
الكتابة كالعش���ق.. كالع���زف على الع���ود.. ونظم 
الش���عر يحس بها الكاتب فتدخل جس���ده وتسكن 
اعماقه وتأس���ر لبه وعقل���ه وتجري ف���ى دمه نهرًا 
التنضب فيه الكلمات .. والكاتب مس���ئول مسئولية 
ة قناديل الفرح فيه  ادبية عن تجميل العال���م وإضاء
ليجعل من مس���احة الحب للناس والوط���ن اكبر من 
مس���احة االوراق والصحف .. وحي���ن يتوقف الكاتب 
عن العزف على الحروف وتطريز الكلمات.. يتخيل 
الجالس���ون عل���ى مقاع���د المتفرجي���ن ان الجياد قد 
خس���رت الس���باق.. ألنهم ال يعرفون هم���وم الخيل 

ومعاني الصهيل وسمفونية الركض.. 
 الكتابة رسالة سماوية سامية ونافذة عتيقة نطل 
منها على ش���اطئ جميل رماله من لؤلؤ وأمواجه من 
مياه زرقاء صافية طورًا ومتالطمة طورًا آخر تفوح 
منه رائحة العنبر والليل والفج���ر.. الكتابة ناموس.. 
وألوان طيف.. ودم.. وع���رق.. وحزن.. وفرح.. قبل 
وبعد والدة الكلمة ..وللكتابة معاٍن كبيرة ودالالت 
التتس���ع الصفحات لحمله���ا فحمله���ا الكاتب فكان 

عنيدًا جسورًا..
سألني ذات يوم احد الزمالء الطيبين .. لماذا التكون 
الكلمة التى تخرج من افواه اقالمكم خالية من الصدق 
حينًا وبعيدة عن الواقع حين���ًا آخر، وهذه الطلقات 
تأتي من الكثير من زمالئكم اال من رحم ربي .. فكم 
ق���د وقف الناس حائري���ن امام مقالة س���مجة لكاتٍب 
ما يش���طح بأفكاره فى التطبي���ل والتزمير والمدح 
بطريق���ة مق���ززة جدًا تس���قط صاحبها م���ن عيون 
الناس .. وكم م���ن خبر كاذب صنع���ه صحفي واثار 
به المجتمع واساء للجميع .. وبعد برهة يأتي النفي 
القاطع لما كتب جملة وتفصياًل.. أهكذا االمانة التى 

حملها الكاتب ام انها السخافة؟..
 ** مصيبتنا ياصاح ه���ي أن كّتابنا ممن اتيح لهم 
امتطاء ظهر صحيفة س���يارة او كتب مقااًل أو خبرًا 
في موقع م���ا او مجلة او صفحة اعالمي���ة او فى ركن 
بريد الق���راء تخيل نفس���ه »قيس« الذائ���ب فى حب 

ليلى، والمنقذ للبشر من الوقوع فى المعصية، وظهر 
بالتنظير كهيكل في بالط الصحافة او المازني او طه 
حسين في الكتابة.. واوهم نفسه بأنه لواله لما كانت 
مبيعات وحضور هذه الصحيف���ة او تلك وما ارتقت 
إال بخزعبالته وخربش���اته التي التؤدي وال تجلب اال 

البالء للناس اجمعين.. 
كثر فى ايامنا ه���ذه التزوير للحقيق���ة وادعاء من 
ليس له���م عالق���ة بالكلم���ة والكتابة، انه���م كتاب 
وصحفيون واعالميون كبار حتى البسيط من اليجيد 
ة والكتاب���ة اعالميي الدكك وصحفيي المقاهي  القراء
وكت���اب الكتاتيب وهم اليمتلكون ابس���ط مقومات 
الكتابة والصحاف���ة وال الموهبة فى صياغة الخبر وال 
المقال بل انهم كانوا مناضلي���ن وثوريين وعندهم 
القدرة عل���ى الك���ذب والتحليل للقضايا السياس���ية 
وعندهم القدرة على زغزغة عقول الفتيان وجرهم 
الرتكاب األخطاء والمصائب التي يعف عن ارتكابها او 
فعلها العقال وهم الذين يجعلون من مساحة الحزن 
اكبر من مس���احة الفرح للوطن المثخ���ن بجراحهم 

وبالواهم .. ليعلَم االدعياء ان الكتابة قنديل فرح.

