
االختراق المه���م الذي يتباه���ي بنعمر 
بتوصل متحاوري موفنبيك اليه، يتلخص 
في توس���يع مجلس الش���ورى ليتحول الى 
غرف���ة ثانية ج���وار مجل���س الن���واب في 
العملية التش���ريعية، ه���ذا االنجاز وهذه 
الرؤي���ة ج���اءت ف���ي  مب���ادرات رئي���س 
الجمهورية الس���ابق الزعيم علي عبدالله 
صالح الهادفة لتطوير النظام السياس���ي 
واالنتخابي ، وتقدم بها المؤتمر الش���عبي 
العام الحزاب المش���ترك  قبل 4 سنوات 
كمبادرة لتطوير بنية السلطة التشريعية 
وجعلها مكونه من مجلسين هما: مجلس 
الن���واب ومجلس الش���ورى ، والذي اقترح 
المؤتم���ر حينها انتخاب اعضاء الش���ورى 
بالتساوي بين المحافظات بدال من االعتماد 

فقط على غرفة واحدة .
واعتبر المؤتمر ف���ي مبادرته المعلن���ة بتاريخ 16 يناير 
2011م اعتبر ذلك  تطوير ال يس���تجيب فقط لضرورات 
التط���ور الدس���توري الداخلي، بل ويس���تجيب كذلك التجاه 
عالمي شهدته الكثير من بلدان العالم التي أصبحت تأخذ بما 

يعرف بنظام الغرفتين.
كم���ا ج���اءت ه���ذه الرؤية ف���ي ن���ص مش���روع التعديالت 
الدستورية التي ناقشها مجلس النواب في 2 يناير 2011م 
، حيث تقدمت ن���واب حينها بطلب تعديل ع���دد من مواد 
الدستور بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام 
المجلس���ين وإنش���اء غرف���ة ثانية في الس���لطة التش���ريعية 
وتخصي���ص مقاع���د نيابية للم���رأة في مجلس الن���واب، كما 

يس���تهدف اعتماد نظ���ام للحكم 
المحلي واسع الصالحيات إلى جانب 
تعديل ع���دد محدود م���ن المواد 
ا)ألخ���رى تمثل اصالحًا دس���توريًا 
وتعزيزًا للتجربة الديمقراطية في 
اليم���ن، منها:إحداث تطوير مهم 
للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة 
التش���ريعية وذل���ك باالنتق���ال إلى 
تطبيق نظام السلطة التشريعية 
المكونة م���ن غرفتين هما مجلس 
الن���واب ومجل���س الش���ورى وذلك 
ع���ن طري���ق تطوي���ر مجل���س 
الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية 

للبرلمان(.
ولالمانة فقد طرحت هذه الفكرة 
عند إج���راء التعديل الدس���توري األخير ف���ي عام 2001م 
ولذلك تضمن مشروع التعديالت الدستورية بداية 2011 
نيطت بمجلس الشورى 

ُ
عددًا من المهام الدس���تورية التي أ

تؤهله ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل االشتراك مع مجلس 
النواب في إقرار عدد م���ن المعاهدات واالتفاقيات والخطة 
العامة للتنمية والمش���اركة في تزكية المرش���حين النتخاب 
���رح على المجلس ف���ي حينه أن 

ُ
رئي���س الجمهورية، وقد ط

ذلك التعديل يمثل خطوة متقدم���ة نحو االنتقال إلى نظام 
المجلسين بصورة كاملة.

كما انها جاءت في برنامج االصالح الشامل والحكم الرشيد 
لحكومة المؤتمر الش���عبي الع���ام والمتفق علي���ه مع الدول 

المانحة ضمن منظومة اصالحات متكاملة ..

