
مع كامل االحترام لألستاذ/ ياسين سعيد نعمان 
، نستطيع القول إن هذا الرجل أصبح يهذي بصورة 
رســــمية ، هو وحزبه الذي جنى على اليمنيين في 
الشــــمال والجنوب الويالت والمآســــي ، وتحول من 
مشــــروع وطني ، قومي ، يمني نبيل تبّنته الجبهة 
القومية، في الجنوب من أبناء الشطرين، إلى مشروع 
دكتاتوري يدير الصراعات والتآمرات ، وآالت قتل 
بالجملة ونصب للمشانق وحفر لسراديب وزنزانات 
التعذيب للخصــــوم ، وتحّول - أيضًا - من اليســــار 
المحتــــرم إلى مجــــّرد بــــوق وحالة صوتيــــة فارغة، 
ل بغيــــظ لليميــــن اإلخواني الفاســــد ، يؤدي 

ّ
وُمحل

فروض الوالء والطاعة العمياء لمشائخ العصيمات 
وأرحب، ولشــــيخ مشــــائخهم « موزة « بنت ناصر 

المسند في الدوحة.
عفوًا يا دكتور يا سين إذا قلُت إنك رّبما قد صرت 
تخّرف وأنت تنقاد بهذه الصورة ألولئك وللبطانة 
من ســــدنة الجهل والفســــاد الجديد، وتقود حزبك 
وأركانه إلى مســــتنقعات آســــنة لم تكن لتنقصكم 
أبدًا، ســــيما إنكم تعانون بصورة جلية من حقيقة 
انعدام الرؤية وغياب القضية ، تريدون اإلنفصال 
وتخافون من مشــــانق االنتقام التــــي تنتظركم من 
الرفــــاق القدامى المطوريــــن ، وتريــــدون الوحدة 
للربح، وفي نفس الوقت والمزايدة عليها خشــــية 
االنكشــــاف أمام الناس، وتريدون الحوار بشــــروط 
اإلنفصال ، والثورة بشــــروط االقطاع ،والمعارضة 
بأدوات الســــلطة، بل قل وختومها وشــــيكاتها في 
جيوبكم ، يا إلهي لكم يحسُّ المرء بالشفقة تجاهكم 
حينما ينظر إليكم وأنتــــم تتخّبطون في دّوامة ال 
نهاية لها وال حاجة لكم بها، ال تعرفون ما تريدون 
، وال تريدون أن تعرفون شيئًا مما تريدون أو مما 

ينقصكم.
ولكم يشفق عليكم المرء حينما يجدكم تعيشون 
كل هذا اإلفالس الفكري والسياســــي والجماهيري 
واألخالقي ..تهرفون بمــــا ال تعرفون غالبًا.. وليس 
أدل على ذلك آخر تقليعة لكم والمتمثلة باالتهام 
السخيف لمن اسميتموهم بالنظام السابق والرئيس 
علي عبدالله صالح ،في محاولة اغتيال دكتوركم ، 

والتخطيط لذلك .
بالله عليكم هذا كالم ناس عقالء .تعالوا للمفيد، 
أوًال: إن جئنــــا لمفــــردة النظام الســــابق وللتركيبة 

له فســــوف نجد أن النظام الســــابق 
ّ
مث

ُ
التــــي كانت ت

يتجّسد بصورة مباشرة، وباعترافه شخصيًا خالل 
 
ً
العام ٢٠١٢م من خالل حوار أجرته معه صحيفة
الجمهورية الرسمية ، إنه من كان يحكم .. وأعني 
هنا اللواء الهارب / علي محســــن ومعه بيت األحمر 

واإلصالح والقمش وغيرهم.
ثانيًا: إن جئنا لمسألة اتهام الرئيس علي عبدالله 
صالح ، رغم انــــه اتهام بليد من جهــــة ،ومعروفة 
أبعاده وعناوينه وســــيناريوهاته مــــن جهة ثانية، 
لكن ال يمنع هذا من أن نتحدث بحقيقة الواقع وما 
ح للبســــطاء ومغلقّي 

