
< ال أبالغ -ولســت مــن المعارضين للســلطة الحاكمة- لو 
قلت إن غالبيــة المواطنين في بالدنا يعيشــون وتحديدًا 
منذ األزمة التــي افتعلتها أحزاب اللقاء المشــترك بقيادة 
حزب االصــالح «االخــوان» بهدف االنقالب على الشــرعية 
الدستورية واالســتيالء على السلطة قوى خارجية وجدت 
الرئيس علي عبداللــه صالح والمؤتمر الشــعبي العام ضد 
مصالحها في اليمن، كما وجدت ذلك في العديد من البلدان 
العربيــة.. أقــول إن غالبيــة المواطنين يعيشــون وضعًا 
مأساويًا يزداد يومًا بعد يوم خاصة بعد أن فشلت حكومة 
الوفاق التي تدار بواســطة كنترول مشــائخ حزب االصالح 
المتنفذين فشــلت في المصالحة مع الوطن والمواطنين.. 
فشلت في إخراج البالد من أزمتها، بل عملت وفق إدارة هذا 
الكنترول على تعقيد األزمة حتى أوصلت البالد والعباد الى 
حالة الخوف من مصير مجهول تدل معالمه على السوداوية 

بل على الكارثة.
الحقيقة إن واقع البالد أكثر من مأســاوي خاصة في الجوانب األمنية 
واالقتصادية والمعيشية للناس الذين ضاقت صدورهم وتعبوا جراء 
فشــل حكومة الوفاق وإصرارهــا المتعمد على تعذيــب المواطنين 
وتجاهل مــا وعدت بــه في برنامجهــا الذي نالــت بموجبــه الثقة من 
البرلمان تحت ضغط المبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي كانت قيادة أحزاب المشترك أحد الموقعين عليها للخروج بالبالد 

من أزمتها.

والحقيقة األخرى كذلك أننا ال نســتطيع أن االنفــالت االمني والتي 
عجزت بــل وتعمدت حكومة الوفاق في تواصل عجزها حتى تكســب 
عطف المجتمع الدولي والدول الراعية للمبادرة من االشقاء والهدف 
ابتزاز العالم والدول المانحة بتقديم المزيد من المساعدات المالية 
التي كشفت الحقائق انها ال تذهب وال تسخر من أجل معالجة أزمة البالد 
االقتصادية بل تعالج أزمة الفاسدين الذين وجدوا في هذه الحكومة 
كنزًا أنزل من الســماء، أما البالد وأزماتها الخطيرة وحياة الناس التي 
تتدهور يومًا بعد آخر، فذلك شــيء خارج أجندتها، وكل ذلك يجري 
بصمت ال مبرر له من القيادة السياسية الذي أصبح واضحًا ومكشوفًا، 

وأعطى صمتها أمام الحكومة وفشــلها التي أقر رئيسها محمد سالم 
باسندوة بهذا الفشل والعجز عن مواجهة األزمات خاصة االختالالت 
االمنية واألزمة االقتصادية.. أعطى الحكومة ومن يديرها من مشائخ 
ومتنفذي حزب االصالح االنطباع بأن البالد ال حاكم لها وطريقها النفق 
المظلم، فعليها أية حكومة الوفاق الباسندوية استغالل فرصة النهب 

واالنتقام من الشعب لوقوفه مع الشرعية الدستورية.
إن أوضاع البالد الخطيــرة  والتي ال طريق أمامها ســوى الولوج في 
النفق المظلم وما ســيترتب علــى ذلك في حياة ومعيشــة الناس من 
معانــاة أكبر مــن المعاناة التي عاشــها شــعبنا قبل ثورة الســادس 
والعشــرين من ســبتمبر عام ١٩٦٢م.. إبان حكم اإلمامة الطاغية.. 
إن هــذه األوضاع تجعلنا نتســاءل عن ســبب ســكوت النــاس وعدم 
التحرك إلزاحــة حكومة الوفاق.. وأقصــد هنا تحديــدًا أولئك الذين 
كانوا وبدوافع خارجية يتباكون ويخربون البالد اقتصاديًا ويقطعون 
الطرقات ويضربون أنابيب النفط والغاز ومحطات الكهرباء.. أين هم 
اآلن؟ لمــاذا ال يتحركون وقد وصلت األمور الى نقطــة الكارثة؟ لماذا 
ال يتحرك الشــارع من أجــل إنقاذ الوطــن الذي عاش فــي فترة حكم 
الزعيم علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام، عاش مرحلة األمن 
واالستقرار؟! لماذا.. لماذا.. لماذا..؟ ألن اليمن صارت دمعة حزن في 

