
أعود فأق��ول إن مثل ه��ذه االعتصام��ات والمظاهرات 
واالحتفاالت المهرجانية ذات الش��عارات المكتوبة بلغة 
اإلرهاب والتهديد والوع��د والوعيد بالثورية المتطرفة 
تؤكد عل��ى ع��دم اقتن��اع بع��ض األح��زاب والتنظيمات 
الش��مولية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الواعدة بيمن 
جديد بما تفتعله من األزمات المنتجة للصراعات والحروب 
المذهبية الدامية والمدمرة لما تبقى من األمن واالستقرار 
والوح��دة الوطنية والمؤثرة س��لبًا على ما ل��دى الحكومة 
من الخط��ط والبرامج االقتصادي��ة واالجتماعية الواعدة 

بمستقبل أفضل.
لقد ش��كلت هذه االعتصام��ات والمظاهرات بش��قيها 
المؤيد والمع��ارض للحكومة مناخات متوت��رة ناتجة عن 
ارتخاء القبضة األمنية للدولة وانشغالها بهذه االختالالت 
واالضطرابات ساعدت اإلرهابيين على تنفيذ ما لديهم من 
المخططات الدامية والتدميرية المروعة السابقة والالحقة 
التي ك��ررت في اليم��ن نفس ما ح��دث ويح��دث في مصر 
وليبيا ولبنان وسوريا وتونس وغيرها من البلدان العربية 
التي أصيبت بهذا النوع من العواص��ف الثورية المتطرفة 
والمندفعة بشهوة الطمع في الس��لطة والثروة الى درجة 
الخلط بين األساليب التنظيمية واالساليب الفوضوية تحت 
شعارات جهادية تسخر الدين لصالح السياسة بأساليب 
، إرهابية مضمونًا، مع جوهر الدين االسالمي 

ً
جهادية شكال

الحنيف دين الحياة والحرية والحق والعدل واألمن والسالم 
والتقدم االقتصادي واالجتماعي المحقق 

لالزدهار والرقي والسعادة.
أقول ذلك وأقصد به إن انشغال القيادة 
السياسية في تس��كين الحروب القبلية 
والمذهبية والحركات االنفصالية يجعل 
التفرغ لتطبي��ق المخرج��ات الحوارية 
عملي��ة صعب��ة ومرتبك��ة ألن تنفي��ذ 
المخرج��ات الحواري��ة مس��ئولية جميع 
المكون��ات وف��ي مقدمته��ا االح��زاب 
الفاعل��ة  السياس��ية  والتنظيم��ات 
المتمثل��ة بالمؤتم��ر الش��عبي الع��ام 
وبالتجم��ع اليمن��ي لالص��الح والح��زب 
االشتراكي وانصار الله والسلفيين.. الخ، 
األمرالذي يحتم على القيادة السياسية 
اعطاء األولوية إلزال��ة عوامل التوتر من 
خالل انتهاج السياسات العقالنية عبر 
مواقف تجعلها على مس��افة متس��اوية 
من الجميع نظرًا لم��ا هي بحاجة اليه من 
الثقة المستمدة من سياستها العقالنية 
المتوازن��ة التي تبديها عن س��وء الظن 

المثيرة للشك.. ألن اعتقاد طرف بأنه األقرب الى القيادة 
السياس��ية يخلق بالطبيعة والنتيجة شبهة االعتقادات 
المضادة عند غيرها من األحزاب والتنظيمات السياسية 
المش��اركة في مخرجات الحوار، وحت��ى ال يحدث مثل هذا 
الس��لوك المعيق للتطبيق البد من اتباع سياسة اعالمية 
متوازنة في وسائل االعالم الرسمية المرئية والمسموعة 
والمقروءة تميز الخطاب الرس��مي عن الخطابات الحزبية 
ألن مواقف القيادة السياسية قد تتقارب مع هذا الخطاب 
الحزب��ي أو ذاك ولكنه��ا ال ينبغ��ي أن تتطاب��ق عل��ى نحو 
يجعلها متهمة بشبهة االقتراب من طرف والعداء لغيره 

من األطراف.
أما أن تجيز لنفسها الحق في الهجوم على طرف معين الى 

حد الخلط بين ما هو حزبي وما هو رس��مي فذلك بالتأكيد 
من االخط��اء الموجب��ة لس��رعة المراجعة بداف��ع الحرص 
على حماية العملية السياسية الس��يما من خالل المواقف 
والتصريحات والخطابات والمصطلحات المحس��وبة على 
رئي��س الجمهورية الت��ي يعدها موظفون رئاس��يون قد 
يكونون متعاطفي��ن أو منتمين الى هذا الطرف أو ذاك من 