ّ
نعتقــــده عين الصواب، وُنوض

الحّس من أتبــــاع « الشــــيخ» الهــــارب و» الرفيق « 
ل ما هي مصلحة رجل بحجم  المحّنط، ودعونا نتساء
ومكانة علي عبداللــــه صالح ، وحزب بحجم ومكانة 
المؤتمر الشعبي العام من اغتيال الدكتور ياسين، 
وما هو الخطر الذي يمثله الدكتور وحّتى حزبه على 
المؤتمر ورئيســــه وعلى حضورهما الطاغي وسط 
الجماهير ومكانتهما على مستوى الداخل والخارج؟
ي خصومه 

ّ
ومتــــى كان علــــي عبدالله صالــــح يصف

ت، منــــذ حركــــة الناصريين 
ّ
باالغتيــــاالت التــــي ظل

االنقالبيــــة ١٩٧٨ وبعدهــــا حــــروب المناطــــق 
الوسطى ١٩٨٠- ١٩٨٢م وصوًال لما بعد إعادة 
تحقيــــق الوحــــدة الوطنيــــة ١٩٩٠م-١٩٩٤وما 
شهدته من اغتياالت ومحاوالت اغتياالت ممنهجة 
، كانــــت جميعها ماركة مســــّجلة باســــم « اإلخوان 
« ومليشــــياتهم واجنحتهم القبلية والعســــكرية 
وخالياهــــم وعناصرهــــم فــــي الجيــــش والداخلية 
واالستخبارات واألمن السياسي وغيرها ، وما العام 
٢٠١١م وما حدث فيه مــــن مخططات وتآمرات 

وممارسات وجرائم من ِقبل هؤالء عّنا ببعيد.
يا جماعة خذوا المسألة بقليل من االحترام لعقول 
الناس.. ودعونا نقــــول إن المنطق يؤكد بأن تأثير 
ومكانة االشتراكي والمشترك ( اإلخوان ) صار ُيرثى 
ر بهمــــا المرء 

ّ
ان أن يفك

ّ
لهما ولم يعــــودا يســــتحق

أو يشعر مجّرد شــــعور بخطرهما السياسي عليه 
ومنافستهما له.

.ثقوا بأن آخر عضو انضم للمؤتمر الشعبي العام 
وكذا أكثر عضو متطّرف فيه للقيادة والحزب، لم 
 مكانة 

ّ
ــــر باغتيال الدكتور ياســــين أو هز

ّ
ولن يفك

االشتراكي المهزوزة والمنهارة أصًال، فما بالكم أن 

يمخمــــخ الغتيال أمينــــه العــــام . وإذا كان هذا هو 
منطق تفكير النموذجيين من منتســــبي المؤتمر 
، فما بالكم بمنطق رئيســــه الزعيــــم علي عبدالله 

صالح، وأركان التنظيم عمومًا.
عزيزي الدكتور ياسين ومن غّرد من رفاقك مع 
هذه الفكرة اللعينة والتهمــــة المجنونة ( محاولة 
االغتيال) وما ُسِكب فوقها من بهارات ومكّسرات 
ومشّهيات ، ومغالطات معززة بعبارة ( عمليات 
رصد استخباراتية) من « اللي ما هلنيش « طبعًا..

رجاء ال تنجرفوا بأنفســــكم لآلخر، وال تســــتخفوا 
بوعــــي النــــاس وتنقــــادوا خلــــف رغبــــات( البطانة 
الجديدة) التي تشترك بها مع الحلفاء المعروفين 
منذ سنوات، الذين ما ارتبط بهم شخص إال وخسر 
وندم ، فال تكونوا آخر الخاســــرين بســــببهم وآخر 
لين وأدوات صدئة لتنفيذ أجندة 

ّ
المتحولين لمغف

ال تمتلك أي قيمة أخالقيــــة، أو أي لحظة تاريخية 
لتحقيقهــــا، فالوقــــت األصلي واالضافــــي لمؤامرات 
وسياسات من هذا النوع قد انتهى، والناس صاروا 

أكثر إدراكًا لكذب وتذاٍك من هذا القبيل..
روا 

ّ
ر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذك

ّ
ومن باب ذك

أنتم فقط ، أما غيركم من السواد األعظم للشعب 
اليمني ،فإن ذاكرتهم ُمصحصحة وخالياها تعمل 
روا أن الزعيم ، الذي لم يقطع 