المؤتمر.. ومواجهة التآمر على المستقبل
محاوالت الغدر بالوطن ل���م تقف عند حدود معينة، 
بل وصلت الى المحاولة البائس���ة في التأثير على الوحدة 
الوطنية والس���عي غير المس���بوق الى استخدام وسائل 
فاجرة للنيل من وحدة الجس���د الواحد والموحد، وكأن 
بعض العناصر الحاقدة لم تكن م���ن تراب هذا الوطن 
أو أنه���ا لم تعرف في حياتها غي���ر التحقير والتصغير 
وترفض الش���موخ والق���وة وتقبل باالذالل واالنكس���ار، 
وهذه النفسية المريضة تشكل خطرًا على وحدة األرض 
واالنسان والدولة اليمنية الواحدة، ليس بسبب قدراتها 
الخارقة الذاتية، بل إن الخط���ر يكمن في أن مثل هذه 
العناصر بسبب مرضها تضع نفسها تحت تصرف أعداء 
اليمن الواحد والموحد، ونتيجة لذلك يس���تطيع العدو 
أن يجع���ل منها أدوات تحق���ق رغباته وتنف���ذ أهدافه 
وتخدم مصالحه وتقدس الوالء الشيطاني وترفض الوالء 

الوطني.
إن دراس���ة الفكر السياس���ي اليمني القديم والمعاصر تعط���ي أهمية بالغة 
للتنشئة الوطنية القائمة على تعميق مفهوم الوالء الوطني المقدس ورفض 
التبعية واالنحطاط، والتركيز على االعتزاز بالتاريخ الحضاري االنس���اني في 
اليمن الواحد، وقد ظل اليمن منذ آالف السنين يعتز بإرثه الحضاري واالنساني 
الذين س���جل فيه اليمنيون األحرار أنصع صفحات المجد واأللق اليماني الذي 
تتفاخر به أجيال اليمن الواحد والموح���د وتتدارس معطيات المجد وتعمل 
على تحديثه، إاّل أن التنش���ئة الوطنية على قيم الوالء الوطني قد تعرضت في 
المراحل التي ظهر فيها االستعمار للتهديد والوعيد وتعرضت العناصر التي 
تلتزم بقيم ال���والء الوطني الى حرب ضروس أدت الى تش���ريد العديد منهم، 
األمر الذي أحدث فراغًا وفتح المجال أمام القوى الطامعة في فرض الهيمنة 

على قدسية التراب اليمني.
إن الممارس���ات التي عانى منها أحرار اليمن كانت واحدة من أعظم وسائل 
قوى العدوان على الس���يادة اليمنية، وكانت سياس���ة »فّرق تسد« تسري في 
اتجاهات متعددة به���دف أن يبلغ أثرها كل المكونات البش���رية والجغرافية 
للدولة اليمنية الواحدة لكي تجعل منها كنتونات معزولة عن بعضها البعض، 

وقد استغلت القوى االس���تعمارية حالة الخوف التي 
كان���ت تظهر لدى بع���ض القوى التقلي���دي فدفعت 
القوى االستعمارية باتجاه تعميقها لمزيد من العزلة 
وتولي���د الكراهية ضد بعضها البع���ض، بل إن القوى 
االستعمارية جعلت من بعض القوى التقليدية أداة 
لخدمة أهدافه���ا االس���تراتيجية دون أن تدرك تلك 