امتدت األزمة الخطيرة التي تشهدها 
بالدن���ا وتتزاي���د يوم���ًا بع���د آخ���ر من���ذ 
2011م ع���ام االنقالب على الش���رعية 
الدس���تورية.. امتدت لتص���ل في إدراك 
مخاطره���ا وتداعياته���ا المخيف���ة إل���ى 
العال���م كله.. مجل���س األم���ن الدولي في 
اجتماعه ال���دوري الخميس قبل الماضي 
لمناقش���ة األوضاع في اليمن وتحديات 
العملية السياسية استشعر هذا الخطر 
الذي تعيشه اليمن وصرخ األمين العام 
لألمم المتحدة بأعلى صوته أمام أعضاء 

مجلس األمن ب���أن »اليمن ينهار أم���ام أعيننا«.. 
ة لما آلت إليه  وتأتي هذه الصرخة األممية في قراء
األوضاع خاصة بعد إغالق العديد من س���فارات 
الدول الكبرى والس���عودية أبوابه���ا في العاصمة 
صنعاء ومغادرة س���فرائها الب���الد لتجعل صنعاء 
تعيش وحشة دبلوماس���ية.. غير أن األمر الذي 
ه هذه الوحش���ة خطي���ر جدًا وينذر  تختفي وراء
بتدخل خارجي سبق وأن أشار إليه مجلس األمن 
بالبند الس���ابع وم���ا أدراك ما البند الس���ابع؟!.. إننا 
نعيش وكأننا في غفلة مما يح���دث حولنا وبماذا 
يخط���ط المجتم���ع الدولي لن���ا.. ولي���س جديدًا 
التدخل الخارجي فقد س���محنا ب���ه بعد أزمة عام 
2011م من خالل الطائرات دون طيار وتواجد 
جن���ود المارين���ز األمريكية في محيط الس���فارة 
األمريكية خالفًا للتدخل في الكثير من الش���ؤون 
الداخلية وبموافق���ة القيادة السياس���ية وصمت 
الكثير من األحزاب السياسية التي كانت قبل أزمة 

العام 2011م تتباكى على الوطن وسيادته.. إذًا 
نا وأرضنا في  األمر ال جديد لدينا لو وجدنا س���ماء
األيام القادمة وقد بس���ط عليهم األجنبي ونحن 
نعيش في أوهام التقس���يم والتشطير ومحاربة 
الشعب كله بهدف الجشع في محاوالت االستيالء 

على السلطة..
إن صرخة مجل���س األمن األخي���رة والتي تخفي 
ه���ا أهدافًا ونواي���ا خطيرة تدفعنا لإلش���ارة  وراء
ب���ل والتأكيد بأنن���ا نحن أبن���اء ه���ذا الوطن وطن 
الثاني والعش���رين م���ن مايو العظي���م نقف جنبًا 
إلى جن���ب في قارب واح���د إما أن ننق���اد به إلى بر 
األم���ان وإما إلى التهلكة ال س���مح الل���ه.. الصرخة 
األممية بأن اليم���ن ينهار أمام أعينن���ا تأتي بعد 
أن قام ممثل األم���م المتحدة ل���دى اليمن جمال 
بن عم���ر بوضع مخطط���ه التآمري اله���ادف إلى 
انهيار اليمن كما فعل بالعديد من الدول ومنها 
العراق وافغانس���تان على س���بيل المثال.. ولعل 
نقله معلوم���ات كاذبة ومغلوطة للس���يد األمين 

العام عن المكونات السياس���ية ف���ي اليمن دليل 
على مخططه في انهيار اليمن ومن ثم تمزيقه.. 
الصرخة األممية يجب أن توحد صفوفنا لمواجهة 
حالة االنهيار الذي نحن نسير إليه.. علينا االنتباه 
أواًل لمخطط التقسيم والتشطير الذي لن يقبله 
الشعب في جنوب الوطن وشماله.. علينا االنتباه 
للمخاط���ر االقتصادية التي بدأت ته���دد حياتنا 
وتجعلنا بالفعل نخاف على بقائنا آمنين في هذه 
البالد.. المخاطر األمنية التي باتت خارج السيطرة 
والسماح للفتن الطائفية بالتوغل بين صفوفنا.. 
علينا االنتباه بأن السفينة التي نحن عليها تنخر 
بأيدين���ا وس���كاكيننا الح���ادة.. وأن الجميع دون 

