
 بحسب ما أتذكر ذهبت 
جائزة أكبر كذاب في العالم 
س��ن��ة 2009م ل��م��واط��ن 
بريطاني استطاع أن يقنع لجنة 
تحكيم مسابقة »الكذب« بمواهبه 
وقدراته الفريدة في اختالق الحوادث 
الزائفة.. فقد ادهش الجميع بسرده 
حكايات م��ع سفن ن��ازي��ة محملة 
التابعين لهتلر  األلمان  بالعسكر 
والقابعين تحت الماء منذ الحرب 
العالمية الثانية، وكيف أنه اكتشف 
للهجوم على بريطانيا  خططهم 
ب��اس��ت��خ��دام ال��ج��ي��ن��ات المشفرة 

وتخاريف من هذا القبيل!!
< الرجل البريطاني منح جائزة 
مغرية وثمينة وص��ار من يومها 
يحمل لقب أكبر كذاب في العالم 
ومنحه المحكمون شهادة معمدة 

تؤكد جدارته المستحقة..
بالمفارقات  مليئ  ل��م  ل��ع��ا ا إن 
والمفاجآت المحيرة.. وال يخلو األمر 
من طرافة!! ولهذا صار الكذب في 
عالم الفوضى الخالقة شرفًا يتسابق  
عليه الكذابون لنيل جائزته األولى 

عالميًا..
< وفي المقابل ال يوجد للصدق 
في هذا العالم المتحضر والمتطور 
جائزة عالمية وقد يقال ان االخالق 
والفضائل والقيم المشابهة صارت 
بضاعة قديمة وموضة بالية وان 
ال��ح��ض��ارة اس��ت��ط��اع��ت أن توجه 
المفاهيم والقيم بطريقة معاكسة 
ت��م��ام��ًا لما ك��ان��ت عليه ال��ص��ورة 

باألمس..

< ف��ل��ن��ف��ت��رض 
أن هذه المسابقة 
أق��ي��م��ت م��ح��ل��ي��ًا 
ف��ي ال��ي��م��ن مثاًل 
ف����ه����ل ت����رون����ا 
سيلة  لو ا س��ن��ج��د 
ون��ب��ح��ث م��ط��واًل 
ع���ن ك���ذاب���ي���ن؟! 
نعدمها  ل���ن  ب���ل 
اآلالف من  سنجد 
على  بقين  لمتسا ا
ج���ائ���زة ال��ك��ذاب 
األك�����ب�����ر ل���ع���ام 
2011م ولكن عن 
ج��دارة واستحقاق 
سوف يسبق العشرات من الكذابين 
ف��ي ق��ن��اة »سهيل« ال��ت��ي ص��ارت 
»للكذب عنوانًا في اليمن« وسوف 
يجمع السياسيون والحزبيون كافة 
على منح قناة »سهيل« هذه الجائزة 
ألنها حققت مقاييس في الكذب 
وال��دج��ل وصنع األح���داث الزائفة 
والحوادث المزيفة.. شاهد الحال 
يؤكد ذلك وهنيئًا لقناة »سهيل« 

اقتناص لقب أكبر كذاب في العالم..
»s.m.s«رسائل بـ

األولى:وصلت من دهاليز الخدمة 
المدنية بمحافظة حضرموت.. 
اكتشفت وجود اسمي ووالدي 

أيضًا الذي تخرج عام 1989م في 
كشوف »المفاضلة« تصوروا؟!

واكتشفت أيضًا شابًا آخر يجدد 
قيده منذ العام 1990م وال يزال؟! 
وال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل العلي 

العظيم.
الثانية:شاب آخر قدم إلى مكتبي 

وقال اكتب يا أخي في رسائلك 
ال�»s.m.s« أنا أحد طالبي التوظيف 

ومن إحالل إلى احالل ويا قلب ال 
تحزن!! ما بين الخدمة المدنية 

والزراعة!!
الثالثة: وصلت من شاب في احدى 
المديريات النائية يقول فيها: إلى 

متى سنظل نتابع التوظيف؟!