القوى التقليدية ذلك أو تعي خطورته.
ولئ���ن كان أحرار اليمن ق���د تمكنوا بق���وة صبرهم 
وشدة بأس���هم وقدرتهم على التحمل والمعاناة من 
مواجه���ة كل ذل���ك، ف���إن االرادة الكلية ألبن���اء اليمن 
الواحد أعظ���م وأنبل من أي تهديد ق���ادم مهما كان 
حجم���ه أو تعددت وس���ائله الفاج���رة، وعل���ى الذين 
يراهنون على تفكي���ك الوحدة الوطنية أن يدركوا أن 
قوة االرادة التي تنطلق من الخير والسالم واالنسانية 
ال يمكن تفكيكها أو اضعافها مهما ظهرت في الساحة من عناصر الغدر التي 
منا تاريخ الفكر 

َّ
تسير في اتجاه تحقيق أهداف التمزق والتش���رذم.. وقد عل

االستراتيجي لإلرادة اليمنية أن قدسية الوالء الوطني تظل ساكنة في قلب كل 
ات والتضليل  من أصله من تراب اليمن الطاهرة مهما كانت الظروف واالغراء
والتهديد والوعيد، وعندما يشتد األمر ويزداد الخطر على الوحدة الوطنية 
فإن النقطة الس���اكنة في قلوب من أصله���م من تراب اليم���ن تتحرك وتثور 
كالبركان العظيم وتنطلق باتجاه حماية السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة 

األرض واالنسان والدولة اليمنية الواحدة.
إن ما نشير إليه من ثبات لقيم الوالء الوطني في قلوب العظماء وأولي العزم 
من الرجال وأصحاب البأس الشديد ليس من وحي الخيال على االطالق بل من 
واقع الحال ودراسة تاريخ الحياة السياسية ومعرفة نبل الوفاء وقوة االنتماء 
واالس���تعداد المطلق للتضحية من أجل قدسية السيادة اليمنية التي قدمها 
اليمنيون كنموذج في مدارس الفكر االستراتيجي التي باتت مرجعًا متجددًا 
لكل قيم الوفاء والفداء ومضرب المثل لدى منظري الفكر االستراتيجي والقادة 
العظماء في العالم الذين يضربون المثل بقوة إرادة االنسان اليمني الذي تحدى 
الصعاب وأالن الحديد وطوع الجبال وكّيف الظروف الطبيعية شديدة الوعورة 

إلرادته الحرة والمستقلة.
إن المحاوالت البائسة الهادفة تفكيك الوحدة الوطنية تعبر عن حالة البؤس 
والشقاء التي بلغها أعداء االرادة اليمنية الحرة، كما أنها تدلل على حجم الحقد 
الذي سيطر على تلك القوى التي جعلت من نفسها عدوًا للشعب اليمني، علمًا 
بأنه ليس ف���ي صالحها معاداة الش���عب اليمني أو محاوالت التدخل في ش���أنه 
الداخلي، كما أظهرت تلك القوى أنها تعاني من حالة مرضية وتريد أن تعمم 
مرضها على األرض واالنسان والدولة اليمنية الواحدة والموحدة إلشفاء غليلها 
من الحقد على تاريخ اليمن العظيم الذي مأل الدنيا س���المًا وتس���امحًا وعداًل 

ووفاء واخالقًا وكرمًا ال مثيل له.
إن ما يحتاجه اليمن الواحد والموحد هو المزيد من الحفاظ على وحدته وأمنه 
واس���تقراره والكف عن الدفع بمشاريع التش���ظي واالنقسام، وعلى اليمنيين 
كافة أن يدركوا أن القوى االس���تعمارية عندما تفش���ل في تنفيذ ما تريد في 
مرحلة معين���ة وتصل الى القناعة بالفش���ل فإنها تؤجل تحقي���ق أهدافها الى 
المراحل القادمة لعلها تجد ظروفًا أخرى أكثر خدمة لتحقيق أهدافها وتسعى 
إلى وضع الس���م في العس���ل من خالل الدفع بصيغ لبناء المس���تقبل تحمل في 
ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب الش���ديد، ومن أج���ل ذلك نؤكد الحرص 
المطلق ونحن في مرحلة بناء دستور جديد على دراسة مسودة الدستور لكي 
ال يتضمن نصوصًا تحمل مش���اريع التشطير والتقس���يم التي فشل العدو في 

