

اء (باسندوة).
َّ
الصندقة (حميد األحمر) والبك

*واإلصـــالح هو اليوم من انقلب على مخرجـــات الحوار الوطني 
بافتعال الحرب في عمران وإجهاض جهود الوســـاطة، وهو من 
مارس ضغوطات إلقحام الجيش والطائرات في المواجهات التي 
خاضتها مليشـــياته المســـلحة مع أنصار الله الحوثيين من أبناء 
عمران، رغـــم أن ذلك يتعـــارض مع نصوص مهمـــة تضمنتها 
مخرجات الحوار الوطنـــي، وهو اليوم من يفتعل المواجهات في 
الجوف ومأرب والرضمـــة وهمدان وأرحب وبني مطر، وهو أيضًا 
من يخطط من أجل توســـيع دائرة المواجهات لتصل إلى داخل 
أمانة العاصمة، مســـتغًال نفوذه على وزارة الداخلية وأجهزتها 
األمنية ونفوذه العســـكري من خـــالل مستشـــار الرئيس هادي 
لشؤون الدفاع واألمن علي محسن األحمر، واإلصالح هو من يواصل 
سياسة اإلقصاء واإللغاء واالســـتهداف للمعارضين له وتمكين 
عناصره مـــن المناصـــب القيادية، وهـــو من يديـــن الحرب على 
اإلرهاب ويتحالف مع العناصر اإلرهابية التي يجعل منها أدوات 
لتنفيذ مخططاته وتحقيق أهدافه، ويـــرى فيها حروبًا عبثية 
ض ويقود المواجهات المســـلحة من أجل  فـــي الوقت الذي ُيَحـــرِّ
استعادة النفوذ وتحقيق مكاسب وانتصارات سياسية وحزبية.
*اإلصالح هـــو من يشـــعل الحرائق فـــي البالد ويـــرى في هذا 

الوضع الخيار األنســـب له للوصـــول إلى كل ما 
يصبو إليه، يريد توظيـــف مخرجات الحوار 
لمصلحته، ويريد تنفيذ ما يرى أنه يخدمه، 
يريد القفـــز على المخرجـــات وانتقاء بعض 
البنود دون غيرها، بخالف مـــا عليه التوافق 
واإلجماع الوطني، اإلصالح ينشـــر الشائعات 
ويروج لهـــا وخصوصًا تلك التي تعيق تنفيـــذ مخرجات الحوار، 
اإلصـــالح يعمل على جر البـــالد نحو حـــروب وصراعات عبثية، 
اإلصالح يريد إظهار الرئيس هادي على أنه مجرد أداة يتحكم 
رها على هواه من أجل تأليب الشعب ضده، اإلصالح  بها وُيَســـيِّ
هو من يعمل على تأزيم األوضاع والعالقات بين الرئيس هادي 
والزعيم صالح وبين أعضاء المؤتمر، مستغًال سيطرته الكاملة 
على وسائل اإلعالم الرسمية، اإلصالح هو من يسيئ إلى عالقات 
بالدنا مع مصر واإلمارات والسعودية والبحرين وسوريا وإيران 
وروسيا والصين، وكل ذلك من أجل مصلحة اإلخوان المسلمين 
 لمشروع أخونة المنطقة العربية التي فشل فشًال ذريعًا 

ً
وخدمة

ألنه ُبِنَي على باطل.
ة ضد الرئيس هادي ووزير  *اإلصالح هو من يشن حمالت اإلساء
الدفاع، وهو من يدعو إلى االنقالب على المبادرة الخليجية، وهو 
من يســـعى إلى تمديد المرحلة التأسيســـية، وهـــو من يرى في 
داعش وبقية الجماعـــات اإلرهابية حـــركات وجماعات ثورية 
جهادية ويدعو لها بالنصر ويجمع لهـــا التبرعات والمعونات، 
اإلصـــالح وأوالد األحمر وعلي محســـن هم المعرقلـــون لتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني، والشعب اليمني بات يدرك ذلك جيدًا، 
ومهما حاولت قناة سهيل واخواتها من أبواق الكذب والتدليس 
الموالية لهم قلب الحقائق وإظهار خالف ذلك فإن الحقيقة وال 
شيء سواها هي من ستنتصر في نهاية المطاف، اإلصالح يراهن 
على الخارج في تمرير وإنفاذ مشروعه التسلطي وهو ال يدرك 

له ولن يحقق أهدافه.
ُ
ك
ُ
بأن رهانه رهان خاسر ولن يؤتَي أ

هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.