٭ مدير تحرير صحيفة »المسيلة«

عبداهلل صالح الحاج
 إذا ما جاز القول، فماذا نقول بعد 
قطع لسان الشاعر واألديب من 
جرم ابشع من هذا الجرم والتي 
المشترك  أقدمت على فعله عصابة 
لمجرد أنه تكلم وقال معبرًا عن رأيه 
وحرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور 
والقانون للكل من غير تجريح وإساءة، 

وإن كان قد أس��اء فالقضاء هو الحكم 
والفيصل ومرجعية المتضرر إلى القضاء 
فيا ترى من أجاز لهم الحق أن ينصبوا 
من أنفسهم أصحاب حق وحكامًا قضاة 

ومنفذي أح��ك��ام ف��ي آن واح���د، أم ان 
المشترك صار لديه القوة والمنعة والقدرة 
ضد  االنتقامية  ته  عمليا تنفيذ  على 
النظام والسلطة وضد مؤيدي الرئيس 

علي عبداهلل صالح- حفظه اهلل ورعاه- 
والشرعية الدستورية، ودون ان تستطيع 
أجهزتنا األمنية القرب منهم والعمل 
على مالحقتهم والقبض عليهم أم أنها 
الرؤية والحنكة القيادية منهم حتي 
يحين الوقت والظرف المناسب وتصدر 
األوامر والتوجيهات الصارمة والحازمة 
بمالحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم 
ألجهزة العدالة لينالوا جزاءهم الرادع 

جراء ما ارتكبوه من جرائم، ولسنا نشكك 
في قدرات مؤسستنا الدفاعية واألمنية 
إذا ما جد الجد، فحماة الوطن قدها وقدود 
والمسئولية على عاتقهم ثقيلة والمهمات 
الجايات جسام طالما أن المشترك يتمادى 
في جرائمه االنتقامية وال يستبعد من 
استهداف القيادات األمنية والدفاعية 
إذا ما ضيق حماة الوطن  على مرتكبي 

جرائم المشترك االنتقامية الخناق.

االثنين : 9 / 5 / 2011م 
 الموافق :6/ جماد ثاني / 1432هـ 

رأي13العدد: )1554(

فيصل الصوفي

> أنصار أحزاب اللقاء المشترك وكذلك 
قيادات هذه االحزاب، ال يزالون يصرون 
على أنها سلمية.. قتل وضرب وقطع 
أعضاء وفقء عيون وتدمير مادي ونفسي في 
كل مكان وُجدوا فيه أو ساروا إليه.. ويقولون: 

سلمية سلمية!!
قطعوا لسان الشاعر وليد الرميشي وهو شاعر 
يقول قصائد وال يقذف فمه منجنيقًا.. عاقبوه 
بقطع لسانه، والجرم أنه يقول شعرًا يمتدح فيه 
الرئيس ويمجد الوطن والوطنية.. شعر ال يروق 

لهم.
2002م استوقف جنود  19 ديسمبر  ف��ي 
اسرائيليون منفلتون شابًا فلسطينيًا عند أحد 
الحواجز االمنية بالخليل وأجبروه على اختيار 
نوعية العقوبة بالقرعة، أربع قصاصات كتبوا 
على األولى »رصاص بالرجل« والثانية »كسر 
اليد« والثالثة »كسر األنف« والرابعة »تحطيم 
السيارة« ثم لفوها ورموها أرضًا وقالوا اختر 
واحدة من أوراق القرعة األربع، فاختار وطلعت 
»كسر اليد« وفعاًل نفذوا العقوبة وكسروا يده، 
والشاهد هنا أنهم لم يجعلوا »قطع اللسان« أحد 
الخيارات، ثم أنهم جنود محتلون، والفلسطيني 
وأي إنسان غير يهودي هو بنظرهم بهيمة أو 
»غويم«، كما أنهم عوقبوا على جريمتهم، هذا 
فضاًل عن أن ذلك الفلسطيني كان مالحقًا من 
قبل الجيش االسرائيلي كعدو لدولة إسرائيل..

