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االتفاق على تشكيل جلنة مشتركة بني الرئاسة واحلوثيني حلل اخلالفات باحلوار
قال مستش��ار رئيس الجمهورية سلطان العتواني أنه من المتوقع
أن يدع��و رئي��س الجمهورية األطراف السياس��ية خالل األس��بوع
القادم لتحديد أس��ماء ممثليه��ا إلصدار ق��رارا باللجنة المختصة
بمتابعة تنفيذ اتفاق الس��لم والشركة ،مؤكدا على أهمية تشكيل
اللجن��ة من أجل أن تكون األمور واضحة ومعرفة من يعرقل تنفذ
االتفاق...
> العتواني

> اإلرياني

عماد املشرع
اتفق مستش� � ��ارو الرئيس عبد ربه منصور
هادي وقيادة جماعة احلوثيني مس� � ��اء يوم
االثنني ،املاضي على تشكيل جلنة مشتركة
حلل اخلالفات عبر احلوار ،بحسب وكالة
«األنباء الرسمية».
وقال� � ��ت وكال� � ��ة «س� � ��بأ» أن اللق� � ��اء ال� � ��ذي
عق� � ��ده مستش� � ��ارو رئي� � ��س اجلمهورية مع
قي� � ��ادة أنصار الل� � ��ه في محافظ� � ��ة صعدة
توج باالتفاق على س� � ��رعة تش� � ��كيل اللجنة
املش� � ��تركة املنصوص عليها في البند رقم
 16من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم
من خاللها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة
فيه ومعاجلة أية قضايا مثار خالف.
وف� � ��ي هذا الس� � ��ياق قال مستش� � ��ار رئيس
اجلمهورية س� � ��لطان العتواني أن تش� � ��كيل
اللجنة منصوص عليها في اتفاق الس� � ��لم
والشراكة ،وتختص بوضع األسس ملعاجلة
ع� � ��دد من القضاي� � ��ا ومتابع� � ��ة تنفيذ اتفاق
السلم والشراكة.

وأضاف العتواني في تصريح لـ»الصحوة»
أن ه� � ��ذه اللجن� � ��ة لم تش� � ��كل بع� � ��د توقيع
اتفاق السلم والش� � ��راكة ،األمر الذي جعل
األطراف بعيدة ع� � ��ن بعضها البعض ،وكل
ط� � ��رف يحاول تناول عدم االلتزام من زاوية
خاص� � ��ة به ،م� � ��ن دون لقاءات ومناقش� � ��ات
ومكاشفة.
وأوضح أن األط� � ��راف املوقعة على االتفاق
كلها متوافقة على ضرورة س� � ��رعة تشكيل
اللجن� � ��ة ،وم� � ��ن املتوق� � ��ع أن يدع� � ��و رئيس
اجلمهورية جميع األطراف خالل يومني أو
األس� � ��بوع القادم من أجل حتديد األسماء
املقترحة للجنة إلصدار قرارا بها.
وتابع العتواني في س� � ��ياق تصريحه «نحن
أكدنا على أهمية تشكيل اللجنة لكي تكون
األمور واضحة جلمي� � ��ع األطراف ،ومعرفة
من يعرقل وم� � ��ن غير امللتزم بالتنفيذ ،نافيا
مناقشة موضوع األقاليم مع زعيم جماعة
احلوث� � ��ي ،ألنه لي� � ��س م� � ��ن اختصاصهم،

مش� � ��يرا إل� � ��ى أن جلنة صياغة الدس� � ��تور
ستقدم املشروع للهيئة الوطنية وأي طرف
لديه وجهة نظر يقدمه للهيئة الوطنية.
واختت� � ��م العتواني كالمه بأهمي� � ��ة اللقاءات
والتواص� � ��ل كونه� � ��ا تعمل عل� � ��ى إزالة أي
احتقان في طريق العالقات املوقعة ،وتفادي
أي حساسيات ،معتبرا عملية التباعد بأنها
جتع� � ��ل كل طرف يعتقد أن م� � ��ا يقوم به هو
الصحيح.
في السياق ذاته وصف الدكتور عبد الكرمي
اإلريان� � ��ي لدى ع� � ��ودة مستش� � ��اري رئيس
اجلمهورية إلى صنع� � ��اء اللقاء الذي عقده
مستش� � ��ارو الرئيس مع عبد امللك احلوثي
«بأنه «مثمر».
وقال د .اإلرياني في تصريح لـ«وكالة سبأ»
«عقدنا اجتماعا مطوال ومثمرا مع الس� � ��يد
عبدامللك احلوثي وناقش� � ��نا بال� � ��ذات اتفاق
السلم والش� � ��راكة وس� � ��بل االلتزام بجميع
نصوصه وتطبيقه تطبيقا دقيقا».
وأضاف  »:أتفقنا على سرعة تشكيل اللجنة
املش� � ��تركة الوارد ذكرها في املادة  16من
االتفاق من جميع املكونات التي وقعت على

> الغابري

اتفاق الس� � ��لم والشراكة» ،موضحا أن هذه
اللجنة س� � ��تكون املسؤولة على متابعة تنفيذ
ما لم يتم تنفيذه من هذا االتفاق.
الكاتب واحمللل السياس� � ��ي محمد الغابري
ق� � ��ال أن مج� � ��رد ذهاب مستش� � ��اري رئيس
اجلمهوري� � ��ة إلى صعدة ه� � ��ي إهانة للدولة،
حيث أصبحت الدولة تظهر بسلطتني أحدها
في صنعاء واألخرى في صعدة ،وهذا يزيد
من إضعاف مفهوم الدولة ويعجل بانهيارها
إذا استمرت على هذا احلال.
وأضاف الغابري في تصريح لـ»الصحوة»
أنه كان يفترض أن تكون مخرجات احلوار
ه� � ��ي نهائي� � ��ة وملزم� � ��ة جلمي� � ��ع األطراف،
كون البالد ليس� � ��ت بحاجة إل� � ��ى مزيد من
االتفاقي� � ��ات ،وإمن� � ��ا بحاجة إل� � ��ى االلتزام
باالتفاقيات السابقة.
وأوض� � ��ح أن كثير من األفع� � ��ال ال يجد لها
تفس� � ��ير أحيانا ،مث� � ��ل أن يتم تعطيل بعض
البن� � ��ود وتأجيلها ،ثم يتم الذهاب للتفاوض
حوله� � ��ا مجددا ،وهذا يع� � ��د تفريغ لالتفاق
من محتواه ،حيث مير وقت ويفرض واقعا
جديدا ويصعب االلتزام بالبنود السابقة.

قيادة املشترك في إب تزور جرحى حادث املركز الثقافي
قامت قيادة احزاب اللقاء املش� � ��ترك
مبحافظ� � ��ة اب الثالث� � ��اء املاض� � ��ي
بزيارة تفقديه جلرحى حادثة املركز
الثقاف� � ��ي ف� � ��ي مستش� � ��فيات املنار
والث� � ��ورة لالطمئن� � ��ان على صحتهم
ومواس� � ��اتهم ف� � ��ي املص� � ��اب الذي
اهتزت له احملافظة .
م� � ��ن جه� � ��ة اخرى ناش� � ��دت اس� � ��ر
اجلرحى والشهداء رئيس اجلمهورية

ومحاف� � ��ظ إب الوف� � ��اء بتوجيهاته� � ��م
بع� �ل��اج اجلرحى ومواس� � ��اه اس� � ��ر
الش� � ��هداء والتي كانوا قد وجهوا بها
ومنها اوام� � ��ر احملافظ بصرف ٣٠٠
الف لكل اسرة شهيد ومائة ألف لكل
جريح كمعونة إسعافية.
وكانت ق� � ��د نظمت االثن� �ي��ن لنفس
الغرض وقفه احتجاجيه امام مبنى
احملافظة مببادرة من حركتي رفض

مسلحو احلوثي يختطفون أكثر من 30
شخص ًا من أبناء أرحب بينهم أطفال
ق� � ��ال مصدر قبلي في مديرية أرحب :إن مس� � ��لحي احلوثي اختطفوا
صباح االثنني املاضي أكثر من  30ش� � ��خص ًا بينهم كبار في الس� � ��ن
وطالب مدارس من املديرية شمال العاصمة صنعاء.
وأوضح املصدر لـ»الصحوة نت» أن مس� � ��لحي احلوثي ش� � ��نوا حملة
اعتق� � ��االت طالت أكثر من  30ش� � ��خص ًا من قري� � ��ة بيت مران مركز
مديرية أرحب بصنعاء.
وأشار إلى أن من بني املعتقلني طالب في التاسعة من العمر وباملرحلة
االبتدائية واإلعدادية فضال عن كبار السن ومزارعني.
وأكد املصدر أن هذه االعتقاالت تأتي في إطار حملة مستمرة تنفذها
جماعة احلوث� � ��ي انتقاما من أبناء أرحب منذ دخل� � ��وا املديرية أواخر
العام املاضي.
وارتك� � ��ب احلوثيون انته� � ��اكات عدة في أرحب ش� � ��ملت تفجير منازل
ومدارس ودورا للقرآن الكرمي ونهب ممتلكات مواطنني.
كما طالت اعتقاالت وتهديدات مليشيات احلوثي العديد من الناشطني
واإلعالميني والتربوي� �ي��ن بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران
وإب واحلديدة خالل هذه الفترة.