ّ
بكامل طاقتها، تذك

يومًا راتب أحد، أو يصادر ملكية أحد، أو ينفي أحدًا، 
ب أحدًا، أو يخطف ابن أحد 

ّ
أو يالحق أحــــدًا، أو يعذ

من خصومه، أو يتعدى على ِعرض أحد من خصومه 
، رغــــم نذالتهم ولؤمهم وبشــــاعتهم في أحايين 

كثيرة، إال إنه لم يفعل ، في الوقت الذي كان يمتلك 
فيه كل المقومــــات واإلمكانات ،وهو نفســــه اليوم 
علي عبدالله صالح - يا عزيزي الدكتور - الذي لم 
ر اليوم وال غدًا، حتى بمجّرد عرقلة حركة 

ّ
ولن يفك

ســــيارتك المدرعة فــــي جولة كنتاكــــي أو الجامعة 
وتأخيرك لدقيقة واحدة من حضور اجتماعات « 
ى من كتبة وأعضاء 

ّ
جالل» ، أو» اليدومي» أومن تبق

سكرتارية حميد المتخفين، فكيف به أن ُيخطط 
للقيام بمحاولــــة اغتيالك، اغتيالك الــــذي ليس له 

قيمة ، وال معنى ، وال طائل ، وال مردود ُيذكر.
القضية باختصار تقول: إن وزراء البالط ورؤساء 
الرئيــــس ومعهــــم عتاولــــة المشــــائخ واإلصــــالح 
ى من 

ّ
والجنــــراالت الهاربين والمطروديــــن وما تبق

ة كهذه 
ّ
مطابخ واذيال لهم هنا وهناك، يريدون بزف

أن يخلطوا األوراق ، لكن بنفس غبائهم المعهود 
، مع زيــــادة في إنه قد أضيف له ما يشــــبه ُســــعار 
الكالب وجنون البقر الذي احدثته عملية وطريقة 
الطرد واإلذالل التــــي حدثت لهــــم وتدخلت فيها 
عدالة السماء بسبب الذنوب والكبائر والجرائم التي 
ارتكبوهــــا خالل العقود الماضية ويعلــــم الله إننا ال 

نتشفى بل سبق وأن اعلنا رفضنا لها.
المهــــم هؤالء ومــــا يعانونــــه اليوم من هســــتيريا 
وحاالت صرع ، لسان حالهم ، يقول:» ليش إال إحنا 
«.. لتدفعهم هذه الحماقة من جديد للرمي بهذه 
الورقة من خالل توريط أحد الخلفاء في خوض مثل 
هكذا عمليات استشهادية وهمية ، من تلك األنواع 
والخطط التي كانوا يقومون بها أيام شارع الجامعة 
عام ٢٠١١م حينما كانوا يرشون الضحايا المزيفين 
أمام عدستّي « سهيل « / البسوس و» الجزيرة « / 
هند بنت عتبه .. بمادة الفنتو الحمراء وغيرها ومن 
ُعلب الرنج التي استخدموها لخدمة الكذب وتشكيل 
لوحة الضحايا الجنائزية المطلوبة ..معتقدين أنهم 
سيقلقون مضاجع « صالح « وأركان حزبه ومناصريه 
، ويحركون العالم الذي لم يعد بيده ما يقوم به أو 
طلقت 

ُ
يتحرك وفقه ، فآخر طلقاته (الفشنك ) قد ا

يوم اعالن العقوبات التافهة..
وبناء عليــــه بقدر ما نشــــفق عليكم علــــى الحالة 
المزريــــة التي وصلتــــم لها ، بقدر مــــا نؤكد لكم إن 
هذه بهذلة وبله ما بعده بله ..وإمعان في السقوط 

والتزييف والتعّري.. يا رحمتاااااااه بس..

