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بلد المسارات 
لة..!! المعطّ

ال بشار األسد ينوي الرحيل    
ــوه قــــادرون  ــارض ــع وال م
على اإلطاحة به في المستقبل 

المنظور..
۹ سياسياً فشل كوفي عنان..   
ـــعـــده فــشــل األخــضــر  ــــن ب وم
اإلبراهيمي وهو ما يشير الى حجم 
التعقيد في المشهد السوري الذي 
يجري فيه حديث قادة المعارضة 
الى الفضائيات من أماكن نضال 
الفنادق وعدم استعدادهم للوصول 
أنها  أعلنوا  التي  للمناطق  حتى 
صارت محررة.. وهنا يصح القول 
بأنهم جاهزون للمزيد من النضال 
حتى آخر مواطن سوري في الداخل 

الغارق في الدماء واخر الجئ.
 ۹ وال يوازي تمسك األسد بالسلطة 
اال قادة معارضة ال يكتفون بشعار 
يا روح ما بعدك روح وإنما دخلوا 
في متواليات فشل التنسيق فال 
هيئة التنسيق نجحت وال المجلس 
الوطني أفلح وال االئتالف الذي 
ــة أخــرجــهــم من  ــدوح أنتجته ال

مماحكات ذهبت بريحهم.
۹ الواليات المتحدة االمريكية   
تخاصم سوريا ولكن يكفيها أن 
سوريا تحت كل الظروف ستبقى 
منشغلة بنفسها بهذه الحرب وما 
بعدها من التداعيات المعروفة.. 
أن سوريا ليست بحر نفط وليس 
بمقدوره أن تقطع أو تمنح ولهذا ما 
المانع من الفرجة على الغناء الذاتي 
لبلد على خط التماس مع اسرائيل.

 ۹ وكما أنه ليس للواليات المتحدة 
مصلحة في خوض صراع حقيقي 
مع روسيا والصين ما هي مصلحة 
الصين وروسيا في الوقوف الحقيقي 
مع نظام آيــل للسقوط ولــو بعد 

سنين..
۹ ان الوضع في سوريا شديد   
التعقيد وال وجود إلنفراجه قريبة.. 
وفيما حمام الدم يرفض التوقف 
فإن العرب منقسمون ما بين الكائد 
الذي يوسع الشقة وبين المتفرج 
المنشغل بالملتبس والشائك في 

داره..!

عبداهللا الصعفاني

رسائل 
مجلس 
األمن..!!

محمد أنعم

بالتأكيد العالم يدرك خطورة األوضاع في اليمن   
وتحديداً في العاصمة صنعاء وبرغم ذلك لم 
يخش الدكتور الزياني أو أعضاء مجلس األمن الدولي 
من المسدسات التركية كاتمة الصوت وال من مليشيات 
المتمردين عن قــرارات عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية..
فلقد أوصل هذا الحضور الدولي أن االستقواء على إرادة 
الشعب اليمني والشرعية الدستورية مرفوضة، وأن على 
من يفكر أن يتعامل مع اليمن كإقطاعية أو الوظيفة 

العامة كملكية شخصية يعد إرهاباً من نوع آخر.
بالتأكيد لن يقبل المجتمع الدولي أن يفصل البعض 
المبادرة وآليتها وقرارات مجلس االمن على مقاساتهم.. 
وسيتصدى بقوة لمن يحاولون افتعال المشاكل والعراقيل 

أمام التسوية السياسية.
لذا كان من الطبيعي أن نجد قيادات المشترك باألمس 
وسط الحضور مسودة الوجوه بعد أن تغيبت عن اجتماعات 
اللجنة الفنية للحوار أو تقديم أسماء ممثليهم الى مؤتمر 

الحوار الوطني كما كان متوقعاً منهم يوم أمس األول.
طبعاً ال وقــت للمراوغة والتهرب عن استحقاقات 
المرحلة االنتقالية بعد أن أصبح مجلس األمن والدول 
الراعية للمبادرة يشاركونا في صنع المستقبل.. وكما 
أكد رئيس مجلس االمن وبشكل واضح أنه لم يتطرق 
أحد لتأجيل إجراء االنتخابات المقبلة عام ٢٠١٤م.. ومهما 
كانت اللغة مطمئنة فإن العين الحمراء قد توجهت الى 
علي محسن األحمر بشكل واضح وهو ال قبل له بمواجهة 
الداخل والخارج، وعليه أن يصبح مواطناً أو موظفاً يخضع 
لقرارات وتوجيهات مرؤوسيه.. كما أن عليه أن ال يتوهم 
وينجر وراء مخطط متطرفي حزب االصالح ألن في ذلك 

