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مشاورات عدمية

 نعم وكنتيجة حتمية كان على زبانية العدوان ان يفهموا ما يحدث، لكنهم تعاموا عما 
هو في الرساالت السماوية وما هو محفور من نقوش في األحجار عن اصالة وإباء وكرامة 
أهل البلد السعيد.. لن تغنيهم شيئًا حشودهم واموالهم ونيران فتنهم التي لم تنطفئ 
منذ 2011م وعلى مدى نصف مليون ساعة، وكذا لن ينفع تحالف العدوان أكثر من 
ذلك فلن يذعن الشعب رغم استمرار آالت الدمار والموت في إهالك الحرث والنسل 
وعلى مدى 19 ألف ساعة وابشع وسائل الحصار والتجويع.. فهاهم احفاد العدنانيين 
والتبابعة وبفكر وثقافة االنصار يعلنون وللمأل عن صمودهم االسطوري وبحشودهم 
الماليينية التي تجلت في مارس الماضي، واليوم باالتفاق السياسي.. على االرض جنبًا 
الى جنب مع ابناء الشعب في مقارعة العدوان ومرتزقته وبعد ان بدأت تلوح مالمح 
فشل مشاورات الكويت، ليعلنوا االتفاق السياسي والذي سيشكل خارطة طريق لعودة 
الحق الى نصابه باالحتكام للدستور واعادة الموسسات الدستورية والمدنية الى ما كانت 
عليه قبل العام2011م، فماذا بقي للعدوان أال يدركون ان بلد االيمان والحكمة سيأخذ 
حقه منهم إن عاجاًل ام آجاًل وبشدة وبصالبة ماُعرف عن اسالفهم، وحينها لن يغني 

العدوان عض االنامل ندمًا، وفي يوم الحق وامام الحق سيقتص منهم وبأشد العذاب.
أما الضمير االنساني ووممثلوه في االروقة االممية واالقليمية والعربية واالسالمية 
سيقول ماهو في ضمير الشرفاء ومحبي السالم في أرجاء المعمورة من تساؤالت منها: 
هل مازال هناك من يصدق بمبررات العدوان والتي الترقى حتى لساعة واحدة أو إللقاء 
مقذوف وحد على ارضه، ثم ألم يكن هذا العدوان ومرتزقته هم من صادروا حق الشعب 
في االنتخابات المبكرة عام2011م وسعوا لتعطيل الدستور واالجهاز على مؤسساته 
وتحويل مسارات الحوار وصواًل الى شن العدوان ،وفي المقابل.. ألم تكن هذة القوى 
ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه هي من جنحت للسلم وسلمت السلطة سلميًا 

للعام2011م..
 وها هو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اليوم ومعه انصار الله وحلفاؤهم قد حددوا 
معالم المستقبل وكل ذلك يعتبر من صميم مقاصد االمم المتحدة والمنظمات الدولية 
وهو ما لم تستطع تلك المنظمات تحقيقه لشعوب أخرى مازالت تعاني التمزق والتناحر 
منذ تسعينيات القرن الماضي حتى اليوم وامثلة ذلك دورها فيما يعانيه الشعب الصومالي 

الذي ال يتجاوز ما يحصل عليه من فتات الخبز.
واخيرًا نقول: هل ستكون تلك المواقف تجاةه العدوان هي نفسها لو كان من قبل دولة 
غير النظام السعودي وبأموال األمة العربية.. وهل ستستمر تلك المواقف لو افترضنا 
ان النفط السعودي قد نفد.. ومايجب على الجميع إدراكه ان هذا الشعب اليمني سيظل 
عصيًا حتى آخر قطرة من دمه وان��ه وبالحكمة سيظل موحدًا ارض��ًا وانسانًا وفكرًا 

وسيحتكم للديمقراطية ولن تؤثر فيه فتن أحفاد آل سعود.