أما أصحاب المشترك فقد اختاروا لسان صاحبنا 
ولم يتركوا له فرصة اختيار ولم يجروا »قرعة« 
وهو أخ لهم في الدين والخلق والوطن، ولم 
يطلق صواريخ »القسام« بل كلمات يعبر بها 
عن رأي��ه.. ويقولون: سلمية سلمية!! وكأن 
المطلوب منا أن نغمض أعيننا ونصم آذاننا 

ونعطل كل حواسنا لنصدق أنها سلمية.
 من أين جاء هؤالء بكل هذه الوحشية في هذه 
المرحلة التي سوف تنتهي قريبًا ال محالة؟ وماذا 
ستكون عليه العالقة بين الجالد والضحية 

بعدها؟
إن ما يفعله يمنيون بيمنيين هذه األيام شيء 
قاٍس للغاية، لم يفعلوه ذات يوم بعدو خارجي.. 
والعجيب أن االخوة في المشترك يشجعون على 
مزيد من القسوة عن طريق الدفاع عن هذه 
االفعال بأسلوب التبرير واإلنكار، وإذا اعترفوا 
ببشاعتها ودانوها فليس قبل أن ينسبوها 
لغيرهم، ففي واقعة قطع لسان الشاعر وليد 
الرميشي قالوا هذا شيء بشع ندينه ونتبرأ منه 
وهو من فعل السلطة.. سلطة تفعل ذلك كما 

يزعمون بشاعر السلطة!! ما هذا السخف؟.
يجب التوقف فورًا عن هذه الوحشية.. فهذه 
األزمة سوف تنتهي، فماذا سنقول لبعضنا عندما 
نتقابل بعدها؟ وعلينا أن نفكر تفكيرًا جادًا 
بإيجاد دواء سنحتاج اليه لمحو الصور األليمة 
التي دخلت الذاكرة.. دواء يشطب من ذاكراتنا 
أحقاد هذه المرحلة.. ونحتاج اآلن ايضًا تسجيل 
كل ما يلزم عن المجرمين حتى ال يفلتوا من 

العقاب وحتى ال تضيع دماء ضحاياهم.

> لم يكن البعض يدرك أن 
الشعب ق��د بلغ س��ن الرشد 
ولم يعد يقبل بالوصاية أو 
الدعاية والتضليل أو الفكر المنحرف 
أو استغالل حاجات الناس ومنافعهم، 
وألن ذل��ك البعض ق��د ع��اش رحلة 
ال��وه��م فقد جهل نفسه وقلة من 
الذين سيطر على حياتهم وعطل 
فكرهم وهدَّ قواهم وسلب إرادتهم 
واغتصب حريتهم وحجر على عقولهم 
واستعبد حياتهم اليومية، وظن ذلك 
البعض- المرفوض من الشعب جملة 
وتفصياًل- أنه بسيطرته على قلة من 
المغرر قد أصبح مسيطرًا على الشعب 
كافة، فأوهم نفسه وح��اول إيهام 
اآلخرين محليًا وإقليميًا ودوليًا بذلك، 
ومارس في سبيل تسويق ذلك الوهم 
أبشع وسائل الكذب والزيف وسعى 
المشبوهة إلقناع  اإلمكانات  بكل 
الغير بوهمه وزيفه وبهتانه، ففضح 
أمره وكشف كيده وانقلب السحر على 

الساحر بإذن اهلل.

إن اإلص���رار على المكر 
والخديعة وادعاء الباطل 
وق��ول ال���زور والبهتان، 
ومحاولة معاقبة الشعب 
ع��ل��ى وع��ي��ه وق��درت��ه 
على كشف المكر وإبراز 
لى  ا لها  وإيصا لحقيقة  ا
العالم بوضوح ال لبس 
ف��ي��ه، ق���د أص����اب ذل��ك 
البعض في مقتل، وانقلب 
ذل���ك ال��ع��ن��ت وال��ص��ل��ف 
على صناعه، واستطاع 
الشعب المعتصم بحبل 
اهلل ت��ع��ال��ى أن يوصل 