عيون كل أبنائه..
تحركوا قبل فوات األوان ونجد أنفسنا - ال سمح الله- نأكل من براميل 
القمامات؟! وال نخرج من منازلنا خوفًا مــن االنفالت األمني الذي وصل 

الى بيوتنا؟!
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الحذر من محاوالت تدمير مؤسسات الدولة

 إقبال علي عبداهللا

كــم عمــر نحتــاج فــوق عمرنــا يا ٦ 
أكتوبر.. كي نستوعب  تلك الحرب وهي 
إحدى جوالت الصراع العربي مع الكيان 
الصهيوني في ذاكــرة تاريخنا... كــم عمر نحتاج 
فوق عمرنــا يا٦ أكتوبــر.. كي يســتوعب أوالدنا 
كيف خططت القيادة المصرية مع السورية لشن 
حرب في وقت واحد على الكيان الصهيوني بهدف 
استرداد شبه جزيرة ســيناء و الجوالن التي سبق 
أن احتلتهما إسرائيل في حرب ١٩٦٧م،  كم عمر 
فوق عمرنا نحتاج يا٦ أكتوبر...كي يتأقلم الكيان 
الصهيوني مع فكرة نصرنا بعد أن أمضت السنوات 
الســت في تحصين أرضنا.. نعم أرضنــا العربية.. 
بما يعرف بخط بارليــف وآلون.. كــم عمر نحتاج 
يا٦ أكتوبر كــي نقلب فيه صفحــات الحكاية:نقرأ 
بتمعــن ،ننغمــس فــي طقــوس وتفاصيــل تلك 
الظهيرة،نحاور شخوصها وابطالها،نعيد قراءتها 
مرات ومرات، فنكتشــف أن ال شــيء فــي حكايتنا 

يشبهك يا ٦أكتوبر.
كم عمر نحتــاج  يا٦أكتوبر... كي يحفظ أوالدنا 
تفاصيل اجتمــاع قادة دول الجامعــة العربية في 
مؤتمر الخرطوم بالعاصمة السودانية وإطالقهم  

بيانًا تضمن ما يسمى بــ»الالءات الثالث»:
< عدم االعتراف بإسرائيل.

< عدم التفاوض معها.
< ورفض العالقات السلمية معها.

ونــدرب ألســنتهم على نطــق اســمك متبوعا 
بالفخر والشموخ العربي.

كم عمــر نحتــاج يا٦أكتوبر...كــي ال نخفي عن 
أوالدنا دموعنا ونحن نكتب للوطن عبارات التهاني 
،ونلبســه فى ذكرى أيامه العربية المجيدة أجمل 
الحلــل  حين حقــق الجيشــان المصري والســوري 

األهداف االستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة 
العسكرية للكيان الصهيوني.

كم عمر نحتاج  فــوق عمرنــا يا٦أكتوبر ... كي 
نحصى أفضالك علينا ،ونســرد ألجيالنا أهم نتائج 

الحرب وهي :
< استرداد السيادة الكاملة لقناة السويس.

< واســترداد جميــع األراضــي في شــبه جزيرة 
سيناء.

< واسترداد جزء من مرتفعات الجوالن السورية 
بما فيهــا مدينــة القنيطرة وعودتها للســيادة 

السورية.
< و إضافة الى كل ذلك أهم وأشــرف  نتيجة وهي 
تحطيم أسطورة أن جيش إسرائيل ال يقهر والتي 
كان يشــيعها المحتلون لــدى أتباعهــم  ،لنكتب 

حكاية الوفاء والعشق والنقاء.
واليوم وبعد ٤٠ عامًا يا٦أكتوبر...نلملم تبعثر 
أنفسنا ،وتصرخ  فينا حمدة من قصيدة عمر الفراء 

لتقول أنا أريدك ،أنا أريدك .. حتى لو تذبحني بيدك 
أنا أريــدك ،ابن عمي … وخــوَي ...وعمي ...وخالي 
ودم وريــدي من وريــدك ،أما فرقة ال يــا عيني... 
أرضي عربية واحدة موحدة ،الني عبدة من عبيد 
مائير، وألني من مخطط إيزنهــاور.. أنا أريدك أنا 
أريدك  ،قصة حمــده عمر الفراء صرختها جمعت 
شــتات عقولنا، وألصقت أشــالء قلوبنا،ونقف كما 
أرضعتنــا حمــدة حليب الثقــة والقوة والشــموخ 
لنحتفل اليوم مع مصر وســوريا بذكرى مرور ٤٠ 
عامًا على انتصارات الســادس مــن أكتوبر ٧٣م.. 
ذكــرى غالية علــى قلوب األمــة العربيــة.. ذكرى 
االنتصار العظيم الذي سيظل محفورًا في وجدان 
كل عربــي  ومدعاة للفخــر في تاريخ العســكرية 
المصرية-الســورية العربيــة التــي رفعــت أعالم 
النصر وأنجزت باإليمان والقوة والروح أسمى عمل 
عســكري في تاريخنا ، إذ تم اختراق خط بارليف 
«الحصين»، خالل ســت ســاعات فقط مــن بداية 

