
8استطالعاالثنين: 

ناشطون لـ »الميثاق«: 

»األقلمة« مخطط لتمزيق اليمن

< قال الكاتب والناشط وليد الحسام :
- يبدو أن تحالف العدوان على اليمن خالل المرحلة األخيرة 
من استمرار جرائمه ومجازره الوحشية بحق الشعب اليمني 
قد رمى- جانبًا- بكل حبال مزاعمه المزيفة وقبض عبر 
مرتزقته وأذنابه على الحبل المعقود بمربط الفرس، إذ إن 
آل سعود وتحالفهم السافر قد تخلوا عن مزاعم الشرعية 
والمّد اإليراني وأمن المنطقة وعادوا إلى مشروعهم الحقيقي 
ومخططهم الخبيث متمسكين بتقسيم اليمن وأقلمتها 
وتمزيقها وإضعافها، وجعلوا من هذا الهدف االستعماري 
الخطير- كما يتضح ذلــك من خطابهم المكثف مؤخرًا 
 رئيسة يقدمها ويصر عليها مرتزقة 

ً
وتمسكهم به- نقطة

الرياض إلجراء مفاوضات قادمة .
وأضــاف الحسام: تقسيم اليمن ومساعي تمزيق وحدة 
الشعب وتماسكه هو المشروع الحقيقي لنظام آل سعود 
الذي يسعى بعدوان تحالفه ومرتزقته إلى تنفيذه، وله في 
 استعمارية يعرفها الجميع ، ولكن ما 

ٌ
تقسيم اليمن أهداف

يبدو غائبًا عن همجية آل سعود هو )على سبيل االفتراض 
وهذا لن يكون( أن أقلمة وتقسيم اليمن سيجلب األخطار 
عليهم وسيقلق أمنهم وسيجدون أنفسهم في ورطة تضاف 
إلى حماقاتهم، ولن يتحقق ما يعتقدونه من أن تقسيم اليمن 
 سائغة لهم ، وأقل ما 

ً
سيجعل مقدرات اليمن وثرواتها لقمة

ستحققه أقلمة اليمن هو إتاحة الفرصة لتواجد قوى  أقليمية 
عظمى في المنطقة وكذلك ستتسع رقعة اإلرهاب.

واستطرد بقوله: قيادات القوى الوطنية المواجهة للعدوان 
تدرك جيدًا األبعاد الخطيرة لمطالبة تحالف العدوان وإصرار 
مرتزقته على تمزيق بالدنا واألقلمة التي قد توفر لتحالف 
العدوان وللقوى الخارجية طريقًا سهلة الستعمار اليمن 
والعبث بسيادتها واستنزاف ثرواتها ، ويجدر بي التذكير 
هنا أن مرحلة العدوان السعودي قد عرضت للشعب نماذج 
سوداء لواقع التقسيم ، وفي تقسيم البلد سيكون المناخ 
مناسبًا للفوضى وزعزعة األمن وتنفيذ مشاريع ومخططات 
خارجية وتهيئة األوضاع لعمالء الخارج ، كما أن شعبنا األبي 
أن يرفض أية خطوات  داخلية أو خارجية تهدف إلى تمزيق 
أرضه ووحدته إلى دويالت أو إمارات أو أقاليم أو أي مسمى 
آخــر، شعبنا يرى في تقسيم اليمن إلى أقاليم وجهًا آخر 

للعدوان بل سببًا لشنه.

< وتحدث الشاعر صادق الهبوب عضو قيادة اتحاد 
األدباء والكتاب اليمنيين قائال: 

- هــذا المشروع واضــح من أول يــوم دخلت فيه القوات 
الغازية إلــى محافظات عــدن ولحج وابين وحضرموت ، 
هدفهم هو تفكيك اليمن إلى مربعات صغيرة يتحكمون 
بمصائرها ويذكون الصراعات الطائفية والمناطقية بين 
أبنائها ، وهذا المشروع بالفعل خطير ويجب على المجتمع 
اليمني وقواه الحية وكل شرفائه ومثقفيه أن يواجهوا هذه 
المخططات بمختلف الوسائل المشروعة ، وفي مقدمتها 