جلنة الدستور :املسودة التي استكملت صياغتها تضم  446مادة
موزعة على  10أبواب و 13فص ًال
قالت جلنة صياغة الدس����تور ان «مس����ودة الدستور»
الت����ي اس����تكملت صياغتها تضم  446م����ادة موزعة
على عشرة أبواب و 13فص ً
ال.
وذك����رت اللجن����ة ف����ي بيان لها ي����وم األح����د أن الباب
األول خاص باألس����س العامة ،ويشمل ثالثة فصول
تضمنت األس����س السياس����ية ،األس����س االقتصادية،
األسس الثقافية واالجتماعية ،والباب الثاني خاص
باحلقوق واحلريات.بحسب وكالة سبأ.
وأش����ارت إل����ى أن الب����اب الثال����ث اختص بس����لطات
الدولة ،وضم ستة فصول األول السلطات االحتادية
وش����مل هذا الفصل الس����لطة التش����ريعية ،الس����لطة
التنفيذي����ة ،الس����لطة القضائية ،بينما ش����مل الفصل
الثاني س����لطات اإلقليم واملتضمنة س����لطات األقاليم
التش����ريعية والتنفيذي����ة ،فيما ش����مل الفصل الثالث
سلطات الوالية واملديرية.
ولفت����ت إل����ى ان الفص����ل الراب����ع م����ن الب����اب الثالث
تن����اول مدينتي صنعاء وع����دن ،فيما اختص الفصل

االشرتاكــــات

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

وين� � ��ص البند رق� � ��م  16من اتفاق الس� � ��لم
والش� � ��راكة الوطني� � ��ة بان «تلت� � ��زم األطرف
حل أي خالف� � ��ات حول ه� � ��ذا االتفاق عبر
احلوار املباشر ،في إطار مخرجات مؤمتر
احلوار الوطني ،والتفاوض من خالل جلنة
مشتركة تؤس� � ��س بدعم من األمم املتحدة،
وتك� � ��ون اللجنة املش� � ��تركة املنبر املناس� � ��ب
لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا االتفاق
وتنفيذه».
وكان اللقاء الذي جمع مستش� � ��ارو رئيس
اجلمهورية يوم االثنني املاضي الدكتور عبد
الكرمي االرياني و الدكتور رش� � ��اد العليمي
وسلطان العتواني و صالح الصماد و عبد
الوهاب اآلنس� � ��ي وعبد الل� � ��ه أحمد غامن و
يحيى منصور أبو أصبع مع قيادة أنصار
الله ممثلة بعبد امللك احلوثي ،كرس ملناقشة
البن� � ��ود الت� � ��ي لم تنف� � ��ذ من اتفاق الس� � ��لم
والشراكة.
ووقعت األط� � ��راف السياس� � ��ية على اتفاق
الس� � ��لم والشراكة عش� � ��ية اجتياح مسلحو
جماع� � ��ة احلوث� � ��ي للعاصمة صنع� � ��اء في
الـ21من س� � ��بتمبر/ايلول املاضي لتسوية
األزم� � ��ة ب� �ي��ن احلوثيني والس� � ��لطة ،ورفض
احلوثيني التوقيع على امللحق األمني التابع
لالتف� � ��اق حينها ومت التوقيع عليه في الـ27
من نفس الشهر.
ويحوي امللحق األمني س� � ��بعة بنود أهمها
تأكيد ضرورة بسط نفوذ الدولة واستعادة
أراضيها ،واألسلحة التي مت نهبها ،وإزالة
التوت� � ��ر السياس� � ��ي واألمني م� � ��ن صنعاء،
باإلضافة إلى تشكيل جلنة مشتركة لوقف
جميع أعمال القتال في محافظتي اجلوف
ومأرب وفق فترة زمنية محددة.

السعودية :نأمل أن يسهم
اتفاق السلم والشراكة بتجاوز
األزمة في اليمن

وش� � ��باب من اجل اليم� � ��ن تضامنا
مع جرحى واس� � ��ر ضحايا التفجير
االرهاب� � ��ي باملرك� � ��ز الثقافي واكدوا
كذل� � ��ك تضامنهم مع املختطفني لدى
املليشيات املسلحة وطالبوا بسرعة
إطالقهم كما طالبوا االجهزة األمنية
والسلطة احمللية بتحمل مسؤولياتهم
بحماية املواطنني وممتلكاتهم وبسط
هيبة الدولة.

صاح��ب اإلمتي��از
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اخلامس بالهيئات املستقلة واملجالس املتخصصة،
والس����ادس بالقوات املس����لحة والشرطة واملخابرات
العامة.
وبين����ت جلن����ة صياغ����ة الدس����تور أن الب����اب الراب����ع
خص����ص للمحكم����ة الدس����تورية ،واخلام����س لقوائم
االختصاص����ات التش����ريعية والتنفيذي����ة في فصلني
تناول األول قوائ����م االختصاصات ،والثاني العالقة
بني السلطات.
كما أوضح����ت اللجنة أن الباب الس����ادس مخصص
لإلدارة العامة ،والس����ابع للمالية العامة ،فيما شمل
الب����اب الثام����ن البيئ����ة وامل����وارد الطبيعي����ة ،والباب
التاس����ع األح����كام العام����ة وأح����كام تعديل الدس����تور
وضم فصلني االول االح����كام العامة ،والثاني أحكام
تعديل الدس����تور ،فيما تناول الباب العاشر األحكام
االنتقالية.
وقالت اللجنة في بيانها إن ما نشرته بعض وسائل
اإلعالم عن «مسودة الدستور» غير دقيقة.

رئي��س التحري��ر

محم ��د عبدالو ه ��اب اليو س ��في
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أعربت اململكة العربية الس� � ��عودية عن أملها في أن
يسهم اتفاق الس� � ��لم والشراكة الوطنية الذي وقعته
األطراف السياسية اليمنية مؤخر ًا في متكني اليمن
من جتاوز أزمته.
ج� � ��اء ذلك على لس� � ��ان رئي� � ��س مجلس الش� � ��ورى
الس� � ��عودي الش� � ��يخ الدكتور عبدالله بن محمد آل
الش� � ��يخ ،في كلمته لدى افتتاح أعمال السنة الثالثة
من الدورة السادسة ملجلس الشورى في الرياض.
وقال الدكتور آل الشيخ« :إن اململكة رحبت باتفاق
الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنية ال� � ��ذي وقعته األطراف
السياسية اليمنية ،آملة أن مُي ّكن هذا االتفاق اليمن
الش� � ��قيق من جتاوز أزمته امت� � ��داد ًا لرعاية اململكة
للمبادرة اخلليجية التي أس� � ��همت في جتنيب اليمن
الشقيق ويالت النزاع والفنت».
ولف� � ��ت إلى أن� � ��ه و في ظل ما تش� � ��هده بعض الدول
العربي� � ��ة من أحداث وظ� � ��روف عصيب� � ��ة أثرت في
اس� � ��تقرارها فقد واصلت اململكة مساعيها الهادفة
إلى حتقيق األمن واالستقرار.
ومضى رئيس مجلس الش� � ��ورى الس� � ��عودي قائ ً
ال:
«إن هذه البالد الطيبة منذ نش� � ��أت وهي ترتكز في
سياس� � ��تها على مبادئ وأس� � ��س ال حتيد عنها أبد ًا
فهي دائم ًا تقف إلى جانب احلق والعدل وتس� � ��عى
إليه وتتع� � ��اون مع املجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته
ف� � ��ي حتقيق كل ما يعزز األمن والس� � ��لم الدولي من
أجل أن يعم الرخاء واالستقرار هذا العالم «.
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مشوف

سياسيون :خطاب احلوثي مسمار أخير في نعش احلوار الوطني،
وتدشني مرحلة جديدة من مشروعه الالوطني
جدد عبدالملك الحوثي انقالبه على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بتقسيم اليمن
إلى س��تة أقاليم والذي ش��اركت فيه جماعته أثن��اء انعقاد مؤتمر الح��وار ،وقال الحوثي في
خطاب متلفز ،بثته فضائية «المس��يرة» التابعة للجماعة ،بمناسبة االحتفال بالمولد النبوي،
إن «مش��روع األقاليم الستة ،محاولة لتفتيت البلد وتجزئته إلى (كينتونات) صغيرة وضعيفة
يسهل التحكم فيها».

علي قيس
وأك� � ��د اس� � ��تمرار جماعت� � ��ه في ما
أسماه «التحرك الثوري» في اجتاهاته
الثالث� � ��ة :مكافح� � ��ة الفس� � ��اد ،وفرض
الش� � ��راكة إلنهاء االستبداد ،والتعاون
ب� �ي��ن اللج� � ��ان الش� � ��عبية (مس� � ��لحون
حوثيون) واجليش واألمن ملواجهة من
أسماها «القوى اإلجرامية».
واته� � ��م زعي� � ��م احلوثي� �ي��ن الواليات
املتح� � ��دة األمريكية ،وقوى إقليمية (لم
يسمها) بتس� � ��ليط «القوى اإلجرامية»
عل� � ��ى أبناء الش� � ��عب اليمني ،في إش� � ��ارة إلى
عناصر تنظيم القاعدة.

نزعة لالستحواذ

الكاتب واحمللل السياس� � ��ي ياسني التميمي
وص� � ��ف خط� � ��اب زعي� � ��م جماعة احلوث� � ��ي بأنه
كان «اس� � ��تعالئي ًا وكش� � ��ف ع� � ��ن نزعة واضحة
لالس� � ��تحواذ على الس� � ��لطة والدول� � ��ة من قبل
اجلماعة املسلحة.
وأش� � ��ار التميمي إل� � ��ى أن جماعة احلوثي لم
تكن في أية حلظة جزء ًا من العملية السياس� � ��ية
الس� � ��لمية ،مؤكد ًا أن هذه اجلماعة قد مارست
التقية مبش� � ��اركتها في مؤمتر احلوار الوطني،
ألنها تعتقد أن العملية السياس� � ��ية لن توصلها
إلى أهدافها احلقيقي� � ��ة وهي االنقضاض على
الدولة واستعادة النظام األمامي املقبور.

املسمار األخير

وأوضح التميمي إل� � ��ى أن اجلماعة احلوثية
و َّقعت على صيغة األقاليم الـ 6التي ستتش� � ��كل
منها الدولة االحتادية ،ورفض هذه الصيغة عن
لسان زعيم اجلماعة  -في خطابه األخير أمام
حش� � ��د من مناصريه في ذكرى املولد النبوي -
يدل على أن هذه املليش� � ��يات وضعت املس� � ��مار
األخير في نعش مخرجات احلوار الوطني.
واعتبر التميم� � ��ي املوقف املتطرف لعبد امللك
احلوثي من مخرجات احلوار جزء من األخالق
السياس� � ��ية جلماع� � ��ة طائفية مس� � ��لحة أحادية
التفكير ،وتتبنى نظرية احلق اإللهي في احلكم،
مشيرا إلى أن جماعة احلوثي تبحث عن ذرائع
للتنصل الكامل من االرتباط بالعملية السياسية
ومن الش� � ��راكة التي نص عليها اتفاق الس� � ��لم
والشراكة.
مراوغة مكشوفة
وأض� � ��اف احمل� � ��ل السياس� � ��ي ف� � ��ي تصريح
لـ(الصح� � ��وة) :رغ� � ��م أن جماع� � ��ة احلوثي هي
التي تناقض ه� � ��ذا االتفاق ،ف� � ��إن زعيمها عبد
املل� � ��ك احلوثي لم يتورع عن ممارس� � ��ة املراوغة
املكشوفة مبحاولة إظهار اتفاق السلم والشراكة
ال� � ��ذي يحترمه على أنه مرجعية احلوار الوطني
وليس العكس.
واعتبر التميمي موقف زعيم جماعة احلوثي
م� � ��ن أبن� � ��اء محافظة مأرب بأن� � ��ه ال ينفصل عن
موقفه السياس� � ��ي من مخرج� � ��ات احلوار وأن
كال املوقفني يرتبطان بش� � ��كل مباشر مبشروعه
التوس� � ��عي الهادف إلى إعادة بناء دولة املذهب

