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اليمن وخطر المخالب الشيطانية
عيــد األعيـــاد 

ليس مقصودًا به كل اليمنيين، وإنما المقصود 
بذلك الوصف الجميل هو أبو موس��ى األش��عري 
واألربع��ون الذي��ن قدم��وا معه لمبايعة رس��ول 
البش��رية والهداية محمد - صل��ى اهلل عليه وآله 
وسلم.. أي المقصود الواحد األربعون رجاًل فقط 

وليس كل اليمنيين.
أصبحنا ألعوبة القن��وات، وأضحوكة المحللين 
وأمثولة الس��اخرين والحاقدين الذي��ن يقيمون 
مأدبة عندما تُس��فك قطرة دٍم، ويتبادلون قرع 
ك��ؤوس األنخاب احتف��اًء بمقتل االطف��ال وأنين 
الثكال��ى، وبكاء األرام��ل.. وتهدج ص��وتٍ وقهر 
الجرح��ى وكل أقاربه��م وعش��ائرهم وخلفه��م 
الماليي��ن الذي��ن تتقط��ع أنفس��هم حرقة وهم 
يشاهدون حفالت الموت المجاني المدعومة من 

المال الحرام المدنس القادم من وراء الحدود.
مهاترات إعالمية ومنابزات ثقافية، ومظاهرات 
صاخبة وشعارات جارحة ومقوالت مؤلمة وأناشيد 
تحقيرية وتنازالت مس��تمرة وتناوالت متواصلة 
للصدامات الدامية ومبادرات تلو مبادرات يقابلها 
عسف االنهيارات وعبث تلقي االستجابات وبروز 
موجة االنسحابات واالنش��قاقات، ووفرة أكاذيب 

التصريحات.
وصلنا الى مرحلة االنقس��امات في كل ش��يء 
وظهرت األحقاد الدفينة والضغائن الخبيثة وبرزت 
المخالب الشيطانية واألوصاف المستفزة واأللفاظ 
المهينة، وبداًل من أن نرتق��ي حتى في خالفاتنا 
وأزماتنا، هبطنا الى مدارج السوء، وإنتاج األلفاظ 

القبيحة والصفات الشنيعة.
 وغ��دا كل ط��رف ليس فق��ط بالس��الح اآللي 
واألبيض والقنابل.. بل بالسالح الفكري الهادم، 
والج��دال التنظيري العبثي، واالتج��اه التنظيري 
االيديولوج��ي، األمر الذي يجعله مس��تعدًا- وقد 
فعل كثيرون- أن يرتضي بتقدي��م روحه قربانًا 
على مذبح فكرته، أو رؤيته للمعالجة السياسية 
في ضوء ما رأى واستنتج، أو بما حُشي به ذهنه 
الط��ري الغضّ، وهي اجته��ادات قد تصيب وقد 
تخطئ وال يمك��ن االقتناع بادعاء أنه��ا الوحيدة 
الصحيح��ة، وغيره��ا عين الخط��أ ورأس الخالف 

وأس اإلشكال.
إبداع غب��ي في المق��والت التفلس��فية وإيقاد 
ني��ران الخصوم��ات الفاج��رة والض��خ الممنهج 
للعق��ول البريئ��ة الصافي��ة وملؤه��ا باألف��كار 
المتعارض��ة واآلراء المتض��ادة، وس��وء توجيهها 
والنتيجة جثث ملقاة على قارعة الطريق، ودماء 
طاهرة مسفوكة على طرقات العبث الشيطاني 
وش��وارع النزق المراهق، والقفز غير المش��روع 
على الثوابت الدس��تورية المتوافق عليها كعقد 
اجتماع��ي ينظم عالق��ة الح��كام والمحكومين. 
اختلط الوع��ي الوطني بالفك��ر القبلي، والتبس 
بالنزوع المناطقي، وامتزج باالتجاهات الطائفية 
وااليديولوجية الحراكي��ة، والرغبات االنفصالية 
ومتاه��ات الفلس��فة الفوضوية ف��ي مزيج واحد 
غريب، وخلطة سحرية عجيبة، وخلقت تفاعالت 
سياسية أربكت محدداتها حتى المحلل الحليم إال 