استثناء مصيرهم الهاوية..
م���ن الصرخ���ة األممي���ة وم���ن تقري���ر منظمة 
اليونيسيف الذي أطلقت به صافرة اإلنذار من أن 
»أكثر من ستين بالمائة من سكان اليمن يعيشون 
وضعًا صعبًا« تجدر االش���ارة إلى أننا الى الهاوية 
متجهين.. األمر الذي يجعلنا نتذكر أغنية الفنان 
العراقي الراحل الذي ال تس���عفني الذاكرة باسمه 

حين قال:
» مضيع حبيب.. سنة وتنساه

يا مضيع ذهب.. في سوق الذهب تلقاه
بس يا مضيع وطن من وين الوطن تلقاه«.

 وخالص���ة قولن���ا: علين���ا التنبه بأنن���ا في خطر 
حقيق���ي ال مخ���رج من���ه إال بوحدتن���ا وتالحمن���ا 
وتكاتفن���ا والعيش معًا كصف واحد تحت س���ماء 
هذا الوطن ال���ذي علينا إعادة أمنه واس���تقراره 

وسعادته..

المؤتمر والمصلحة القومية العليا
إن عل���ى المفكري���ن والفالس���فة واس���اتذة النظ���م 
السياسية المعاصرة والنظم الدستورية ان يقفوا أمام 
الظاهرة السياسية اليمنية الراهنة وما رسمه اليمنيون 
ات  من خالل الوفاق السياسي الجديد وصياغة االجراء
الدس���تورية التي تحقق القبول السياسي لدى أطراف 
العملية السياسية لنصل الى نتيجة علمية موضوعية 
مفادها أن النظم الدستورية والسياسية في كل زمان 
ومكان ليست مرهونة بأشكال ونماذج محددة نفذت 
في مكان معين ثم يؤتى بها لتطبيقها في مكان آخر 
على االطالق، بل ان النظم الدس���تورية والسياس���ية 
مرهونة بالخصوصية الجغرافية والسكانية ألية دولة، 
واليمكن ف���رض صيغ جاهزة على االط���الق، واألكثر 
من ذلك ان الفكر السياس���ي في مختلف مراحل نش���وء 
الدول لم يحدد تعريفًا جامدًا ألي ش���كل من أش���كال 

الدول أو النظم السياس���ية والدستورية على االطالق، األمر الذي يجعل 
العلوم السياس���ية قابلة للتطور والتحديث وابتكار الجديد الذي يحقق 

الصالح العام.
ان متابعتنا لما مارسته المكونات السياسية اليمنية من األقوال واألفعال 
خالل المرحلة الراهنة وخصوصًا عقب ما عرف باالعالن الدس���توري من 
قبل الحوثيين ومواجهة ذلك بالرفض من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
والقوى السياسية االخرى.. األمر الذي دفع الجميع الى البحث عن مخرج 
دستوري توافقي يحقق القبول ويحظى بدرجة عالية من الوفاق الوطني، 
وقد أدرك المواطن اليمني البس���يط الذي اس���تطلعت رأيه في الش���ارع 
والمقيل ووس���ائل النقل، ما أحدثه تكت���ل اللقاء المش���ترك بما في ذلك 
الحوثيون من الممارسات المتناقضة الذي قال عنها المواطن اليمني انها 
التخلو من س���وء النية إذا اعتبرنا ان أحزاب المشترك وشركائه يتبادلون 
األدوار في ممارس���ة العمل السياسي واعالن المواقف المتناقضة، حيث 
يعتقد البعض ان االعالن الدستوري الذي حمل التناقض ايضًا قد يكون 
برغبة من تكتل المشترك وشركائه وموافقة المندوب االممي وقد صرح 
بذلك الحوثيون، وكان الهدف الذي ترمي اليه القوى الدافعة بهذا االتجاه 
بما في ذلك االنفصاليون هو معرف���ة الموقف الدولي وجس النبض فيما 
يخص مايعرف بفك االرتباط الذي يطرحه الحراكيون االنفصاليون، وما 
ان ت���م اعالن ذلك حتى وضع���ت القوى الدافعة باتجاه���ه تحت المجهر 
محليًا واقليميًا ودوليًا، ألن ذلك االجراء قد قوبل بالرفض المطلق من كافة 
القوى الوطنية التي تمثل السواد األعظم لالرادة الشعبية وهو المؤتمر 