الكلمة والرؤية والفكرة والنصيحة الصحيحة والصادقة.
وأضاف: ما نسمعه مؤخرًا من كالم وجهود تهدف - كما 
يزعمون - إلى اعتماد األقاليم وجعلها أمرًا واقعًا، فإن ذلك 
ال يعني أكثر من رفضهم جهود السالم وعدم استعدادهم 
لالنخراط الجاد في أي مشاورات جادة تفضي للسالم ، سيما 
وان موضوع األقاليم مرفوض من قبل الشعب اليمني وقواه 

السياسية الفاعلة..
ــذي يتعارض مــع كــل القيم  مــؤكــدًا أن هــذا المشروع ال

والحقائق والثوابت الوطنية سيفشل لكنه بحاجة إلى تصدٍّ 
وحيوية وفاعلية كبيرة من قبل كل الشرفاء وكل القوى 
الوطنية المؤمنة بواحدية الشعب اليمني سياسيًا وجغرافيًا 
ووجدانيًا وثقافيًا وتاريخيًا وعدم التعاطي مع األمر باعتباره 

مراوغة وكروتًا سياسية أو أوراقًا..
 واستطرد قائاًل: األمر في ظني اكبر من ذلك بكثير وهناك 
أجندة صهيوأميركية تعمل في المنطقة منذ فترة طويلة 
من أجل تفتيت وتمزيق الدول وشعوب المنطقة ، ليس 
جغرافيًا وإنما طائفيًا وعرقيًا، وهذا أمر في غاية الخطورة 
ويجب مواجهته ألنه سيفتك بكل شيء وسيصيب المنطقة 
بسرطان الطائفية والصراعات التي لن تكون لتنتهي إال لتبدأ 
، ولعل السعودية وبعض الدول الخليجية ، لألسف الشديد 
منخرطة في هذه المؤامرات الهدامة التي لن تستثني أحدًا 

أبدًا.
< قال الناشط والسياسي المعروف صادق النبهاني : 
- هــذه مــؤامــرة مستمرة تسعى بالفعل لتمزيق البلد 
وإعادته لحظيرة الطاعة السعودية/ الخليجية ،وإال كيف 

يمضون فــي هــذا الطريق )الحديث عــن تنفيذ مشروع 
األقلمة( في ظل حرب طاحنة كان من أهم أسبابها رفض 
هذا المشروع وغيره من النتائج التي يقولون إنها أفرزت 
كمخرجات مؤتمر الحوار الذي كان يتحكم به هادي وبكل 
صغيرة وكبيرة فيه هو ولوبي اإلخوان ومن خلفم أسيادهم 
الذين كشفهم العدوان، اضف إلى ذلك أن هناك جهودًا، أيا 
كانت هذه الجهود، لحل األزمة وإنهاء العدوان ووقف تمويل 

عناصره في الداخل .
 وبالتالي فإن الحديث عن محاولة فرض تنفيذ مشروع 
األقاليم ، هو أواًل: استفزاز لليمنيين، وثانيًا: نسف لجهود 
حل األزمة سياسيًا، وثالثًا: استهتار بالقوى الوطنية التي هي 
ثابتة على األرض وترفض هذه المشاريع ، ورابعًا: استهتار 
بالمجتمع الدولي واألمم المتحدة الذين يؤكدون على الحفاظ 
على سيادة ووحــدة اليمن، هذا إذا اعتبرنا أنها محايدة 

وصادقة في حل األزمة اليمنية.
 وخامسًا: تغذية الحرب وإطالة أمد الصراع الذي بالضرورة 
يعني المزيد مــن قتل اليمنيين وتجويعهم وتمزيق 
نسيجهم االجتماعي وقتل أحالمهم المشروعة في بلد آمن، 

مستقر، موحد .
وأضــاف النبهاني: تكثيف الحديث واالصـــرار على هذا 
المشروع والتهيئة اإلعالمية له في إعالم هادي واإلخوان 
والسعودية والخليج ، صحيح هــو أمــر مفضوح وواضــح 
الغرض منه، لكن علينا أن نطرح تساؤالت مشروعة وملحة 
: ماهي خطتنا العلمية والسياسية والثقافية واالجتماعية 