من رحم ربي.
وأي��ًا كانت وس��ائل وط��رق الخروج م��ن هذه 
األزم��ة.. يبقى القل��ق قائمًا عن��د األغلبية على 
الوحدة الت��ي وصفها فخام��ة الرئي��س في أحد 
خطاباته االخيرة بأنها تاج فوق كل الرؤوس وأن 
ال نكوص عنها، أو تراجع عن تأكيد رسوخها في 
النفوس م��ع تفويت الفرصة عل��ى من يحاولون 

نسف المنجزات المحققة.

 لم ينسَ الرئيس في الخطاب السابق أن يعلي 
من شأن ومكانة المؤتمر الشعبي العام الذي بدا 
خالل الفترة االخيرة كما لو أن أس��همه انخفضت 
في الت��داول، فقال م��ؤازرًا ومذك��رًا إن المؤتمر 
هو حزب األحزاب، وه��و الحزب الرائد، والتنظيم 

القائد، والحزب المعتدل.
كما ك��رر الرئي��س التركيب االضافي »س��احة 
التغرير« مرتين، وعبارة »أحزاب التآمر المشترك« 
مرتين.. ويالح��ظ المتابع نبرة الخط��اب الحادة 
والتهدي��د الضمن��ي واس��تخدام كل الوس��ائل 
الممكنة ض��د كل م��ن ينقل��ب على الش��رعية 

الدس��تورية .. لهجة الخطاب المفعمة بالسخونة 
أخافت الجميع وأبرقت بإش��ارات أهمها أن الكيل 
قد فاض، وجرى تجاوز الحد المعقول في الصبر، 
وعدم احتمال التصعيد المس��تفز الذي تقوم به 
أو تهدد به معارضة المش��ترك، وقد شكلت تلك 
االرهاص��ات بداية مفجع��ة لتم��رد أوالد االحمر 
وصدامهم المس��لح مع ق��وات األمن في تصاعد 
دراماتيك��ي للح��دث.. حيث س��عى الرئيس إلى 
االنتصار للس��لطة وهيبة الدولة من المسلحين 
الذين احتلوا بع��ض المصالح العامة القريبة من 
منزل الشيخ المرحوم عبداهلل بن حسين األحمر، 
وسقوط عش��رات الضحايا والجرحى حتى كتابة 

هذه السطور.

احتفاء فاتر.. يا ساتر
> 27 ابري��ل ي��وم الديمقراطية االس��تحقاق 
االنتخاب��ي و22 مايو العيد الوطن��ي للجمهورية 
اليمنية مناس��بتان بهيجتان وعي��دان رائعان تم 
االحتفاء بهما بش��كل يتراوح بين العادي والفاتر 
الى المتناقض كما لو أنهما يوما ش��ؤٍم ال يومان 
سعيدان وجميالن في حياة كل اليمنيين، ومختلف 
األمم والشعوب تحتفل بزخم فرائحي بأعيادها 

الوطنية ومناسباتها القومية.. الغريب أن كل ما 
كنا نحتفي به بابتهاج منقطع النظير.. صرنا نتبرأ 
منه وكأنه كان خطيئة ُارتكبت في لحظة شرود 
ولذا ل��زم التطهر والب��راءة منها، من المش��اركة 

االحتفائية بها سابقًا.
ماذا جرى للقيم والسلوكيات والعادات وللثقافة 

والوعي الوطني والواجب الديني؟!

