الحوثيــون أبرزســبب لتامديهم يعــود إىل أن
الرشعية تحولت إىل عصابة لنهب  ,وكســب األموال
والتحالف هو من ساعد الرشعية إىل أن تصبح أشبه
باألرملة .
لهذا الرشعية حارضة يف تقدم الحوثيني جنو ًبا
ضمــن أجندة إقليمية لها عالقــة مبا يجري يف دول
املنطقــة  -الحوثيني والرشعية ــــ تجمعهم إيران
وتركيا وقطر .
لهذا من يظن بأن الرشعية ليس لها عالقة مبا يقوم به الحوثيون ؛ فهو عبيط
ولألسف نخىش أن يكون هذا العبط قد تسلل إىل دول التحالف!.
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قل للمزايد هذه أخالق أوالد زايد !
خاص :
األمناء/
ّ
يف إطار االســتجابة العاجلة لدعم
النازحني الفارين مــن مناطق الرصاع
الذي تشنه مليشيا الحويث عىل املدنيني
يف مختلــف املحافظات ؛ ســرت دولة
اإلمارات العربية املتحدة يوم أمس قافلة
مساعدات إنســانية تحمل مواد غذائية
لســكان منطقة تورصة مديرية األزارق
يف محافظة الضالع.
واســتهدف التوزيع املناطــق التي
شهدت معارك ومواجهات مع مليشيات
الحويث اليومــن املاضيني عىل حدود
مديرية ماوية يف محافظة تعز.
وكانــت الحملة قد بــدأت يوم أمس

األول يف منطقة املســيمري مبحافظة
لحــج وتتواصل اليــوم يف محافظات

وتعــز،
الضالــع
حيث يتم اســتهداف
املناطق املترضرة من
الرصاع الذي تشــنه
مليشيات الحويث عىل
املدنيــن يف مختلف
املحافظات.
يذكــر  :إن دولــة
اإلمــارات العربيــة
املتحدة وعــر فرقها
امليدانية سباقة دامئا
يف إرسال املساعدات
للمناطــق املتــررة
كأول منظمة إنسانية.

إلى العميد الطهشة

هل صحيح بأن " "800جندي تم إسقاط بطائقهم العسكرية
من اللواء " "201يف العند منهم عسكريون جدد ومنهم قدامى
وجميعهم ملتزمون بالدوام  ...ياترى من املسؤول سيادة العقيد
 /فضل الطهشة عن قطع مرتبات هؤالء العسكريني وحرمانهم
من لقمة عيش أرسهم ؟!

رمضان كريم
و"األمناء" تحتجب!

تود هيئة تحرير
صحيفــة "األمناء"
لفت نظر القارئ الكريم
بــأن الصحيفة ســوف تحتجب
عن الصدور خالل شهر رمضان املبارك
ابتداء من العدد القادم عىل أمل معاودة
وذلك
ً
الصدور عقب إجازة عيــد الفطر املبارك بإذن الله
تعاىل..
وبحلول هذا الشــهر الفضيل تتقدم هيئة التحرير
بأجمل التهــاين وأطيب األمنيات لكافة أبناء شــعبنا
ولألمتني العربية واإلســامية سائلني املوىل عز وجل
أن يجعله شهر الخري والرتاحم والغفران  ...ورمضان
كريم وكل عام وأنتم بخري..