االثنين:  15 / 12 / 2014م  العدد:  (١٧٣٩)رأي
2313 / صفر / 1436هـ

زاوية حارة

فيصل الصوفي

* فـــي كل المراحـــل والمنعطفـــات 
السياســـية التي شـــهدتها بالدنـــا تدخل 
الصحافـــة علـــى الخـــط الســـاخن وتكون  
الماكينة اإلعالمية الســـيئة حاضرة بقوة 
صحافة (اكذب ثم اكـــذب) في كثير من 
القضايا الســـاخنة المثارة... فيحدث نوع 
من التحالف الضمني وغيـــر المعلن فيما 
بين السياسي المرجف واإلعالمي المجدف 
... أو لنقـــل فيما بيـــن السياســـة الخرقاء 

والصحافة الحمقاء...
* في أحـــوال ومناســـبات شـــبيهة بما 

أشـــرت إليه أعـــاله ، تتشـــكل اتجاهـــات عامة 
وقناعات خاصة لدى األفـــراد المتلقين ممن ال 
يســـبرون غـــور المعلومات التـــي تصلهم عبر 
الصحيفة أو الخطبة أو بالتأثير المباشـــر وغير 
المباشر أو بالتأثر بأفراد قريبين وذوي ميوالت 
وقناعات سياسية وينفذون مهامًا دعائية أشبه 
ما تكون بالطابور الخامس من السيئين والخبثاء 

!!
* غالبًا ما يكون « المرســـل « هـــي جماعة أو 
حـــزب أو لقاء وفق تحالف مصلحي وقتي أشـــبه 
(الصفقة) التي يتقاســـمون  فيها (الكعكة)  بـ
وعائداتها الربحيـــة ، حتى لو لـــم يجمعهم أو 
يوحد بينهم إال هدف نفعي بحت وأناني كهذا ، 
ولكن هم على قناعة بجدوى توظيف الوسيلة 

اإلعالمية والصحفية في هذا االتجاه البراجماتي 
المّحور وإقحام الصحافـــة الدعائية والعدائية 
في مهام مشـــابهة تـــرّوج لإلشـــاعات وتمّهد 
لتجاوزات قادمة .. كما تزّيـــف وعي الجمهور 
وتعتدي علـــى الرأي العـــام في الحصـــول على 
معلومات مجـــردة وحياديـــة ، ولدينـــا نماذج 

متوافرة ومعروفة لكل حصيف.
* هناك من يحلو له أن يكذب على نفســـه أو 
يخادعها .. فيقع في تبسيط  األمور ويستبعد 
أن يكون هـــذا التحالـــف النفعي علـــى قدر من 
الدهاء أو قل الخبث والتكالب االســـتهدافي في 
مجـــال المرحلة الراهنة وهـــو يفعل ذلك ال عن 
ارتجال أو مصادفة غير مرتب لها ، بل عن وعي 

وقصدي مباشرين ومدروسين تمامًا.
* ولدينا شـــواهد عـــدة وإثباتـــات التجارب 
والمراحـــل واأليام تؤكـــد قصـــور اآلخرين في 
تقديـــر خصومهـــم المعارضيـــن ، وافتراض 
التزامهم بقدر من اللياقة أو االخالق السياسية.

ليست «فرقعة».. 
إنها تهمة خطيرة

صالح أحمد العجيلي
علي عمر الصيعري

    صحافة 
عدائية ..!!

من يوقف 
هذا الطائش 
عند حده ؟!

عبدالكريم المدي

يوم االثنيــــن الماضي أرســــل رئيــــس الكتلــــة النيابيــــة للحزب 
االشــــتراكي محمد القباطي، ســــهامه جهة مــــن وصفهم «رموز 
النظام السابق»، ووجه تهمة خطيرة للغاية إلى شخص الزعيم 
علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي، رئيس الجمهورية 
السابق.. ولو صحت التهمة فإن هذا األخير يستحق عليها أقسى 
العقوبات القانونية، وإن لم تصح فيستحق االعتذار ورد االعتبار 
على األقل، ولذلك يجب على الكتلة النيابية للمؤتمر، وعلى رئيس 
المؤتمر، وعلى الدائرة القانونية في األمانة العامة للمؤتمر، عدم 
التعامل مع تلك التهمة الخطيرة بوصفها»فرقعة»، أو كالم عابر 

لنائب اشتراكي نزق..
 لقد زعم ذلك النائب إن الدســــتور منحه الحق فــــي إبداء اآلراء 
وطرح القضايا، دون رهبة.. بينما الدستور يقرر في المادة ٨١ 
أن ال يؤاخذ عضو مجلس النواب بسبب الوقائع التي يطلع عليها، 
أو ُيطلع عليها المجلس، أو األحكام واآلراء التي يبديها في عمله 
في المجلس، أو لجانه، أو بســــبب التصويت في الجلســــات العلنية 
أو السرية.. وفي المادة الدستورية نفسها ينص بأنه « ال يطبق 
هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب».. والنائب 
االشــــتراكي القباطي سب وقذف وافترى وشــــهر، واتهم رئيس 
حزب، ورئيس جمهورية سابق، بمحاولة اغتيال أمين عام الحزب 