االختالفات والتباينات في المواقف ووجهات النظر وفي إدارة شؤون البلدان واردة 
بين أطراف المنظومة السياسية في أي بلد، وتكون ظاهرة إيجابية وصحية عندما 
تكون في مصلحة هذا البلد، وفي ظل قواسم مشتركة وسقف من الثوابت الوطنية 
التي اليمكن تجاوزها والتعدي عليها، ألن من شأن ذلك خلق حالة إجماع وتوافق، 
وتمنع أحتكار واستفراد طرف بذاته بالقرار واإلدارة، وتجعل الحلول قريبة وفي 
متناول الجميع الذين اليجلسون على طاولة الحوار والتفاوض وهم يحملون أجندة 
وأهدافًا خاصة وأنما أهداف وطنية ورؤى مطروحة للتعاطي معها بمرجعية الدستور 
والقانون والثوابت الوطنية وحضور العقل والموضوعية والعلمية .. ونحن في اليمن 
كم كنا نتمنى أن يكون الحل وتجاوز هذا المنعطف توافقيًا وفي الداخل اليمني منذ 
ماقبل العدوان وعلى ضوء المحددات السابقة، لكنا قطعنا شوطًا كبيرًا في حل القضايا 
والمشاكل اليمنية التي تداعت بشكل جنوني منذأحداث 2011م المشؤومة، ولكان 
اليمنيون قدموا نموذجًا مشرقًا وناضجًا في تجاوز األزمات وتجاوز محنة وكارثة الربيع 
العبري، وأسقطوا مشروعه التآمري في اليمن،رغم ماتوافر من فرص وتنازالت وتهيئة 
للمضي في هذا المسار الوطني واألخالقي قدمها وهيأ لها الزعيم علي عبدالله صالح، 
إال أن االنقالبيين في 2011م قابلوا ذلك بمزيد من الغرور والصلف والتآمر وأبوا إال 
المضي في مسار التدمير واالستنزاف لمقدرات الوطن ومؤسساته ومرتكز دولته، 

واالستنزاف للقيم والثقافة الوطنية بين أوساط المجتمع.
جندوا أنفسهم وطاقاتهم للذهاب الى السلطة ال الى الدولة والنظام والقانون 
والديمقراطية والسالم والتنمية، وبمختلف الوسائل غير المشروعة، ومازالوا مندفعين 
حتى اللحظة في المضي والذهاب الى السلطة لكن من فنادق الرياض وبعد أن أضافوا 

الى أسمائهم وألقابهم لقب خونة ومرتزقة. 
منذ ذلك التاريخ أسقطوا تلك المحددات الوطنية وقاوموا كل المبادرات والحوارات 
التي كانت قريبة من الحلول والتجاوز والخروج من عنق الزجاجة، وأفشلوها وعطلوها 
وعمقوا القضايا والجراحات مستخدمين وموظفين مختلف الوسائل الدنيئة التي تمزق 
النسيج االجتماعي والهوية الوطنية كإثارة النعرات الطائفية وتأجيج الوعي المناطقي 
ة الكبرى بطلب العدوان وإسقاط كل محددات  والتجزيئي المتطرف.. وصواًل الى الدناء

وثوابت الوطن والدين واألخالق والدوس عليها في العلن وبافتخار!
كما يفعل المسطول بسطلة ثقيلة، وأصبح خارج نطاق الوعي والضمير فيرتكب 
جريمته وهو يقهقه ويسخر من الضحية والعالم أجمع.. وهؤالء بدءًا من الفار هادي 
مرورًا بالمخالفي وبن دغر ومحسن الى آخر قائمة العمالة والخيانة التي يقبع فيها 
حقير إعالمي أو ناشط سياسي، أصبحوا خارج نطاق العزة واألخالق والمشاعر، أصبحوا 
بال ذات وانتماء، كصحراء قاحلة ال ينمو فيها شي، وكرجل آلي يتحرك من خارجه 
ويردد نصًا كتبه اآلخرون بأيديهم زر تلقينه وتوجيهه.. السؤال الذي ظل يتحشرج 
في حلوقنا وساحات وعينا منذ ماقبل مشاورات الكويت بل ومن قبل خمس سنوات 
شؤم تدحرجها رياح عاتية مصدرها ذوات شيطانية سكنت في الساحات باسم الثورة 
وهاهي تسكن في فنادق الرياض تتفرج على فيلمها الكارثي مقدمته ارحل ومشاهده 
الساخنة أشبه بأفالم الهووليود، لكنها في اليمن وعلى الطبيعة وبامتداد الخارطة 
اليمنية وبأكثر من 300 الف صاروخ وقنبلة عنقودية.. ماذا ننتظر من مشاورات 
مع من استلموا ثمن هذه الدماء وهذا الدمار ثمن هذا الفيلم الكارثي الحقيقي الذي 
أنتجوه وأخرجوه بتقنية دولية ومازالوا يخرجونه ويضيفون اليه مشاهد وفصول.. ماذا 
ننتظر من مشاورات أطرافها األخرى مجرد كتل بشرية بال دماء والخفقان وال عقل 
ومشاعر، كتل أشبه برجل آلي حضر مشاورات الكويت وهو مبرمج من داخل الرياض 
وواشنطن، واليختلف عنهم الرجل اآللي إسماعيل ولد الشيخ؟ النتيجة هو ما رأيناه 
في مشاورات الكويت طوال خمسة وثمانين يومًا من مهازل ومخاٍز تتحرك في حلقة 
دائرية من الرياض الى الكويت الى واشنطن ومجلس األمم.. ماذا ننتظر من مشاورات 