المقال االخير

إلى المخدوعين بمؤامرة
موفنبيك دون سواهم،
نهدي ما يلي :
صالح السقلدي
أراهنكــم عىل أن الكثري مــن الجنوبيني الذين ينســاقون خلف
مخرجات حــوار موفبيك مل يطلعوا عىل تللــك املخرجات وال حتى
عىل وثيقة تلك املخرجات ناهيك عن الدســتور املقرتح" الفخ" فهم
ميضون ولسان حالهم يقول" :مع الخيل ياشقراء" .وعطف ًا عىل ذلك
سأحاول توضيح لهم ما استطيع بهذا الشأن عىل النحو التايل:
ُ
قرات أكرث من مرة يف وثيقة الحوار الوطني "مخرجات فندق
فقد
موفنبيك بصنعاء " ويف مســودة الدستور اليمني الذي خرج به هذا
الحوار ,ومل أجد فيه مادة  -تشــر ترصيحــا أو تلميحا -إىل ما تم
تداوله من أن لكل إقليم من األقاليم الســتة االنضامم إىل إقليم آخر.
وهذا يفند التضليل والزيــف الذي انتهجه أتباع حوار موفنبيك تجاه
القضية الجنوبية ،كام مل أجد يف هذا الدســتور املزعوم ما يشــر
إىل أي حل عادل للقضيــة الجنوبية أبدا ؛ بل عىل العكس كل ما ورد
فيه هــو محاولة ابتالع ناعم للجنوب  .أقرب ما قاله هذا الدســتور
عــن الجنوب ورد باملادة  424التي تقول  ( :يكون متثيل الجنوب يف
إقليمي عــدن وحرضموت يف الدورة االنتخابيــة األوىل باملناصفة
يف الســلطة الترشيعية"يقصد بالربملان اليمني يف صنعاء) أي أن
املناصفة ســتكون مقترصة عىل الــدورة األوىل فقط ،ومن ثم يتم
زحلقتهام إىل الدرك األسفل من االبتالع واالستحواذ ،وهذه املناصفة
املؤقتة ليست أكرث من ُطـــعم يتم رميه للسمكة الجنوبية التائهة! .
ليس هذا فحسب ما حمله هذا الدستور" املؤامرة " بل هناك مواد
مفخخة ال حرص لها كاملادة التي تتحدث عن أن لرئيس الجمهورية أو
لثلث أعضــاء مجلس النواب بصنعاء ،أو لثلث أعضاء مجلس االتحاد
بصنعاء أيضا حــق طلب تعديل أي مواد بالدســتور ،وطبعا رئيس
الجمهورية سيكون منتخبا من كل الشعب اليمني ،ولهم الحق بطلب
تعديالت مواد الدستور .مبعنى أوضح أن الغلبة السكانية للشامل هي
التي ســتكون لها اليد الطوىل يف اختيار الرئيس والربملان االتحادي
يف صنعاء وهم بالتايل من ســيتحكمون مبواد الدستور ،حيث إن
املادة ســالفة الذكر تتحدث بوضوح  :إن هذا الدستور برغم ما حفل
به من ظلم للجنوب وبرغــم أنه تم صياغته من قبل طرف واحد هو
الطرف املنترص بحرب 94م إال أنها ســيكون أيضــا عىل موع ٍد مع
تشليح مســتقبيل ملواده وإفراغها اكرث وأكرث من محتواها للوصول
إىل نقطة البداية التي حدثت ُبــــعيد حــرب 94م حني تم البطش
بدستور الوحدة وبالوحدة ذاتها وفق منطق هزمناكم هزمناكم!...
وثالثة األثايف يتحدث هذا الدســتور عن أن عدن لها وضع خاص
خارج إقليهام -وسيكون مربوطا باملركز دون شك ، -فعدن بالنسبة
ُ
للخــربة دُرة التاج والبقرة الحلوب التي ال ُيــفرط بها بالتوازي مع
شققتها الكربى حرضموت.
ونزيدكم من ِ
الشـــع ِر بيتا من املــادة  342التي تنص عىل ":عند
تعارض قانــون إقليمي مع قانون اتحــادي  -يقصد قانون املركز-
ترسي أحــكام القانون االتحادي قانون االتحــاد",و يجوز ملجلس
النواب  -يف صنعاء طبعا -ســحب الثقة من حاكم أي إقليم بأغلبية
الثلثني .بالبلدي :طري يا طري وخيطك بيدي.
ورابعــة األثايف  -إن جاز التعبري -يتحدث الدســتور عن  :إن كل
القوانــن الخاصة باألقاليم لن يتم إقرارها ّإل بعد االســتفتاء عىل
الدستور .أي بعد أن يكون ُ
الخــــرة قد ضمنوا أن رأس الجنوب قد
وضع داخل التخت .زد عىل ذلك أن جامعة موفنبيك يسعون لتطبيق
مرشوع األقاليم ليس فقط قبل إقــرار قوانني األقاليم بل قبل إقرار
الدســتور نفســه وقبل استشــارة أحد ،مام يعني تكرار املرسحية
الهزلية التي شــاهدناه عام 1991م حني تم االستفتاء عىل دستور
دولة الوحدة بعد عامني من تحقيق الوحدة! .
هذا نتف صغري نهديه للمخدوعني مبخرجات موفنبيك  ،وبالذات
الذين ينســاقون معصويب األعني خلف مرشوع هو باألصل مؤامرة
صاغها أشخاص يربطون عىل أعناقهم أربطة عنق فاخرة ويرتجلون
عبارات التفلســف و مفردات التنطــع .وال نهديه ملن هم عىل دراية
وبصرية مبكيــدة موفنبيك وال ملن يرفضــون أن تطبق عليهم هذه
املؤامرة ،والذين هنا نسجل لهم كل التقدير عن وعيهم هذا.