رسالته الى العالم بذلك الوضوح، 
األمر الذي جعل العالم بأسره يعلن 
احترامه للشعب اليمني ويؤكد التزامه 
بالشرعية الدستورية والوحدة اليمنية 
وأم��ن واستقرار اليمن والممارسة 
السلمي  ل��ت��داول  وا الديمقراطية 
ليمنيون  ا بها  لتزم  ا لتي  ا للسلطة 
وثبتوها في دستورهم، بل ومارسوا 

الديمقراطية عمليًا من 
خالل االنتخابات وآمنوا 
بنتائجها في 93 ، 97 ، 
 ،2003 ، 2001 ، 99
2006م وضربوا أروع 
االحتكام  األمثلة في 

الى الصندوق.
إن ال��ذي��ن فشلوا في 
التعامل الديمقراطي 
ال��ح��ض��اري، يلجأون 
ال��ي��وم ال��ى الفوضى 
مير  لتد ا و يب  لتخر ا و
ويستخدمون  لقتل  وا
أبشع الوسائل إلذالل 
الشعب وقهره وتركيعه، ألن الشعب 
حجب عنهم الثقة في االنتخابات.. 
وألن الشعب قد عرف طريقه فإن هذه 
الممارسات العدوانية سوف لن تزيده 
إال صالبة وقوة وثباتًا على ثبات حمايًة 
للشرعية الدستورية واإلرادة الشعبية 

ومنع العبث بحياة الناس.
إن الممارسات العدوانية التي يرتكبها 

المغرر بهم ال يتحمل  البعض من 
تبعاتها إال أح��زاب المشترك، فهم 
المحرك االساسي والمحرض واآلمر  
الذي أوصل البالد الى ما وصلت اليه 
من الفتنة والتنكيل بأبناء الشعب 
األحرار الذين قالوا كلمة الحق والصدق 
والتزموا االعتصام بحبل اهلل سبحانه 
وتعالى، ولذلك فإن على االخوة العقالء 
والنبالء والشرفاء في أح��زاب اللقاء 
المشترك أن يوقفوا تصرفات أصحاب 
الطموحات غير المشروعة وأن يبادر 
الجميع الى طاولة الحوار، ألن األمر 

مازال متاحًا.
إن المؤمل من القيادات الخيرة في 
اللقاء المشترك أن تتحرك احترامًا 
لإلرادة الشعبية ومنع االنحراف الفكري 
والفعل االج��رام��ي، وال��دف��ع باتجاه 
العودة المسؤولة الى طاولة الحوار، 
وليدرك الجميع أن السبيل الوحيد لحل 
المشكالت هو الحوار، فهل تستجيب 
لعقل  ا لمنطق  لمستنيرة  ا لعقول  ا
والحكمة واإليمان؟ نأمل ذلك بإذن اهلل.

شعب يرفض الفوضى

 عندما يأتي المساء وتأتي الجمعة يشعر 
المرء بشيء من الحزن واألسى بدل من 
الفرح والتطهير واالستعداد ليوم جديد 
ومجيد من أيام أعياد المسلمين يطل أمامنا في 
المشهد المسلمون الجدد في يوم الجمعة ليعلنوا 
ي��وم عصيان وفوضى وتدمير وتكدير صفو 
اآلمنين، نسأل اهلل الجامع أن يجمع العباد والبالد 
على كلمة واحدة نخزي بها المتآمرين على عباده 

في يوم الجمعة.
< نفتش في كتب التاريخ عن اليمن الحضارة 
والتاريخ المجيد ونشفق على حال اليمن اليوم 
وما أوصلها إليه الجماعة المتطرفون إسالميًا 
وماركسيًا من العصيد والعنف والفقر والجوع فال 
نجد في كتب التاريخ غير يمن العصيد بدل عن 

اليمن السعيد المزدهر.
< نرى القنوات كل ليلة وكالم المحللين والفالسفة 
وانصاف السياسيين والمزينين فيقول الواحد: إن 
البالد احترقت ونقرأ الصحف والعناوين العريضة 
والفرعية والداخلية، فنقول: »خالص عاد لنا 

يومين نعيش فيها وبعدها باتقوم القيامة«..
< كل إنسان في اليمن يمتلك ثقافة ال بأس بها 
عن األسلحة فهو يعرف البندق اآلل��ي، ويعرف 
المسدس ربع ويعرف القنبلة الصغيرة وعرفنا في 
الماضي االسكروبيون للحراسات الخاصة، لكن 
أن تفهم عن الدبابة التي نشاهدها في الشوارع 
اليوم فهذا ما لم يعرفه الكثير من الناس حتى 
أن مواطن شاهد دبابة بقرب بيتهم فقال وصل 

عسكر زعيل!!