نامي وأحالمًا سعيدة
> ضرب الوكالة ومحاص��رة صحفييها وتقييد 
حرياتهم.. حدث كش��ف زيف ادعاءات المنظمات 
الحقوقي��ة التي تغض��ب إذا تع��رض صحفي أو 
ناشط لخربشة قط في مخبازة وتقيم الدنيا وال 
تقعدها، وأول هذه الهيئ��ات أو النقابات النائمة 
نقابة الصحفيي��ن، وال تنفع الصح��وة الضعيفة 
المتأخ��رة .. أما اآلن نق��ول له��ا وألمثالها: نامي 
وأحالمًا سعيدة وجميلة، وكف عن المزايدة باسم 

الدفاع عن حرية الرأي ومساحة التعبير.
أنهار من الدماء

> االصط��دام المس��لح بي��ن ق��وات األم��ن 
ومليشيات أوالد األحمر مؤشر خطير لبدء حلقات 
المسلسل الدموي الفظيع الذي يراد تنفيذه من 
أعداء الخارج عل��ى أرض الس��عيدة التي لم تعد 

سعيدة بسبب عقوق بعض أبنائها.

تعوي��ٌل على ص��وت العقل، واس��تغاثة عاجلة 
بالحكماء والعقالء من الطرفي��ن، ألن اليمن في 
مه��ب الري��ح، ومبعث الخط��ورة أن اليم��ن اكثر 
البل��دان العربية امت��الًء باألس��لحة، وهذا يعني 
مجازفة كارثية بش��عة م��ع وجود االنقس��امات 

القائمة والفكر المسمم والتقاطعات الحادة.
 وقات��ل اهلل العن��اد المكاب��ر والزه��و المفاجر 
والتصميم المغام��ر، والبحث ع��ن زعامة باهتة 
على أك��وام من الجثث وأنهار م��ن الدماء، وتالٍل 
من األحق��اد البركاني��ة، وأنقاض مبانٍ ش��اهق 
ةومش��اريع عمالق��ة قائمة.. عودة ال��ى الصفر، 
وصفقوا له عش��رة على عش��رة.. كما ال نريد أن 

يردد المتقاتلون البيت الشعري الذائع:
إذا احتربت يومًا فسالت دماؤها
تذكرت الُقربى ففاضت دموعها

آخر الكالم
يسوسون األمور بغير عقل

فيطاع أمرهم ويقال ساسْة
- المعري

مَنْ منَّ��ا ال يتذكر لحظ��ة إعالن 
إعادة الوح��دة اليمنية ف��ي 22 من 
ماي��و 1990م، يومها بك��ت الحجر 
والشجر قبل البشر من فرحة اللقاء 

وانتهاء زمن التشطير .
لذلك فعلى أبناء هذا الجيل تحمل 
مس��ؤولية تاريخية ودينية في نقل 
فرحة تلك اللحظ��ة والذي قال فيها 
الزعيم العربي الشهيد ياسر عرفات- 
ودمعة عيني��ه تنزل من الفرحة- إن 
هذهُ لحْمَ��ة يمنية عربية وليس��ت 
وح��دة يمنية، ف��ي العاصم��ة عدن 
أثناء حضوره االحتفال بإعالن مولد 
الجمهورية اليمنية . فيجب علينا أن 
ننقل ما كان يعانيه أجيالنا السابقة 
ج��راء التش��طير من كبت سياس��ي 
وظلم وجهل إل��ى الجيل الجديد وما 
كانت علي��ه اليمن قبل 22 من مايو 
وما هي عليه اليوم من ديمقراطية 
وحرية الرأي وال��رأي اآلخر وتعددية 
سياس��ية وحزبية لممارسة التداول 
السلمي  للس��لطة، فالشعب اليمني 
اليوم هو من يمارس السلطة بصورة 
مباشرة بانتخابه لرئيس الجمهورية 
بطريقة مباش��رة وحرة كما يمارس 
الس��لطة أيضًا عن طريق االستفتاء 
وال��ذي بموجبه تم االس��تفتاء على 
دستور الوحدة في فبراير 1991م .