الشعبي العام وحلفاؤه، ثم توالت ردود الفعل 
الرافضة األمر الذي جعل القوى المعلنة لذلك 
االجراء في عزلة تامة داخلي���ًا وخارجيًا رغم 
ما اضف���وه من الهالة االعالمي���ة التي تجردت 
من الموضوعية ولم تستطع أن تبرز حقيقة 
واحدة تس���اند االجراء غي���ر التوافقي والذي 

اليحقق الصالح العام.
لقد ش���عر تكتل المشترك وش���ركائه بأنه 
سيس���قط المحال���ة م���ن التقيي���م االقليمي 
والعالمي بعد ان س���قط ف���ي التقييم المحلي 
وارتفع رصيد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
محليًا واقليميًا وعالميًا رغم الحملة االعالمية 
التي حاولت ان تؤثر س���لبًا على ذلك الرصيد 
المتميز ، ولذلك عادت كل القوى بسرعة الى 
الموفمبيك لممارسة الحوار ظنًا منها بأن المؤتمر سيرفض الحوار بعد 
ذلك االجراء غير التوافقي الذي يريد الحوثيون فرضه وهم أحد شركاء 
المشترك، إال ان تجربة المؤتمر وخبرته وقدرته على الحوار دفعته الى 
منصة الحوار، ولكم ان تدركوا مغزى مغادرة المندوب االممي الى الخليج 
ات ما عرف باالعالن الدستوري ثم عودته فوق السريعة الى  اثناء اجراء
الموفمبيك، وقد أعلن استئناف الحوار ونفى صلته باالعالن الدستوري، 
وبدأ المتحاورون وخصوصًا تكتل المش���ترك يقدم الهياكل واالش���كال 
الت���ي أعلن عنها ف���ي 2011م وهو ما كانوا يطمح���ون اليه من االعالن 
الدس���توري غير انهم رفضوه ألن الحوثيين أعطوا السيطرة المطلقة 
لما عرف باللجان الثورية بمعنى السيطرة األحادية ومقابل ذلك كان على 
المؤتمر الش���عبي العام ان يدرك حجم المكيدة المدبرة، ولذلك تقدم 
برؤية تنازل فيها عن األغلبية في الس���لطة التشريعية واقترح غرفة 
تشريعية ثانية تتكون من مجلس الش���ورى ويعين فيها من األطراف 
االخرى حتى يصب���ح المؤتمر فيه���ا اقلية، ورغم ذلك مارس���ت القوى 
االنقالبي���ة التي ظهرت ف���ي 2011م رفضًا قاطع���ًا لمقترحات ورؤى 
المؤتمر الش���عبي، وألن المؤتمر يمتلك تجربة ثرية في العمل الوطني 
السياسي فقد أدرك ان تلك القوى تريد ان تدفع المؤتمر الى تبني مواقف 
متصلب���ة تتبجح بها أمام العال���م وتزايد بها أمام البس���طاء من الناس.. 
االمر الذي دفع المؤتمر إلعالن موقف واحد وموحد مع احزاب التحالف 
الوطني قرر فيه القبول بأية صيغة تحقق االجماع الوطني الكامل وأنه 
لن يك���ون حجر عثرة أم���ام االجماع الوطني رغم تحفظ���ه على أهمية 