عدمية مع العدم؟ سوى العدم.. 
وبالتالي فإن االتفاق األخير بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والذي أثمر عن 
تشكيل مجلس سياسي كان هو الحل، وخيار حتمي لمواجهة العدم، بل وحتى العالم 
أسقط كل القيم واألخالق وظل يتفرج على هذا الفيلم الكارثي الذي عنوانه عاصفة 
الحزم . فلماذا تنزعجون وأنتم حالة عدمية تعيش خارج نطاق اإلحساس والعقالنية؟!

جاء اإلعالن عن االتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم و ضرورة وطنية 
وصدمة كبيرة لدول تحالف العدوان، وزلزااًل صعق حكومة " الرياض " ، ومثل أيضًا نتاجًا طبيعيًا لمحطات 
من الصمود والثبات والصبر والمعاناة والمسايسة، والطغيان السعودي واالفالس " االممي " وسقوط 
السواد األعظم من منظمات حقوق االنسان ، والمنظمات الحقوقية والقانونية المستنسخة والمتاجرة 
بدماء الشعوب ، وبعد أن "وأدت" حكومة الرياض عملية " السالم" في الكويت مع سبق اإلصرار والترصد 
الستمرار العدوان واستباحة الدماء وانتهاك السيادة اليمنية تحت مزاعم  شرعية "الغاب" المنتهية 
الصالحية ، هذا اإلتفاق بشر بمولود جديد وبداية حقيقية اذا صدقت النوايا والتفت االرادات حوله ل� 
يمن " جديد " قلبه مفتوح لكل القوى السياسية والمشارب الفكرية الشريفة  التي لم تتلوث اياديها 

بالدماء والعمالة واالرتزاق .
ولم يكن هذا االتفاق وليد اللحظة بل كان نتاج أكثر من عام ونصف  من  الصمود والثبات النادر واالنتصار 
العظيم بالبندقية ضد قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية في جبهات الكرامة والشرف ، وخوض غمار 
المشاورات السياسية إلرساء " السالم " في اليمن  ، بدءًا من المحطة األولى في سلطنة عمان ومرورًا ب� 
مطبات " جنيف " وانتهاء ب� " نسف " عملية السالم في الكويت من خالل اختالق األعذار وتسويق األوهام 
والشروط التعجيزية  وضغط السعودية بتعيين وزراء يمنيين مرتزقة وتوقيع االتفاق في "مكة" للهروب 
من تهمة العدوان ومجازر اإلبادة الجماعية التي ارتكبتها في اليمن ، بعد ان حولت وفد حكومة الرياض 

التابع للفار هادي الى مجرد "ببغاء" ناطق وفاقد لإلرادة والشخصية.
ومما شجع على محاولة نسف عملية "السالم" في الكويت ذلك الموقف السلبي للمبعوث االممي إسماعيل 
ولد الشيخ الذي أثبت أكثر من مرة " تحيزه " وعجزة تجاه جرائم اإلبادة والدمار الممنهج في اليمن دون 
تنديد او استنكار أو تحميل العدوان السعودي أي مسؤولية لجرائمه المروعة التي هزت الرأي العام العالمي 
بعد فضح الحقائق ، كما ان افتقاد المبعوث االممي للمصداقية والحياد واالتزان  في إدارة المشاورات 

والبيانات االستهالكية المضروبة ، جعلت الشعب اليمني يدرك أن المبعوث االممي مجرد أداة في يد 
الخمسة الوحوش لمجلس االمن الدولي ، ينفذ سيناريو " عبثي" من خالل وسائل االعالم الدولية قاصدًا 
خداع الرأي العام الدولي بأحالم السالم الضائع ، إال ان حقيقة االمر أن جالدي األمم المتحدة تعمدوا افشال 
لوا مصالحهم اإلقليمية والدولية بعيدًا عن العدالة والمواثيق الدولية التي 