وي��زاول الس��لطة بطريق��ة غي��ر 
مباش��رة عن طريق مجلس النواب 
المنتخب من الش��عب وع��ن طريق 
الس��لطة التنفيذي��ة ممثلة برئيس 
الجمهوري��ة المنتخ��ب من الش��عب 
والذي يقوم بتكلي��ف رئيس الوزراء 
من الحزب الذي يحصل على األغلبية 
في انتخابات مجلس النواب، كذلك 
يزاول السلطة عن طريق المجالس 
المحلية المنتخب��ة وآخرها التجربة 
الديمقراطي��ة الت��ي تع��د األول��ى 
ف��ي المنطق��ة متمثلة ف��ي انتخاب 
المحافظين ول��و كانت بطريقة غير 
مباشرة من أعضاء المجالس المحلية 

المنتخبين من الشعب مباشرة.. 
إنه ع��ارٌ علين��ا اليوم بع��د بلوغ 
21س��نة لعمر الوح��دة- والذي يعد 
سن الرشد المدني في معظم الدول 

الحديث��ة- أن يظهر علينا 
من ين��ادي باالنفصال 

بلغ��ت  مهم��ا 
ته��م  ا ر مبر
حججه��م  و
ف��إن اليم��ن 
ت  ح��د تو
لتبق��ى حتى 

آخر الزمن .
ة  ح��د لو ليمني��ة فا ا
وح��دة أراٍض ليس��ت فقط 

أو تقاسمًا سياس��يًا بين حكام ، إنما 
هي لحمة ومصير شعب عانى ويالت 
الحروب األهلية والتشطير، والوحدة 
كانت فرص��ة اليم��ن إلع��ادة ربط 

الماضي المشرق للحضارة 
اليمني��ة القديمة )دولة 

معين وس��بأ وحمير( 
ل��ذي  ا بالحاض��ر 
يتمن��ى كل يمني 
بمس��تقبل مشرق 

ليعي��د أمجاده..الوح��دة 
ليمن��ي  ا لتاري��خ  ا ف��ي 

القدي��م  بداي��ة.. ليس��ت الوح��دة 
اليمنية توحي��دًا لبلدين أو قطرين، 

بل هي إعادة توحيد والتئام للكيان 
الواحد.. وهذا ما جعل أدبيات العمل 
السياس��ي اليمن��ي المعاصرة تزخر 
بعب��ارة “العمل على إع��ادة تحقيق 
وحدة الكيان اليمني أرضًا وإنسانًا”.. 
فالوح��دة اليمني��ة ه��ي األصل في 
وحدة األرض واإلنسان بخصائصها، 
في��ة،  ا لديموغر ا وخصوصيته��ا 

والجغرافية والتاريخية الواحدة. 
فمس��مى األرض عب��ر الزمن هو 
اليم��ن، واألص��ل الذي ينح��در منه 
أبناء اليمن منذ آالف السنين هو أصل 
واحد.. ويذكر ابن خلدون في كتابه 
)العب��ر( أنه ليس بي��ن الناس خالف 
في أن قحطان أب��و اليمن كلهم)1( 
واللغة التي ينطق اليمنيون بها لغة 
واحدة، شكلت أصل لغة العرب.. وقد 
جاء في “لس��ان العرب” البن منظور 
قول��ه: “أول م��ن أنطق اهلل لس��انه 
بلغ��ة الع��رب يع��رب ب��ن قحطان، 
وهو أب��و اليمن كله��م، وهم العرب 
العاربة”)10( والقل��م الذي يكتبون 
في��ه لغتهم ف��ي العص��ور القديمة 
كان قلم المسند . وتظهر اآلثار في 
مختلف مناطق اليم��ن في كثير من 
الكتابات والنقوش تشابهًا وتجانسًا 
بين أس��ماء األوائل وفي السُ��ْكنى، 
ومحال اإلقامة، مما يدل بالقطع على 
وحدة األرض والشعب . وعبر مختلف 