واإلعالمية في مواجهته؟.
 وما هي تحركاتنا الدبلوماسية الخارجية للتحذير منه 
وعرض وجهة نظرنا الوطنية والمنطقية والواقعية حيال 
هذا التحرك والمشروع الذي تقوم به السعودية وهادي 

لتمزيق اليمن؟
مختتمًا القول: البد وأن نتحرك وأقصد القوى الوطنية 
التي تعتبر وحــدة المجتمع وأمنه ثابتًا ال يقبل التحول 
والمساومة ، على هذه القوى أن تتحرك وتوضح للمجتمع 
المحلي والخارجي أبعاد هذا المشروع التمزيقي ونتائجه 
وخلفياته وموقف السياسيين والمثقفين والنخب االجتماعية 

والمفكرين ومختلف شرائح الشعب اليمني منه.

أكد عدد من السياس��يين والمثقفين أن الحديث والمس��اعي الحثيثة التي تقوم بها الس��عودية وهادي 
والخاص��ة بتقس��يم اليمن م��ن خالل ما يس��مونه باألقلمة ، ما ه��ي إال أجندة واضحة س��بق وأن أعدت لها 
الس��عودية وم��ن معها ته��دف لتمزيق اليمن لعدة دوي��الت كي يظل ضعيفًا ومفككًا، يس��هل على قوى 
العدوان واألطماع التاريخية في أراضيه وتاريخه الس��يطرة عليه وعلى قراره السياس��ي وإغراقه بالفتن 

والصراعات اإلثنية والمناطقية والعبثية بين أبنائه بصورة دائمة .
»الميثاق« إلى إن هذه السياسة صارت واضحة للعيان وال تحتاج ألي دليل مادي  مشيرين في تصريحات ل�
ومن يتابع ممارس��ات الس��عودية واالمارات في اليمن عمومًا والمحافظات الجنوبية خصوصًا منذ ما يزيد 

عن سنة وثمانية أشهر سيتأكد له ذلك .
مش��ددين على ض��رورة مواجهة ما يج��ري من خالل تماس��ك المجتمع ووضع خطط مدروس��ة وعلمية 
للتصدي لهذه األجندة الكارثية التي تس��تهدف الش��عب اليمني، وعدم التعاطي معها باس��تخفاف، كما 

يتعاطى العدوان باستخفاف مع اليمنيين والمجتمع الدولي. فإلى الحصيلة : 
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من أول لحظة قررت 
فيها القوى السياسية 
في اليمن الجلوس على 
طاولة الحوار الوطني 
بــفــنــدق مــوفــنــبــيــك، 
كــــانــــت الـــســـعـــوديـــة 
ـــوة في  ـــق حـــاضـــرة وب
عملية ومسار الحوار 
الوطني بين االطــراف 

السياسية اليمنية، ومنذ ذلــك الوقت والسعودية تدرس 
عملية االنتقاء لعمالئها من ضعفاء النفوس الذين سيقومون 
بدور "أبي رغال" كعمالء وجواسيس وادوات تقودهم كالنعاج 
لتشن من خاللهم ابشع عــدوان إجرامي على اليمن، وفعاًل 
نجحت في اختيارها لمن رضوا على انفسهم ان يكونوا خونة 
وادوات سخروا انفسهم وأبدوا والءهم لها. ومن داخل أروقة 
فندق "موفنبيك" عملت السعودية بشكل مباشر على إفشال 
التسوية السياسية والمشاورات، وعند معرفتها بأن التبعية 
السياسية لن تكون لها وال لغيرها من دول العالم وأن القرار 
ات خارجية خاصة انه بعد  السياسي سيكون يمنيًا دون إمالء
فترة ليست بالقصيرة اتفقت االطراف اليمنية على معظم 
نقاط الخالف الجوهرية بمؤتمر الحوار ولم يتبق سوى االتفاق 
على بعض النقاط الجانبية، لكن السعودية سعت إلفشال 
مؤتمر الحوار ســواء بتدخلها المباشر او غير المباشر من 
خالل أولئك القابعين اليوم في فنادقها، وفي لحظات حرجة 
ومنعطف ضيق كادت االطراف اليمنية المتحاورة ان تعلن 
وصولها الى اتفاق شامل وكامل.. لكن السعودية لم تسمح 
لذلك االتفاق التاريخي لليمنيين بأن يتحقق فسارعت بتحركها 
وبتأييد أمريكي إلى اعالن عاصفتها المشؤومة وشنت عدوانًا 
سافرًا وفرضت حصارًا شاماًل ظالمًا وجائرًا على اليمن لتقطع 
الطريق امام اليمنيين وتمنع فرحتهم بإعالن وصولهم الى 
اتفاق ينهي الصراع والتوتر الذي كان يسود االطراف اليمنية 