المعركة ، بينما دمرت القوات السورية التحصينات 
الكبيرة التي أقامتها إســرائيل في هضبة الجوالن 
،ونردد معاها أنــا أريدك أنا أريــدك ،وطن واحد 
أمة عربية واحدة نرسم شعارنا فوق غالف الوطن  
،ونضع أمــة عربية عنوانًا للشــموخ،ونقرؤها قبل 

النوم حكاية وبعد النوم شموخًا عربيًا.
لنكتشف.. ان ال شيء  يشــبهك أنت  يا٦ أكتوبر 
... لذايأتــي االحتفــال بهــذه الذكــرى العظيمة 
والخالدة هذا العام في ظل أحداث هامة تشهدها 
االمة العربية أهمها مواجهتها أجندة االستعمار 
المقنع بوجوه عربية ، فــإذا كان الجيش المصري  
والســوري قد قام بمعجزة أكتوبر وحرر ســيناء و 
مدينة القنيطرة من الكيان الصهيوني  فإنه اليوم 

يعود بصرخة حمدة عمر الفراء..

فاصلة:
هو: الله يادنيا فتحت المصحف وقبلت خط أبي 

وهو يخط تاريخ ميالدي
هــي : انا فتحــت المصحف أقــرأ ياســين لقضاء 

الحاجات حالنا واقف
هو: صادف اليوم ذكرى مولدي

هي: صادف اليــوم ان أوالدك قرروا بأن ال تراجع 
عن كسوة المدرسة وشنط جديدة ودفاتر مجلدة 
بألوان مختلفة ،وأمي تريد منــي نصيبي في زيارة 
أختي النفاس ،وأختك ستذهب للحج وانت الكبير 
يعني ال نذبح للعيد ننتظر لوما تجي نذبح لها حق 

عودتها من الحج ..!!
هو: هههههه رحمة الله عليك ياوالدي ...!!

القوة في االدارة دائمًا في االنسجام والوضوح ومن 
ثم الحسم وهي في إنماء الشرق تجمعنا..

«الالءات الثالث» 
و٦ أكتوبر

الدولة االتحادية 
صون للوحدة

ال أخفيكــم أنني كنت على يقين ، مشــوبًا 
بالقلق ، مــن أن « مؤتمر الحوار الوطني « لن 
يسلم من اإلخفاق الذي يخشاه الجميع بما 
فيهم المجتمع الدولي والخليجي المتبنيان للمبادرة 
التي جاءت بهذا المؤتمر. فهاهي بوادر ذلك اإلخفاق 
تطفوا على السطح بعد إهدار ستة أشهر في حوار 
مصيــري ، تطلعــت إليه أنظــار المجتمــع الدولي ، 
وتعلقت به آمال وطموحات الشعب اليمني ، ليفاجأ 
الجميع بمخرجات تســتهدف الوحدة اليمنية التي 
تعتبر صمام أمان الشعب اليمني ، وذلك عن طريق 
فريق « القضية الجنوبية « ومن دفع ويدفع به نحو 
طرح خيار « الفيدرالية « التي تحمل في مضمونها 
فيدرالية من دولتين ، وهي في حقيقة األمر انفصال 

سياسي مغلف. 
في حقيقة األمر إن هناك من كان يدفع بفرق الحوار 
ا اتفق عليه الموقعون على المبادرة  إلى االنحراف عمَّ
الخليجية ومــن أهما االتجاهات الرئيســية لمؤتمر 
الجوار الوطني ذاته ، بحســب ما صرح بــه الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد للمؤتمر 
«الميثاق نت» بقوله : (أن مخرجات بعض  الشعبي ، لـ
فرق الحوار الوطنــي تزيد األمــور تعقيدًا وتخلط 
األوراق، وخاصة فيما يتعلــق بالمقترحات التي من 
شأنها زيادة حدة التوتر بين المكونات األساسية 
الموقعة على المبادرة الخليجية ، ). وتتمحور دوافع 
ذلك التصعيد في مــا أوضحته افتتاحيــة العزيزة 
«الميثــاق « لعددها الصادر في األســبوع الماضي ، 
حيث أرجعــت ذلك إلى: (المســاعي الهادفة إلى حل 
القضيــة الجنوبيــة خارج الســياق الوحــدوي الذي 
نصت عليه المبادرة وقراري مجلس األمن، وتحويل 
الحوار إلى مسار تفاوضي لتشطير وتقسيم اليمن, 
وهذا نهج مدمر لليمن وحاضر ومســتقبل أجياله، 
لذا نرفضه وستظل الوحدة اليمنية كما كانت قدر 