الساللي ،وهو حتريض يراد منه طلب
دعم ورضا األمريكان عن حربه ضد
هذه القبائل اليمنية التي تقف حاجزا
أمام مشروع هذه اجلماعة الالوطني
والطائفي.
ملخص لألطماع
الكاتب واحمللل السياس� � ��ي فيصل
> البكيري
> التميمي
> فيصل
عل� � ��ي من جهته وص� � ��ف خطاب زعيم
الطائفي� � ��ة في اليمن ،مش� � ��يرا إل� � ��ى أن خطابه
جماعة احلوثي بأنه ملخصا لألطماع
تضم� � ��ن تطاو ًال عل� � ��ى اليم� � ��ن واليمنيني وعلى التي تركزت في ش� � ��مال الش� � ��مال اليمني بكل
اجليش ،بادعائه الوصاية على جهود مكافحة خيرات ومقدرات البلد والشعب.
اإلره� � ��اب ،وهو جه� � ��د محص� � ��ور بالدولة فقط
واعتب� � ��ر الكات� � ��ب السياس� � ��ي ف� � ��ي تصريح
وبجيشها ومؤسستها األمنية.
لـ(الصح� � ��وة) أن رفض زعي� � ��م جماعة احلوثي
لألقاليم الستة في خطابه األخير نتيجة لدعمه
مؤامرة مستمرة
من قبل حليفه االس� � ��تراتيجي صالح الذي يرى
وأض� � ��اف :ما فتئ زعيم احلوثيني أن يتحدث ه� � ��و أيضا ان الفيدرالي� � ��ة تعني خروج مناطق
باس� � ��م الش� � ��عب ،ومينح جلانه الش� � ��عبية حق ًا اليمن عن حكم شمال الشمال .
حصري � � � ًا في الوصاية على األمن ،إنه س� � ��لوك
وأض� � ��اف علي:احلوار الوطن� � ��ي الذي وقعوا
انقالبي يدل على اس� � ��تمرار املؤامرة ليس فقط على مخرجاته انقلبوا عليه وحبره ما زال يخط
ضد القوى السياس� � ��ية املناوئة للنظام السابق ،وثيقته وانقلبوا على الوطن بأكمله بقيادة ثورة
وإمنا ضد اليمن دولة وجيش � � � ًا وشعب ًا أيض ًا ،مضادة احتلت صنع� � ��اء وعدد من احملافظات،
به� � ��ذا التحضير ملعركة محتمل� � ��ة في مأرب ،ال مش� � ��يرا إل� � ��ى أن احلوثيني ال يهمه� � ��م وطن وال
تربتط سوى مبش� � ��روع التوس� � ��ع وبناء الدولة امن وال اس� � ��تقرار ولكن م� � ��ا يطمحون إليه هو
الطائفية أو استعادتها.
احلص� � ��ول على مصال� � ��ح البلد كله� � ��ا مدركني
مخاطر رفض الش� � ��عب بكلفة قواه وش� � ��رائحه
مرحلة جديدة
ملخططاتهم .
وف� � ��ي تعليق� � ��ه على خط� � ��اب زعي� � ��م جماعة
احلوث� � ��ي أعتب� � ��ر الباحث واحمللل السياس� � ��ي
متادي احلوثي
– نبي� � ��ل البكي� � ��ري  -خطاب احلوثي تدش� � ��ينا
وأش� � ��ار علي إلى أن الشعب اليمني حتمل
صريحا وواضحا ملرحل� � ��ة جديدة وفق ألجندة منذ بدء مؤمتر احل� � ��وار في  2013الى اليوم
هذا اجلماعة ومش� � ��روعها الالوطني االقصائي األمري� � ��ن للخ� � ��روج بدس� � ��تور يح� � ��دد النظام
الواضح.
الفيدرالي االحتادي لستة أقاليم تكون االحتاد
واعتب� � ��ر البكيري – في تصريح لـ(الصحوة) الفيدرالي للدولة اليمنية احلديثة.
أن االحتف� � ��ال باملول� � ��د النب� � ��وي لم يكن س� � ��وى
مؤك� � ��د ًا أنه إذا متادى احلوث� � ��ي ومن يقفون
مناس� � ��بة ثانوية لتعبير من خاللها عن مدى قوة خلفه من حلفاء استراتيجيني كصالح ومقربيه
اجلماعة وما وصلت إليه من حضور سياس� � ��ي او كحلفاء تكتيكيني كهادي وجزء من املشترك
مستندة ألدوات وإمكانيات الدولة التي أسقطت س� � ��يكون مبعيته� � ��م على بعد مرم� � ��ى حجر من
ه� � ��ذه اجلماعة س� � ��لطتها ،معتبر ًا ذل� � ��ك إظهار ًا الش� � ��عب ولن يكون خصيمهم ال حزب وال قبيلة
أله� � ��داف تلك االحتفائية السياس� � ��ية من خالل بل كل الناس ألنهم يسرقون أحالمهم متناسني
الرسائل التي أراد احلوثي اإلعالن عنها وكان آمالهم وهنا س� � ��يكون الس� � ��قوط األخير لقوى
ف� � ��ي مقدمتها اإلعالن عن دف� � ��ن مرحلة احلوار الشر مجتمعة.
الوطني وكل ما يترتب عليها.

مشروع طائفي

واعتبر البكيري أي رف� � ��ض األقاليم ورفض
الدس� � ��تور والذي لم يوقع ممثلهم على مسودته
النهائي� � ��ة يعد فرض ًا جلماعة احلوثي نفس� � ��ها
كممث� � ��ل ش� � ��رعي ووحيد لليمن ،وه� � ��و ما متثل
مبوق� � ��ف اجلماعة التي دم� � ��رت اجليش وفككت
والءاته سياس� � ��يا م� � ��ن الداخ� � ��ل وواصلت هذا
العمل من خالل الهجوم على بعض املعسكرات
ونهب كامل أسلحتها.
وحول التحريض عل� � ��ى أبناء مأرب واجلوف
والبيض� � ��اء أعتبر البكي� � ��ري أن هذا التحريض
ش� � ��يء طبيعي من شخص يرى أن هذه القبائل
متث� � ��ل التح� � ��دي الوحي� � ��د ملش� � ��روعه الطائفي

لوثة جنون

وأعتبر علي اتهام احلوثي للجيش بتس� � ��ليم
أسلحة ملن يسميهم التكفيريني واإلرهابيني في
مأرب «ال معنى ل� � ��ه إال انه مصاب بلوثة جنون
في خطابه وسلوكيات ميليشياته إذا أن كل من
يختل� � ��ف معهم فهو إرهابي تكفيري ال ينتظرون
إال أن ترفضه� � ��م قبائ� � ��ل مأرب كم� � ��ا ترفضهم
ورفضته� � ��م قبائل البيض� � ��اء ومن قبلها اجلوف
وغيره� � ��ا ،وإصرار جماعة احلوثي على خوض
معركة في مأرب يعني دخول اجلماعة في النفق
األشد قتامة وس� � ��تكون نهايتها هناك حيث إن
الرجال األش� � ��داء واحملاربني السبئيني وضعوا
خالص� � ��ة جتاربهم هناك وال ميك� � ��ن االنتصار
عليهم من قبل ميلشيات أو جيش طائفي.
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أحمد عثمان

ahmedothman6@gmail.com

(قرن مهير) ؟؟
كان الناس إلى وقت قريب يؤمنون بأن
ه� � ��ذه األرض مر َّكبة فوق قرن ثور عظيم
اسمه (مهير) وهذه الزالزل واألعاصير
تأت� � ��ي عندما يحرك (مهير) أذنه أو يحك
برجله وهذه األخيرة تكون هزتها أكبر.
وص ّدق الن� � ��اس هذا وذه� � ��ب النخبة
والعامة يحك� � ��ون هذه القصة ويدخلون
عليه� � ��ا تزيينات تثب� � ��ت اضطالعهم بعلم
الفل� � ��ك واألرض حت� � ��ى ص� � ��ارت حقيقة
مسلمة وكانت العجائز تدعو بأن يلطف
الله بالن� � ��اس ويثبت (مهير) هذا أو على
األق� � ��ل أن يحرك أذنه بد ًال عن رجله!!...
وهكذا أصبح (مهير) بيده املوت واحلياة
و ل� � ��ه مقرب� � ��ون وأصح� � ��اب كرامة بني
الناس وهم من ميلك� � ��ون القوة الروحية
للتواصل مع مهير وتقدمي (العلف) يعني
(النصابني)...
ثم يأتي الناس ليقدم القرابني واملال
لهؤالء لكي يرض� � ��ى عنهم الثور (مهير)
ويس� � ��تقر في مكانه فرض� � ��اء مهير من
رضى املقرب� �ي��ن األخيار؟ وتصبح حالة
ثراء فاحش وفساد على حساب اجلوعى
فقط من اس� � ��تغالل هذه اخلرافة بسبب
وقعها النفسي على الناس ...فاإلنسان
ه� � ��ذا العبقري وس� � ��يد الكون يصبح في
حالة ما في قمة الس� � ��خف يقوده أطرف
نصاب بخرافه أو أسطورة يركبها على
قضي� � ��ة ما ،أو على مقولة كذبا على دين
أو نبي أو فيلس� � ��وف أو ما ش� � ��ابه من
التركيبات التي تبدأ صغيرة وتكبر حتى
تتحول إلى واقع أو عقيدة يتعايش معها
الناس وأصحاب العقول بصورة مذهلة
لتحضر كلمة (عقول أضلها باريها) ...
ه� � ��ذا هو ماجع� � ��ل اإلنس� � ��ان العربي
القدمي يحول أشخاص صاحلني اسمهم
(الالت) و(العزى)....إلى درجة األولياء
ثم يضيف� � ��ون ويضيفون حت� � ��ى حتولوا
إل� � ��ى آلهة يعب� � ��دون في مك� � ��ة  ,وارتبط
هذا التخريف مبصال� � ��ح اقتصادية ثم
مصالح نفوذ وهذا ما يحمي اخلرافات
ويجعلها دين وعقيدة تنتش� � ��ر وتزدهر
في ظل اجلهل واألمية ...
واألمي� � ��ة ليس� � ��ت متعلق� � ��ة بالق� � ��راءة
والكتاب� � ��ة وإمنا برفع خاصية الش� � ��عور
بالكرامة اإلنس� � ��انية التي تسعى للحرية
واحترام العقل ومن ثم التأمل ...
التأم� � ��ل ال� � ��ذي يدف� � ��ع إلى الس� � ��ؤال
والبحث واالكتش� � ��افات وحتديد املعقول
والالمعقول...
كل خراف� � ��ة أو انح� � ��راف في الثقافة
والدين وراءها جهل وكهنة ومستفيدون
ونصابون كبار لهم ألقاب أخرى مبجلة
بالتأكي� � ��د وه� � ��ؤالء يس� � ��تفزهم ويفزعهم
(القرطاس والقل� � ��م)....ألن العلم والعقل
يحرمهم من خرافتهم التي يأكلون منها
مبالعق من ذهب على حس� � ��اب املعذبني
ويحكمون قطيع ًا من املخدرين.