االشتراكي.. وفي هذه، ليس أمام المؤتمر
 سوى خيارين: إما أن يفرض على ذلك النائب االشتراكي المدعي 
تقديم األدلة على تلك االتهامات الخطيــــرة، وإما رفع الحصانة 
النيابيــــة عنه لكي تتــــم مقاضاتــــه.. فأعراض النــــاس ودماؤهم 
محرمة، ومن غير المقبول أن يوجه مدٍع تهما خطيرة لشخص 

بذاته، ثم يسكت عنه.
لقد وقــــف النائب االشــــتراكي محمد صالح علــــي القباطي، أمام 
مجلــــس النــــواب، يتحدث عــــن «مخطــــط» الغتيــــال أمين عام 
حزبه، ويزعــــم أن المخطط يقــــف خلفه رموز النظام الســــابق، 
وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق، رئيس حزب المؤتمر، 
الزعيم علي عبدالله صالح.. واعتبر النائب االشتراكي حديثه ذاك 
«بالغًا» للحكومة ومجلس النواب، والنائب العام، كما زعم أن ذلك 
المخطط تم اكتشافه بعد حصوله على أدلة دامغة، ومعلومات 
اســــتخباراتية، دقيقة، وذات مصداقية.. ومــــا دام األمر كذلك، 
فعلى ذلك النائب تقديم تلك األدلة، وهذا أمر هين وسهل بالنسبة 
له، ألنه زعم أنها متوافرة لديه، وإن لم يفعل فعليه القبول بحق 

المجني عليه في مقاضاته.
عندما طالــــب رئيس الكتلــــة النيابية للمؤتمر الشــــعبي، برفع 
الحصانة عن النائب االشــــتراكي المدعي القباطي، لجأ هذا األخير 
وبعض قيادات حزبه، إلى كالم القصد منه إحراج المؤتمر، فقالوا: 
المؤتمر ال يقبــــل حصانة إال إذا كانت له، لذلــــك يريد رفعها عن 
نائب اشــــتراكي. هــــذا كالم ينبغــــي أن ال يحرجنا.. كمــــا ال ينبغي 
القبــــول بمغالطــــات وحيل النائــــب القباطي للتهــــرب من فريته 
الكبيرة، عندما يتمسكن ويقول: أنا أصبحت متهمًا أمام مجلس 
النواب، والمجلس صار خصمًا لي، والمجلس صار طرفًا ضد الحزب 
االشتراكي.. فنحن أمام نائب قام بدور المدعي، وأدعى امتالكه 
أدلة اســــتخباراتية دامغة، وســــجل على المال تهمًا وقذفًا وسبًا 
علنيًا لشــــخص رئيس المؤتمــــر، فعليه أن يتحمــــل نتائج كيده 

وحقده وتطرفه.

هذه حقيقة محاولة اغتيال الدكتور ياسين..!

يومًا عن يوم تتكشـــف لنـــا حقائق مخيفة عن افعال شـــاب 
طائش، والـــده رئيس انتهـــت صالحيته في حكـــم اليمن في 
فبراير ٢٠١٤م، قرأ ذات يوم في موقع.. ما أن بإمكان رئيٍس 
ما أن يوطد حكمه  في بلده إذا ما امتلك سيطرة على اإلعالم، 
فذهب ببالهة إلى إغواء والده بهـــذه المقولة التي لم يتمعن 
فيهـــا جيدًا ولم يعـــرف أنها ســـالح ذو حديـــن.. وأطلق يده 
في المال العام ليؤســـس- على حد جهله- مواقـــع إلكترونية 
تجاوز عددها ١٥ موقعًا، واستقطب بمال الشعب عددًا من 
اإلعالميين المعروفين ببيع ذممهم في المزاد السياسي على 
حساب شعبهم ونبل الرسالة اإلعالمية.. كما ذهب بعيدًا لشراء 
ذمم هؤالء  «العلوج» الجاحدين بوطنهم.. ومن دون أن يدري 
أو ال يريد أن يدري أنه ال يدري، أن تصرفاته هذه لم تجر على 
والده سوى غضب الشـــعب الذي يتبلور شيئًا فشيئًا ليتفجر 
في وجه ذلك الوالد الذي اســـتلذ نوم النهار واعتمد على ابنه 
الطائش.. ومن ناحية أخرى جّرت هذه المواقع بتســـريباتها 
البلهاء مواقف غضب من قبل المانحين والداعمين لليمن لهول 
ما اقترفه هذا الشـــاب من نهب ألموالهـــم التى خصوها اليمن 
النتشالها من حافة هاوية الضياع واإلفالس الخلقي المؤدي إلى 