ومصير شعبنا..) .
وتكشفت لنا المساعي المريبة مؤخرًا في الدعوة 
إلى اعتماد « الفيدرالية « البند األساسي لمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني  ، الــذي من المقرر أن  يختتم 
جلساته يوم غٍد الثالثاء ٨اكتوبر الجاري ، مما يعني 
اعتماد نظام مــن دولتين فيدراليتيــن ، وهذا هو 
عين االنفصال الذي لم يرد فــي المبادرة الخليجية 
وقرارات مجلس األمن الدولي ، في الوقت الذي أجمع 
عليه غالبية المشاركين في مؤتمر الحوار وتمحور 
في أن خيار الدولة االتحادية التي ستشكل على رافع 
ألقاليــم ، هو الخيــار المأمول والــذي يعتبر بدوره 
صونًا للوحدة اليمنية ، ودرءًا ألية مشاريع تشرذم 
الوطــن ، وتدخله فــي دوامة الصراعــات والحروب 

المدمرة.
خالصة القول إنني أتفق تمامًا مع ما قاله الدكتور 
قاسم سالم رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف 
الوطنــي الديمقراطــي مؤخــرًا فــي حــواٍر صحفــي 
«الميثاق»، واعتبره جوهر ما هدفت إليه في مقالي  لـ
هذا ، حيث قال : (كما قلت لك أن الفيدرالية مشروع 
خاســر للجميع وانه ارفضها رفضًا قاطعًا منطقيًا 
وموضوعيــًا.. ألنه عندمــا أقول الدولــة االتحادية 
مكونة من عدة أقاليم صيغة يمكن القبول بها وفقًا 
لآللية التي أشرت إليها ال يتقاطع مع الوحدة اليمنية 
بل يعزز من مفهوم التفاعــل االجتماعي والتربوي 
واالقتصــادي والثقافي والحضاري وهــذا المفهوم 
كان قــد طرحه الزعيم علي عبد اللــه صالح في ١٠ 
مارس ٢٠١١م للحــوار بداية األزمــة ولكنه رفض 
ألنه لم يكن هناك فــي الطرف اآلخر من يريد حوارًا 
بعد ان اعتقدوا لألســف الشــديد انه مادام الناس 
 أن يرحل 

َّ
قد خرجوا للســاحات فما على النظــام إال

ولو علــى برك من الدماء بعد ان تصــوروا بأن النصر 
علــى نظام الرئيس صالح ســيأتي مــن بوابة الدعم 
الخارجي المغلف بسيناريو شباب الساحات.). نأمل 
مــن المشــاركين في مؤتمــر الحوار تحكيــم العقل 
والمنطــق ، ووضع المصلحة العليــا للوطن فوق كل 

االعتبارات.

< إن محــاوالت تدميــر 
مؤسســات الدولــة تحــت 
مبــررات عبثية أمــر ينذر 
بخطورة التآمر على مكاسب الثورة 
اليمنية سبتمبر واكتوبر عامي ٦٢، 
١٩٦٣م والثاني والعشرين من مايو 
١٩٩٠م، ويهدد السلم االجتماعي 
ويقــوض ســلطان الدولــة وينهي 
النظام والقانون ويشرعن للفوضى 
والدمار الشــامل، وهذا المسلســل الدرامي بالغ الخطورة كنا قد حذرنا 
منه في ٢٠٠٨م عندما بدأت أحزاب اللقاء المشــترك تبحث عن وسائل 
تدمير الشرعية والدستورية وإنهاء دور مؤسسات الدولة، والبحث عن 
كيانات غير دستورية، وقلنا إن الهدف من تلك الكيانات غير الشرعية 

هو استبدالها أو إحاللها محل المؤسسات الدستورية.