ســـؤال لم نســأله!!

 إقبال علي عبداهلل

 هل سألنا أنفسنا بصوت عاٍل دون 
خ��وف: »م��ن أي��ن ألولئك الشباب 
المعتصمين في ساحات الفوضى 
وليس التغيير، هذه األسلحة النارية 
من مسدسات وآل��ي��ات رشاشة وقناصة 
وقنابل يدوية والتي يحملونها في ساحاتهم 
وبعضهم يجاهر بها في األحياء والشوارع 
خاصة في بعض المحافظات الجنوبية 
ومنها- لألسف- مدينة عدن؟! هل سألنا 
أنفسنا مثل هذا السؤال خاصة بعد أن 
تزايدت أعمال التقطع والنهب للممتلكات 
العامة والخاصة وأعمال التخريب والفوضى 

التي يقوم بها أولئك الشباب المغرر بهم من قبل 
أحزاب اللقاء المشترك وتحديدًا حزب اإلصالح..

لتي  ا المشاهد  من  كثير  في  ونحن  الحقيقة 
نشاهدها ف��ي ع��دد م��ن م��دي��ري��ات وعواصم 
المحافظات، سألنا أنفسنا مثل هذا السؤال وأكثر 
وأكبر منه، إاّل أن سؤالنا كان صامتًا حتى كبرت 
األزمة وتمكنت الجماعات اإلرهابية والمتمردون 
واالنفصاليون من التوغل إلى اعتصامات الشباب 
الذين خرجوا للمطالبة بمطالب حقوقية مشروعة 
بعيدة عن السياسة كما هو مشاهد اليوم.. صمتنا 
كثيرًا واألزمة في المقابل تكبر حتى وصلنا إلى 

نقطة عدم االلتقاء بين الشرعية الدستورية 
وخلفها غالبية أبناء الشعب، وعصابة ال تؤمن بهذه 
الشرعية التي عنوانها األول االنتخابات، وتحاول 
وبدعم استخباراتي خارجي االنقالب على السلطة 
الشرعية وادخال الوطن في نفق مظلم ليسهل 
على هذه القوى الخارجية تنفيذ مخطط تقسيم 
المنطقة وفق مشروع خارجي لرسم خارطة الشرق 

األوسط الجديد..
لقد انكشفت الحقيقة اليوم رغم صمتنا وخوفنا من 
طرح السؤال المشروع والذي بصمتنا يدفع الوطن 
ثمنًا غاليًا من أمنه واستقراره وسكينة مواطنيه 

وشلل اقتصاده وتنميته..

وبعيدًا عن االطالة فإننا نجيب على سؤالنا بعد أن 
اصبح واضحًا ومكشوفًا للجميع من هم العصابة 
التي تتخفى وراء تسمية اللقاء المشترك وهي في 
الواقع تحاول ذبح وطن الثاني والعشرين من مايو 

1990م.
إن عناصر االخوان المسلمين في حزب اإلصالح 
هي من ق��ام بتوزيع األسلحة على المجاميع 
الشبابية بعد أن قامت بغسل أدمغتهم واستغالل 
مشاعرهم  ز  الس��ت��ف��زا لحقوقية  ا لبهم  مطا
وتزويدهم بالمال الحرام المنهوب من دماء وعرق 

الشعب ومنجزات الوطن..
هذه هي الحقيقة التي يجب علينا جميعًا مواجهتها 
وإدراك أن هناك من يحاول جرّ شبابنا إلى المحرقة 

بداًل من التنمية والبناء والتعليم..
علينا أن نستفيد من هذه األزمة التي نعيشها 
بعد أن انزاحت األقنعة عن وجوه الضعفاء والذين 

تساقطوا كأوراق الخريف..
وأن ندرك جيدًا أننا خلف قيادة فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- نستطيع أن نهزم االنقالبيين 
ونخرج الوطن من محاولة جره إلى دوامة الرياح 

العاتية التي تهب في منطقتنا العربية..