ر  لعص��و ئ��ل ا قبا ظل��ت 
اليم��ن محتفظة 
 ، بها نس��ا بأ
وأصولها، وفروعها 
ف��ي  ه��ي  و  . .
مجموعها تشكل 
نس��يجًا اجتماعيًا 
واحدًا متجانس��ًا 
لع��ادات  ا ف��ي 
والتقاليد والقيم 
 ، ف ا ه��د أل ا و

والهموم والطموحات والتطلعات. 
لقد ظلت الوحدة هي القاعدة في 
تاريخ اليمن الطويل، وشهد التاريخ 
اليمن��ي في إط��ار الوح��دة إنجازات 
حضاري��ة وأعم��ااًل إبداعي��ة.. ول��م 
تكن التجزئة وقيام الدول واإلمارات 
المتعددة في فت��رة واحدة إال تعبيرًا 
عن وض��ع اس��تثنائي اس��تبدت به 
نزعات التسيُّد واالستئثار بالسلطة، 
وربما كان للعوائق الطبيعية إسهام 
في الحد من نف��وذ الدولة المركزية 
على أنحاء البالد- أرضًا وشعبًا- قوة 
ضاغطة في اتجاه التوحيد السياسي، 
لتعود البالد إلى وح��دة واحدة تبرز 
فيها دولة جديدة على أنقاض وضعف 
سابقتها، فتعيد لليمن وحدته، وغالبًا 
ما كان يرتب��ط بالوحدة وجود نظام 
سياسي شوروي يعطي الشعب حق 
المشاركة الفعلية في صناعة القرار 
من خ��الل قي��ام اتح��ادات مجالس 
القبائ��ل، والمجالس االستش��ارية، 

المسود .
نق��رأ ذل��ك ف��ي حض��ارات دول 
معي��ن وس��بأ وحضرم��وت وقتبان 
وحمي��ر وأوس��ان.. الت��ي اقت��رن 
نبوغه��ا الحض��اري بقي��ام نظ��م 
سياس��ية تأسس��ت عل��ى الوح��دة، 
والشورى )والديموقراطية( والعدالة 
االجتماعي��ة. فضاًل عم��ا لعبته من 
دور تاريخ��ي ف��ي إنش��اء الس��دود 
وتطوير أنظمة ال��ري، وكان الملك 
سبأ بن يش��جب أول من وحد اليمن 
الطبيعية، وبعد توحيدها قام بغزو 
أرض الرافدين، واستخلف بها قومًا 
من أتباعه، وولَّى عليها ابنه بابليون 
الذي بنى فيها مدينة حملت اس��مه 

بابليون)3(. 
وبالقدر الذي س��جل في��ه التاريخ 
إنجازات الق��ادة اليمنيي��ن في إطار 
الوح��دة، فإن��ه يحدثنا ع��ن أولئك 
الذين ح��ادوا ع��ن طري��ق الوحدة، 
واحتك��روا الس��لطة، وص��ادروا 
الحريات، وانتهوا إلى أسوأ العواقب 
بأنفس��هم، وبالوط��ن. .ومثال ذلك 
الملك ذو نواس يوس��ف إس��ار الذي 
باءت محاولته في إعادة توحيد اليمن 
بالفشل، حين أخطأ طريقه إلى وحدة 

الشعب، 
ومض��ى يتعقب م��ن آم��ن بدين 
النصراني��ة الجدي��د، وض��اق به��م 
ذرعًا- وه��و الذي يقال إن��ه تهوَّد- 
وانشغل عن تحقيق الوحدة بمحاربة 
مخالفيه في الرأي والمعتقد، وأقدم 
على حركة اضطهاد واسعة، ومارس 
اإلرهاب في أبش��ع صوره، حتى لقد 
أوصل��ه غي��اب الحكم��ة إل��ى إيقاد 
المحرقة الجماعية في أخدود نجران 
لمخالفي��ه النص��ارى، مم��ا أدى إلى 
تفكك الجبه��ة الداخلية، وإضعافها، 
وأغ��رى األع��داء المتربصي��ن بغزو 
اليمن متخذي��ن من تل��ك المحرقة 
ذريعة لغزوهم، حيث تمكن الجيش 
الحبشي المدعوم بقوات بحرية من 
قيص��ر الروم م��ن احتالل 
اليمن، ول��م يُدحر منها 
إال حين قيَّض اهلل لها 
الملك القائد سيف بن 
ذي ي��زن الذي اضطر 
إلى االستعانة بجيش 

الفرس.