َّ
السالم في اليمن بعد ان فض

كان يجب ان توظف في مصلحة الشعب اليمني العليا، لكنهم لهثوا وراء نزواتهم واستمروا بالمتاجرة في 
صراع اليمنيين الذي اشعلوه وعملوا على تغذيته وافسحوا المجال أمام داعش والقاعدة وحولوا اليمن 

الى بركة من الدماء واالطالل  ومقبرة من االشالء والعظام والجماجم .
ولوكانت األمم المتحدة " جادة " ومنصفة وتسعى الى إرساء السالم العالمي وتثبيت االمن واالستقرار 
في اليمن لقدمت حاًل صارمًا وملزمًا لجميع األطراف وحافظت على شعبه وثوابته الوطنية وأوقفت 

توحش " السعودية".
وما أن أدرك الشعب اليمني زيف المنظمة الدولية وكشفت أزمة اليمن جميع تجار الحروب وشعاراتهم 
وديكوراتهم ويافطاتهم وأطماعهم، حتى تولدت لديه" قناعة" بإن الدول التدار من الفنادق، وان من 
يحكم على األرض هو "االجدر" واألقوى واألصلح أيًا كانت تجاوزاته رغم انها محل رفض واستنكار جميع 
الشرفاء ، مقارنة بالمرتزقة والعمالء ومصممي االحداثيات وبائعي االعراض واالوطان ، وان وجود اتفاق 
لتسيير أمور الدولة وفقًا للدستور واالهتمام بالخدمات األساسية للمواطن وحماية السيادة ومحاربة 
العدوان واستعادة هيبة الدولة »خيٌر« من التفرج على انهيارها وسقوطها وانتهاك سياستها أو تحويلها 
الى واليات للسحل والذبح والسبي والتفجيرات تحت شعار راية اإلسالم ومذاهبه أيًا كان، رغم ان اإلسالم 

ة الذئب من دم يوسف عليه السالم. بريئ من اعمال التوحش كبراء

gmail.com@Shawish22

صبت ب��ال��دوار والغثيان وأن��ا اق��رأ خبر البيان ال��ذي اصدرته 
ُ
أ

ن  الحكومة المنتهية صالحيتها والفاقدة للشرعية والذي تضمَّ
ع في صنعاء الخميس الماضي 

َّ
تعليقها على االتفاق السياسي الموق

بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله "الحوثيين" وحلفائهما  
إلدارة شئون البالد ومواجهة العدوان..

بدت هذه الحكومة في بيانها بال اخالق ومنزوعة الحياء وهي 
تتحدث عن المؤتمر والحوثيين وتتهمهم بقتل اليمنيين 
وتدمير اليمن وتصفهم بالالشرعيين وتتباكى على المعاناة التي 

لحقت ومازالت بأبناء الشعب على مدى عام ونصف!!.
 جاء هذا البيان/ التعليق ليكشف للشعب اليمني الصابر والمقاوم 
والرافض للعدوان ولكل اشكال الوصاية والهيمنة حقيقة هذه 
الحكومة التي ُجبلت على اساليب المراوغة والخداع والكذب 

والتزييف عند سردها الوقائع واالحداث الحاصلة ..
بهذا البيان المليئ بالقبح ارادت هذه الحكومة ان تبّرئ نفسها من 
الدماء التي سفكتها واالرواح التي ازهقتها طيلة عام ونصف من 
عمر الحرب العدوانية التي اشعلتها تحت قيادة النظام السعودي 
الذي ال يريد  لليمن  اال ان تكون تابعة  لقيادته وال يريد لليمنيين 

اال ان يكونوا خدامًا وعبيدًا له..
منذ عام ونصف واعضاء هذه الحكومة ومن يسّبحون بحمدها 
يرقصون على وقع الجرائم التي ترتكبها اآللة العسكرية العدوانية 
للنظام السعودي وحلفائه بحق اليمنون..، ويشربون كؤوس الذل 
والخنوع والمهانة فرحًا بقتل االطفال والنساء والشيوخ وتدمير 

كل شيء في اليمن..
طيلة عام ونصف وهذه الحكومة ترقص على الجراح وتتشفى  
بإدماء الذات الوطني ،وتكشف يومًا بعد آخر عن  مواقفها  المتقلبة 