األطراف السياسية والحزبية.
صحيح أن المصلحة الوطنية تحتم على األحزاب المشاركة 
في حكومة الوفاق الوطني وغير المش��اركة فيها االبتعاد 
ع��ن المزاي��دات والمناكف��ات 
الحزبية ف��ي تعاملها مع القيادة 
السياس��ية حتى ال تجد نفس��ها 
مش��اركة ف��ي مواقف سياس��ية 
ودعائية تخدم المنافس��ين لها 
 أن 

ّ
أكثر من خدمتها ألحزابها.. إال

األصح من ذلك أن يظل الخطاب 
االعالم��ي والسياس��ي الرس��مي 
 وموجهًا لمصلحة 

ً
متزنًا ومعتدال

الوفاق واالتفاق.. ألن االس��تقواء 
بش��بح الخ��وف م��ن العقوب��ات 
الدولية قد يتح��ول من النقيض 
ال��ى النقي��ض بصورة ت��ؤدي الى 
حدوث االزمات المنفرة الناتجة 
عن اعتقاد خاطئ مستوحاة من 
طبيع��ة الخطابات السياس��ية 
واالعالمي��ة المرتجل��ة وغي��ر 
المدروسة.. أقول ذلك واقصد به 
أن التطابق بين خطابات االصالح 
وقنوات��ه ووس��ائله االعالمي��ة 
الحزبية المعادية ألنصار الله أو للمؤتمر الش��عبي العام أو 
للحزب االشتراكي أو للحراكيين أو للسلفيين وغيرهم وبين 
ما تنش��ره القنوات والصحف الحكومية يباعد بين شركاء 
العملية السياسية ويجعل التوافق عملية شبه مستحيلة 
على نحو يتض��رر منه الوطن والمواطن وال يس��تفيد منه 
سوى االعداء ألن القيادة السياس��ية محسوبة على جميع 
األح��زاب والتنظيم��ات والتكوينات السياس��ية المعنية 
بتطبيق وتنفيذ مخرج��ات مؤتمر الح��وار الوطني بدون 

استثناء..
وطالما كانت المخرجات محس��وبة عل��ى الجميع فإن من 
مصلحة الجميع أن يحرروا خطاباتهم ومواقفهم السياسية 
من الش��بهات التي تجعلهم بعيدين م��ن القيادة وتجعل 
خصومهم في موقف األقرب واألكثر استفادة من القرارات 

والسياس��ات التي تتخذه��ا القيادة السياس��ية الوفاقية 
المس��تندة الى دع��م خارج��ي اقليمي ودول��ي كبير هدفه 
 الى 

ً
انجاح الجهود السياس��ية واالقتصادية للدولة، وصوال
المنافسات االنتخابية الرئاسية والبرلمانية المزمعة..

وفي هذا االطار تس��توجب المصلحة الوطنية التقريب 
بي��ن المش��ترك وش��ركائه وبي��ن المؤتمر الش��عبي العام 
وحلفائه من جهة والتقريب ف��ي وجهات النظر بين انصار 
الله وبين االخوان المس��لمين والس��لفيين من جهة مقابلة 
ألن تفاقم الروح العدائي��ة الى حد التناقض والتضاد يؤثر 
سلبًا على ما تقوم به القيادة السياسية من جهود وفاقية 
وتوفيقي��ة، وال يفوتنا في هذا المجال اإلش��ارة الى أهمية 
اعادة تش��كيل حكومة الوفاق الوطني على أساس اشراك 
حقيقي النصار الله وللحراك السلمي، بقيادات لها تأثيرها 
على صنع القرارات المتوازنة والحريصة على وحدة اليمن 
وأمنه واستقراره كخطوة البد منها لتخفيف هذا النوع من 
االضطرابات الناتجة عن المظاهرات واالعتصامات المقلقة 
لألمن. ألن عدم إحداث تطورات محسوسة وملموسة خالل 
المرحلة االنتقالية الجدي��دة قد يجعل النجاح في تطبيق 
المخرج��ات الحوارية عملي��ة صعبة وقد يجع��ل العملية 
االنتخابي��ة والديمقراطية عملية ش��به مس��تحيلة خالل 