المؤتمر الشعبي 
والقوى التي لم 
تحسن التصرف

   «اإلصالح» وراء كل ما يحدث!!
عبدالفتاح البنوس

    fatahbanoos@yahoo.com

علي عمر الصيعري

عقلية الهرم 
المقلوب

- شـــاهدت قبل عاميـــن برنامجًا حواريًا 
على القناة الفرنسية مع شخصيتين كانت 
االولى مع سيمغويد رويال , وسيغمويد 
هذا ليـــس «فرويـــد» صاحـــب النظريات 
االشـــهر في الفلســـفة بل حفيد مؤسسة 
امبراطورية رويال (او غويال بالفرنســـية 
) للمنتوجات النسائية والذي ورث اصوًال 
واسهمًا وامواًال ســـائلة بما يقارب الثالثة 
مليار ونصف المليار.. امســـكوا الخشب  أو 
اقلكـــم ال تمســـكوا الخشـــب فالمذهل لم 
تقرؤوه بعد , فابن السادســـة واالربعين 
يعيـــش اآلن في شـــقة صغيـــرة بااليجار، 
فقـــد وهب جميع مـــا ورثه إلـــى منظمات 
اغاثيه وصحية تعمل في افريقيا تحديدًا 
( اوغندا - تنزانيا ) يتحدث للمذيعه انه 
شـــخصية ال تحب اقتناء المـــال او ادخاره 
فكان خياره هو التخلي عن الثروة الطائلة 
لمســـاعدة الناس المحتاجيـــن إليها.  هو 
يعيـــش اآلن براتـــب ضئيـــل يكســـبه من 
عمله كأمين مكتبـــة مغمورة في ضواحي 

«ليليان».  
- الشخصية الثانية والنموذج اآلخر كان 

لرجـــل اعمال أســـس 
شـــركة خاصة تعمل في مجال التعامالت 
النقديـــة عبر االنترنـــت , تربح شـــركته 
تقريبًا ما يبلغ تسعين مليون يورو سنويًا 
, قام بتحويل أصول شـــركته إلى اســـهم 
وزعها علـــى جميع موظفي الشـــركة، أما 
أرباح الشركة السنوية فوهبها كلها لصالح 
منظمـــات بحثية وهيئـــات علمية تعمل 
على اكتشاف األدوية الجديدة ومساعدة 
لمرضى الفقراء.  الرجل يتحدث عن نفسه 
بالقول: «انـــا رجل احب اقتنـــاء المال لهذا 
اعمل بكل حماســـة  انا وموظفي شركتي 
لكنـــي لســـت مـــاردوخ ملك االعـــالم الذي 
يتباهى بالتقاط الصور مع امواله المكدسة 
لهذا ال احب ادخاره وتكديســـه وال امتلك 

بنسًا واحدًا في البنك».
- نموذجان يقدمان للعالم امثولة رائعة 
عن كيـــف تصبح ســـعيدًا بـــدون «أوراق 
البنكنوت» فيما موروثنا العربي يكرس في 
اذهاننا مالمح  جشـــعة وبخيلة موغلة في 
التقتير , وجميعنا نتذكر كيف كنا نحدق 
في المسلسل العربي الشهير ( المتسول ) 

لتذهب لتنام وانت تحلم بأن تكون متسوًال 
جيـــدًا.  كانت رســـالة المسلســـل الســـيئة 
تســـولوا ولو بأدنى درجات الكرامة المهم 
اقتناء المال وهو ذاته ال ينفقه ليحيا حياة 
ســـعيدة لنفســـه بل ليمـــوت نملـــة بالغة 

الصغر.   
- هي ذاتها عقلية النملـــة البدائية التي 
تكدس أكوامًا من الحبوب ومن ثم تغادر 
من قريتهـــا , وتبحث عـــن موطن جديد 
للتكديس والخراب , فال سعادة في حياة 

التكديس كما النمل تماماً .  
- هنالـــك اصطفاف مترســـب يتشـــبث 
بذهنك , يؤصـــل بادخار المـــال باعتباره 
الطريقة األنسب لتعيش حياة سعيدة , 
هذا تجني مخيف على الســـليقة االنسانية 
وتطورالهرم التسلســـلي لتطور الكائنات 
الحيـــة باالنحدار إلـــى أحد أقـــدم وأصغر 
هذه السلسلة ( النملة ) التي تقوم بعملية 

االدخار لتظل حية.   
انتهيت وتمتمت في نفسي لم يكن هذا 
وقته فقد جعلني افكر في مصروف غد. .  

مراد شلي 

البخيل يولد 
انسانًا ويموت 

نملة 

عــاش أحدهم فــي مدينة حجة شــبه متســوًال 
ومات مخلفًا عشــرات الماليين من أصول وأموال , 
أية حياة تلك التي أرادها بأن يولد انسانا ويموت 
كنملــة , فمن ال ينمو مع أمواله هو نملة ارتد عن 
فطرة النماء كأحد اســباب التطور الســيكولوجي 
للكائنات الحية التي يمثلها االنســان كأرقى هذه 

الكائنات.  