والمتلونة وتحتشد خلف قيادة النظام السعودي المعادي لليمن 
-ارضًا وشعبًا- الستعراض مواهبها الخائبة والقبيحة التي قادتها 

الى السقوط في مستنقع العمالة والخيانة واالرتزاق..
ذهبت هذه الحكومة الذميمة صوب االدعاء بأن اتفاق صنعاء 
كشف للمجتمع الدولي أن المؤتمر والحوثيين هم من ال يريدون 
السالم وهم من يصرون على الحرب ومواصلة قتل اليمنيين، 
متناسية انها من اشعلت الحرب واستدعت النظام السعودي 
ه لقتل اليمنيين، ومتناسية أيضًا اساليب المراوغة  وحلفاء
وال��ت��الع��ب وال��ه��روب ال��ت��ي مارستها طيلة سبعين ي��وم��ًا من 
المشاورات اليمنية في الكويت في المرحلة األولى ،كما تناست 
موقفها الرافض الستئنافها في مرحلتها الثانية ورفضها المعلن 
أيضًا لخارطة الطريق التي وضعتها األمم المتحدة والمنبثقة 
من وحي الحوارات التي شهدتها الكويت وشهدت عليها في 

المرحلة األولى!!..
كشفت هذه الحكومة الالشرعية بهذا البيان عن استمرارها 
في مسلسل الكذب دون حياء أو خجل وهي تتحدث عن سالمها 
المزيف الذي تسعى اليه وال��ذي يقابل بتعنت ورفض من قبل 
المؤتمر والحوثيين ..،فيما التصريحات التي اطلقها هادي وبن 
دغر والمخالفي وغيرهم من قيادات الدفع المسبق عن استمرار 

القتال وصواًل الى معركه صنعاء ، لم يجف حبرها بعد !..
على َمْن يكذب هؤالء؟!..

عون أنهم يحملونها   وأين هي االخالق والقيم والمبادئ التي يدَّ
وانهم قادتها وال يمكن ألحٍد ان يزايدهم عليها؟!.. 

لم يعد ه��ادي وحكومته المنتهية سوى أرج��وازات يحركها 
جندته التي  النظام السعودي كيفما يشاء إرضاًء لنزواته وتنفيذًا ألأِ

يريد من خاللها فرض وصايته على البالد والعباد!!.. 
واألسوأ من هادي ومن هذه الحكومة ومن النظام السعودي، 
الموقف المليئ ب�" القلق " الذي عبر عنه المبعوث االممي ولد 
الشيخ من اتفاق صنعاء السياسي حيث ق��ال: إن هذا االع��الم ال 
يتماشى مع االلتزامات بدعم الحل السياسي بإشراف االمم المتحدة 
..، بل ونوه الى ان هذا االتفاق ُيعد انتهاكًا لقرار مجلس االمن 
»2216« الذي يطالب االط��راف اليمنية  باالمتناع  عن اتخاذ 

ات االنفرادية  التي يمكن ان تهدد مسار السالم !..  االجراء
هذا الموقف األسوأ الذي عبر عنه المبعوث االممي، كشف انه 
ال يعرف عن السالم سوى انها كلمة تلوكها لسانه عندما يطلب 
منه النظام السعودي قولها، أما عن كيفية تحقيق السالم وفرضه 

كواقع ملزم على كل االطراف، فال يعنيه ذلك!!.. 
فلماذا لم يكشف هذا المبعوث عن قلقه تجاه استمرار جرائم 
العدوان السعودي وحلفائه طيلة فترة المشاورات األولى والثانية 

في الكويت ؟!.. 
أين كان هذا القلق مختبئًا ولم يكشف عنه او يظهره عندما 
اعلنت السعودية على لسان هادي وحكومته رفضهم خارطة 
الطريق التي قال إنها ملزمة من كل األطراف لتحقيق السالم في 

اليمن وانهاء الحرب ورفع الحصار ؟!.. 
كاد المبعوث االممي وهو يطلق هذا التصريح أن يقول خذوني 

من كثره تناقضاته التي يظهر عليها ؟!..
من يقول للمبعوث األممي إن من يهدد السالم هو من يصر على 
استمرار الحرب ، ولم يتوقف عن ممارسة ابشع الجرائم بحق 
اليمنيين، ومن أعلن أن حربه لن تنتهي إال في العاصمة صنعاء !!  