فرضها على اليمنيين.
إن الواجب المقدس اليوم هو الوقوف أمام نصوص مسودة الدستور ليتدارك 
الجميع أننا أمام مؤامرة خطيرة تؤسس لصراعات قادمة.. ويكفي أن أقول لكم 
إن الدساتير هي خطة استراتيجية تضع المبادئ األساسية للدولة وال تحتاج 
إلى االعداد الكبيرة من الصفحات، فأغلب الدساتير ال يتجاوز عدد صفحاتها 
المائة صفحة، وعندما نقول إننا اليوم أمام مؤامرة خطيرة فإنه يكفي أن أقول 
ألصحاب العقول المس���تنيرة انظروا فقط إلى حجم مسودة الدستور الجديد 
وستقفون أمام جوهر الحقيقة ليتحمل الجميع مسئولياته تجاه الخطر الذي 
تحمله هذه الوثيقة التي تؤسس وتشرعن للصراعات وإثارة الفتن وفتح باب 
الثارات، ولذلك الكل مدعو للمناقشة والتحليل وإبداء الرأي الذي يجنب اليمن 
الواحد والموحد خطر المستقبل.. ومن أجل الوصول إلى دستور يصون الكرامة 

اإلنسانية ويحمي اإلرادة اليمنية الواحدة والموحدة بإذن الله.

> اللعب في المستنقعات واألوحال أهون من 
اللعب بالدماء والمستقبل وأمن واستقرار البالد 
والش���عب.. فأمثال هؤالء ال يمك���ن أن يزرعوا 
االبتس���امة أو يجعل���وا أحالم الش���باب تزهر أو 
ينتظر منهم مس���تقباًل جمياًل ووطنًا وشعبًا 
سعيدًا.. ببساطة أمثال هؤالء ليس بمقدورهم 
إالَّ تحويل اليمن الى مستنقع أو ساحة القتتال 
جنون���ي، مهم���ا رفع���وا م���ن ش���عارات براقة 
وخادعة إال أن األيام كش���فت عن أنه ال عالقة 
لهم بهذه المس���ميات المدغدغ���ة لعواطف 

البسطاء من الناس.
باألم���س كان علي س���الم البيض يم���أل الدنيا 
ضجيجًا وهو يردد شعارات تقدمية وحضارية 
ويتغنى بالبروليتاريا والعمال والفالحين.. وفي 
األخير سقطت تلك الشعارات في االنتخابات 
البرلمانية في ابريل 1993م عندما لم يمنح 

الشعب اليمني أصواته لالشتراكي.
وتتص���در الي���وم ش���عارات الرئي���س هادي 
-المنتهي���ة ش���رعيته- عندما يبيع للش���عب 
أوهامًا بش���عارات كاذبة ويتحدث عن الدولة 
االتحادي���ة وتوزي���ع الث���روة في الوق���ت الذي 
أصبحت المليشيات هي التي تحكم البالد، بعد 

أن دمر الجيش واألمن واسقط هيبة الدولة..
فخالل سنوات حكم الرئيس هادي لليمن لم 
يتقدم الوطن خطوة وتحولت الفترة االنتقالية 
الى أبشع جريمة فساد في تاريخ اليمن اجتاح 

كل شيء في حياة اليمنيين.
القائد الذي ك���رس حكم���ه ألداء دور نيرون 

في البالد، يش���عل الحرائق.. ف���ي األرض.. في 
أكباد األمه���ات والفتيات.. وأعين األطفال.. ال 
يس���تيقظ إال على بركة دماء لضحايا من جنود 