السير الى سوء الخاتمة.
أجزم أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه قد استطاعوا أن 
يتعاملوا مع ملف األزمة بحكمة وحنكة سياسية واضحة، 
ولم يتركوا أية مبررات يمكن لألشقاء أو االصدقاء أن 
يلوموهم في شيء حتى بقوائم أسماء ممثليهم الى 
مؤتمر الحوار، فقد سلموا ذلك المظروف السبت الى 
اللجنة الفنية.. االمر الذي عزز ثقة العالم بالمؤتمر 
الشعبي العام كتنظيم يراهن عليه لبناء اليمن الجديد.. 
واألمر نفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قــرارات رئيس 

الجمهورية حول هيكلة الجيش.
 وليس بغريب أن يثني الدكتور عبداللطيف الزياني 
على التزام المؤتمر وحلفائه وحرصهم الصادق في تنفيذ 

المبادرة الخليجية.
 ولعل الرسالة األهم لمجلس األمن الدولي هي تلك 
التي وجهها لمن يحاولون المساس بالوحدة اليمنية في 

الداخل والخارج.
 ولعل تكذيب الدكتور الزياني للخبر المفبرك الذي روج 
له دعاة االنفصال، وتأكيده أمام اللجنة الفنية للحوار 
وكذلك أثناء اجتماعه مع قيادة المؤتمر أو في المؤتمر 
الصحفي عن تمسك قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
بالوحدة اليمنية، وهــذه رسائل شجاعة وقوية لمن 
يحاولون تفتيت اليمن وتمزيقه وفقاً لمخطط إقليمي 
يقوده مأجورون  يسعون من وراء تنفيذه في اليمن 

وتصدير الربيع الصهيوني الى دول المنطقة.
إذاً فعلى المرضى والمرتزقة أن يدركوا أن الوحدة 
اليمنية مقدسة ليس للشعب اليمني فقط وإنما هي 
كذلك لدى االشقاء واالصدقاء وعلى البيض ومن معه من 
منـوا أنفسهم باألوهام أن يتوقفوا .. ويدركوا أن الشعب 
اليمني الذي دافع عن الوحدة عام ١٩٩٤م وهزم مؤامرة 
االنفصاليين فإن الشعب اليمني ايضاً ومعه االشقاء 
واالصدقاء وفي المقدمة مجلس االمن قد اجترحوا ملحمة 
جديدة انتصاراً للوحدة باألمس في صنعاء.. وسيسجل 
يوم ٢٧ يناير في أنصع صفحات التاريخ اليمني ففيه 
أسقط مجلس االمن مشاريع المتمردين واالنفصاليين 

وإلى األبد.

..ويواصل التمرد

المبادرة والتطبيق على جنوب العاصمة فقط
ــم تجنيدهم    ٢٠٠ ألـــف شــخــص ت

ــن هــذه المعلومة  في الجيش واالم
الخطرة.. والقنبلة جاءت في تقرير للجنة 
البرلمانية الخاصة بدراسة الميزانية العامة 
العام ٢٠١٣م.. وبهـذا الخصوص كشفت 
مصادر لـ«الميثاق».. أن نسبة (٧٥٪) من 
إجمالي المجندين هم من االطفال.. ومن 

حزب االصالح ومن مناطق محددة..
طبعاً جمال بن عمر ال يعنيه 

ــك أبـــداً كما ال تعنيه خيام مليشيات  ذل
االصالح جوار الجامعة أو متاريس مليشيات 
الحصبة أو سياسة إقصاء المؤتمريين أو غير 
ذلك.. كونه معنياً بتطبيق المبادرة وآليتها 
وقرارات مجلس األمن على الجزء الجنوبي من 
العاصمة صنعاء فقط وكذلك االمر بالنسبة 
لرعاة المبادرة، فهم ال يكترثون لحقوق 
المواطنين الضحايا ويواصلون التطبيق 

الناعم لقانون الغاب أو المبادرة!

يدرك الجميع في الداخل   
المعيق  أن  لـــخـــارج  وا
والــمــعــرقــل األول للتسوية 
السياسية والــحــوار وهيكلة 
ــو الــمــتــمــرد علي  الــجــيــش ه

محسن..
فها هي قرارات الهيكلة تكاد 
تتعطل بسبب تمرده ورفضه 
ــال لـــقـــرارات رئيس  ــث ــت االم

الجمهورية..
ــجــنــرال الــعــجــوز معرقل  ال
لخليجية  ا ة  ر د للمبا ئيسي  ر
وللقرارات الدولية وحجر عثرة 
الحوار  أمــام انعقاد مؤتمر 
الوطن، فالحراك والحوثيون 
والمؤتمر واالشتراكي وغيرهم 
يجدون أن ال جدوى من الدخول 
الــى مؤتمر الــحــوار الوطني 
طالما وعلي محسن ومليشياته 

يعيثون فساداً في البالد.
بالتأكيد حتى الذين يدعمون 
علي محسن من الداخل والخارج 
أصبحوا يدركون أن بقاءه وسط 
هذا الرفض الشعبي الكبير غير 

مجد لهم ايضاً..!!