شرعية مجلس النواب.
ان قرار المؤتمر الش���عبي الع���ام وحلفائه قد أغلق األب���واب كافة على 
المزايدات والمناكفات ووضع العالم بأسره أمام حقيقة القوى السياسية 
االخرى وهو ما حتم على تلك القوى الجلوس امام طاولة واحدة من أجل 
الوصول الى التوافق الذي  يحقق االجماع الوطني ويعزز الوحدة الوطنية 
ويصون السيادة الدستورية ويمنع التدخالت الخارجية وليس عيبًا ان 
ات التي  تصل القوى السياس���ية مجتمعة الى أش���كال جديدة من االجراء
ترسي تقاليد الديمقراطية وتعبر عن الحس الحضاري واالنساني الذي 
عرف العالم من خالله انس���ان اليم���ن صاحب االيم���ان والحكمة والفقه، 
ألن ذلك غاية المؤتمر الش���عبي العام الذي عرف بها منذ اللحظة االولى 
لنشوئه، حيث جعل الصالح العام مقدمًا على أية مكاسب مهما كانت ألن 

اليمن أغلى من كل شيء في الفكر االستراتيجي للمؤتمر.
ان قرار المؤتمر الشعبي العام قد جعله المتقدم بامتياز محليًا واقليميًا 
وعالميًا، وهو ما س���يجعله مرجعية يثق بها الش���عب ألنه يمثل االرادة 
الكلية ويذود عن كرامة االنس���ان اليمني ويكافح من أجل وحدة االرض 
واالنسان والدولة واليقبل بالتشظي واالنقسام ويقدم الغالي والنفيس في 
سبيل اليمن الواحد والموحد، وقد برهنت االحداث الكارثية التي جلبتها 
القوى االنقالبية الى الس���احة الوطنية في 2011م ان المؤتمر الشعبي 
العام صمام أمان لوحدة اليمن الواحد والموحد والمحافظ على قدس���ية 
دماء ابناء الوطن الواحد والس���اعي الى وحدة االرادة السياسية والمجسد 
لمبادئ الحري���ة والديمقراطية والقادر على حماي���ة  المصالح الوطنية 
ات  واالنسانية والذي اليقبل المساومة على سيادة الوطن واليؤمن باالمالء
ات أيًا كانت ألنه يمتلك بعدًا وطنيًا وقوميًا  الخارجية والتؤثر فيه االغراء
مقدسًا فرض عليه االلتزام بما يحقق ذلك البعد االستراتيجي الذي يحقق 
آمال األمة وتطلعات جماهيرها التواقة الى التحرر من التبعية واالنكسار.
إن ما اثبته المؤتمر الش���عبي العام م���ن العقالني���ة والتبصر وااليمان 
المطلق والحكمة قد جعله منارة علمية تتعلم منها االحزاب والتنظيمات 
السياس���ية ابجديات فن الممكن السياسي دون المس���اومة على الثوابت 
الوطنية والدينية، وكل ما نأمله ان يكون ذلك درس���ًا وطنيًا تتعلم منه 
القوى االنقالبي���ة وتكف عن االنقالبات على العه���ود والمواثيق وتلتزم 
بمنهج المصلحة الوطنية العليا وتعمل على انجاز ما تم من االتفاق عليه 
ألن ذلك هو الطريق الذي يوصل الجميع الى حق االختيار الحر المباشر 
من خالل االنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية من أجل مزيد من ارساء 
تقاليد الديمقراطية الحضارية واالنسانية التي تحقق بناء الدولة اليمنية 

الحديثة بإذن الله.
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رون 
ّ
رجال دين يكف
رجال دين!!

ما وراء نزوح  هادي من صنعاء !!