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 260379

املوقع االلكرتوني للمصلحة
www.tax.gov.ye

تفرض الضريبة على العقارات المؤجرة بواقع ايجار شهر
 في الســنة طبقـًا للعقـود الصحيحـة

اخي 
المكلف

طال أمــدُ األزمة وتنوعــت أبعادهــا وتمددت 
اتجاهاتها وتغلغلت حِرابها المســمومة في أكثر 

من مكان،  وفي كل بيت وفي أعماق كل وجدان.
 كنا نتفرج على بلدان العالــم التي تثور فيها المصائب 
ألتفه األسباب، وننتقد إمعانهم في قتل بعضهم بدٍم باردٍ، 
وضمير ميت.. اليوم يتفرجون علينا، ويسخرون منا والشك 
أنهم يقولون أليس هذا القطر- اليمن- الذي وصفه أشرف 
خلق اهلل محمد - صلــى اهلل عليه وآله وســلم - بأنه بلد 
»اإليمان يمانٍ والحكمة يمانية«، ولربما كرروا ساخرين 
وأضافوا بأن اليمنيين الذين وصفهم رســول اهلل وخاتم 
النبيين محمــد النبي األعظــم بأنهــم »أرق قلوبًا وألين 

 أحمد مهدي سالمأفئدة«.. 

 إن يوم 22 مايو 1990م يعد من أهم المحطات التي مرت بها بالدنا في تاريخنا الحاضر، وهو 
الضوء المشرق في زمن الظالم العربي واإلسالمي الذي تمر به األمة من تفكك وأزمات مستوردة 
من الخارج يتم تنفيذها مع اآلسف عبر أبنائها فلذات أكبادنا، مستغلين ما يمر به الوطن العربي من 
أزمات اقتصادية وسياسية وعدم االستفادة من الماضي المشرق والذي وصل فيه أجدادنا إلى جنوب فرنسا 
والصين والهند ونشروا اإلسالم والعلم الذي يعد االنطالقة األولى للنهضة العلمية في عصرنا الحاضر. 

 د. منصور الواسعي

 خالد يحيى سراج
 ظل االخوة في أحزاب اللقاء المشترك- 
منذ بداية األزم��ة وحتى مجيئ المبادرة 
الخليجي��ة- يتغن��ون اللي��ل والنه��ار 
وينش��دون أعذب ال��كالم كذب��ًا وافتراًء 
وتضلي��اًل لل��رأي العام ف��ي القن��وات والصحف 
ووكاالت األنباء وبوابات السفارات بأن اليمن خاٍل 
من أي مشاكل أو أزمات وأن ما يقوله الرئيس عن 
دعوات الح��راك االنفصالية والحوثيين والقاعدة 
لي��س أكثر من مج��رد أوراق سياس��ية يهدد بها 
اآلخرين، وأنه ليس هناك أي مش��اكل أو أزمات 

للشعب سوى رحيل الرئيس ونظامه.
ولم��ا ج��اءت المب��ادرة الخليجية لتق��ول كلمة 
الفصل في ذلك بما تضمنته من بنود لحل األزمة 
كشرط أساسي لتوقيع الرئيس عليها وضمانهم 
إنهاء تلك المشاكل، تنكروا لكالمهم كله، وظلوا 
يتحدث��ون ويراوغ��ون طيلة ش��هر كامل مضى 
ويصرح��ون على نفس تلك القن��وات والوكاالت 
والصحف بأن هذه قضايا جوهري��ة وتحتاج الى 
الحوار ثم الحوار ثم الحوار لحلها، بل إن أحدهم 
قال في حواره مع قناة »سهيل« ساخرًا من طلب 
الرئي��س بقول��ه إذا كان الرئيس ق��د طلب هذا 
حقيقة فلنعطه ثالثًا وثالثين س��نة أخرى حتى 