قالوا شاعر سلطة 
وقطعوا لسانه

اخـي المـكلف :  اليجــوز لك فرض واستيفاء الضريبة على مبيعاتـك من الســلع
والخدمات إال بعد تقدمك لالدارة الضريبية للتسجيل وحصولك على شهادة التسجيل

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 280379

املوقع االلكرتوني للمصلحة
www.tax.gov.ye

د. علي مطهر العثربي

> أعول كثيرًا على جهود علماء االجتماع 
والعلوم االخ��رى المتصلة بهذا العلم 
في دراسة تداعيات األزمة السياسية 
ونتائجها على مختلف المستويات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية وعلى فئات المجتمع 
كافة ومختلف أعمارهم وذلك لغرض معرفة 
مكامن السلب واإليجاب لعمل حلول ومعالجات 
لبداية تكون من  ا ولعل  السلبية،  للنتائج 
»السياسة مافيبيش أخ��الق« كبداية عمل 
هؤالء العلماء.. هذه الكلمات التي نطقت بها 
طفلة صغيرة ال يتجاوز عمرها أربعة عشر عامًا 
أو يزيد كناقوس خطر يدق بأننا أمام معضالت 
إضافية لما نحن فيه.. هذه الطفلة كانت ضيفة 
)محاورة( هي وأمها في برنامج )أنا حواء( على 
قناة »سبأ« الفضائية.. خرجت كلمات »السياسة 
مافيبيش أخ��الق« ببساطة وتلقائية الطفل 
برغم نظراتها الحادة هي وأمها لمن حولها من 
ضيفات الحلقة مما حدا ببعض المتصالت الى 
طلب االبتسام من كل الحاضرات في تلك الحلقة 
لغرض تلطيف الجو.. وكأن أطفالنا اآلن يقولون 
لنا وهم مازالوا في ألف باء الحياة »إن لم تكن 
ذئبًا أكلتك الذئاب« ولكم أن تتصوروا سيادة هذا 
المنطق في الحياة الذي تكوَّن لدى هذه الطفلة 
التي يفترض أنها مازالت غضة نقية تحمل براءة 
االطفال تحلم بمستقبل بعيدًا عن هذا المنطق 
السياسي األه��وج الذي ال يخلف سوى الحقد 
والكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد 
والبلد الواحد بما يجره من صراعات وتناقضات 
تؤدي الى إذابة اللحمة الجمعية للشعب وتفتيتها 

وجرّها الى حيث ال يجب أن تكون.
وإذا كانت هذه الطفلة قد أهدتنا أحد عيوب 
هذه األزمة بحسن نيتها فإنها تقول لنا يجب 
عليكم أيها الكبار والعاقلون أن توجدوا مخارج 
لما أنتم فيه، وفي الوقت نفسه تقول لنا أيضًا إن 
لم ترحمونا وترحموا أنفسكم من هذا فسنكون 
في ذمتكم مستقباًل شئتم أم أبيتم ألن هذا هو 
ما ورثناه عنكم بما يحمل من عيوب ومساوئ.. 
فهل أنتم قادرون على اجتياز هذه األزمة مع 
وضع الحلول لمستقبلنا الذي مازال في علم 
الغيب، أم ان أنانيتكم الحزبية ومصالحكم اآلنية 
الضيقة ستظل تالحقنا الى ما شاء اهلل.. وقد 
عملتم ما عملتم من أجل مصالحكم الحزبية 
األنانية التي ال ت��رون من خاللها إال سياسًة 

وأفعااًل سياسية.
وتصوروا لو أن االطفال في البيوت يشتغلون 
على آبائهم وأمهاتهم واخوانهم سياسة في كل 
ما يقومون به، أو أن كل أٍخ يتحد مع أخيه أو 
أخته من أجل عقد »صفقة سياسية بينهما ضد 
أمهما أو أبيهما« للوصول الى مبتغاهما سواء 
أكان الغرض مشروعًا أم غير مشروع ألن هذه 

سياسة، والسياسة »مافيبيش أخالق«..