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

من أم الدنيا إلى السعيدة:

املضحكات املبكيات والال معقول في السياسة واألمن!
مقال الكاتب املصري الش� � ��هير فهمي هويدي
(الالمعقول ف� � ��ي اليمن) في صحيفة الش� � ��روق
املصري� � ��ة هو م� � ��ن نوعية( :وك� � ��م ذا مبصر من
مضحكات ..ولكن� � ��ه ضحك كالب� � ��كا!) وإن دار
احلديث ع� � ��ن اليمن ومضحكاته� � ��ا املبكية ،وهو
دلي� � ��ل جدي� � ��د على واحدي� � ��ة الث� � ��ورة املضادة،
واملخرج املمول لها في البلدين الشقيقني ،ورمبا
تطابق املصير الذي س� � ��تؤول إلي� � ��ه أوضاعهما
عاجال أو آجال!
فك� � ��رة املقال انتقاد قوي يدل على متابعة
دقيقة لتط� � ��ورات الوضع اليمن� � ��ي (والذي يقرأ
تعليق� � ��ات الق� � ��راء املصريني على املقال س� � ��وف
يكتش� � ��ف أيض� � ��ا دقة ف� � ��ي فهم ما يح� � ��دث في
بالدنا!) ،وانزعاج مخلص من حالة الالمعقولية
السياسية التي حدثت بسقوط عشرة محافظات
في قبضة أقلية؛ بل أقلية داخل أقلية (حد وصف
املقال) ..وألهمي� � ��ة الفقرة الرئيس� � ��ية فاألفضل
نقلها هنا:
[ أصب� � ��ح اليم� � ��ن بلد الالمعقول السياس� � ��ي.
صحيح أن احلاصل في أقطار عربية عدة يندرج
حت� � ��ت نفس العن� � ��وان إال أن احلاصل في اليمن
يحت� � ��ل رأس القائم� � ��ة .فهذا بلد م� � ��ن أعرق دول
املنطقة يعيش فصول مهزلة سياس� � ��ية ال أعرف
أي دولة عربية م� � ��رت بها .إذ ال يصدق املرء أن
مجموعة متثل أقلية ،بل هي أقلية ضمن األقلية،
ال هي حزب سياس� � ��ي وال هي تشكيل عسكري
وال ه� � ��ي س� � ��لطة إدارة ،تزحف عل� � ��ى العاصمة
صنعاء ثم تس� � ��تولى عليها بسهولة مذهلة .وبعد
ذلك تش� � ��رع ف� � ��ي التمدد حتى تس� � ��تولى خالل
بضعة أسابيع على عشر محافظات ،أي نصف
البلد تقريب� � ��ا .يحدث ذلك في بلد ميلك جيش� � ��ا
وش� � ��رطة ،وله رئي� � ��س وحكومة وأجه� � ��زة أمنية.
واجليش والشرطة متفرجون والرئيس واحلكومة
ذاهلون .والذين يدافعون عن حياتهم ويحاولون
صد الغزاة هم القبليون املسلحون ،وإذ انهارت
الس� � ��لطة وحتولت إلى ش� � ��بح مكت� � ��وف األيدي
ومن� � ��زوع القدرة ،ف� � ��إن احلوثي� �ي��ن الذين ادعوا
أنه� � ��م يقومون بثورة وأنهم يريدون حترير البالد
من النف� � ��وذ األجنبي هدموا مؤسس� � ��ات الدولة
وأطاحوا بالقانون ،وفرضوا أنفسهم على رئيس
اجلمهورية وهددوا بعزله ،وعينوا نفرا منهم في
قيادة اجليش ،بعدما نقلوا نصف أس� � ��لحته إلى
معقلهم في الش� � ��مال .وأقالوا محافظني وعينوا
آخرين ميثلونهم ،وشكلوا ما سموه جلانا شعبية
بدعوى احملافظة على النظام في احملافظات التي
اس� � ��تولوا عليها .ذلك كل� � ��ه مت بالقوة وبالهواتف
النقالة].
وما خفي كان أعظم!
األس� � ��تاذ فهمي هويدي س� � ��وف يندهش أكثر
إن س� � ��مع أيض� � ��ا أخب� � ��ارا أخرى؛ مث� � ��ل البيان
األخير الذي أصدرت� � ��ه اللجنة األمنية العليا في
اليم� � ��ن ،وه� � ��ددت فيه مواطنني ميني� �ي��ن هاجموا
كتيبة عس� � ��كرية (الراج� � ��ح اآلن أنها كانت قرابة
ل� � ��واء!) كانت متجهة في مهم� � ��ة غريبة في طريق
يس� � ��يطر عليه احلوثيون ،والنتيج� � ��ة املؤكدة في
ظل الالمعقول السياس� � ��ي اليمني كانت ستكون
س� � ��قوطها في قبضتهم! الالمعق� � ��ول يبدو أكثر
إضحاكا عندما يتذكر الناس أن نصف اجليش

اليمني على األقل صار في قبضة احلوثيني ،مبا
فيه األسلحة الثقيلة وأخطر املعسكرات واملناطق
العس� � ��كرية واألمنية ،وخاصة بع� � ��د أن صارت
قي� � ��ادة اجلي� � ��ش واألمن العليا حتت س� � ��يطرتهم
الفعلية أو حتت حتكمهم ومش� � ��اركتهم القسرية
 ..وال ميك� � ��ن أن تصدر ق� � ��رارات ال تعجبهم وال
تشركهم مناصفة في غنائمها! ومع كل ذلك فإن
اللجنة االمني� � ��ة العليا لم تر في عمليات مهاجمة
اجليش إال تلك الكتيب� � ��ة ذات املهمة الغريبة أما
االس� � ��تيالء على معظم اجلي� � ��ش اليمني وترحيل
أسلحته الثقيلة جهارا نهارا إلى قالع احلوثيني
فأمر فيه نظر ،ومسألة خالفية ،وال يستحق بيانا
وال تصريحا فضال عن تهديد ووعيد!
(هويدي) أيضا س� � ��يضحك حتى يس� � ��تلقي
عل� � ��ى ظهره ؛وهو يضرب كفيه ببعضهما؛ عندما
يعلم أن املسلحني احلوثيني يستوقفون سيارات
اجليش واألمن وعليها ضباط وجنود لتفتيشها،
وأن رجال املرور في اليمن ما يزالون يس� � ��جلون
مخالف� � ��ات الس� � ��ير على س� � ��يارات املواطنني في
الوقت الذي متر فيه أمامهم سيارات املليشيات
احلوثية بدون أرق� � ��ام ،ويتكدس فوقها مراهقون

يحظ بهذه النعمة ،وها هو يواجه حالة سياس� � ��ية
ش� � ��اذة وليس فقط ال معقولة :فالسلطة احلاكمة
مهلني� � ��ش ت� � ��أكل رز بل� �ب��ن -أو معصوب� � ��ة أو
س� � ��لتة بحس� � ��ب املنطقة -مع املالئكة كما يصف
املصريون الغارقني في س� � ��ابع نوم� � ��ة! وعندما
يستنجد الناس مبؤسس� � ��اتها األمنية يقال لهم:
ال نس� � ��تطيع عمل شيء لكم ،دبروا حالكم ونحن
ندع� � ��و لكم من قلوبنا ..والذي يحكم حقا هي فئة
كما وصفها هويدي :ال هي حزب سياس� � ��ي ،وال
تشكيل عسكري ،وال سلطة إدارية ،وقانونها ما
هو موجود في رؤوس مسلحيها!
زمان كان املصرون والسودانيون املتحمسون
لوحدة بلديهم� � ��ا في إط� � ��ار وادي النيل يهتفون
في املس� � ��يرات واملهرجان� � ��ات الوحدوية :مصر
والس� � ��ودان حتة وح� � ��دة! وكنا ف� � ��ي الثمانينيات
منزح م� � ��ع بعض املصري� �ي��ن العاملني في اليمن
هاتف� �ي��ن :مص� � ��ر واليمن حتة وح� � ��دة ..توصيفا
للمشاكل واملظاهر السيئة املتطابقة بني البلدين!
وم� � ��ع أفضلية الوض� � ��ع املصري عل� � ��ى اليمني
بدرج� � ��ة إال أن الوض� � ��ع املصري لم يس� � ��لم هو
اآلخر من الغرائب السياس� � ��ية كما يحدث مثال

وأطفال مس� � ��لحون! واألكثر هزلية أن احلوثيني
فرضوا س� � ��يطرتهم على أبرز وس� � ��ائل اإلعالم
الرسمية في العاصمة صنعاء ويتخذونها منابر
للتنديد باخلروج عن اتفاق الش� � ��راكة والسلم..
ويدعون من خاللها حلرب اإلرهابيني والقتلة وهم
الذين يفجرون املس� � ��اجد واملنازل ،ويعتقلون او
يقتلون املواطنني خارج نطاق القانون! وال ننسى
الص� � ��راخ احلوثي املتصل عن الس� � ��لم واحلفاظ
على األمن والذي بس� � ��ببه غرقت محافظات عدة
في حروب أهلية ،نزح مئات اآلالف من اليمنيني
م� � ��ن منازلهم وقراهم ،ويعيش� � ��ون في مخيمات
على صدقات األجانب!