يحلها.
هذه حقيقة أحزاب المش��ترك التي انكش��فت 
خالل المبادرة الخليجية وهذه فضائحهم وحقيقة 
مؤامراتهم تجاه الشعب اليمني قد بانت للعالِم 

والجاهل والصغير والكبير.
هذه حقيقة المش��ترك وقياداته العتيقة والتي 
ش��اخت في تفكيرها وظلت متعلق��ة بالمبادرة 
الخليجي��ة لمدة ش��هرين هدفه��ا األول واألخير 
الحص��ول عل��ى توقي��ع الرئي��س فق��ط، ولم��ا 
حصحص الحق واشترط الرئيس الحصول على 
ضمان آلي��ة لتنفيذ البن��د الثاني م��ن قبل تلك 
القيادات، رفض المشترك ذلك واعتبروه شرطًا 
تعجيزي��ًا، بعد أن كان��وا ينفون حقيق��ة ما قاله 

الرئيس عن وجود أزمات على الواقع.
ولكي يحفظوا م��اء وجوههم المس��كوب أمام 
االش��قاء الخليجيين والمجتمع الدولي بحثوا عن 
مخ��رج لذل��ك، فأتوا بخمس��ة ممثلي��ن للتوقيع 
نيابًة عن المشترك وشركائه ليس لهم أية صلة 
قانونية أو دس��تورية أو وزن وثقل سياس��ي في 

المشترك للتوقيع على المبادرة.
ولكم أن تتخيلوا رئيس دولة كان من المفترض 
دستوريًا وبروتوكوليًا وسياسيًا أن يوقع كرئيس 
حزب حاكم مقابل المعارضة لكنه فوت الفرصة 
أمام المش��ترك للتنصل عن المب��ادرة وقبل أن 
يوقع كرئي��س دول��ة مقابل معارض��ة تنطوي 
دس��توريًا تحت ش��رعية رئيس الدولة ومع ذلك 
اس��تخدموا مكرهم وخداعه��م وتضليلهم الذي 
يعكس حقيق��ة طباعهم ونواياه��م ورفضوا أن 
يوقع��وا بأنفس��هم كقي��ادات للمش��ترك والتي 
سئم المش��اهد من ظهورها مرارًا وتكرارًا  على 
القن��وات الغرض من ذل��ك التنصل ع��ن تنفيذ 
بنود المب��ادرة وليجعل��وا من أولئ��ك الموقعين 

والممثلي��ن عنهم كبش ف��داء لخ��رق تنفيذها 
فيما بعد.وأنا أس��أل المشترك، لو كانت نواياكم 
حس��نة في الحفاظ عل��ى وحدة الش��عب آلتيتم 
الزياني بقبيلة كاملة من الوجاهات والشخصيات 
االجتماعية التي تدَّعي انتماءها لقيادة المشترك 
وشركائه مهللين ومكبرين للتوقيع على المبادرة 

واستبشارًا بموافقة وتوقيع الرئيس.

لك��ن تمثيلك��م التعيس ف��ي التوقي��ع فضح 
نواياك��م وعبر ع��ن انزعاجكم بقب��ول الرئيس 
التوقيع تلبية لتعنتكم وعكس حبكم إلراقة دماء 
اليمنيين وتمزيق الوطن وتدمير ممتلكاته ونهب 

ثروته وتمزيق وحدته.