د.علي مطهر العثربي

هناك رجال دين مسلمون، يستدلون بآيات قرآنية على حقائق 
واكتش���افات علمية، يقول���ون إن معاني تلك اآلي���ات، هو عين ما 
توص���ل إلي���ه العلم الحدي���ث، ويأتي رج���ال دين مس���لمون أيضًا، 
يرفضون التسليم بتلك الحقائق، ويقولون إنها تتعارض مع القرآن، 
���رون الطائفة األول���ى من رجال 

ّ
رون من يس���لم بها، أي يكف

ّ
ويكف

الدين.. فمثاًل لما أكدت علوم الفلك أن األرض كروية الشكل، وأنها 
تدور، رجع رجال دين يفتش���ون في الق���رآن، ليقولوا إن هذا الذي 
أكده علم الفلك حديثًا، قد قال به القرآن قبل ألف وأربع مائة سنة، 
مس���تدلين بآيات مثل: »واألرض بعد ذلك دحاه���ا«، إذ زعموا أن 
الدحي في لغة العرب يطلق على البيض أو الشكل البيضي، وبذلك 
يكون القرآن قد س���بق العلم الحديث في القول بكروية األرض.. 
وكذلك اآلية: »يكور الليل على النه���ار ويكور النهار على الليل« 
حيث وقف���وا عند لفظ »يك���ور«، وقالوا إنه يعني لف الش���يء على 
الشيء، ولو كانت غير كروية فإن الليل سيخيم على جميع أجزائها، 
دفعة واحدة، ولكن تعاقب الليل والنهار يدل على كرويتها.. بينما 
رجال دين آخرون يقولون إن األرض ليست كروية، بل مبسوطة، 
وأنها ال تدور، ومن قال إنها كروية وإنها تدور يكفر، ألنه يكذب 
القرآن الذي يقول: »أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت، وإلى السماء 
كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى األرض كيف سطحت«، 
ويقول: »والش���مس وضحاها والقمر إذا تاله���ا والنهار إذا جالها، 
والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، واألرض وما طحاها«، وكذلك 
قوله تعالى: »الذي جعل األرض فراش���ًا والس���ماء بناًء«.. واأللفاظ 
واضحة، س���طحت األرض، أي مهدت لس���كنى الن���اس، وطحا الله 

األرض بسطها، كذلك، نشر وفرش..
كذلك فيما يتعلق بثبات الشمس، ودورانها حول نفسها، فعندما 
قال العلم الحديث إن الش���مس تدور حول نفس���ها، اس���تدلوا من 
القرآن باآلية »والش���مس تجري لمس���تقر لها..«، وقالوا إن الجري 
هنا يعني الدوران، أي دوران الش���مس حول محورها، بينما رجال 
دين آخرون يقولون إن الش���مس تدور حول الكون، وليست ثابتة 
وال هي مركز الكون، والدليل عل���ى عدم ثباتها، وأنها تدور حول 
األرض والكواك���ب والنجوم، هو اآلية نفس���ها: »والش���مس تجري 
لمستقر لها..«، وأن من قال إنها ثابتة وتدور حول نفسها أو حول 
محورها، يعتبر كافرًا ألنه خالف قول الله تعالى: »والشمس تجري 

لمستقر لها..«..
 اللجنة الدائمة للبح���وث العلمية واإلفتاء ف���ي المملكة العربية 
الس���عودية، ورجال دي���ن س���عوديين مرموقون ف���ي هيئة كبار 
العلم���اء، أمثال عبدالعزيز ب���ن باز، ومحمد بن صال���ح العثيمين، 
يؤكدون أن الق���رآن فيه آيات تدل عل���ى أن األرض ثابتة ال تدور، 
وليست كروية، وأن الشمس تدور حول األرض مستدلين باآليات 
الس���ابقة، ولذلك على معلمي مادة الجغرافيا أن يبينوا للطالب أن 
نظريات الجغرافيين حول دوران األرض، وثبات الشمس، نظريات 
تتعارض مع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.. وقال بن باز: إنه 
ر من قال إن الش���مس 