ف� � ��ي احملاكم� � ��ات الهزلية التي تنظمه� � ��ا بانتظام
حتسد عليه سلطة االنقالب العسكري!
في العام املاضي أصدر قاض مصري
أحكاما باإلعدام عل� � ��ى قرابة  800معارض في
جلس� � ��ة واحدة مدتها عش� � ��رون دقيق� � ��ة ،وبدون
حتقيقات وال س� � ��ماع مرافعات الدف� � ��اع! وهذه
األيام يحاكم الرئيس الش� � ��رعي املنتخب (محمد
مرسي) بتهمة االعتداء على متظاهرين حاصروا
قص� � ��ر االحتادية الرئاس� � ��ي حيث ي� � ��كان يعمل،
وأثاروا الشغب ،وهجموا محاولني اقتحام بوابته
الرئيسية ،وحاولوا اقتالعها بواسطة رافعة ثقيلة
(أو ش� � ��يول باليمني) أحضروها معهم! وقذفوا
القص� � ��ر باأللع� � ��اب النارية ،واضط� � ��ر الرئيس
للخروج تهريبا بحماي� � ��ة األمن ..وعندما حضر
مؤي� � ��دو الرئي� � ��س للتضامن معه اش� � ��تبك معهم
احملاص� � ��رون للرئيس وقتلوا  8منهم ..ورغم كل
ذلك أفرجت عنهم النيابة بعد أيام قليلة!
اقرأوا ه� � ��ذه القصة املضحك� � ��ة :اليوم أيضا
في مصر جتري دون توقف محاكمات ناش� � ��طني

مصر واليمن :احلال من بعضه!
عل� � ��ى س� � ��وء الوض� � ��ع الع� � ��ام في مص� � ��ر إال
أن املعارض� �ي��ن الرافض� �ي��ن لس� � ��لطة االنقالب
العس� � ��كري يواجهون دول� � ��ة؛ وإن كانت مجرمة،
وظامل� � ��ة ،وفاس� � ��دةـ ،وفرعونية ..لكنه� � ��ا دولة في
احملصل� � ��ة األخيرة ..أما ش� � ��عب الس� � ��عيدة فلم

مصريني (بعضهم ليبراليون) بس� � ��بب تظاهرهم
س� � ��لميا أم� � ��ام قص� � ��ر االحتادية ال� � ��ذي يحكم
السيس� � ��ي مصر منه! والتهم ه� � ��ي :خرق قانون
التظاهر ،إثارة الشغب ،وإتالف املمتلكات العامة
واخلاص� � ��ة ،حيازة أس� � ��لحة ومفرقع� � ��ات ومواد
حارقة ،ومقاومة الس� � ��لطات والتعدي على قوات
األمن!
وقالك املتنبي كان غلطان على سكان مصر!
املهزلة ما تزال مستمرة!
ف� � ��ي الناحي� � ��ة الدينية هن� � ��اك أيض� � ��ا مهازل
مشتركة بني أم الدنيا والسعيدة؛ فاحتفال املولد
النب� � ��وي في حك� � ��م احلوثيني ص� � ��ار فرقانا بني
الكفر واإلميان ..وفريض� � ��ة دينية مثل الزكاة ال
ب� � ��د أن يدفع اليمنيون أم� � ��واال إجبارا لالحتفال
مبولد الرحمة وإال كان جزاؤهم الويل والثبور..
وفي مصر بلغ� � ��ت املهزلة في اجلانب الديني أن
السيسي يطلب باالسم من واحدة أديبة اسمهما
فاطم� � ��ة ناعوت القيام مع األدباء بنش� � ��ر صحيح
الدين اإلسالمي في مصر ..ال غريب في الغيرة
الدعوية إال أن فاطمة ناعوت هذه أحيلت للقضاء
بتهمة اإلساءة لإلس� �ل��ام وإزدراء األديان بعدما
سخرت من شعيرة األضاحي في عيد اإلضحى
املب� � ��ارك ..أو على حد قولها قبيل أيام من العيد:
[ بعد برهة ُتس� � ��اق مالي� �ي��ن الكائن� � ��ات البريئة
أله� � ��ول مذبحة يرتكبها اإلنس� � ��ان منذ عش� � ��رة
ق� � ��رون ونصف ويكررها كل عام وهو يبتس� � ��م..
مذبحة س� � ��نوية تتكرر بسبب كابوس باغت أحد
الصاحلني بشأن ولده الصالح!].
وعلى هذا ميكن نفهم س� � ��ر اختيار السيسي
لناعوت لنش� � ��ر اإلسالم الصحيح؛ فهو وجد في
كالم امل� � ��رأة فتح� � ��ا جديدا في األدي� � ��ان ،وتأثرا
بفضيلة القديس� � ��ة دعا في خطاب بذكرى املولد
النب� � ��وي قب� � ��ل أيام إلى ث� � ��ورة ديني� � ��ة لتصحيح
نصوص مقدسة بحجة أن حترض مليار ونصف
مليار مسلم على العنف ،وجتعلهم يريدون قتل 7
مليارات من سكان العالم!
ولكي� �ل��ا يقول ش� � ��خص إن السيس� � ��ي يقصد
آالف املتطرف� �ي��ن (الذين يقال دائم� � ��ا عنهم إنهم
قلي� � ��ة) وليس كل املتطرف� �ي��ن؛ الحظوا فقط الرقم
ال� � ��ذي اتهمه بأنه يري� � ��د قتل س� � ��كان األرض..
ملي� � ��ار ونصف ملي� � ��ار ..أي كل املس� � ��لمني في
العال� � ��م مبن فيه� � ��م طبعا :ح� � ��كام دول اجلامعة
العربية واملؤمتر اإلسالمي ..وكل الذين يطبلون
للحرب ضد اإلرهاب اإلس� �ل��امي ممن يحملون
أس� � ��ماء إس� �ل��امية ،وبعضهم جماعات إسالمية
تخوض هي االخرى حربا مقدسة باالشتراك مع
النصارى واليهود ض� � ��د الدواعش والتكفيريني
املسلمني!
ناش� � ��طون أذكياء نشروا في ش� � ��بكة اإلنترنت
ادلة على صدق كالم السيس� � ��ي :صورا ملذابح
املس� � ��لمني ف� � ��ي نيجيري� � ��ا وأفريقيا الوس� � ��طى،
وبورما ،والبوس� � ��نة والهرس� � ��ك ،وغزة وفلسطني
على أيدي اليه� � ��ود والنصارى والوثنيني ..وكما
هو ثاب� � ��ت فه� � ��ؤالء القتلة لم يق� � ��رأوا النصوص
اإلسالمية املقدسة التي حتث على قتل اآلخرين
الت يحذر السيسي منها ،ودعا إلى ثورة كاملة
ضدها وليس انقالبا فقط!
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املشائخ يروون تفاصيل حادثة اعتراض الكتيبة العسكرية
وليد الراجحي
تتنقل األزم� � ��ة في البلد من محافظة إلى أخرى،
وفق متغيرات فرضت واقع جديد حوله عش� � ��رات
عالمات اإلس� � ��تفهام ويرسم املزيد من احليرة بني
أبناء الوطن حول ما آل إليه واقع البالد ومستقبل
يصع� � ��ب التنب� � ��ؤ به في ظ� � ��ل غياب الدول� � ��ة إال ما
ندر وتوس� � ��ع حوثي ف� � ��ي محافظاتها واس� � ��تيالئه
على مختلف مؤسس� � ��اتها بقوة الس� �ل��اح ،لم يبق
إال محافظ� � ��ة م� � ��أرب التي أصبح� � ��ت اليوم عرضة
إلجتياحها بحس� � ��ب تهديد زعي� � ��م احلوثيني ،ووصف
أبن� � ��اء قبائ� � ��ل مأرب باملجرم� �ي��ن ،مزامن ًا م� � ��ع أحداث
اخلميس املاضي من مواجهات بني املنطقة العسكرية
الثالثة وكتيبة عس� � ��كرية كانت في طريقها إلى صنعاء
اعترض طريقه� � ��ا القبائل مببرر تخوفهم من وصولها
إلى احلوثي� �ي��ن الذين قيل إنهم احتش� � ��دوا في مفرق
اجلوف لإلستيالء عليها أو كان في انتظارها كما ورد
في بيان وتصريحات القبائل.
تفاصيل ماجرى أوضحت� � ��ه قبائل مأرب في نخال
عبر بيان صادر عنه� � ��ا -عقب اضطراب للمعلوماتواملزايدات حول احلادثة باإلضافة إلى روايات بعض
املشائخ بخال حول ما جرى لنضع القارئ في صورة
األحداث.

قبائل مأرب تشرح تفاصيل ما حدث

مع ارتف� � ��اع آذان ظهر يوم اخلميس املاضي كانت
طلقات األس� � ��لحة تتناثر في الهواء التفت السكان إلى
الش� � ��ارع العام ليروا قوة عس� � ��كرية متر في الشارع
صوب قي� � ��ادة املنطقة العس� � ��كرية ،ليتفاجأ الس� � ��كان
بس� � ��ماع انطالق صواريخ الكاتيوش� � ��ا التي أضاءت
س� � ��ماء املدينة منطلقة صوب منطقة نخال والس� � ��حيل،
وقع في تلك اللحظات تضخيم إعالمي كبير للحادث،
وب� � ��دأ احلدي� � ��ث عن أرق� � ��ام كبيرة م� � ��ن الضحايا في
صفوف الطرفني ،لكن ما حدث أن اش� � ��تباكات جرت
ب� �ي��ن القبائل وبني أفراد الكتيبة على خلفية إطالق نار
من قبل طقم تابع للكتيبة جاء من مؤخرتها ليحرق طقم
تابع للقبائل بعد أن أصاب عدد منهم وقتل أحد أفراد
الطقم -بحسب رواية الشيخ أحمد صالح العقيلي.-
وكانت محصل� � ��ة املواجهات  5قتل� � ��ى اثنني منهم من
القبائل وثالثة من اجلنود وجرح  15منهم  7جنود ،بقيت
املعلومات مضطربة ومحل مزايدات على إثرها أصدرت
قبائل مأرب بيان ًا أوضحت فيه مالبسات احلادث.
وقالت قبائل مأرب املرابطة مبنطقة نخال والسحيل:
إن ما قامت به كان منع ًا لس� � ��يطرة مليشيات احلوثي
على ه� � ��ذه الق� � ��وة العس� � ��كرية التي هي مل� � ��ك للدولة
والشعب اليمني.
وفي بي� � ��ان صادر عن القبائل قال� � ��ت القبائل إنها
تريد إيضاح ماحدث للرأي العام ولسرد احلقيقة.
وحس� � ��ب رواي� � ��ة القبائل فإنها علم� � ��ت بقدوم كتيبة
عس� � ��كرية من أحد ألوي� � ��ة اجليش الت� � ��ي كانت تابعة
لقوات احلرس اجلمهوري املنحلة ,من محافظة شبوة
في طريقها إلى العاصمة بالتزامن مع معلومات تفيد
باحتشاد ميليشيات جماعة احلوثي في مفرق اجلوف
ومعس� � ��كر ماس الذي س� � ��يطرت عليه منذ قرابة شهر
ونصف.