إن استهداف مؤسسات الدولة الدســتورية واضح األهداف ال يحتاج 
الى عناء يذكر، ألن القوى السياســية التي تخطط لتدمير المؤسســات 
الدســتورية ال تؤمــن بالدســتور وال تؤمــن بالديمقراطيــة والتداول 
الســلمي للســلطة وان إيمانها المطلق هــو باالنقالبــات الدموية وهي 
الوســيلة الوحيدة التي تــرى أنها توصلهــا الى الســلطة، وكانت بعض 
مكونات أحزاب اللقاء المشترك تدرك أن مخاطبتها للجماهير ال يمكن 
أن يحقق لها القبول والرضا في أوساط الجماهير، ألن الشعب يدرك سلفًا 
أن هذه القوى قائمة على االمالءات وال تؤمن بالديمقراطية والمشاركة 
السياســية، وكانت تلك القوى تبرهن للشعب يوميًا عن عدم احترامها 
لمبدأ المشاركة السياســية وعدم رغبتها في امتالك الشعب للسلطة 

وممارستها على أرض الواقع.
لقد استهدفت كافة المؤسسات الدستورية في الدولة وكان آخر تلك 
 

ً
االستهدافات محاولة القضاء على شرعية السلطات المحلية، متحدية
اإلرادة الشــعبية التي انتخبــت المجالس المحلية، وباتــت بعض القوى 

السياســية في أحزاب اللقاء المشــترك وشــركائها في حالة من الهوس 
بسبب فشلهم في اسقاط الشرعية الدستورية والشعبية عن مؤسسات 
الدولة المنتخبة، ومثل ذلك ال يعبر عن وعي سياسي بقدر ما يعبر عن 
عبث غوغائي إن سمح له باالستمرار فإنه يريد إنهاء الدولة انتقامًا من 

الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر والثاني والعشرين من مايو ١٩٩٠م.
إن محاولة إنهاء المؤسسات الدستورية دليل على النوايا غير السوية 
تجاه مستقبل أجيال اليمن، ألن القوى المصرة على تدمير المؤسسات ال 
تؤمن بحق الشعب في امتالك السلطة وممارستها وقد جعلت من الحزبية 
غايتها التي تسعى من خاللها الى تدمير الحياة، ومع كل ذلك فإننا مازلنا 
نرى أن القوى الحية والمســتنيرة في أحزاب اللقاء قادرة على استيعاب 
مستجدات الحياة ولن تسمح بتدمير مؤسسات الدولة وستمد يدها الى 
كل القــوى الوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشــعبي العام من أجل إعادة 
بناء اليمن واستكمال مسارات التنمية الشاملة في ظل يمن واحد وموحد 

ودولة واحدة وقادرة على البناء واإلعمار بإذن الله.

                            متى في بالدي أرى..؟!!!      

د.علي العثربي

< حب الوطن من اإليمان، ومن الطبيعي أن تخفق 
قلوبنا بحبها لوطنها، وتشـــرئب األعناق عند ذكره 
والحديث عنه، وأعتقد جازمًا بأن األشخاص الذين 
ال تخفق قلوبهم بحب اليمن وهم يحملون الهوية اليمنية يعانون 
من أزمة ضمير وأزمة وطنيـــة، ولذلك فال خير منهم يرتجى وال 
فائدة منهم تنتظر، فهم أشبه بالسوس ينخرون في جسد وطننا 
الحبيب ويعملون علـــى تفكيك أوصاله وتمزيـــق وحدته والنيل 
من منجزاتـــه وكل صور الجمـــال التي يتمتع بهـــا، والحديث عن 
الوطنية ليس مجرد كالم منمق أو شعارات تردد، فالوطنية قيمة 
ســـامية تحمل في طياتها قيمًا أخرى ترســـخ القيمة األم، ونحن 
لألسف الشديد نعيش في ظل أوضاع أقل ما توصف بأنها في غاية 
الصعوبة والتدهور وخصوصًا فيما يتعلق بالوالء واالنتماء الوطني 

والحرص على المصلحة الوطنية.
 فالمتأمل لما يجري من حولنا يلمس حالة تفريط عير مسبوقة 
في الثوابت والقيم الوطنية السامية والتي كانت في السابق بمثابة 
خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها، فتالحظ تفريطًا في الســـيادة 
واالســـتقاللية الوطنية، وتفريطًا في العـــزة والكرامة، وتفريطًا 
في الحرص على المصلحة الوطنيـــة، وتفريطًا في الدم والعرض  
الوطني، وتفريطًا في روابط االخوة الوطنية والدينية، وتفريطًا 
في الوحدة، وتفريطًا في أمن واستقرار الوطن، فرطنا في كل شيء 
من أجل المال المشبوه والســـلطة والمصالح الحزبية والسياسية 
والشـــخصية ومن أجل تحقيق مخططات أعـــداء اليمن، الذين ال 
يصفو لهم عيـــش وال يرتاح لهم بـــال، وال يجبر لهـــم خاطر اال 
إذا شـــاهدوا يمننا الحبيب مفرقًا مقّســـمًا، غارقًا فـــي الصراعات 