أو مواطنين أبرياء.
لقد س���قط في عهد الرئيس عشرات اآلالف 
من الشهداء ومئات اآلالف من الجرحى.. وصار 
أغلب أطفال اليم���ن أيتام.. وذهب���ت الخزينة 
العامة والمساعدات والمنح الى الثقب األسود.. 
فعن أي���ة أقالي���م أو عدالة في توزي���ع الثروة 
والسلطة أو مواطنة متساوية.. أو دولة يسودها 
النظام والقانون.. وإذا كان الرئيس هادي يبيع 
هذه األوهام في اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة 
على تنفيذ مخرج���ات الحوار.. فعن أية أقاليم 
ودولة اتحادي���ة يتحدث إذا كان ال يس���تطيع 
كرئيس جمهورية أن يحمي حياة مدير مكتب 

رئاسة الجمهورية الذي تعرض لالختطاف..
الش���ارع اليمن���ي يع���رف تمام���ًا أن الرئي���س 
مش���غول مع نجله بتجفيف مؤسس���ات الدولة 
من المال العام.. لي���س بهدف التوزيع العادل 
لهذه الثروة بي���ن المحافظات وأبنائها الفقراء 
وإنما لألرصدة الخاصة، من الصعب أن يصدق 
الرئيس وهو الذي أوقف كل مش���اريع التنمية 
في البالد ويحرم المواطن البسيط من المدرسة 
والطريق ومش���روع المياه منذ ثالث سنوات، 
ومع ذل���ك تطل���ق الوع���ود الس���رابية لتوهم 

الشعب.
 اس���تيقظ أيها الرئيس المنتهي الش���رعية 

قبل فوات األوان.
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زاوية حارة

فيصل الصوفي

منذ نحو ثالثة أعوام وتحديدًا منذ االنقالب 
عل���ى الش���رعية الدس���تورية مطل���ع الع���ام 
2011م، ابتلي���ت اليم���ن بحكومتي���ن األولى 
عرفت باس���م )الوف���اق الوطني( التي رأس���ها 
ات(  محمد سالم باسندوة، والثانية باسم )الكفاء
التي يرأس���ها المهندس خالد محفوظ بحاح .. 
ابتلينا بحكومتي���ن األولى تعلمن���ا منها البكاء، 
والثانية نتعلم منها كم���ا يبدو الكذب.. األولى 
كان رئيسها الذي ترك كرسيه وهرب يبكي في 
كل مناسبة، وقد شاهدناه في أكثر من مناسبة 
ه  حتى أمام البرلمان وه���و يبكي ويقول أن بكاء

من أجل الوطن، وهو الذي أوصل الوط���ن المنحوس إلى حافة الهاوية .. 
وبدأنا فترة هذه الحكومة التي استمرت في البكاء قرابة الثالثة أعوام، 
ات البحاحية  وكان فيها الفساد المس���تمر حتى في عهد حكومة الكفاء
هو العنوان الرئيس���ي إلى جانب عناوين االنفالت األمني وبداية االنهيار 
االقتصادي وتوقف عجلة التنمية نهائيًا .. وقد كتبنا في أكثر من مقال 
حول حكومة باسندوة وطالبنا برحيلها حتى جاءت المليشيات المسلحة 
التابعة )النص���ار الله( وارغمتها عل���ى الرحيل لتصع���د الدنيا بحثًا عن 
حكومة جديدة ورئيس جديد لها حتى بعد ان فشلت القيادة في تحقيق 
هذا المطلب تدخلت المليش���يات بعد دخولها العاصمة صنعاء وجاءت 
ات( وهي بعيدة كل البعد  بحكومة اطلقت على نفسها تس���مية )الكفاء
عن هذه التس���مية .. وبدأت مرحل���ة الكذب عل���ى المواطنين والوطن 
ب���دءًا بالبرنامج الذي قدمته لنيل الثقة م���ن البرلمان وصواًل لعجزها عن 
اعداد الموازنة المالية الجديدة للدولة، ناهيك عن عجزها أمام االنفالت 
األمني الذي اتسعت رقعته وصرنا نسمع عن االعمال اإلرهابية كل يوم، 
وكأننا نعيش في غابة موحش���ة ولي���س في دولة كانت قب���ل نحو ثالثة 