أحمد محمد راجح

قطرة انتماء

تدارك سلبيات 
األزمة السياسية

حماة الوطن »قدها وقدود«

> المتعارف عليه في علم االجتماع 
السياسي حول ضمان تنفيذ أي اتفاق 
ينتج عن مبادرة أو تفاوض أو حوار بين 
طرفين سياسيين أو أكثر، أن يكون عامل الثقة 
حاضرًا كونه القاسم المشترك لضمان تحقيق 
بنود هذا االتفاق أو ذاك؛ ومن أجل تحقيق ذلك 
ينبغي أن تحدد بوضوح آليات تنفيذ بنود ذلك 
االتفاق وتواريخ تنفيذها بندًا بندًا، واألهم 
في ذلك أن تؤخذ بنود االتفاق وآليات وزمانية 
تنفيذها كمنظومة متكاملة من دون تجزئة أو 

انتقاء أو تفاضل.
وفي اليمن وما يتعلق بالمبادرة الخليجية التي 
اتفق حولها المجتمع المحلي واالقليمي والدولي 
على أنها خارطة طريق لحل األزمة الخانقة التي 
افتعلها المشترك وشركاؤه من أجل اإلطاحة 
بالنظام اعتسافًا دون االنتقال السلس للسلطة، 
فإن هذه المبادرة تعتبر في نظر الجميع الفرصة 
الثمينة إذا ما صدقت تلك االحزاب في التعامل 

معها، إلخراج اليمن من هذه األزمة. 
وفي تقديرنا أن نظرة مؤتمرنا الشعبي العام 
لتنفيذ بنود هذه المبادرة وتقديمه المقترحات 
السليمة آللية التنفيذ، تعتبر نظرة موضوعية 
نجاحها  إ على  حرصه  ع��ن  تعبر  ومنطقية 
واحترامه الشديد لكافة بنودها ولألشقاء الذين 
سعوا لوضعها، لذا نراه - أي المؤتمر - يحرص 
على أن يكون توقيع بنود االتفاق، الذي جاءت 
به هذه المبادرة، بينه وبين احزاب المشترك 
من منطلق رؤيته بأنهما طرفا المشكلة وليس 
بعكس ما يدعيه المشترك، وأن يكون االخ 
الرئيس هو الراعي والمعمّد لهذه البنود بصفته 
الدستورية والشرعية، ومسؤوليته التأكد من 
االلتزام من قبل الطرفين - أي المؤتمر وحلفاءه 
والمشترك وشركاءه- بتنفيذ آليات وتواريخ بنود 
تلك المبادرة منذ اليوم األول للتوقيع عليها، 
مرورًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مترافقًا 
مع االلتزام بإزالة كل أسباب االحتقانات وإنهاء 
االعتصامات ووقف التظاهرات والتخريب وإنهاء 
التمرد، وصواًل الى نقل سلطته إلى نائبه وإجراء 
انتخابات رئاسية، مع معالجة أي خروقات تنجم 
في هذه الفترة المقدرة بشهر وما يليه بشهرين 

لالنتقال الديمقراطي السلمي للسلطة..

كيف نضمن تنفيذ 
المبادرة الخليجية؟

علي عمر الصيعري

كل اثنين

احمد التميمي

عسكر زعيل!!

  صالح أحمد العجيلي ٭

يا قلب ال 
تحزن..!!