آنذاك 
ولم تكتِف السعودية وحلفاؤها بعدوانها بل سارعت امريكا 
الحامية لها في المنطقة بعد العدوان على اعاقة التسويات 
وكل الحلول السياسية وكانت بداية العرقلة من جنيف 1 
حيث تم افشال المشاورات اليمنية بين الفرقاء وجاء التدخل 
السعودي في الشأن اليمني وفرض شروط تعجيزية عادت 

بالمفاوضات إلى نقطة الصفر .
وبعد اختراق الجيش واللجان الحدود ردًا على العدوان 
السعودي اصبحت أولوية ولد الشيخ المبعوث الدولي فقط 

الحدود واجتماع لجان ماتسمى ظهران الجنوب. 

وأوضــــــــــــــــح ان 
اجـــتـــمـــاع األردن 
لــيــس مــفــاوضــات 
وال حـــوارات ولكن 
كـــلـــجـــان تــحــضــيــر 
لوقف إطــالق النار 

في الحدود فقط.
باختصار النظام 
الــســعــودي يسعى 
للخروج من مستنقع اليمن قبل رحيل إدارة أوباما ومجيئ 
إدارة ترامب وهذه هي كل مهمة ولد الشيخ في هذه الفترة.

وألننا نريد السالم وإنهاء العدوان ورفع الحصار ولسنا في رهان 
او ارتهان الوباما او ترامب فإننا نبحث عن السالم ونرفض 
ــرى فــي هــذا المسعى  ــأي قــدر أو مستوى ون االستسالم وب
السعودي عاماًل مساعدًا للوصول إلى سالم.ربما المشكلة 
التي ستبرز كما توحي بذلك تصريحات ولد الشيخ ان النظام 
السعودي مــازال مصرًا على مستوى من االستسالم ُيعتبر 
مرفوضًا ويستحيل القبول به من قبل الشعب اليمني، وقد بات 
"كيري" وليس فقط ولد الشيخ مجرد ادوات للنظام السعودي 

لفرض هذا المستوى من االستسالم.
بغض النظر عن مــبــادرة كيري التي قبلنا بها كأرضية 
للتفاوض فتحرك كيري وولد الشيخ هو من اجل ايجاد حل 
للنظام السعودي أو حل مشكلة هــذا النظام في "الحدود 
والصواريخ" والحل لليمن أو السالم اليعنيهم إال من هذه 
الزاوية فقط لذا فهم يقايضون ذلك بوقف العدوان والحصار 
وهذا بات تحصياًل لحاصل لتحقيق مكاسب للنظام السعودي 
من خالل تنازالت يمنية تعد بمثابة استسالم وإن قالوا إنها 

السالم.
نحن مع الجلوس على طاولة المفاوضات ولكن على اساس 
رفع الحصار ووقف العدوان، فأي مفاوضات او حوارات بدون 
رفــع الحصار ووقــف الــعــدوان الجــدوى منها وليس لها اي 
مدلول وال تعكس حسن النوايا لدى تحالف العدوان بقيادة 
السعودية إلنهاء الحرب على اليمن بل انها عملية مراوغة 
تحاول السعودية من خاللها تحقيق مكاسب لم تستطع ان 

تحققها على األرض ميدانيًا وعسكريًا.
اشعر ان كيري وولد الشيخ كأنما ينصبان فخًا إليقاع اليمن 
فيه وفي فترة شديدة الحساسية والتأثير، وأتمنى أن اكون 
في هذا مخطئًا، ومع ذلك أضع المعنيين- أكانوا في المجلس 
السياسي وحكومة اإلنقاذ او المؤتمر واألنصار- في الصورة 

وضرورة االحتراز والحذر.