ّ
ر من قال بكروية األرض، ولكنه يكف

ّ
ال يكف

ثابتة وتدور حول محورها فقط، ذلك ألن القائل بذلك يعارض قول 
الله تعالى: »والشمس تجري لمس���تقر لها..«!.. هل الحظتم هذا 
عون أن في القرآن علوم فلك وفيزياء  المأزق الذي وقع فيه من يدَّ

وغيرها من العلوم التجريبية؟

إلى السابعة من مس���اء السبت ، موعد ارس���ال مقال عمودي هذا ، لم 
يصدر أي بيان أو تصريح من جماعة » الحوثي » المسيطرة على مقاليد 
���ح حقيقة نزوح الرئيس المس���تقيل / عبد ربه 

ِّ
األمور في صنعاء يوض

منصور هادي ، من صنعاء ووصوله إلى عدن مع افراد عائلته . ولم تصدر 
من األحزاب أية تعليقات حول هذا الموضوع باس���تثناء حزب اإلصالح 
الذي اقتصر على تهنئته بالوصول س���ليمًا إلى عدن على لس���ان محمد 
قحطان . ما عدا ذلك نشرت وكالة » رويترز » لألنباء وصحيفة » نيورك 
تايمز » خبرين نسبت األولى منهن واقعة نزوحه إلى تسهيل جمال بن 

عمر لهذا النزوح لينفي هذا األخير في تصريح عاجل هذه التهمة .
من جانبها نش���رت » صحيفة ع���دن الغد » في موقعه���ا خبرًا قالت 
إنه حصريًا عن تفاصيل هذا النزوح اش���ارت فيه إلى إن خطة الخروج 
ُوضعت قبي���ل اس���بوعين ، و)ان العملية تمت بالتنس���يق بين وحدة 
حماية الرئيس هادي وجهاز استخبارات خليجي بارز وبمعاونة مشايخ 
بارزين في شمال اليمن لهم عالقات وثيقة بدولتين خليجيتين( وال 
تزال تفاصيل ذلك مجهولة لرفض » ه���ادي » اإلدالء بتصريح حولها 
. أم���ا مواق���ع التواص���ل االجتماعي فابرز م���ا احتوت علي���ه تغريدة ل� 
»ضاحي خلفان« يسخر فيها من جماعة » الحوثي » ويقول: )الحوثيون 
يحوثون صنعاء بحثا عن عبد ربه هادي منصور ثم يكتشفون أنه وصل 
عدن( ويخاطبهم بالقول :)أنتم بيت ما قدرتم  على حراسته.، فكيف 
ستحرس���ون وطنا؟( ويغمز في قناة حزب اإلص���الح لتواطئه معهم 
.وكنت أتوقع مما اش���رت إليهم آنفًا تحلياًل سياسيًا لخلفيات ودوافع 
ومآل نزوح هادي ، غير إن ذلك لم يصلني إلى موعد كتابتي لهذا المقال.

    لقد بنيت توقعاتي لتلك التحليالت المرجوة على وقائع سابقة بدأت 
خيوطها منذ ما يزيد عن االشهر الخمسة األخيرة ، أذكر منها : واقعة 
إفراغ شحنة السالح في »جبل حديد« بعدن ، وواقعتي تهريب مليار 
ونصف دوالر للبنك المركزي بعدن بإش���راف نجل الرئيس المس���تقيل 
بعد نجاح واقعة تهريب المليار األول  بحجة تعزيز بنك عدن المركزي 
، وواقعة استقطاب قيادات سياس���ية بارزة موالية لهادي اذكر منها 
عبد العزيز بن حبتور ، والميسري وغيرهما ، وواقعة اعادة تسليح ما 
يسمى ب )اللجان الشعبية( ومركزها محافظة »ابين« ودخولها مطلع 
هذا العام إلى عدن وبس���ط س���يطرتها عليها إلى الي���وم، ناهيكم عن 
تصريحات »إيرانية« نقلها السفير إلى السيد/ عبدالملك الحوثي تنصحه 
فيها بغض النظر عن أي محاولة قادمة تأتي من » عدن » لفك االرتباط 
على أساس إن الجنوب مترامي األرجاء و إن عليه أن ينفرد بحكم الشمال 
. ه���ذه الوقائع في نظ���ري ينبغي أن تطفو على الس���طح لتكون محور 
تحليالت حدث الساعة ، واالجتهاد في معرفة نوايا الرئيس المستقيل 
وتطلعاته المسبقة للتواجد في »عدن« ، وما وراء ذلك من اهداف غير 