ل االتفاق السياسي بين المؤتمر وأنصار الله حالة انتقال بالغة 
َّ
شك

األهمية وأخرج اليمن من حالة االنهيار الى حالة التأسيس للبناء، 
وفي السياق نفسه سلب العدوان ومرتزقته كل أسلحتهم التي كانوا 
يتباهون بها ويغامرون من خاللها لبلوغ الغايات واألهداف المرسومة 

في االستراتيجية االقليمية والدولية.
لقد وقف المحلل السياسي والقارئ لمجريات الحدث في العالم 
الفضائي مذهواًل ومدهوشًا من اللحظة السياسية التي تم خلقها 
في صنعاء فأربكت كل الحسابات والتوقعات وعملت على تغيير 
المسارات ووضعت مرتزقة العدوان والسعودية في دائرة ضيقة 
ات  ال يستطيعون منها فكاكًا، فدعاة الشرعية - وف��ق اإلج���راء
الدستورية التي سبقت ال��ع��دوان، قدموا استقاالتهم وبالتالي ال 
شرعية لهم، وما يقومون به تمرد وأعمال فوضى وتدمير وخيانة 
وطنية عظمى- ووفقًا لذلك تصبح المملكة ومن تحالف معها تحت 
لة القانونية بحكم عدوانها وتطاولها على شعب  طائلة المساء
آمن مسالم سارعت بعدوانها وتدمير مقدراته على إرب��اك حالة 
استقراره وتناغمه االجتماعي والسياسي، وفي هذه الحال تنشط 
المنظمات العالمية والمهتمة بحقوق اإلنسان الى تسطير التقارير 
ورصد االنتهاكات، وهو األمر الذي يمهد الطريق لليمن في مقاضاة 
المملكة ودول العدوان في المحاكم الدولية واستغالل هذه الورقة 
من قبل األجهزة االستخباراتية العالمية وقد تصبح ورقة رابحة 
في االبتزاز السياسي، وهو األمر الذي سينعكس على دور المملكة 
االقليمي ويعمل على زي��ادة االعباء السياسية واالقتصادية وقد 
يساهم في تفكيك البنى االجتماعية والثقافية للمملكة مما قد 
يؤدي الى حالة االضطرابات والقالقل وزعزعة حالة االستقرار التي 
 جالله فيما معنى 

َّ
تنعم بها المملكة، وذلك انطالقًا من قول الحق جل

اآلية: »وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها.. فحق 

رناها تدميرًا« ولعل حالة الَعَمه وحالة الطغيان  عليها العذاب فدمَّ
التي عليها آل سعود وأمراء ومشائخ الخليج تحمل في طياتها مقاصد 
الله في إحداث حالة االنتقال في المجتمعات التي تمتاز اليوم بالترف 

والطغيان كالمجتمعات الخليجية.
وبقدر حالة اإلرباك التي أحدثها االتفاق السياسي بين المؤتمر 
وأنصار الله في المنظومة العدوانية على اليمن، حمل قدرًا كبيرًا 
من التفاؤل والشعور باالنتصار واالعتزاز والفخر في الشارع اليمني 
الذي رأى في االتفاق كل األمل، وكل االنتصار وكل االعتزاز بالقيمة 
وبالمعنى وباالنتماء الحضاري، ومثل ذلك الشعور كان مفقودًا، 
ولكنه اليوم يتجدد ويحّدد مسار المستقبل ويرسم الغد بكل قدرة 

واقتدار.
 اتفاق سياسي في اليمن 

َ
وفي اعتقادي -وحسب علمي- أنه لم يحظ

في تاريخ المعاصر بمثل هذا التأييد وااللتفاف كما هو حاصل اليوم 
ع مؤخرًا بين المؤتمر وأنصار الله، إذ ال 

َّ
مع االتفاق السياسي الموق

تكاد تجد فردًا مناهضًا للعدوان إاّل وهو يعبر عن الحكمة اليمانية، 
وال تجد شخصًا مؤيدًا للعدوان إاّل وهو مطأطئ ال��رأس منكوس 
الجبين حائرًا ُمتبلسًا، كما أن المتابع لوسائط التواصل االجتماعي يرى 
اللعنات التي تتساقط من مؤيدي الشرعية والعدوان على الشرعية 