التناحر الداخلي والصوملة.
فبعد فضيحة نهب المساعدة السعوديةـ ـ مطلع هذا العامـ ـ 
صصت لمساعدة الفقراء 

ُ
والمقدرة بـ ٤٥٠مليون دوالر والتي خ

وذوي الدخل المحـــدود في رمضان الماضـــي واضطرار والده 
لنكران استالم هذه المساعدة واعترافه بذلك تحت ضغوط 
الســـفير األمريكي وســـخط المملكة ،أوقع والده في فضيحة 
أخرى تجسدت في التصرف في أموال صندوق المبعدين عن 
وظائفهم العســـكرية والمدنية من أبناء الجنوب والمقدرة بـ 
٢٥٠مليون دوالر مساعدة من دولة « قطر « استلم الخمسين 
مليونًا منها هذا الشاب نقدًا وسحب بعد ذلك منها مائة مليون 
من البنك تحت مبررات واهيـــة.. في الوقت الذي يتضور فيه 
أبناء الجنوب جوعًا ويغلون غضبًا من هذا الشاب ومن غرفته 
الجانبية التي يكدس فيها أموال الشـــعب والتي كشفت عنها 

مؤخرًا مجلة « فورين بوليسي « األمريكية..
واليـــوم كشـــف  «البنـــك الدولي « عـــن فضيحة أخـــرى كان 
على وشـــك اإلقدام عليها من قبل هذا الشاب الجاهل، وذلك 
برفضه التصديق على طلب الوالد الرئيس « طبع » ( ٢٠مليار 
ريال يمني ) من دون غطاء رصيد الذهـــب الذي افلس البنك 
المركزي.. هذه الخطوة التي خطط لها هذا الشاب واقنع بها 
والده ما هي إال تغطية لألموال التي أقدم على نهبها أو التصرف 
بها بعد أن افتضح أمره دون مباالة من أن هذه الطباعة غير 
القانونية ستتسبب بانهيار االقتصاد الوطني , وضعف العملة 

الوطنية وزيادة نسبة التضخم.
والســـؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم وليس غدًا يقول : 
من يوقف هذا الشاب الطائش عن السحب من الخزينة العامة  
ات وتمويل صحف  الذي  ســـخر المـــال العام في شـــراء الـــوالء
ومواقع الكترونية لترويج االشـــاعات بغرض التمديد لوالده 
الرئيس ولم ولـــن ينفعه ال هذا الكوم مـــن  الصحف والمواقع 
اإللكترونية، وال  صيـــادو الجوائز التي يصرفها لهم بالماليين 

ابنه الشاب الطائش.

كان الطبيعي بعد محطـــة ٢٠١١م ارتكاز النقد 
على تموضع االخوان ربطـــًا بأفعالهم والقاعدة في 

الواقع وبتفعيل الواقع. 
ومع مرور الزمن كان الطبيعـــي تركيز النقد على 
حكومة الوفاق ربطـــًا بتموضع االخـــوان، وبالمقابل 
فاالتجاه واالصطفاف اآلخر ظل في ارتكاز وتركيز 

حمالته باتجاه الرئيس السابق. 
كل ذلك جعل الرئيس التوافقي المنتخب بعيدًا من 
النقد والحمالت السياسية واإلعالمية وكان مايصيبه 

مجرد شظايا ال أثر لها وال تأثير. 
من العيب أن يقال أو يصدق القول بأن الرئيس عبد 
ربه منصور هادي ال عالقة له والبد في إنهاء تموضع 
االخوان والبديل كتموضع للحوثـــي ألن األمر لو كان 
كذلك فإنه ال يصلح ألداء دور رئيس وال يمكن البقاء 