الحس��ام: تقس��يم اليم��ن هوالمش��روع الرئيس��ي لنظ��ام آل س��عود
الهبـــوب: األقلمة انقـــالب على الدســـتور والمكاســـب الوطنية
ك داخلي وخارجي لكش��ف أبعاد مؤامرة التقس��يم  النبهان��ي: البد من تح��رُّ

 محمد محمد القاز

احذروا.. كيري وولد 
الشيخ ينصبان فخًا لليمن
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  عبدالرحمن مراد

تباش�ير عام 
2017م

> مع تباشير العام 2017م تكون اليمن على 
أعتاب مرحلة جديدة ال تشبه ما قد كان، ولكنها 
ــذي قادته  تصنع مــا ســوف يــكــون، فــالــعــدوان ال
السعودية كــان بــدايــة مرحلة ونهاية مرحلة، 
فالسعودية التي كتبت نهايتها بدماء  اليمني 
والعراقي والسوري هي على موعد مع قدرها في 
هذا العام، فهي لن تسلم من التأسيس لبداية 
االنهيار إذ ستبدأ حــاالت االضــطــرابــات وعدم 
االستقرار في بعض المناطق كالقطيف والشرقية 
ويبدأ الصراع في إطار األسرة الحاكمة وهو اآلن في 
الخفاء بعد بروز بعض أسماء الجيل الثالث كمحمد 
بن نايف ومحمد بن سلمان ومتعب بن عبدالله، 
ومحمد فــهــد، فــالــصــراع الـــذي سيبدأ سيكون 
مدمرًا وقاتاًل مع تداخله مع الورقة االقتصادية 
وإعالن حالة التقشف وترشيد اإلنفاق، والورقة 
االقتصادية هي الورقة التي سوف تعجل بحالة 
االنفجار وبالتالي االنهيار ألنها ستفرض تحالفات 
وتحيزات وصراعات، وبالتالي تنازع والتنازع هو 
الذي يفضي الى حالة االنهيار للدولة العشائرية 
التي نشأت في بداية القرن العشرين وامتد بها 
الزمن الى بداية األلفية الجديدة وكانت تبسط 
نفوذها على مساحة واسعة من جغرافيا الجزيرة 
ــوزعــت سلطتها على عشيرتين  العربية وت
نجديتين هما عشيرة آل الشيخ وعشيرة آل 

سعود.. 
وهنا مع كثافة الخطاب عن الشرعية، سوف 
يستيقظ سؤال الشرعية في المملكة في مقابل 
شيوع الفكرة وكثافتها الموازي والمواكب للنشاط 
العسكري في اليمن بعد أن تمس المعالجات 
االقتصادية التي تلجأ إليها المملكة لسد عجز 
الموازنة العامة كل فرد من أفــراد الشعب الذي 
عاش تمايزًا طبقيًا ومناطقيًا كان قد بلغ ذروته 
مع وصول سلمان الى سدة الحكم وبروز ابنه محمد 
في المعادلة السياسية يحمل حقدًا وحسدًا وحلمًا 
وتطلعًا يقوده فيه غــروره الى مهاوي الهالك، 
وكذلك هي سنن الله في كونه إذا أراد أن يهلك 
ر فيها مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها  دولة أمَّ
العذاب فيكون الدمار هو النهاية المحتومة لتلك 
الدولة، والقضية هنا لها تدابيرها اإللهية التي 
تغيب عن حسابات البشر وتوقعاتهم ألننا وفق 
ما هو كائن ومقروء ال نعدم من يقول إن المملكة 
تحتاج عشرات السنين حتى تصل الى االنهيار 
وقد يغفلون عن إشارات ورموز يبعثها الواقع، 
لكنهم يتماهون مع زخرف الباطل وقوته وكثرة 
أتباعه وغلبة صوته وارتفاعه، فيظنونه باقيًا 
ومستمرًا وانهياره من المستحيل، بيد أني أرى 
في مؤشرات الصراع األمريكي الروسي، واتهام 
أمريكا لروسيا باختراق المنظومة االلكترونية 
للحزب الديمقراطي ومساندة ترامب وأرى في 
الخطوات التصعيدية التي لجأت اليها إدارة 
أوباما في أيامها األخيرة وقيامها بطرد عدد من 
الدبلوماسيين الروس خوفًا من حالة التقارب بين 
الرئيس األمريكي المنتخب وبين الروس وقطعًا 
لــطــرق الــتــواصــل، كما أن الــخــطــوات اإلجرائية 
لتسليم السلطة في أمريكا بين الديمقراطيين 