أعوام فق���ط تعيش في أمن واس���تقرار 
وكانت حياة المواطني���ن فيها قد بدأت 
تتحس���ن إلى جانب وجود الخدمات التي 
في غضون هذه األعوام الثالثة انهارت 
لتؤك���د بأننا في دول���ة قد انه���ارت، ولم 
يبق س���وى اس���مها رغم الدع���م الكبير 
الذي تلقته من ال���دول المانحة والراعية 
للمبادرة الخليجي���ة التي كانت هي بداية 
األزمة والحديث حول ذلك كبير ال مجال 
امامي لتناوله في هذه المقالة .. اقول كل 

شيء منهار.
حكومة البحاح لم تجد أمامها كما يبدو سوى ممارسة الكذب واالدعاء 
بأنها ستعيد األمور إلى نصابها الطبيعي، ولعل الذي تابع نشاط حكومة 
البحاح أثناء زيارتها األولى خارج صنعاء إلى عدن مؤخرًا سيدرك ان حجم 
النش���اط ألعضاء الحكومة قد بين انها تكذب )السوس يأكلها(.. وعند 
ع���ودة الحكومة واعضائها إلى العاصمة صنعاء بع���د أن انفقت أكثر من 
نصف مليار ريال في غضون أسبوع في عدن بدأت مسلسل االنفجارات 

االرهابية في صنعاء وبعض المحافظات.
انفجارات حصدت في أس���بوع واح���د- وهو األس���بوع األول من العام 
الجديد 2015م- العشرات من القتلى ومئات الجرحى.. والحكومة عاجزة 
عن فعل أي ش���يء اكتفت باالدانات، كما اكتفت بالصمت إزاء ما وعدت 
المواطنين به من تحسين مس���تواهم المعيشي الذي بدأت الفجوة فيه 
تتسع.. الكذب بدأ عملية مراحل وال نعلم كيف ستكون النهاية .. ويكفي 
النزول إلى الش���ارع في كافة انحاء الوطن إلدراك ه���ذه الحقيقة المؤلمة 
ها  ات البحاحية ال تس���تطيع عمل شيء ازاء التي اعتقد أن حكومة الكفاء

سوى الكذب وما يتبع ذلك من نتائج وخيمة.

إخوان صفا 
و خالن وفاء

علي عمر الصيعري

مسودة
 دستور الغفلة

د.علي مطهر العثربي

في اليوم األول من هذا الشهر، غدر تنظيم القاعدة ومسلحو 
حزب اإلصالح، المعسكرون معًا في »السحيل ونخال« بمأرب، 
غدروا بكتيبة عس���كرية تتبع الل���واء 62 احتياط، كانت في 
طريق عودتها إلى صنعاء بعد أداء مهمة نوعية في مواجهة 
إرهابيين بمحافظة شبوة، وقتلوا واحتجزوا عشرات الضباط 

والجنود، واستولوا على كل أسلحة الكتيبة.
في بداي���ة األم���ر أنكر ح���زب اإلص���الح عالقت���ه بالعدوان 
واالستيالء على األسلحة، وزعم أن«قبائل مأرب« هي التي قامت 
بذلك، ألن الكتيبة كانت تعتزم تس���ليم أسلحتها للحوثيين،  
لكن تنظيم القاعدة خرج ي���وم 3 يناير يعلن تبنيه الهجوم 
على الكتيبة، وأن مسلحي حزب اإلصالح، شاركوه في الهجوم 
عليها، وأنهم جميعًا »غنموا« أس���لحتها، ولم يذكر مسلحي 
اإلصالح باالس���م، بل وصفهم حس���ب ما يصفون أنفسهم، أو 
حس���ب وصف حزبهم لهم، أي« قبائل مأرب«، وعندها خرج 
قيادي إصالحي يعترف بالهجوم، ويقول إن قواته مس���تعدة 
لتسليم األسلحة التي نهبتها، لكنه غير ملزم بتسليم األسلحة 
التي استولى عليها شريكه تنظيم القاعدة، وأنه يمكن للدولة 
استعادتها عن طريق شيوخ القبائل التي ينتمي إليها عناصر 
القاعدة الذين شاركوا في الهجوم، ومؤخرًا أكد مبخوت عبود 
الش���ريف، رئيس فرع حزب اإلصالح في مأرب إنهم سيطروا 
على أس���لحة الكتيبة العس���كرية، وس���اق مبررًا لذلك وهو أن 
س���يطرتهم على األس���لحة كان الغرض منها حماية الثروات 
النفطية والكهرباء ومؤسس���ات الدولة في م���أرب، ثم نقض 
كالمه الس���ابق، بالق���ول إن الغرض م���ن الس���يطرة على تلك 
األس���لحة هو محاربة الحوثيين بها، وعندم���ا ينتصرون على 