السنة الواحدة المتفق عليها.
ألن تك��رار المراح��ل االنتقالي��ة س��تكون ه��ي األخ��رى 
عملية مس��تحيلة.. األمر الذي يحتم على الجميع مراجعة 
خطاباتهم ومواقفهم السياس��ية المتناقضة والمتضادة 
ألن حج��م ما تحص��ل عليه م��ن التأييد والدع��م االقليمي 
والدول��ي س��يكون مهددًا بالضع��ف قد يصل ح��د الزوال 
والهروب منه ال��ى التفكير بارتباط��ات وكيانات تدفعها 
الى اقامة الدويالت المس��تقلة.. ألن اآلم��ال الديمقراطية 
المعلقة على التجربة اليمنية ستكون قد وصلت الى طريق 
مسدود في ش��تى مناحي الحياة السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة والعس��كرية واألمنية.. عل��ى نحو يضعف 
الدولة االتحادية ويجعلها عاجزة عن إحكام س��يطرتها 
على االقاليم الستة ذات الحكومات والبرلمانات والمحاكم 
المحلية، إذا عجزت عن تنمية ما لديها من الموارد المحلية 
الكافية وظلت مثلها مثل المحافظات والمديريات التابعة 

تعتمد على دعم الحكومة االتحادية.
أع��ود فأق��ول إن من أه��م التدابي��ر العملي��ة التي يجب 
المسارعة في انجازها الشروع الفوري في مراجعة الخطابات 
والمواقف والعالقات السياسية بين األحزاب والتنظيمات 
السياس��ية المعنية بتنفي��ذ المخرج��ات الحوارية وعدم 
انتهاج المواقف المزدوجة من قبل قيادات وقواعد األحزاب 

والتنظيمات السياسية ووقف مسرحيات تكتيكية وهزلية 
متعددة التسميات تارة باسم شباب الثورة وتارة باسم 
المرأة وت��ارة ثالثة باس��م منظمات المجتم��ع المدني في 
سلسلة من المناورات التي لها بداية وليس لها نهاية، نظرًا 
لما ُعرفت به من قبل.. تذكرنا بتلك األس��اليب والوس��ائل 
التقليدية الت��ي تجاوزته��ا المتوالي��ات الزماني��ة.. نعم 
نس��مع اليوم ش��باب االخوان وكهولهم رجالهم ونساءهم 
وخطباءهم وعلماءهم يكثرون من اعادة المشاهد الثورية 
الباهتة لتحقيق المكاسب المادية تحت التهديد بإعادة 
الحيوي��ة والحي��اة للس��احات البائ��دة.. وكأنه��م يقولون 

لشركائهم إما أن تتخلوا عما حصلتم 
عليه من نصيب لش��باب الثورة وإما 
ننصب المشانق ومحاكم التفتيش.. 
إم��ا عزل انفس��كم واالستس��الم لما 
ينتظرك��م من الهزائم عبر سلس��لة 
 وقع��ت 

ّ
م��ن االقص��اء وااللغ��اء وإال

عليكم الواقعة وسقطت السماء فوق 
رؤسكم المكابرة.

وبص��ورة تذكرن��ا بم��ا تفك��ر ب��ه 
عصافير »القرانع« التي تتحدث عنها 
األساطير في قصص خرافية مسلية 
يقال ف��ي األمثال: إن هن��اك نوعًا من 
العصافي��ر التي توهم نفس��ها عند 
كل مساء أنها حاملة للسماء بال أعمدة 
حتى ال تقع على األرض بإرادة إالهية 
منحتها هذه المهمة الخارقة للعادة 
ألنها تنام على ظهرها وتمد أرجلها 
الى األعلى متخيلة أنها بمثابة أعمدة 
حاملة للسماوات الس��بع.. وعند كل 

صباح تطلق صيحة تحذير وانذار تقول فيها »أيها الناس 
ادركوا سماكم سماكم فلت ضوء الضوء ما عليَّ درك انتبهوا 
لما فوقكم من س��ماوات بال عمد كم��ا القرانيع جازعة«.. 
وهكذا عل��ى م��دار الليال��ي واأليام واألس��ابيع واألش��هر 
واالعوام.. ال��خ.. فال هي كفت عن التحذي��رات واالنذارات 
وال الناس اتعظت من كثرة التحذيرات واالنذارات المملة..
القصة نفس��ها تكرره��ا عصافير »قران��ع« االصالح في 
لعبتها مع الش��عارات الثورية الطنانة برئاسة الشخصية 
العالمي��ة والدولية الحاصلة على جائزة نوبل للس��الم وقد 
لبس��ت زي المحاربين.. ما برحت في كل يوم وفي كل مساء 
تك��رر معزوف��ة الش��عارات الممل��ة.. ال حصان��ة لقاتل.. 
اس��تعيدوا األم��وال المنهوب��ة.. اطلق��وا الث��وار القتلة.. 