والجمهوريين تمر بعراقيل عدة.
هــذا بــاإلضــافــة الــى قـــدرة روســيــا على فرض 
وجودها في الشرق األوســط وتدخلها المباشر 
في سوريا مما قلب السيناريو األمريكي رأسًا على 
عقب، كل تلك المؤشرات دالة على وجود حالة 
تنازع في السياسة األمريكية قد يفضي بالضرورة 
الــى الفشل وفــقــدان مــفــردات وجــودهــا الدولي، 
ــدور األمريكي أو يبدأ بالتواري  وقــد يــتــوارى ال
مع تباشير عام 2017م ليفسح المجال للدور 
الروسي للحضور بقوة، وبحضور الدور الروسي 
بقوة الجديد، وتــواري الــدور األمريكي يضعف 
وأخطاء القديم، تختفي المنظومات االرهابية 
بشكل متدرج وهي منظومات رأت فيها السياسة 
األمريكية وسيلة من وسائل إدارتها للعالم، فهي 
تنشئ الحركات االرهابية ثم تقوم بفرض أجندتها 
تحت غطاء االرهاب، ومع تورط بعض األنظمة 
العشائرية في منطقة الجزيرة والخليج بدعم 
الجماعات االرهابية وبدء حديث المجتمع الدولي 
عن السعودية وقطر ودعمها لالرهاب بل ذهبت 
بعض األصــوات ذات التأثير الى القول بضرورة 
تغيير األنظمة التي تنتج االرهاب بالقضاء عليها.

 وتلك المؤشرات ستفرض بنودها في المستقبل 
األمر الذي يجعل األنظمة العشائرية في مهب 
التغيير والتبديل، كما أن مــؤشــرات السياسة 
األمــريــكــيــة ال تــبــدو ذات تــنــاغــم مــع األنظمة 
العشائرية، فالطاقة لم تعد تشكل هاجسًا لدى 
األمريكي وهي كذلك لدى الروسي بمعنى ورقة 
العالقة االحتياجية أصبحت مفقودة وبالتالي 
تكون األنظمة العشائرية في السعودية وقطر 
والبحرين واإلمــــارات فــي مثلث الــرعــب القادم 
الذي سوف نشهد بدء تفاصيله مع انبالج شمس 

2017م.

إعالن مبادرة كيري من اجتماع الرياض جاء من 
تسليم باستحالة دخول أو اقتحام صنعاء وماتجري 
من زحوفات في نهم باتت للتحضير لتنفيذ خارطة 
ولــد الشيخ الكيرية اكثر منها القتحام أو دخول 

صنعاء.
في مسألة مايسمى وقف إطالق النار وهو بمثابة 
إنهاء للعدوان السعودي والحصار فقضية االختالف 
المحورية ذات الحساسية الشعبية المرتفعة هي 

المعالجات للحدود.
أما بعد وقف إطالق النار فإذا من قضية في اليمن غير الحرب 
ضد اإلرهــاب وتتداخل بها او معها فهي محاوالت االنفصال 
وبالتالي فالنظام السعودي سيظل من جانبه حتى ولو أنكر 
دعم االرهاب، فيما االمارات باتت من يتبنى بوضوح االنفصال 

في اليمن كتوزيع ادوار.
آالف االرهابيين السعوديين في خطوة للنظام السعودي منحوا 
جوازات يمنية من سفارتنا بالسعودية بموجب تعليمات هادي 
وحكومة فنادق الرياض كورقة ألدوار واستعماالت متعددة 
في إطار المتغيرات والتطورات، وربطًا بهذا ففضائية العربية 
صنفت اليمن الثانية بعد سوريا في االرهاب واعداء االرهابيين، 
فيما السعودية هي األخــف واالقــل نسبة وكأنما باتوا يرمون 
مسؤولية االرهــاب على هادي وحكومته كما الجرائم وقصف 