لشهر في أداء هذا الدور.
االنتقال من حكومة وفاق ومحاصصة إلى حكومة 
ات عينها الرئيس نفسه تضعه في المسؤولية  كفاء
المباشــــرة، ومــــن ناحيــــة أهــــم فتمديــــد الفتــــرة 
االنتقالية بدون ســــقف محدد، يظل يفرض األمر 
الواقع لبديل الحوثي ليحكم كما أكد د.عبدالكريم 
االرياني ولكن يقدر من تموضــــع االخوان كحكام 
في التموضع الذي سبقه حين يشارك الرئيس في 
هذه الحملة، كما د.االرياني ضد تموضع انصارالله 
فإننــــا ال ندافع عن هــــذا التموضع وال نتمســــك به 
ولكننا نطلب من د.االرياني أو من الرئيس بديًال في 
الواقع وللواقــــع حتى ال يفرض وضع داعش بديًال 

كما في العراق. 
لـــم يعـــد مـــن بدائـــل لتموضـــع انصاراللـــه غيـــر 

بديل»داعـــش»أو مجلس وحكم عســـكري أو بديل 
االنتخابات، وبالتالي على كل من يتعامل بمسؤولية 
حقيقية تجاه الواقع أن يكون واضحًا في بديل يقدمه 

أو بديل يريده طرحه.
ليس اكتشافًا وال اختراعًا أن يتحدث د.االرياني عن 
حركة سياسية تريد فرض أهدافها بالقوة فهذا هو 
وضع اليمـــن  منذ حروب المناطق الوســـطى، ولعلنا 
نذكره بعنـــوان افتتاحيـــة لـ»الميثـــاق» بقلمه «من 
براميل التشـــطير إلى أوكار التكفير» ولكن أين هو 
البديل السياســـي المدني وذلك ما يعني د.االرياني أو 

الرئيس تقديمه للواقع. 
األطـــراف السياســـية التـــي تطـــرح بديـــل الدولة 
والجيش تعرف كبداهة أن محصلة األفعال والتفعيل 
تجعل هذا البديل لم يعد قائما أو لم يعد قادرًا إال إذا 
تراجعنا إلى فترة انتقالية جديدة تكون آلية الحكم 

خاللها هي آلية الجيش ولنتحول إلى حكم عســـكري 
انتقالي على طريقة مصر بعد ٢٠١١م أو ٢٠١٤م. 
بدون هذا فإن على األحزاب وحتى األثقال السياسية 
كما د.االرياني أو بيت االحمر أن توظف أدوارها لحد 
أدنى من التوافقات وأن تكف عن هذا العزف النشاز 
عن دور الدولة، فكيف لمن قصقص أجنحة طير أن 

يطلب منه أن يطير؟ 
األرجـــح أن أميـــركا ودوًال خليجيـــة تريـــد تحويل 
اليمن إلى ســـاحة إرهاب وحرب ضد اإلرهاب، وكأن 
كل الضغوط الممارســـة إنما هي إلعادة التوازن في 

اليمن لصالح القاعدة. 
الذي يؤكد هذا أن األحزاب واالثقال السياسية التي 

تطالب بالدولة المدنية كأنما التريد مجرد الســـماع 
لكلمة»انتخابات»وكأن كل مايراد من هذه الضغوط 
هو فـــرض أو تموضع  للقاعـــدة أو»داعش»في واقع 
اليمن.. وخوفي أن يصدق الرئيس نظريات وتنظيرًا 

ال واقعية فيه وال عالقة بواقع اليمن. 
مجلس عسكري أو حكم عســـكري لفترة انتقالية 
وبسقف يحدد بكل مســـاوئه يظل أفضل من بدائل 
القاعدة أو داعش.. والمفتـــرض من مثل د.االرياني 
أن يســـاعد الرئيس إليصـــال الواقع إلـــى انتخابات أو 
يطرح عليه مفاضلة البدائـــل بدون مخادعة ببديل 
الدولة الذي لن يعود إال من خـــالل أحد خيارين هما 

االنتخابات أو مجلس وحكم عسكري.

بديل الدولة إما في انتخابات أو حكم عسكري

مطهر االشموري