معلنة تمس في األساس وحدة اليمن أمنه واستقراره .
 إذا ثقفنا تلك الوقائع وحللنا دوافعها سيتبين لنا ما المقصود من إقدام 
»هادي« على فرض مش���روع »األقاليم« في )مؤتم���ر الحوار الوطني( 
وما لحقه من تكوين » لجنة صياغة الدس���تور« الذي حوى العديد من 
االلتباسات التي وصلت إلى مصاف المكايدة السياسية وبخاصة ما يتعلق 
باالنتخابات الرئاسية القادمة.. أقول إذا وضعنا كل ما اشرنا إليه آنفًا قيد 
تحليلنا نستطيع أن نصل إلى حقيقة ما وراء النزوح المفاجئ بغض النظر 

عن التحرر من قيود اإلقامة الجبرية المروج لها.!!

إقبال علي عبداهلل

الجميع في 
قارب واحد

علي عمر الصيعري

ونظام الغرفتين مبادرة مؤتمرية 

فيصل الصوفي

زاوية حارة

ثابت الحاشديجميل الجعـدبي

البحث عن الدولة والسلم 
إذا نحن بحثنا عن التغيير الش���امل 
والجذري ، وعبر المسيرات الحضارية 
التي نريد ان تنتقل باإلنسان إلى طور 
جدي���د أكث���ر تقدم���ًا ، فس���نجد في 
االجتهاد ث���ورة على التقلي���د.. وفي 

الجهاد ثورة على االستسالم .
وفي التجديد ثورة على الجمود .
وفي االبداع ثورة على الُمحاكاة .

وف���ي التقدم ث���ورة عل���ى الرجعية 
واالستبداد .

وفي العقالنية ث���ورة على ظاهرية 
وحرفية النصوصيين.

التأت���ي الث���ورات ألج���ل النه���ب 
والتدمي���ر والقت���ل والتقطع���ات 

واالختطافات وانتشار الجرائم وارهاب 
الش���يوخ واالطفال والنس���اء ومضايقة 
اآلخرين واحتالل الممتلكات - خاصة 
او عامة- او توزي���ع المناصب لكل من 
ه���ب ودب بحجة انه ثائ���ر، او التدخل 
بإختصاص���ات القض���اة أو المس���ئولين 
األمنيي���ن أو فرض الجباي���ات أو إقصاء 

اآلخرين.. 
التأتي الثورات إالَّ من أجل:

- مناصرة المظلوم واس���ترداد حقه 
المسلوب .

- تعمي���ر وتطوي���ر البل���د ليواك���ب 
المتغي���رات التي حصل���ت في معظم 

دول العالم .
- تحس���ين واقع التعلي���م وتطوير 
المناهج، وبناء المدارس والجامعات. 

- من���ع كاف���ة المظاه���ر المس���لحة 
رق���ات واحت���رام أف���راد 

ُ
بالُم���دن والط

الجيش واألمن وليس االعتداء عليهم.
- تطوي���ر أجه���زة القض���اء ومن���ع 
التدخ���ل باختصاصه���ا م���ن قب���ل 
النافذين س���واًء مس���ئولين بالدولة أو 
مشائخ وجعلها قطاعًا ُمستقاًل بذاته 
ومنع وتحري���م الحزبي���ة والمناطقية 
والطائفية والمذهبي���ة على أعضائها 

ضاة وأعضاء نيابات وكوادر.
ُ
من ق