والعدوان، ومثل هذا التحول كان كافيًا ليكون االتفاق حالة تحول 
وانتقال لليمن، وحالة نكوص لدول العدوان، أما مرتزقة العدوان 
فقد كتبوا نهاياتهم منذ لحظة تأييدهم والكثير منهم كان يدرك 
النهايات التي تنتظرهم، ولذلك كان المال غايتهم وهدفهم، فقد 
شاع فيهم حُب المال، وتحدث الكثير في الوسائط االجتماعية أن 
الوزراء يكنزون المال وال يصل الى القوى الثانوية والقوى المساندة 
للعدوان شيء، وقيل إن الذين يعملون في االعالم يعانون من سطوة 
النافذين، وعلى مثل ذلك يمكن القياس، فالعمالء ومن يخون األوطان 

ما قال عنهم التاريخ شيئًا ذا بال بل رماهم بالعار والشنار.
يبقى أن نقول إن تشكيل مجلس سياسي إلدارة البلد خطوة 
متقدمة لكن البد أن تكون وفق خارطة طريق واضحة المعالم 
وبحيث يتم تشكيل حكومة من كل القوى المناهضة للعدوان، لعل 
ذلك يعيد ترتيب الورقة السياسية ويعمل على تضييق المساحة 

التي يتحرك فيها العدوان.
ونصيحتنا: تنازلوا لبعضكم بعضًا، إذ ال ثوابت في السياسة، 
ات، فالثغرة الصغيرة  وأحسنوا البناء والسبك في الخطوات واإلجراء

قد تدمر وطنًا وتقتل شعبًا.

 أحمد عبداهلل الشاوش

سقوط دولة الفنادق

 رجاء الفضلي

شرعية " بال أخالق !!

 عبداهلل صالح الحاج

االتفاق ضربة قاصمة لظهر العدوان والمرتزقة
��ع بين 

َّ
االت���ف���اق ال��م��وق

لعام  المؤتمر الشعبي ا
وح��ل��ف��ائ��ه وأن��ص��ارال��ل��ه 
وح���ل���ف���ائ���ه���م ب���رع���اي���ة 
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق رئيس 
ال��م��ؤت��م��ر ال��زع��ي��م علي 
عبدالله ص��ال��ح -حفظه 
ال��ل��ه- وأب��و مالك الفيشي 
ي��ع��د ان���ت���ص���ارًا لليمن 

وللشعب، وخذالنًا للمرتزقة الخونة العمالء وضربة قاصمة لظهر تحالف العدوان ال��ذي تقوده 
السعودية على بالدنا وشعبنا.. 

ومربط الفرس باالتفاق أنه سيزيد من االلتفاف الشعبي والجماهيري لرفض العدوان ودعم كل 
الجبهات القتالية في كل ربوع وانحاء اليمن حتى القضاء على الخونة المرتزقة العمالء والذين استعانوا 
باالعداء لتدمير اليمن ونهب ثرواته وخيراته وتدنيس تربته ومحاولة تركيع واذالل شعبه، الحر األبي 
الصامد والذي اليخشى اي قوة جبارة في االرض كونه يدافع عن ارضه وكرامة وعزة وطنه وشعبه، 
وحتمًا سينتصر النه صاحب الحق، وما القوات المعتدية والغازية إاّل قوات طامعة باليمن وبخيراته 

وثرواته وبموقعه الجغرافي المهم ..
أجل هذا االتفاق اتفاق تاريخي وانتصار 
للشعب.. وس��ت��زداد به اليمن  ق��وة على 
ق���وة ح��ي��ث سيسهم االت��ف��اق ب��إح��داث 
حشد شعبي وجماهيري عظيم لدعم 
الجيش اليمني واللجان الشعبية في كل 
الجبهات وفي خطوط المواجهات القتالية 
في المعارك الدائرة التي يخوضها جيشنا 
اليمني البطل واللجان الشعبية لدحر قوات 
التحالف والعدوان وللقضاء على المرتزقة الخونة العمالء في ارجاء اليمن عمومًا كونهم يعملون على 
عرقلة حل األزمة سلميًا ويصّعدون عسكريًا بمحاوالت التقدم والزحف الفاشلة واستمرار الغارات 
الجوية لطيران العدوان السعودي الصهيو امريكي والذي يتعمد نسف أي حوار يمني-يمني إلحالل 

السالم وإعادة االمن واالستقرار الى ربوع اليمن وإعماره.. 
كما أن المرتزقة الخونة العمالء يرفضون مبدأ الحوار والسالم رفضًا قطعيًا ويشعلون نيران الحرب 
واالقتتال في قرى ومديريات بعض محافظات الجمهورية.. فالسالم وال استسالم للغزاة المعتدين.