وأوضح البيان« :ومنع ًا لسيطرة مليشيات احلوثي
على هذه القوة العسكرية ,وجدت قبائل مأرب نفسها
مضطرة للتواص� � ��ل مع قيادة الكتيب� � ��ة قبل خروجها
م� � ��ن مدينة مأرب وإبالغهم رغبتن� � ��ا في التفاهم معهم
لضمان س� �ل��امة الكتيبة التي يترصدها احلوثيون في
مفرق اجلوف ،ومعس� � ��كر ماس مبنطقة اجلدعان ,كما
حدث لكتائب عس� � ��كرية س� � ��ابقة وحتديد ًا كتيبتني من
اللواء  13مشاة والتي منعها احلوثيون من املرور إلى
املنطقة العسكرية».
وقالت القبائل في البيان« :وعقب ذلك وأثناء وصول
الكتيبة القادمة من ش� � ��بوة إلى اطراف منطقتي (نخال
والس� � ��حيل) لوح� � ��ظ أن عتادها يفوق عت� � ��اد  4كتائب
عس� � ��كرية ,وقام املش� � ��ائخ بالتفاهم مع قيادة الكتيبة
وطلبوا منه� � ��م العودة إلى املنطقة العس� � ��كرية الثالثة,
كم� � ��ا تواصلوا مع قائ� � ��د املنطقة اللواء أحمد س� � ��يف
اليافعي وأخبروه أن القوة العس� � ��كرية ستكون صيد ًا
ثمين ًا للحوثيني ,لكنه وبلهجة حادة أرجع األسباب إلى
توجيهات عليا ،ورفض التحدث عن أي ضمانات ملرور
القوة العسكرية بس� �ل��ام إلى العاصمة صنعاء وعدم
نهبها من قب� � ��ل أو تعرضهم لها ,وهو ما يش� � ��ير إلى
تنس� � ��يقات غير معلنة ونوايا مبيتة لتس� � ��ليم تلك القوة
العس� � ��كرية للحوثيني املتواجدين في معس� � ��كر ماس
ومفرق اجلوف في إطار استعدادات احلوثي الجتياح
مأرب والس� � ��يطرة على منابع النف� � ��ط والغاز والطاقة
الكهربائية» حسب البيان.
وواصل� � ��ت« :ولم يقف األمر عن� � ��د ذلك ,بل فوجئت
القبائل باس� � ��تهداف مباش� � ��ر لتجمعاتها املرابطة في
مناطق (نخال والس� � ��حيل) من قبل املنطقة العسكرية
الثالثة بصواريخ الكاتيوش� � ��ا واملدفعية ودون س� � ��ابق
إنذار ما أس� � ��فر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف
القبائ� � ��ل ,وإثر ذلك مت إبالغ قائ� � ��د الكتيبة أن املعدات
العس� � ��كرية قيد التحفظ عليها حتى يتم التواصل مع
رئي� � ��س اجلمهورية ورئيس مجلس ال� � ��وزراء ووزيري
الدفاع والداخلية ومحافظ مأرب» .
وخالل لقائنا مع عدد من مش� � ��ائخ مأرب في نخال
كانت روايتهم للحدث مطابق مل� � ��ا ذكره البيان التقينا
بالشيخ أحمد صالح العقيلي طلبنا حني وصلت القوة
بضمانات عدم اإلس� � ��تيالء عليها م� � ��ن قبل احلوثيني،
وقوب� � ��ل بالرفض وج� � ��رت عملية تفاهم� � ��ات مع قيادة
الكتيب� � ��ة بعودتها إلى م� � ��أرب ،وحينما ب� � ��دأت بعض
األليات تتحرك صوب مأرب قدمت سيارة من مؤخرة
الكتيبة وأطلقوا الن� � ��ار وفجروا املوقف واعقبه ضرب
بالكاتوشا من املنطقة العسكرية.
فيم� � ��ا أكد الش� � ��يخ صال� � ��ح الش� � ��بواني أن الكتيبة
قدمت من ش� � ��بوة ،وجاءوا بش� � ��كل مفاجئ إلى منطقة
نخال وعند وصولهم تق� � ��دم العقالء إلى قيادة الكتيبة
وكبار رجال املطارح وطرحوا عليهم العودة إلى قيادة

املنطقة الثالثة حتى يتم النظر في مسألة مرورها وفق
ضمانات عدم وصوله� � ��ا للحوثيني في مفرق اجلوف،
وأوض� � ��ح أن الكتيب� � ��ة بدأت التوجه ص� � ��وب مأرب إال
أنه أتت س� � ��يارة وباغت� � ��ت القبائل بالض� � ��رب فحدث
االشتباك ،وأضاف الشبواني :نحن ال نريد أن يخرج
من الكتيبة ولو صامولة واحدة ،لكن اجلنود أشعلوها
بإط� �ل��اق النار وقتل أح� � ��د أبنائنا وجرح اآلخرين دفع
إلى االشتباك.
وأش� � ��ار إلى أن القبائل لم تتواجد في نخال للتقطع
أو اعتراض اجلي� � ��ش ،وإمنا حلماي� � ��ة احملافظة الفت ًا
إل� � ��ى أن اجليش يذهب ويعود ولم يتم اعتراضهم على
اإلطالق ،لكن حينما جاءوا بالغدر حدث ما حدث.
ولفت إل� � ��ى أن هناك مجموعة م� � ��ن اجلنود منحهم
القبائ� � ��ل مبالغ مالي� � ��ة ليواصلوا الس� � ��ير إلى صنعاء
فيما احتجزوا  8أفراد مت تس� � ��ليمهم إلى الوس� � ��اطة
وأكرموه� � ��م أثناء تواجدهم في املط� � ��ارح ،واعتبروهم
ضيوف كونهم أبناء اليمن.
ويتابع :نحن ال نريد أن يصاب اجليش اليمني بأي
أذى فهم أوالدنا ،واختتم حديثه على العموم ما جرى
ليس أكبر مما حصل في اليمن.

وساطة قبلية والقبائل تبدي استعدادها
لتسليم سالح الكتيبة

عقب احلادث وصلت وساطة قبلية يقودها الشيخ
غالب األجدع -أحد مش� � ��ائخ قبائل م� � ��راد -لتهدئة
الوضع وحل اإلشكال القائم..
وأكدت القبائل للوس� � ��اطة أنها ستس� � ��لم السالح
للدولة بشرط أن تضمن عدم وصولها للحوثيني.
الشيخ صالح لنجف يقول :سنسلم األسلحة كونها
أسلحة كل اليمنيني وأبناء اجليش هم أوالدنا ،ونحن
مل� � ��ك الدولة ،ونريد إع� � ��ادة كل ما أخذ في مأرب في
معس� � ��كر ماس ومفرق اجلوف وإعادتها إلى املنطقة
العسكرية الثالثة كونها مع غازِ محتل.
ويؤك� � ��د أن قبائل مأرب في نخال جزء ال يتجزأ من
اجليش في مهم� � ��ة حماية احملافظة ومقدرات الوطن،
وأنه� � ��م ليس� � ��وا خارجني ع� � ��ن الدولة .الفت � � � ًا إلى أن
خروجهم للدفاع عن احملافظة دون مقابل ولم يطلبوا
من أحد شيئ ًا.
في اخلطاب األخير مبناسبة املولد النبوي وصف
زعيم احلوثيني أبناء مأرب باملجرمني وهو ما رد عليه
مشائخ القبائل بقوة نورد بعض الردود.
الش� � ��يخ حمد بن وهيط ،وفي تعليق� � ��ه على تهديد
احلوث� � ��ي لقبائل مأرب ووصفه� � ��م باملجرمني قال :إن
احلوثي ينبغي أن ال يفكر أن ما جرى ذريعة لوصف
أبن� � ��اء مأرب باإلجرام  ،ومل� � ��اذا ال ينظر إلى اجلرائم
التي يرتكبها عبر مليش� � ��ياته التي تقتل في األسبوع
من  50إلى  100مواطن أو أنه يعتبر نفس� � ��ه في يوم

بدر.
وأش� � ��ار إل� � ��ى أن احلوثي حينم� � ��ا يتحدث عن
قبائل م� � ��أرب ويتهجم عليهم الب� � ��د أن يتذكر أنه
يتحدث من غار صعدة وليس من غار حراء.
مبين � � � ًا أن احلوثي في تهجمه إذا كان صادق ًا
علي� � ��ه أن يك� � ��ون ف� � ��ي مقدمة صف� � ��وف املواجهة
وسنكون نحن في مقدمة صفوف املواجهة ولسنا
مبسلمني إذا لم نقف عند وجهه.
وحذر الش� � ��يخ بن وهيط كل م� � ��ن يتواطأ مع
مليش� � ��يات احلوثي في حتركاتها إذا حدث ملأرب
ش� � ��يئ من انتقام ش� � ��ديد ،وأنها س� � ��تكون هدف ًا
للقبائل سواء من أبناء اجلدعان أو حريب القراميش
أو من مجزر وسيغزوهم إلى بيوتهم.
وتاب� � ��ع حديث� � ��ه :إذا كان عبداملل� � ��ك احلوثي يريد
الرئاس� � ��ة فباب الرئاس� � ��ة مفتوح ،وإن أراد رئاس� � ��ة
ال� � ��وزراء أو الدف� � ��اع فالباب مفت� � ��وح (مبعنى يتحرك
شخصي ًا إلى صنعاء) ومأرب جزء من اليمن ،أما أن
يحكمنا من غار صعدة فذلك لن يكن.
واختتم حديثه مؤكد ًا أن قبائل مأرب ستظل ثابتة
ثبوت اجلبال وال يهزها ال احلوثي وال غيره وستكون
مقبرة للمليشيات إذا فكرت اجتياحها.
الش� � ��يخ صال� � ��ح لنجف :ف� � ��ي رده عل� � ��ى احلوثي
اس� � ��تغرب وصف احلوثي ألبناء م� � ��أرب باملجرمني،
وقال :عجب � � � ًا للمجرم حينما يتحدث عن الش� � ��رفاء،
املج� � ��رم هو من ينته� � ��ك األعراض ،ويره� � ��ب الناس،
ويغلق اجلامعات ،ويسيطر عليها ،وينهب محتوياتها،
ويفجر املس� � ��اجد ،ويعتدي على الن� � ��اس  ..أما نحن
قبائل ش� � ��رفاء نحمي محافظتن� � ��ا وأرضنا وعرضنا
ودينن� � ��ا نحافظ عل� � ��ى الطرق والكهرب� � ��اء واملمتلكات
العامة واخلاصة.
وأضاف احلوثي ليس مس� � ��ئول ع� � ��ن أحد حينما
يتحدث باس� � ��م اليمنيني بل هو مليش� � ��يا خارجة عن
النظام والقانون.
ولفت إل� � ��ى وقوف القبائل خلف ش� � ��رعية الرئيس
هادي الذي منحه اليمنييون  7ماليني صوت ودعمه
اإلقليمي واملجتمع الدولي.
الش� � ��يخ أحمد صالح أحمد العقيلي -من مشائخ
حريب -استغرب وصف املجرم لألحرار باملجرمني،
وقال :القبائل في نخال تس� � ��اند الدول� � ��ة وتدافع عن
احملافظة ،مؤكد ًا أن املجرم من يفجر املنازل ،وينتهك
احلرمات ،ويهدم املس� � ��اجد ،معتب� � ��ر ًا احلوثي دخي ً
ال
على املجتمع اليمني وعاداته وتقاليده.
الش� � ��يخ ضيف الله على الوهبي -من أبناء قبائل
البيض� � ��اء -يؤكد :أن قدومه إلى مطارح نخال للدفاع
عن تراب اإلقليم املتراب� � ��ط مأرب واجلوف والبيضاء
موضح ًا أن قبائل االقليم متضامنة مع مأرب للدفاع
معتد كان حوثي ًا أم قاعدة أم من كان.
عنها من أي ٍ
وقال الش� � ��يخ عبدالواحد النات� � ��ي أن قدم احلوثي
الى مأرب فس� � ��يأتي إلى حتفه وهانحن نحفر قبورهم
اآلن ،فيما اعتبر الشيخ أحمد العقيلي محاولة دخول
احلوثي إلى مأرب رمبا تكون األقدار تس� � ��وقه ليدفع
ثمن وعقاب ملا اقترف� � ��ه بحق أبناء الوطن من جرائم،
وأض� � ��اف :ال ميك� � ��ن أن تقبل قبائل م� � ��أرب أن يحتل
أرضها وه� � ��ي صاحبة اخلير الذي يع� � ��م كل اليمن،
وأش� � ��ار إلى أن قبائل مأرب ال تس� � ��تطيع إال العيش
بكرام� � ��ة وإال فاملوت أفضل خي� � ��ار ًا لها دون أرضها
وعزتها وكرامتها.
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دع��ا حقوقيون كل ش��رائح وفئات المجتمع وجميع منظمات المجتم��ع المدني إلى جعل العام
الحالي 2015م عام مقاومة االنتهاكات الحقوقية وااللتفاف حول النضال الس��لمي لنيل الحقوق
والحريات إلنقاذ اليمن من الوقوع بين فكي كماش��ة الجماعات المس��لحة ،والنهوض من حالة
اإلرباك التي تسببت بها أحداث العام الماضي.