واألزمات.
واقع مؤلم جدًا، وكأننا وحوش نعيش في غابة كل واحد يسعى 
فه ذلك من ثمن، الرئيس 

ّ
إلشباع غرائزه وتحقيق غاياته مهما كل

ينشـــد مصلحته والوزير يقاتل من أجل تأمين مستقبله وهبر ما 
يمكن هبره، والنائب يسابق الرياح من أجل أن يوفر لنفسه وأوالده 
ما يســـتطيع من الثروة، والسياســـي كل همه تحقيـــق مصالحه 

والحزبـــي يقاتل من أجـــل االنتصار لحزبـــه في كل ما يســـعى الى 
تحقيقه ولو كان في ذلك هالك الحرث والنســـل، والعالم الواعظ 
يتاجر بدينه وقيمه وأخالقه، واألكاديمي يزيف الحقائق وُيفسد 
األجيال بأفكاره المســـمومة وأطروحاته الفجة، والطبيب يتاجر 
بمرضاه ويحّولهم الى فريسة يلتهمها بكل برود دونما مراعاة أو 
رحمة أو شفقة، والتاجر يحتكر السلع ويتلذذ بتعذيب المواطنين 
والمتاجرة بأقواتهم، واإلعالمي يمارس دور «الدوشان» السلبي 
مع احترامنـــا ألصحاب هذه المهنـــة، فتراه اليـــوم صاحب فكرة 
أو توجه مـــا وفي الغد يتصـــدر قائمة المنتقدين لهـــا والناقمين 
عليها، تحركه المادة والمصلحة ويحكمه الوالء لألحزاب واألفراد 
والمصلحة الشـــخصية رافعًا شـــعار «من تزوج أمنـــا صار عمنا»، 
والخطيب تحول الى داعية فتن وأداة من أدوات الهدم والتخريب، 
والدبلوماسي تحول الى عميل أو الى مستثمر، والمعلم تحول الى 
كتلة من الجهل والتخلف، والمحامي تحول الى شـــاهد زور يدافع 
عن الظلمة وينتصر لهم من أجل المال، والقاضي تحول الى غريم، 
وإذا كان غريمك القاضي فمن تقاضي، والحامي صار هو الحرامي، 
وهلمجرا من هذه األصناف التي أساءت لنفسها وللوطن وللشعب، 
وينبغي اإلشـــارة الى أنني هنا ال أعمم هذه الممارسات على كافة 
ة واالقتدار  من ذكرتهم، فهناك نماذج وطنية مشهود لها بالكفاء
والوطنية والعمل المخلص ولكن لألسف هؤالء إما قلة ال أثر لهم أو 
ألعمالهم أو أنهم من الفئة المهمشة المغضوب عليها والتي يتم 
محاربتها وتصفيتها من مواقع العمل والمســـؤولية في مختلف 
قطاعات ووحدات الدولة المدنية والعســـكرية واالمنية وهذا ما 

يحز في النفس ويمرض القلب.
فمتى أرى في بالدي رئيســـًا يجعل السلطة وكرســـّيها مغرمًا 
ال مغنمـــًا، ويعمل على خدمة أبناء شـــعبه وتحقيق كل أحالمهم 
وتطلعاتهـــم باعتبار ذلـــك واجبًا عليه وال يحتـــاج على ذلك من 
شـــعبه ال جزاًء وال شـــكورًا؟! ومتى أرى في بالدي رئيس حكومة 
يحترم نفسه وشـــعبه وال يتردد في االستقالة من منصبه عندما 
يجد من حكومته ســـيفًا مســـلطًا على رقاب المواطنين، تمتهن 

إنســـانيتهم وآدميتهـــم بالتجريـــع والتجويـــع؟!! 
ومتـــى أرى في بالدي وزيرًا يعمـــل من أجل خدمة 
وطنه ال مـــن أجل خدمة نفســـه وأســـرته وأقاربه 
وأعضـــاء حزبه؟! ومتـــى أرى في بـــالدي برلمانيًا ال 
يحنث بالقســـم الذي أقســـمه عند دخوله البرلمان 
ويعمل على خدمة أبناء دائرته ويقدم مصالحهم 
على مصالحه ويجعل من تمثيله لهم في البرلمان 
مجسدًا لهمومهم ومطالبهم؟!! ومتى أرى القائد 
العسكري الذي ال يتاجر بسالح الجيش وال يتردد 
في تقديـــم كل أوجه الدعم والعـــون لكل فرد في 

إطار وحدته العسكرية أو األمنية ويحرص على منحهم العالوات 
والترقيـــات كما هـــو حرصه علـــى عـــالوات أوالده وأقاربه الذين 
يتقاضون المرتبات وهم في البيوت أو يدرسون على نفقة الدولة 