الحوثيين سوف يعيدونها للدولة!
وتضطرب- أيضًا- تصريحات القياديين اإلصالحيين بشأن 
مش���اركة تنظيم القاعدة لهم في معسكري السحيل ونخال، 
رغم االعترافات الس���ابقة من الطرفي���ن.. فقد زعم مبخوت 
عبود الش���ريف، رئيس فرع ح���زب اإلصالح في م���أرب، أن ال 
وجود لتنظي���م القاعدة في المحافظة، هك���ذا على االطالق، 
بينما وجوده في المحافظة أمر مش���هور صع���ب اإلنكار، بل 
إنه وحزب اإلصالح متش���اركون في المعسكرين المذكورين، 
وقد أكد تنظيم القاعدة في بيانه يوم 3 يناير هذه المشاركة 
التي ظل اإلصالح ينسبها إلى«قبائل مأرب«.. وخالفًا لمبخوت 
الشريف يؤكد سلطان العرادة هذا الوجود، وتلك المشاركة، 
لكنه يتذرع بمغالطات ضعيفة، مثل أن تنظيم القاعدة في 
مأرب ليس بمس���توى جماعة، وإنما مجرد أف���راد من مختلف 
المناطق، فكما يوجد ف���ي أبين مثاًل عناصر للقاعدة من تعز 
وإب ومأرب والسعودية وس���وريا وغيرها، فكذلك يوجدون 
في مأرب.. مجرد أفراد، وماذا في ذلك؟ ثم، هذه لجنة الوفاق 
الوطني النيابية التي حاولت فك االش���تباك ف���ي مأرب، تؤكد 
وجود إرهابيين أجانب ويمنيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، 
قدموا من خ���ارج مأرب، ومنخرطين في صف���وف القبائل )أي 
مسلحي اإلصالح(، إضافة إلى المخربين، وعناصر القاعدة من 
الذين ينتمون إلى قبائل في مأرب.. جميع هؤالء معسكرون في 
السحيل ونخال، واشتركوا في العدوان على كتيبة عسكرية من 

اللواء 62 احتياط،  واستولوا على أسلحتها المختلفة.