استكملوا أهداف الثورة.. الخ..

وهي غارقة حتى نخاع العظم في عملية قتل ونهب وسلب 
ال تنتهي حتى تستكمل الثورة أهدافها.

قيل لي: إن احد أهم القيادات الثورية تمتلك مئات اآلالف 
من الهكتارات واألراضي المنهوبة متناسية أنها موغلة في 
االستيالء والسطو على وظائف الناس ومناصبهم القيادية 
في عملية ظلم واقصاء تصل حد الغاء اآلخر واستبعاده من 
كل الحسابات على قاعدة الش��راكة في الوظائف والمواقع 
السياس��ية والمواق��ع القيادي��ة والفني��ة الخاضعة وغير 
الخاضعة للشراكة السياسية والحزبية وفق مبدأ وما األرض 
 الدخول ف��ي طاعتنا العمياء 

ّ
 لنا وحدنا وال نرى لك��م إال

ّ
إال

والتنفيذ ألوامرنا دون مناقشة.
وفي ُعرفهم وش��رعهم القتل��ة ثوار ال يجوز حبس��هم 
ومس��اءلتهم بأي حال م��ن االحوال الش��رعية والقانونية.. 
ويج��ب اخراجه��م ف��ورًا م��ن المعتق��الت الجنائي��ة دون 
محاكمة.. والقضاة ورؤساء واعضاء النيابات إما أن يكونوا 
من قوى الثورة فيحكموا بإخالء س��بيل الث��وار فورًا ودون 
مناقش��ة أو مرافع��ة قانونية.. وإم��ا أن يكون��وا من القوى 
المضادة للثورة فيتبعوا ما يملي عليهم شرع الله وسيادة 
القانون فيعرضون انفسهم لتهمة العمالة للنظام القديم.
وما يصدر ع��ن المظاه��رات واالعتصامات من س��خط 
وغضب الس��احات الفوضوية المتطاولة على األحرار حتى 
يتبين لهم أن النفوس قد بلغ��ت الحناجر وأن البطون قد 
أصبحت تأكل نفسها وهي ال تجد ما تأكله من اعتصاماتهم 
الضحل��ة.. وش��عاراتهم الفارغة.. 
وتهديداته��م الغوغائي��ة الت��ي 
أصبح��ت تذكرنا ف��ي كل لحظة من 
كل وقت وحي��ن بما اعت��ادت عليه 
عصافير القرانع مفرقين بين صدق 
األولى المعبر عن حسن النية وعدم 
صدق الثانية المعبر عن سوء النية.. 
لقد آن األوان أن نقول إلخوان اليمن 
المتورطين بسرقة الثورة نفس ما 
قاله الشعب المصري العظيم إلخوان 

مصر المتلبسين بسرقة الثورة..
قد يق��ول البع��ض إن ه��ذا النوع 
الن��ادر من قران��ع العصافير يفتقد 
الى قدر مقبول ومعقول من الشجاعة 
والمهارة فيما أظه��رت معاركهم 
القريبة م��ع انصار الل��ه من الضعف 
والهشاش��ة الت��ي تحول��وا فيها من 
نس��ور وصقور الى عصافير وقرانع 
س��هلة االصطياد والس��قوط بأقل 

قدر من القوة.
لقد حولوا صالة الجمعة الى سياسة وحولوا السياسة الى 
هرجلة وعمالة.. وأفقدوا الشعوب جوهر القداسة الروحية 
وااليمانية للتوحيد والعبادة لله وحده الى لحظات دنيوية 
وتآمرية تستبدل عشق الله بعش��قهم المجنون للسلطة 
والثروة والقوة.. وجعلوا للصالة ظاهرًا إيمانيًا يخفي خلفه 
باطنًا يتنافى مع جوهر العبادات المشدودة لنيل رضا الله 
 وليس مجرد كالم للخداع والدجل والكذب على 

ً
 وفعال

ً
قوال

الله؟!
مؤكدين بذلك انهم نوع من الصقور والنسور المتوحشة، 
ولكن يظاهرون ببس��اطة وبراءة عصافير القرانع الحاملة 

لألوتاد واألعمدة السماوية؟
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»قرانع« اإلصالح يهددون بإسقاط السماء