ناجي قدام
وأك� � ��دوا أن هن� � ��اك وعي ًا حقوقي ًا كافي ًا ل� � ��دى معظم فئات
الش� � ��عب مبختلف احملافظات واملديريات والقرى بفعل ثورة
 11فبراي� � ��ر 2011م وما أفرزته من وع� � ��ي حقوقي ونضال
س� � ��لمي ،وعدوا النضال الس� � ��لمي كفي ً
ال بإعادة املكتسبات
احلقوقي� � ��ة املش� � ��روعة التي حتققت خالل عق� � ��ود من الزمن
والنضال الس� � ��لمي هو القادر وحده على االنتصار على من
ينتهك� � ��ون احلقوق ويعولون على البندقي� � ��ة .ودعوا املنظمات
احلقوقي� � ��ة إلى االضط� �ل��اع بدورها ومغ� � ��ادرة مربع التردد
واالرتب� � ��اك الذي ظه� � ��رت به بعض املنظم� � ��ات التي يناط بها
الدفاع عن احلقوق واحلريات.
وي� � ��رى احملامي عب� � ��د الل� � ��ه الذبحاني أن أه� � ��م احلقوق
واحلري� � ��ات التي لها األولوية في العام احلالي التي يجب أن
تتحرك بها الدولة وأجهزة العدالة في البلد بش� � ��كل عادل ما
يخص املعتقلني واملخفيني قسر ًا ،فهذه القضية حتتل املرتبة
األولى وبشكل عاجل.
ودعا الذبحاني – في تصريح للصحوة – إلى التأكد من
أماكن حبس� � ��هم واإلفراج عنهم وإطالق سراحهم ،وإذا كان
هناك عل� � ��ى أحد إدانة أو تهمة معين� � ��ة فيحال إلى اجلهات
املختصة التخاذ إجراءاتها وتكون األمور واضحة .هذا فيما
يخص املخفيني واملعتقلني بطريقة غير قانونية.
وأض� � ��اف :األمر اآلخ� � ��ر في قضية احلق� � ��وق واحلريات
فيما يخص حرية ال� � ��رأي والتعبير وقضية حقوق الصحافة
واإلع� �ل��ام ينبغي أن يك� � ��ون لها حضوره� � ��ا ألهميتها ومنح
الصحفيني واإلعالميني حقهم في التعبير عن رأيهم وبتأدية
رسالتهم على أكمل وجه ،وعندما يفسح لهم املجال ويعطوا
حقوقه� � ��م خاصة وأنه حصل في الفترة املاضية اعتداء على
صحفيني ومنع ومصادرة وتوقيف بعض القنوات – بعضها
مت إعادته� � ��ا – لكن هذه النقطة مهمة ج� � ��د ًا كون الصحافة
ه� � ��ي وجه اليمن ،وعندما يحصل من� � ��ع أو تكميم لألفواه أو
اعتداء فهذا تش� � ��ويه لصورة اليمن وهو ما ينبغي أن يعالج
بشكل عاجل.
وأم� � ��ا بالنس� � ��بة حلقوق األش� � ��خاص الذين قتلوا س� � ��واء
عن طري� � ��ق اخلطأ أو العمد أثناء األح� � ��داث ،فيرى احملامي
الذبحان� � ��ي أنه ينبغي أن تنظ� � ��ر فيها النيابة العامة وأن تقدم
األس� � ��ماء إلى النيابة العامة وحتقق فيها وتتخذ اإلجراءات
القانوني� � ��ة وترفعها إلى القضاء وبش� � ��كل قانوني وبدون أي
خوف.
وأك� � ��د أنه بالنس� � ��بة للحقوق واحلري� � ��ات فهناك إجراءات
البد أن تتخذ في كل األحوال ،س� � ��واء في حالة وجود الدولة
واستقامة مؤسساتها ،أو في حالة اخللل واالرتباك ،فينبغي
إذا حدث� � ��ت انتهاكات أو غيرها أن تقدم الش� � ��كاوى للجهات
الرس� � ��مية والنيابة العامة لتقوم بدورها ،وبالنس� � ��بة لبعض
اإلش� � ��كاالت مثل بعض التدخالت أو تضارب األوامر ما بني
النيابة وما بني األمن وبني ما يس� � ��مى باللجان الشعبية هذه
التضارب� � ��ات كلها في مجال احلق� � ��وق واحلريات ينبغي أن
تقدم الش� � ��كاوى للجهة املختصة وتثبت وال تترك مهما كان
األم� � ��ر أو الظرف ،وبعد ذلك إذا حصل� � ��ت أية عرقلة هو يتم
الرجوع إلى صاحب األمر.
وأض� � ��اف :هناك مجلس القض� � ��اء األعلى ميكن أن يرجع
له ويوجد النائب العام يرجع إليه فهؤالء أساسيون في هذه
املسألة ويرافق ذلك اجلانب اإلعالمي.
وأش� � ��ار إلى أن التخوف من ه� � ��ذا االرتباك احلاصل أو
كان حدث فشل في تقدمي إحدى القضايا توقف االستمرار
فيه� � ��ا ونقول إن الوضع غير صال� � ��ح هذا مبرر غير صحيح
والتجرب� � ��ة في 2011م كان كثير من األش� � ��خاص أحجموا
في تقدمي ش� � ��كاواهم للنيابة مبررين ذلك أن النيابة ليس� � ��ت
محل ثقة ،وهذا غلط البد من القيام بجمع االستدالالت ،هذه
إجراءات أساس� � ��ية لذلك ضاعت كثير من القضايا بس� � ��بب
عدم التقدم إلى النيابة وإلى اجلهات املختصة.
وأكد عل� � ��ى ضرورة االس� � ��تمرار في التق� � ��دمي ويرافقها
جانب إعالمي وبالنسبة إلى الذين ال يستطيعون أن يتقدموا
بأنفس� � ��هم ممكن أن تتقدم بد ًال عنهم منظمات في هذا األمر
واملنظمات احلقوقية تعرف عملها وينبغي أن تش� � ��تغل شغ ً
ال
مهني ًا بحت ًا وأن تطرح املش� � ��كلة بحجمها احلقيقي وتستمر
في متابعة اإلجراءات.
وأضاف :عندي أمل أن العمل اإلجرائي أو القضائي أهم
عمل في جانب احلقوق واحلريات ولن ُيهمل وسيأتي بنتيجة
طال الزمن أو قصر.

> الذبحاني
وقال الذبحاني :إن ما حدث في 2014م من اختالل في
الدولة وإرباك ش� � ��ديد وتغير موازين لقوى سياسية يضاف
إل� � ��ى الفئات احلاكمة ،هذه كلها أثرت عل� � ��ى أجهزة العدالة
وأجه� � ��زة التحقي� � ��ق ،وحصل خل� � ��ل كبير رغ� � ��م أن احلقوق
واحلري� � ��ات ترتكز على مخرجات احلوار الوطني التي أكدت
على ذلك واملب� � ��ادرة اخلليجية ،وكذلك الدس� � ��تور والقوانني
والتشريعات كلها تؤكد على ذلك.
وأضاف :لكن هناك انتهاكات وهي تكثر عندما ال يواجه
هؤالء األش� � ��خاص بآلية الدولة وآلية العدالة للتحقيق معهم
م� � ��ن قبل القضاء ،واألمر اآلخ� � ��ر التقاعس ،فنأمل في العام
احلالي 2015م أن تنفذ هذه املخرجات حتى اتفاق الس� � ��لم
والش� � ��راكة أش� � ��ار إلى احلقوق واحلريات ول� � ��م يهدرها أو
يتجاهلها وينبغي أن نستمر في املطالبة.
ودعا املنظمات احلقوقية إلى أن تنش� � ��ط في أداء رسالتها
وتق� � ��وم ب� � ��أداء واجبها وال تخش� � ��ى أي ش� � ��يء فقد حتصل
بعض االش� � ��كاالت واملعارضات ،لكن أية إش� � ��كالية حتصل
أو معارضة أو حبس لناش� � ��ط حقوقي هي عبارة عن إظهار
للقضي� � ��ة أمام العالم وبش� � ��كل أكبر ،وكلم� � ��ا تعرضت هذه
املنظمات للتضييق كان التضييق إشهار ًا لها بشكل أكبر.
وأكد على ضرورة ان تس� � ��تمر هذه املنظمات في التوعية
احلقوقية وبشكل قوي وأن تكثف اجلهود ،وأتوقع – إن شاء
الله – أن تؤتي ثمارها ،أما اذا حصل نوع من التقاعس من
املنظمات أو أصحاب احلقوق أنفسهم أو ممن حتصل عليهم
أضرار في هذه احلالة ستبقى األمور كما هي عليه مثل املاء
الراكد يحتاج إلى من يحرك هذا املاء وهذه سنة احلياة.