خارج الوطن؟!!
متـــى أرى في بالدي العالم أو الداعية الذي يخاف الله في ســـره 
وعالنيته، ويقدر المكانة التي منحها إياه الخالق عز وجل والرسول 
عليه الصالة والســـالم ويعمل بمقتضى كتاب الله وســـنة رسوله 
بعيدًا عن الحزبية والسياسة والمصالح النفعية الرخيصة؟!! ومتى 
أرى القاضي النزيه الذي يحكم بالعدل ويحقق عدالة السماء على 
األرض؟!! ومتى أرى في بالدي السياسي المحنك الذي يلزم الصدق 
ويخاف الله في شعبه ووطنه؟!! ومتى أرى في بالدي الحزبي الذي 
ُيغلب مصالح الوطن على مصالح حزبـــه قوًال وعمًال؟! ومتى أرى 
المحامي الذي ينتصر للعدالة ويأخـــذ للمظلوم حقه ممن ظلمه 
ات؟!! ومتى أرى في بـــالدي األكاديمي  ّدمت له من إغـــراء

ُ
مهما ق

الذي يحتـــرم المكانة والمســـتوى العلمي الذي وصـــل اليه ويربأ 
بنفسه عن االنسياق وراء وساخات ورذائل الساسة التي تتعارض 
مع المصلحة العامة للوطن؟! ومتـــى أرى في بالدي الطبيب الذي 
يقدس مهنته ويرفق بمرضاه ويرفض المتاجرة بهم واستثمار 
حاالتهـــم المرضية لجنـــي األموال وكســـب األربـــاح الخيالية؟!!.. 
ومتى أرى في بالدي المعلم الـــذي يخلص في عمله ويبدد ظلمة 

الجهل والتخلف؟!! ومتى أرى في بالدي 
المسؤول أو الموظف الذي يؤدي عمله 
على أكمل وجه مرضاة لله وتجســـيدًا 
للمسؤوليات والمهام الموكلة اليه دون 
أن تقصير أو تهاون، وبعيدًا عن النفاق 

والتزلف والمداهنة؟!!
ومتى في بـــالدي أرى أحزابًا تتنافس 
عبر برامجهـــا االنتخابيـــة على خدمة 
المواطنين ال على أصواتهم االنتخابية 
ومصادرة حقوقهم العامة والخاصة؟! 
ومتـــى أرى في بـــالدي دولة يحلـــف الصغير قبل الكبيـــر والغني 
قبل الفقير بهيبتها وسطوتها غير القابلة لألخذ والرد؟!! ومتى 
أرى في بـــالدي عدالة تردع كل باٍغ، وتزجـــر كل مجرم، وترعب 
كل ظالم وتوقف كل شـــكل من أشكال العبث والفساد والفوضى، 
 ال تفرق بين غني وفقير ومواطن ومسؤول، عدالة ال ُيظلم 

ً
عدالة

معها صاحب حـــق كائنًا من كان؟!! ومتى أرى فـــي بالدي المدنية 
والتي تؤســـس لدولةحديثة ومتطورة يحكمها النظام والقانون 
برة «بضم الخاء»؟!! 

ُ
ال الشـــيخ والعكفة والمســـؤول أو القائد والخ

ومتى أرى في بالدي الروح الوطنية والحرص على المصلحة العامة 
متجسدة في كل فرد من أفرادها؟!! ومتى أرى في بالدي كل تلكم 
الصور والمشاهد والممارسات واإلنجازات التي تدهشنا بها الدول 
الشـــقيقة والصديقة؟! ومتى أرى في بالدي نهايـــة لنزيف الدم، 
ونهاية لمسلسل الفساد، ونهاية لمسلســـل الفوضى والعشوائية 
والدعممـــة والالمســـؤولية ونهاية لإلقصـــاء واإللغـــاء والتخوين 

والتأزيم والعمالة واالرتزاق؟!!
صحيح هناك نماذج حية نفاخر بها ولكنني أنشد كل هذه القيم 
والمبادئ لكل أبنـــاء الوطن إذا مـــا أردنا الخير لنـــا ولوطننا، فاليد 
الواحدة ال تصفق، ومخـــّرب واحد غلب ألف عّمار، فهذا ما أريده 

لوطني وما أنشده ليمني الحبيب.. وهذا علمي وال جاكم شر.