القاعة الكبرى.
النظام السعودي يستعمل هادي وزمرته لتحميلهم مسؤولية 
الجرائم واإلرهاب ويستعمل االمارات لتكون الواجهه في مسألة 
االنفصال، فيما سيظل هو يدعم االرهاب واالنفصال .دون ان 
يكون في الواجهة بعد انهاء العدوان والحصار كافتراضية وهي 
باتت مفروضة حتى لو لم تتم بالطريقة الكيرية وبدمية النظام 

السعودي "ولدالشيخ".
بعد تشكيل الحكومة لم يعد بمقدور المؤتمر او أنصار الله 
تشكيل وفد لتفاوض او لجانًا تنسيق، ولن يجد ولد الشيخ او 
االمم المتحدة لجان لتنسيق عسكري ونحو ذلك كما اجتماع 
االردن المزعوم اال من خالل وزارة ووزير الدفاع وهذا مابات 

امرًا واقعًا ولم يعد من بديل غيره.
إذا ولد الشيخ بإيعاز النظام السعودي رفض ذلك فإنه الداعي 
الجتماعاته وال حبكاته وعليه تمرير اتفاق يوقع في الرياض 
وصنعاء ويعلن من واشنطن الذي اعلن منها بدء العدوان وإنهاء 

ونهاية العدوان والحصار.
"حفظ ماء الوجه فقط"

ضمن المستغرب فيما بعد احــداث 2011م ان يتحدث 
مندوب قطر في مجلس االمن بتلك الصفاقة فكان الرد صاعقًا 

من قبل مندوب روسيا.
في هذا السياق استرجعوا ان مندوب السعودية داخل مجلس 
االمن بأن السعودية ستنهي عاصفة الحزم في اليمن لتنتقل الى 

عاصفة حزم أخرى في سوريا. 
الواقع في اليمن والواقع في سوريا هو ما بات يرد على ترهات 
النظام السعودي وتموضع روسيا دوليًا لم تكن اكثر من خطأ 

بل خطيئة ومحطة امريكية 2011م..
النظام السعودي هو الــذراع االمريكية لالرهاب  في العالم 
ولخلط االرهاب بالثورات لمحطة قادمة لها في 2011م كانت 
األنموذج "السمبل" في هذه المحطة كما جرى واحتاجت الى 
تفعيل دور قطر و"الجزيرة" في ثورات وتثوير وأخونة كأدوار 
اليتوقع ان يؤديها النظام السعودي برضى وإخالص حتى لو 
قبل وبالذات في عهد الراحل عبدالله كملك الحظوا ان النظام 
السعودي تعامل داخل مجلس االمن ليس فقط من خالل الثقة 
بالحسم في اليمن كعاصفة حزم وإنما بات في تفكير تنفيذها 

بعد ذلك في سوريا كأدوار في محطة امريكية.
يعنينا اسقاط كل هــذه التطورات بما فيها انتصار حلب 
والتعامل مع الحل في سوريا على التعامل مع اي حل في اليمن 
أكان جزئيًا او كليًا ومايسمى هادي وشرعية لم يعد االهمية 
وال األولوية الن االهمية واألولوية  باتت إنهاء العدوان والحصار 
تلقائيًا ودون شــروط او تقديم تــنــازالت يسعى لها النظام 

السعودي في المخرج.
أمن المملكة الذي تحدث عنه كيري اليحتاج الى اكثر من 
هدنة او تهدئة، فيما االنسحابات المتبادلة قضية لتدارس او 
تفاوض بعد ايقاف العدوان والحصار وتحت اإلشراف  الدولي 

او االمم المتحدة.
لوال االلعاب التي يمارسها ولد الشيخ كموظف سعودي لكان 
مجلس االمن اصدر قرارًا بإنهاء العدوان والحصار على اليمن، 
والنظام السعودي هو الذي يريد مخرجه تفاوضيًا، وقد نقبل 

ذلك للحفاظ على ماء الوجه ولكن بدون اي تنازالت.

 مطهر األشموري

البحث عن »ولدالشيخ« 
في زحوفات »نهم«!!