يـــــمـــــارس   
مــــحــــافــــظ 
عدن القيادي في 
حــــزب اإلصــــالح 
ـــذر األساليب  أق
ضد  ية  لعنصر ا
 . لبلدية. ا عمال 
يستغل  ــث  حــي
م  لــعــا ا منصبه 
ليمارس ساديته 
الــعــنــصــريــة 
ضــد مواطنين 
ينظر  يمنيين 
إلــيــهــم نظرة 

دونية..
في ٢٢ يناير 
٢٠١٣م أقدم 
هذا المحافظ 
عــلــى إقــصــاء 
مهمشاً   ١ ٨
ــال  ــم مــــن ع
الـــنـــظـــافـــة 

 . أعمالهم. وسرحهم مــن 
وفقاً لألمر اإلداري رقم (٥) 
لسنة ٢٠١٣م دون العودة 
للقوانين النافذة في البالد..

«الميثاق» 
تناشد المنظمات الحقوقية 
ــاء هــذه  ــه ــإن والـــدولـــيـــة ب

الممارسات العنصرية.

قحطان والشهري ومؤتمر الحوار!!
قتل.. ال.. لم يقتل.. آخر كالم..   

اهللا اعلم.. يوم الثالثاء الماضي 
قدم وزير الداخلية عبدالقادر قحطان 
تقريره لمجلس الوزراء وقائمة بأسماء 
مفترضة لقتلى القاعدة في الضربات 
الجوية.. ولم يكن اسم سعيد الشهري 
ضمن تلك القائمة.. يــوم االربعاء 
نشرت وسائل إعالمية عربية خبر 
مقتل الشهري نقالً عن معلومات من 

أسرته.
اللجنة األمنية العليا أعلنت الخميس 
مصرع االرهــابــي سعيد الشهري.. 

وأسهبت بسرد قصة عجيبة!!
للعلم أن األجهزة األمنية سبق وأن 

أعلنت مقتل الشهري أكثر من مرة.. 
ومن جديد نجد أنفسنا أمام تضارب 
معلومات خطير يعكس حقيقة الفشل 
األمني الذي ال يجب السكوت عليه..  
ونخشى أن هذه التسريبات ليست 
بريئة وقد يكون الغرض منها صرف 
األنظار عن الشهري ليخطط لحضور 
الوطني بطريقته  لــحــوار  ا مؤتمر 

المعروفة..
خصوصاً وأن وزيــر الداخلية لم 
يقدم دليالً، واللجنة األمنية تريد تبرز 

عضالت ولم تقدم ما يؤكد كالمها..

سفارات لدعم الفساد في اليمن
السفارات    مــن  العديد 

الغربية والمنظمات التي 
ظلت تدعم بــرامــج مكافحة 
ــواالً باهظة  الفساد وتنفق أم
على أحــزاب وعناصر معروفة 
بــفــســادهــا، هــا هــي الوقائع 
ــــام تكشف أن ماليين  واالي
الـــدوالرات التي كانت تنفقها 
تعد أسوأعملية إفساد.. بالتأكيد 
ليس لديهم الشجاعة ليعترفوا 
ــقــروا بأنهم وقعوا  بــذلــك وي
ضحية خديعة كبرى لفاسدين 
يمنيين.. والدليل على ذلك أن 
حكومة باسندوة تنهب المال 

العام والقروض وتلغي هيئة 
مكافحة الفساد وترسي عقود 
الكهرباء على أقارب وزراء دون 
مناقصات وتجند وتوظف اآلالف 
بعيداً عن الخدمة المدنية و.. 
و.. الــخ.. وإذا ظلت السفارات 
والمنظمات الدولية صامتة، 
فمعنى ذلك إما أنهم راضون عن 
ذلك الفساد الذي يدمر الدولة أو 
أنهم ال يريدون االعتراف بأنهم 
ــوا.. وصمتهم محاولة  ــدع خ
للملمة فضيحة إنفاق أمــوال 
شعوبهم لفاسدين تحت مسمى 
تنفيذ برامج لمكافحة الفساد..!!

القيادات الشمولية في   
أحزاب اللقاء المشترك كانوا باألمس 
يتباكون بأن األمن واإلعالم والمال العام 
في قبضة المؤتمر الشعبي ويسخرها 
لصالحه في االنتخابات.. اليوم ها هي 
تلك الوزارات وغيرها أصبحت اقطاعيات 
لهم.. ومع ذلك نجدهم يرفضون دخول 
االنتخابات اال بسجل انتخابي يحتاج 
إعداده وإنجازه سنوات.. فيما ليس أمام 
اليمن إال بضعة أشهر لالنتخابات القادمة.
الدكتور عبدالكريم االرياني سبق أن 
حذر قبل سنوات من عدم إجراء االنتخابات 
وأفول الديمقراطية في اليمن.. وها نحن 
نقف اليوم أمام أفظع تراجيديا تواجهها 

الديمقراطية في بالدنا..

نهاية عنصرية محافظ عدن!
الديمقراطية! 