الغفل���ة أو االس���تغفال س���مة تتجلى ف���ي الحاك���م الذي يمي���ل إلى 
الدكتاتورية ويرتب بواسطتها نظام حكمه الجديد وبخاصة عندما 
يتعلق األمر بوضع دستور جديد أو تشكيل اللجنة العليا  لالنتخابات 
وغير ذلك في ظل ظروف اس���تثنائية يمر به���ا الوطن الذي يحكمه 
وفي ظل احزاب قوية وخبيرة كما حدث ويحدث في اليمن، فقد كانت 
األحزاب والمكونات السياسة تتطلع إلى رسم مخرجات جديدة بعد 
مرورها بأزمة طاحنة جراء ما يس���مى بالربيع العربي وتدخل األشقاء 
في دول الخلي���ج بمبادرة تعيد أموره إلى وضعه���ا الطبيعي، واتفاق 
األطراف على بنود تلك المبادرة الناصة على عقد مؤتمر للحوار ليضع 
بدوره وباتفاق جميع األحزاب والمكونات السياسية محددات المرحلة 
الجدي���دة ومن اهمها وضع دس���تور جدي���د ، والتهيئ���ة لالنتخابات 
التش���ريعية والرئاس���ية ورس���م خارطة الوطن »الجيوسياسية« مع 
استيعاب بنود )اتفاق السلم والشراكة( األخير بعد ثورة 21سبتمبر 
من العام الماضي.. وبيت قصيدنا في هذا المقال هو مسودة الدستور 
الت���ي هي أهم مخرج���ات هذه االتفاق���ات وكيف تعام���ل مع وضعها 
الرئيس هادي ، وما يرافقها حاليًا من مالبسات تعيد صناعة األزمة من 
ا أشرنا إليه سلفًا من توجهات دكتاتورية غريبة . جديد ، وتفصح عمَّ
عندما باش���رت لجنة وضع مس���ودة الدس���تور عمله���ا كان امامها 
مس���ؤولية ما اتفقت األطراف على تضمينها للمس���ودة من محددات 
، وااللتزام ببرنامج زمني محدد يش���مل التكوين والمراجعة ، وعدم 
اضافة ش���روط كيدية أو تعجيزية لما من ش���أنها أن تقود إلى رفض 
المسودة من قبل األحزاب . غير أن ما حدث قلب المأمول وأحدث ما 
لم تتوقعه هذه األحزاب وتلك المكونات جراء خضوع اللجنة لتدخالت 
الرئيس في بنود المسودة بخالف ما اس���تجد وجاء ببنود اتفاق السلم 
والشراكة ، وكذا عدم مراعاة تكوين الدولة في صيغة نظام األقاليم 
د أزمة جديدة في التوافق 

َّ
والفيدرالية أو الحكم المحلي .. األمر الذي ول

على المسودة ، وعليه فقد انس���حب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف من جلسة الهيئة الوطنية للرقابة وهي الجهة المسئولة عن 
مصير المس���ودة ، وقبلهم رفض انص���ار الله هذه المس���ودة ، وكال 
الطرفين محق في هذا الرفض ألسباب موضوعية ومن منطلق الحرص 
على الوطن وسالمة شرعية دس���توره .و أسباب ذلك االنسحاب التي 

تطابقت دوافعه تلخصت في اآلتي:
طرح المؤتمر وحلفاؤه جاء على النحو التالي :

1- أن الهيئة لم تقر ولم تكمل الئحتها الداخلية التي تنظم عملها 
وهي الزالت عهدة اللجنة المصغرة إلعداد الالئحة ولم ترفعها للهيئة 

- ولم تكتمل.
 2-  هناك  طلبات اصيل���ة تتعلق بالهيئة لم يت���م التجاوب معها 

برغم تقديمنا ألكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة..
 3- عدم تصحيح نس���ب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق 
مع نس���بتهم في مؤتمر الحوار بما فيها نسبة تمثيل مكون المؤتمر 
الش���عبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطن���ي الديمقراطي . وهذه 

أسباب موضوعية ومعقولة .
أما  طرح أنصار الله فقد تلخص في التالي:

 1- تأخي���ر عملية التصحيح التي نص عليه���ا البند )9( في اتفاق 
السلم والشراكة الوطنية رغم مرور أكثر من ثالثة أشهر منذ التوقيع.

 2- التنصل عن تصحيح االختالل في تمثيل نسب بعض المكونات 
وفقًا لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار..

 3 � الس���عي إلى فرض وشرعنة التدخالت الخارجية ومجلس األمن 
وتثبيت ذلك في الالئحة الداخلية.  

رح واض���ح ، ويبقى الخيار في 
ُ
 لن نس���هب في التفاصيل فكل ما ط

الخروج من هذه األزمة معلقًا بالرئيس هادي وهو خيار يقول أن عليه 
التخلي عن سمات الدكتاتورية التي يعتقد أنه باصراره على تلبسها 

سيفرض األمر الواقع على األحزاب غير أنه مخطئ في ذلك .         

الرئيس المنتهية شرعيته وبيع األوهام

احمد سعد التميمي

شيماء محمد

إقبال علي عبداهلل

حكومة تبكي 
وحكومة تكذب

الى األدعياء.. الكتابة قنديل فرح..