بدون زعل

«الالءات الثالث» 
و٦ أكتوبر

زعفران علي المهنأ

 عبدالفتاح علي البنوس

أماط خبراء إعالم 
من حــزب اإلصالح 
اللثــام قبــل أيــام 
عــن ســر خطيــر، 
إذ أتحفونــا، وهــم 
يكشــفون للعالــم، 
وألول مــرة، ســرًا 
ظــل مكتومــًا منذ 
ر  ظفــا أ مــة  نعو
الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة.. 
أن رئيــس  وهــو 
الجمهورية السابق 
علي عبدالله صالح 
مخزونــًا  يمتلــك 
ضخمًا من األسلحة 
الكيماويــة التــي 

حصل عليها من الرئيس العراقي صدام حسين.. وأكيد، 
هذا االكتشــاف العبقري يلقي الضوء على أســباب عدم 
عثور الواليات المتحدة األمريكية ووكالة األمم المتحدة 
للطاقة الذرية على أسلحة الدمار الشامل بعد اإلطاحة 
بالرئيس صدام واحتالل العراق مدة عشــر ســنوات.. 
ولم يشر عباقرة اإلصالح إلى الطريقة التي تم بها نقل 
ترســانة األســلحة الكيماوية العراقية إلى اليمن، إذ أن 
العراق في عهد الرئيس صدام حســين كانت محاصرة 
وفرضــت عليهــا عقوبات دوليــة، وحظر جــوي وبري 
وبحري منذ عام ١٩٩٠م، وكانت لجان التفتيش الدولية 
تمسح األراضي العراقية وتراقب كل ما فيها وما عليها، 
ولكــن يبدو أنه رغم ذلك كله اســتطاع صدام حســين 
«تســليم صالح» أســلحة العــراق الكيماوية بوســاطة 

«حبطرش»! وهو ناقل جيد لعقلية هؤالء الخبراء!
وإلى جانــب ذلك، كشــف جهابذة حــزب اإلصالح عن 
امتالك الرئيس السابق.. أسلحة ..محرمة .. متطورة.. 
فتاكة.. وصواريخ غاز السارين.. وأسلحة تستخدم في 
الحروب الدولية! وهي مخبأة في مخازن عمالقة.. وقال 
خبراء اإلصالح إن هذه المخازن سرية جدًا.. ولكن هؤالء 
الخبراء حددوا بدقة أمكنة هذه الســرية جدًا، وهي في 
ســنحان، وفي فج عطان، وداخل جبال مطلة ومحيطة 

بالعاصمة!
وتعليقًا علــى هذا االكتشــاف المذهل، أشــاد خبير 
بشئون القانون الدولي واالسلحة االستراتيجية وأسلحة 
الدمار الشامل بالرئيس علي عبدالله صالح الذي امتلك 
«مخازن ضخمة وعمالقة» من هذه األسلحة الفتاكة، ومع 
ذلك سلم السلطة سلميًا دون إطالق رصاصة مسدس 
من جهته، وقال إن االكتشاف اإلصالحي العبقري يدفعنا 
إلى القول إن المجتمــع الدولي ينبغي أن يدرك أن ضمان 
عدم استخدام األسلحة الفتاكة والمحرمة وكل أسلحة 
الدمار الشــامل في العالم هو نقلهــا إلى عهدة الرئيس 
الســابق الموثوق األمين علي عبدالله صالح الذي امتلك 
مثل هذه األســلحة ولم يلجأ إلى اســتخدامها في أشد 

المحن بتابتًا.  
ومــن جانبي ألفــت انتباه خبــراء اإلصالح إلــى ضرورة 
إعمال عقولهم في ظاهرة غريبة حصلت مساء الجمعة 
األخيرة، وال بأس من االستعانة بحبطرش، فقد سجلت 
(٤) هزات أرضية في بالد الروس وسنحان، بلغت أقواها 
(٣٫٩) درجــة بمقياس ريختــر، وأرجع مركــز الرصد 
الزلزالي ســبب الهزات إلى نشــاط زلزالي تحت األرض.. 
ويبــدو أن المختصيــن فــي المركز مــن بقايــا النظام 
الســابق، ولذلك أفصحوا عن الحقيقة العلمية، وتركوا 
الحبطرشية، ومن يدري فربما لو استخدم خبراء اإلصالح 
خبرتهم المشهود لها الكتشفوا أن تلك الهزات ناتجة 
عن تجارب تفجير قنابل نووية تحت األرض ليعزز صالح 
ترسانته الكيماوية والسارينية برؤوس نووية تحملها 
الصواريــخ البالســتية بعيــدة المــدى، وصواريخ غاز 
السارين السامة.. رجاًء استخدموا خبرتكم المعهودة 

وأتحفونا.!!

رجاًء.. أتحفونا 
كمان وكمان

زاوية حارة

متـى ترحـل الحكـومة؟!  فيصل الصوفي