الحل في الحوار الراقي
حمود علي صالح

أبناء  الكثير من  يتساءل   
ته  فئا بمختلف  مجتمعنا 
العمرية والتعليمية والثقافية 
وحتى الحزبية كما نتساءل نحن عن 
طبيعة األزم��ة السياسية وأسبابها 
وال��ت��ي حلت على ب��الدن��ا بصورة 
مفاجئة بين السلطة والمعارضة 
لتقلق العالقات االجتماعية وتربك 
الحياة االقتصادية وتعصف بالحوارات 
السياسية وال��م��ب��ادرات السلمية 
الداخلية والخارجية لدول الجور التي 

القت مباركة عربية ودولية.
وأين تكمن طبيعة العقل البشري 
لإلنسان اليمني الذي اشتهر بحكمته 
عبر التاريخ من حل ه��ذه األزم��ة 
تها  ا بتعقيد ة  لكبير ا سية  لسيا ا
وردود أفعالها والبسيطة بمفهومها 
الديمقراطي واالنساني من خالل 
معالجتها بالحوار وتوزيع األدوار 
ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي للحكم 

بشكله الطبيعي وبما يتناسب مع 
الواقع الديمقراطي النامي لبالدنا 
وبما يجنبها االح��داث والمتغيرات 
المتسارعة بفعل التطور االقتصادي 
والسياسي ال��ذي قد يأتي لصالح 
هذا الطرف أو ذاك س��واًء كان على 
المستوى القومي أو االقليمي أو 

العربي أو الدولي.
وهذا ما حصل ويحصل في بالدنا 
التي مازالت تعاني من فجوة التخلف 
حتى اليوم وبحكم المتغيرات التي قد 
ال تستوعب بشكل طبيعي في الدول 
النامية كان يفترض من االخوة في 
احزاب المعارضة استغالل المتغيرات 
الحالية التي جاءت لصالحهم هذه 
المرة بالمزيد من االصالحات لصالح 
الوطن بوعي وحكمة ومن أهمها 
االص��الح��ات التي كانت تنتظرها 
بالدنا وتجربتنا الديمقراطية ثمرة 
ن��ض��ال شعبنا ال��ت��دوال السلمي 
للسلطة عبر االنتخابات الديمقراطية 
بحرية وسلوك حضاري واحتفالي 

الديمقراطي  الحدث  يتناسب مع 
ل��ي��ه شخصيات  ا ت��دع��و  العظيم 
عربية ودولية ومنظمات حقوقية.. 
وهذا االنتصار الديمقراطي ال يقل 
أهمية عن االنتصار ال��ذي تحقق 
بتحقيق الوحدة اليمنية المباركة 
ف���ي22 م��ن م��اي��و 1990م رغم 
السياسية  النظر  تضارب وجهات 
واإلداري��ة لكن كانت مصلحة اليمن 
هي العليا والهدف االسمى لشعبنا 
العظيم.. لكن أْن تعمد المعارضة 
الى مناهضة الديمقراطية بالفوضى 
الديمقراطية فهذا التوجه قد يقودنا 
الى العصور الوسطى والى طبيعة 
العقلية العربية التي كانت تتأثر 
واالجتماعية  الطبيعية  بالظروف 
التي تقارعها ظ��روف العصر الذي 
استلهمها فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية- حفظه 
اهلل - منذ وق��ت مبكر بعقلية كل 
القوى ولو كان متعصبًا لما استطاع 
أن يحقق شيئًا.. فهو ال يريدالتعصب 

وال السلطة و2006م كانت مؤشرًا 
حقيقيًا يتحقق اليوم.

نرجو من النخب السياسية والشبابية 
أن يفكروا أواًل بلدهم وشعبهم الذي 
ينتظر المزيد من الوعي الديمقراطي 
الجماهيري، فالديمقراطية ليست 
س��ر مهنة وإن��م��ا ه��ي ح��ق للجميع 
حتى المهنة ص��ارت اليوم تدرس 
لجميع الموهوبين والمبدعين من 
الشباب.. وعلماء السلوكيات يقولون 
إن اإلنسان فقد عقله في المظاهرات 
واالعتصامات بسبب االيهام والتقليد 
من قيادته بداية الثورات األوروبية، 
ويقول المستشرقون ان االنسان 
العربي نموذج الديمقراطية ولكنه 
يثور عليها حتى لو كانت في مصلحته 
ويقال ان االوروبي واالمريكي قد قدم 
ضحايا في الفترة االخيرة من القرن 
العشرين لتجاهله عقلية الشعوب 
العربية واالس��الم��ي��ة .. نأمل من 
المصلحة  لما فيه  التعقل  الجميع 

العامة.