وه��ا هو الرئي��س مرة أخ��رى يف��وت الفرصة 
على المشترك ويقبل بتمثيلهم الهزيل، لكنهم 
عادوا ورفضوا التوقيع في قصر الرئاسة، وأمام 
الرأي العام، وفضَّلوا التوقيع في الغرف السرية 
المظلمة والتنصل عن تنفيذ المبادرة.. وهذا إنما 
أذّكر به أولئك الغافلين عن أساليبكم المعروفة 

والتي فضحتها المبادرة.
أما أصحاب اآللباب والبصيرة فقد عرفوها مبكرًا 
حين أعلن الرئيس مبادرته الشهيرة في المؤتمر 
الوطن��ي والتي لب��ت مطلبكم لكنك��م تنكرتم 
لوعودكم وفضَّلتم حب الكراس��ي في الوزارات 
على حب إصالح حياة الش��عب التي زادت فسادًا 
ومش��قة بكم.فضائح المش��ترك كان��ت تتوالى 
ونواياهم كانت تتكشف يومًا بعد آخر حين كان 
الرئيس يقدم تنازالت تلو التنازالت، فما زادتهم 
إال علوًا وتكبرًا، ألن ذلك كان سيفوت عليهم قطع 
الطرق ونهب البنوك واالعتداء على المعسكرات 

والنقاط األمنية وإراقة دماء المواطنين.
ومرة ثانية أس��أل قيادات المشترك وشركاءه: 
لو كانت نواياكم حريص��ة على حياة المواطنين 
لقبلتم تلك التن��ازالت، لكنكم رفضتم كل ذلك 
وه��ي مطالبك��م وتنكرتم لها وهي ش��روطكم 
وخرجتم على الناس بعذر أقبح من ذنب سفهتم 
به العقالء وجهلتم العلماء وسخرتم من البقية، 
فكان عذركم لماذا رفض ثم قبل، لماذا لم يقبل 

من البداية؟
المبادرة الخليجية فضحت المش��ترك على أنه 
ليس أكثر من ظاهرة صوتية فقط ال يمتلك حتى 

رؤية موحدة وواضحة داخل أجندته في التعامل 
مع اآلخرين.

ف��ي حقيقة األم��ر مازل��ت أس��تغرب وأتعجب 
كيف يس��تطيع المش��ترك أن يزيل النظام وهو 
ال يستطيع رفع االعتصامات من الساحات والتي 

أوجد معظمها بنفسه.
كيف يس��تطيع المش��ترك أن يزيل نظام دولة 
كاملة تمتلك القدرة البشرية والعسكرية القائمة 
على تحالفات سياسية، وهو عاجز عن حل قضية 
مثل قضية الحوثة أو الح��راك بعد أن ظل يزايد 

طوال الفترة الماضية بعدم وجودها.
 كيف يستطيع المشترك أن يزيل نظامًا يتمتع 
بحنكة وخبرة وذكاء سياس��ي أهَّلته ألن يحصر 
بؤر التوتر السياسي واألمني القائمة على االرض 
في البند الثاني للمبادرة، في حين غباء المشترك 
ورؤيتهم السطحية فهمت ذلك في تنحي الرئيس 
فقط، وهذا بحد ذاته كشف عن رؤيتهم السطحية 

والتي ال تؤهلهم لحكم محافظة..
كيف يستطيع المش��ترك أن يسقط النظام بل 
ويزعم أنه قد سقط.. فما الذي يمنعه من دخول 
االنتخابات والف��وز بها بس��هولة واالعتالء على 

كرسي الحكم وبدون عناء؟
أتدرون لماذا.. ألن المشترك أصبح يتبع أجندة 
خارجية، ال يريد كل هذا بل يريد أن يتاجر بدماء 
األبري��اء فقط والقض��اء على الوح��دة ويريد أن 
يس��تبدل النظام بالفوضى وعصاب��ات التقطع 

والنهب والسرقة.. فهو اآلن مُسيَّر ال مُخيَّر.

المبادرة الخليجية فضحت المشترك 

النهب والتقطع 
واراقـــة دمـاء 

اليمنيين يمارسها 
المشـــترك