ف��ي الوق��ت الذي أعلن مؤتمر الحوار الوطن��ي اختتام أعماله بالمصادقة على مجموعة م��ن القرارات والتوصيات  
المعبرة عما توافقت عليه المكونات السياسية والحزبية المتحاورة وتنفس الشعب الصعداء لهذه المخرجات 
الت��ي نقلت اليم��ن من مرحلة الحوار النظري الى مرحل��ة التطبيق العملي، على طريق بناء الدول��ة المدنية الحديثة دولة 
النظام وس��يادة القانون والعدالة والمس��اواة بين ابناء الش��عب بمختلف تكويناتهم األس��رية والعش��ائرية والقبلية.. 
وبمختل��ف انتماءاته��م وقناعاتهم السياس��ية وااليديولوجية والمذهبي��ة، المناطقية، والجهوي��ة والطائفية في إطار 
دولة اتحادية تش��اركية متعددة األقاليم ومتعددة األحزاب والتنظيمات السياس��ية ومتنوعة المنظمات والفعاليات 
الجماهيرية والحقوقية االبداعية والنقابية والمهنية واالنتاجية الحاكمة والمتشاركة في السلطة بإرادة دولية ووسائل 
وفاقي��ة واتفاقي��ة ومراح��ل انتقالية ال مج��ال فيها ألغلبية تحك��م وأقلية تعارض ال مجال فيها لألس��اليب والوس��ائل 
االنتخابية والديمقراطية والتداول الس��لمي للس��لطة، بعد تجربة ديمقراطية وانتخابية مريرة ال نتذكر عنها س��وى 
األزمات والصراعات والحروب األهلية، أكدت بما ال يدع مجااًل للش��ك عدم اقتناع األحزاب الش��مولية بالتداول الس��لمي 

للسلطة.. كما هو سائد في بلدان الديمقراطيات الليبرالية الناضجة والناشئة على السواء..

نخشى على العملية السياسية من موظفين يستغلون مناصبهم إلطالق تصريحات وخطابات ضد طرف سياسي

 ❞ من الصعب على 
»اإلخوان« أن يعيدوا 
الساحات  الى  الحياة 

البائدة
اإلص��الح يهدد   ❞
خ���ص���وم���ه ب��ق��ب��ول 
سياسته أو سينصب 

لهم المشانق

المصلحة الوطنية تتطلب تقريب وجهات النظر بين »اإلخوان و انصار الله«

يجب أن يظل الخطاب اإلعالمي والرسمي متزنًا وموجهًا لمصلحة الوفاق
»اإلخوان« يمارسون االقصاء واإللغاء ويعاقبون الشعب بالموت جوعًا

بقلم: عبده محمد الجندي 

احراق المجلس المحلي بمديرية الحوطة
> أقدم��ت مجامي��ع مس��لحة عل��ى إح��راق مقر 
المجلس المحلي بمديرية الحوطة بمحافظة لحج.

وقال��ت مصادر محلي��ة :إن المجاميع المس��لحة 
أحرقت مق��ر المجل��س المحلي الكائن ف��ي الجهة 
األمامية لملعب الش��هيد معاوية سعيد باعزب 
بمديري��ة الحوطة حي��ث أدى الحري��ق إلى إتالف 

جميع األثاث التابع للمجلس المحلي .
وقال��ت المص��ادر إن أش��خاصًا ش��وهدوا وهم 

ينهبون محتويات المجلس في الوقت الذي قامت 
المجاميع المس��لحة بإطالق األعي��رة النارية في 
الهواء مما بعث الرعب والفزع بين النساء واألطفال 

والشباب.
المصادر أكدت أن األجهزة األمنية في المحافظة 
كانت غائبة منذ اللحظة األولى لوقوع الحريق ،ولم 

تتخذ أي رد فعل على الحادث .

األمانة العامة تعزي في وفاة الشيخ الخليدي
> عبرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن تعازيها ومواساتها لألخ ناصر حسين محمد الخليدي واخوانه في 

وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- والدهم الشيخ المناضل حسين محمد السامل الخليدي.. 
سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويس��كنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. وتعزي في وفاة العقيد النجار
بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواسة لألخ علي مصلح النجار وأوالده في وفاة المغفور له بإذن 
الله العقيد فضل علي مصلح النجار.. وعبرت األمانة العامة عن تعازيه��ا الحارة ألهل الفقيد في هذا المصاب الجلل، 

سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

 ❞  آن اآلوان لنقول 
إلخوان اليمن ما قال 
الشعب المصري لمن 

سرقوا ثورته!!

❞  المتطرف��ون 
حولوا صالة الجمعة 

الى سياسة..والسياسة 
الى هرجلة وعمالة!!