مقاومة االحباطات

أما احملامي والناش� � ��ط احلقوقي عبد الرحمن برمان فقد
دعا إلى مقاوم� � ��ة كل اإلحباطات التي حدثت العام املاضي،
وق� � ��ال إننا دخلن� � ��ا الع� � ��ام 2015م ونحن نفق� � ��د دولة بكل
مؤسساتها وكنا نؤمل على أنه كان هناك مؤسسة القضاء،

> برمان

> العيزقي

ونؤم� � ��ل عليها أن تكون هي امللجأ إلعادة مؤسس� � ��ات الدولة
إلعادة هيبتها.
وأض� � ��اف برمان – في تصريح للصح� � ��وة – لكننا جند
مؤسسات القضاء تتهاوى يوم ًا بعد آخر وأصبحت أداة من
أدوات االنتهاك وأصبحت امليليشيات تسيطر عليها وتوجهها
إلى حد كبير ،فقدنا مؤسس� � ��ة األمن واجليش واملؤسس� � ��ات
اإلعالمية واملؤسس� � ��ات االقتصادية كل مؤسس� � ��ات الدولة
تتهاوى ،يضاف إليها مؤسس� � ��ة القضاء التي تكون في كل
بلدان العالم عندما تسقط الدول يظل القضاء شامخ ًا ويكون
هو النواة التي تعيد بناء الدولة وهذا مؤشر خطير.
وق� � ��ال إن ذلك يجعلنا ندعو احلرك� � ��ة احلقوقية في اليمن
والناشطني ومنظمات املجتمع املدني والنقابات إلى أن توحد
صفوفه� � ��ا ملواجهة هذه االنتهاكات ألن� � ��ه لم يعد هناك مجال
حلماية حقوق وحريات املواطنني س� � ��وى املنظمات احلقوقية
واحلركة احلقوقية التي تواجه هذه االنتهاكات.
وأضاف :نحن اآلن نذهب إلى النيابة العامة وإلى القضاء
نقدم ش� � ��كاوى حول اعتقال الس� � ��لطة لكثير م� � ��ن املواطنني
فترفض حتى مجرد فتح حتقيق في هذا األمر.
وأك� � ��د برمان أن القان� � ��ون فرض عقوبة على الش� � ��خص
الذي يق� � ��وم باالنتهاك ،فالناس يظنون أن� � ��ه انتقام ًا من هذا
املنتهك لكن الهدف األساس� � ��ي من فرض العقوبة هو الردع
العام الناس عندما يروا املجرمني يفلتون من العقاب الش� � ��ك
أن الفوض� � ��ى تع� � ��م ،كل من ارتكب جرمية ه� � ��و يدرك أنه لم
يحاس� � ��ب لذلك يسهل عليه األمر ،وعندما يرى القانون يطبق
وي� � ��رى املجرمني ينالون عقابهم فإنه قبل أن يرتكب االنتهاك
واجلرمية يبدأ يحس� � ��ب ألف حس� � ��اب ،ولذلك نس� � ��تطيع أن
نقول إن هناك حتالف ًا دولي ًا سمي بالتحالف الدولي ملواجهة
اإلف� �ل��ات م� � ��ن العقاب ،وه� � ��دف هذا التحال� � ��ف هو مالحظة
م� � ��ن يرتكبون جرائم لكي ال يس� � ��تمر ويتمادى املجرمون في
ارتكابهم للجرائم.
وأكد برمان أننا في العام 2015م س� � ��نكون أشد حاجة

إلى هذه املنظمات وإلى أن تعيد ترتيب أوضاعها ألنه حصل
لها العام املاضي صدمة عنيفة وبدأ الناس يفوقون من هذه
الصدمة وبدأت روح املقاومة الش� � ��عبية تع� � ��ود إلى املجتمع
وبذلك تتأثر املنظمات باملجتمع ملا يعود روح املقامة الشعبية
للمجتمع ،والش� � ��ك أن ذلك س� � ��يؤثر على املنظمات ألن هذه
املنظمات فيها أفراد من هذا املجتمع.
وأش� � ��ار إلى أنهم صدموا من موقف املنظمات احلقوقية
من انتهاكات 2014م وكان نشاطها ضعيف ًا جد ًا ،فاملنظمات
املوالية للجماعات املسلحة أيدت أعمالها وباركت لها.
وأض� � ��اف :هناك منظمات غض� � ��ت الطرف عن هذا العمل
وبعض املنظم� � ��ات كان لديها خوف وريب� � ��ة ولم يكن لها أي
دور ،والنش� � ��اط احلقوق� � ��ي متثل في أش� � ��خاص رفعوا راية
املواجهة الس� � ��لمية أكثر من العمل املنظماتي واملؤسساتي،
وكان األش� � ��خاص والش� � ��باب هم الرواد في عملية املواجهة
لهذه االنتهاكات.
وأكد أن صوت الشباب وثورتهم في 2011م أحدث وعي ًا
حقوقي ًا كبير ًا في أوساط املواطنني ،ولذلك ستكون املواجهة
لهذه االنتهاكات كبيرة ومنظمة وستكون على نطاق واسع.
وأضاف :أعتق� � ��د أن انضمامنا إلى احلركات الس� � ��لمية
في مواجهة العنف والبندقية س� � ��يكون ل� � ��ه دور في تقويض
عمليات العنف ذاتها ،والسكوت عن مايحدث سيكون دافع ًا
النضمام الطرف اآلخر إلى اجلماعات املس� � ��لحة وستدخل
اليمن ف� � ��ي دوامة عنف .وق� � ��ال إن العمل املدن� � ��ي هو الذي
س� � ��يقلل من العنف ويجب أن يك� � ��ون العمل املدني بذرة أمل
للن� � ��اس لك� � ��ي ال يلجئوا للعنف املضاد ألن الش� � ��عب اليمني
ش� � ��عب مسلح ويجيد استخدام السالح وممكن ألي شخص
أن يواجه بالس� �ل��اح ،لكننا نرى أن امتداد العمل الس� � ��لمي
واتس� � ��اع رقعته في الس� � ��احة س� � ��يقلل من العنف وسيدفع
اجلماعات املسلحة إلى إعادة حساباتها في هذه االنتهاكات
واحترام إرادة الشعب.
وأكد أن وعي ًا ش� � ��عبي ًا يتنامى ل� � ��دى املجتمع اليمني وهو
يعي أكثر من أي وقت مضى ما يحدث في العراق وسوريا،
ويعي أن احلركة الس� � ��لمية واملواجهة الس� � ��لمية هي األسلم
للوطن واملواطن ،فاملواجهات املس� � ��لحة ت� � ��ؤدي إلى الدمار،
وبذل� � ��ك نحن ندع� � ��و كل الناس إلى أن يلجئ� � ��وا إلى القانون
والعمل السلمي واجلماهيري وإلى االعتصامات واملظاهرات
وإلى تشكيل االئتالفات واملنظمات اجلماهيرية ومواجهة كل
ما يحدث من عنف من اجلماعات املسلحة.

حركة «رفض»

وكان أعلن مجموعة من الشباب إشهار حركة حتت اسم
«رفض» ملناهضة ما س� � ��مته املليشيات التي تدعي أنها متثل
الشعب.
ويتولى موس� � ��ى العيزقي -وهو صحفي -رئاس� � ��ة حركة
«رفض» الش� � ��بابية التي تأسست في مدينة إب قبل أسابيع
للتعبير عن عدم قبول وجود مليش� � ��يات مس� � ��لحة تابعة ألي
جهة ،ووق� � ��ع على بيانها التأسيس� � ��ي عش� � ��رات األالف من
األشخاص.
ويؤكد رئيسها موسى العيزقي ،أن حركته ليست ضد أي
جهة أو تابعة ألي تيار سياس� � ��ي ولكنها لسان حال الشارع
اليمن� � ��ي على أمل إيجاد صوت يع ّبر ع� � ��ن مطالبه بعيد ًا عن
االستقطابات السياسية.
وجاء في بيان صادر عن احلركة قول مؤسس� � ��يها“ :إن
إنش� � ��ائها جاء كإع� �ل��ان للرفض الصريح لكل املمارس� � ��ات
الهادف� � ��ة إلى تغييب س� � ��لطات الدولة وتهمي� � ��ش القانون في
س� � ��بيل الوصول إلى حالة من الرفض املجتمعي العام ومنع
التمادي في هذه املمارسات”.
كما أطل� � ��ق عدد من الصحفيني والناش� � ��طني مبادرة «لن
نظ� � ��ل مكتوفي األيدي» للمقاومة الس� � ��لمية جلماعة احلوثيني
املسلحة.
وهدف مطلقو املبادرة إلى حتولها إلى فعل شعبي واسع
من أجل استعادة الوطن ورفع الهوان الذي حلق به.
يشار إلى أنه وعقب ذيوع خبر محاصرة احلوثيني ملنزل
انتصار ش� � ��رهان أطلق الصحفي والكاتب املعروف محمود
ياس� �ي��ن دعوة للتوجه نح� � ��و املنزل احملاصر اس� � ��تجاب لها
صحفيني ونشطاء وأعضاء مبؤمتر احلوار منهم الصحفيان
يحيى الثاليا وعبداخلالق عمران والنشطاء عامر السعيدي
وبسام البرق وعضو مؤمتر احلوار عبدالله بن هذال.
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ليس��وا نازحين أو الجئين  ..مُهجرين قس��ري ًا م��ن منازلهم نهبت بيوتهم وهربوا من القت��ل واالختطاف والموت
المحقق على أيدي آلة القمع والبطش ممثلة بمليشيات الحوثي ،وبقايا النظام من الحرس الجمهوري والبالطجة التي
تحركت عجلتها من جديد لتصفية أهالي أرحب وبني جرموز لدفاعهم عن ثورة 2011م ،ووقوفهم كالسد المنيع أمام
جبروت الحاكم الظالم ،فعاد القتل والتشريد ،ونهب البيوت وتدميرها هو الوجه اآلخر للنظام المرتحل!!
				
مشهد بائس حزين يخلو من أي مالمح للحياة رسمتها
شمس النهار على وجه «علي» وهو يتكئ على خشبة فوق
ركام منزلهم الذي دمرته مليشيات احلوثي بقرية الشراع.
نظراته الباكية اخلوف املتقوقع فيها كانت تطرح سؤا ًال:
متى ستعيش الطفولة في اليمن دون خوف أو دماء؟
أخ��وه « »13ع��ام� ًا ك��ان يجمع بعض أشيائهم م��ن حتت
ال��رك��ام ويرميه بجانب علي ،ي��ق��ول« :أب��ح��ث ع��ن أي شيء
صالح ميكن أن نستفيد منه في العراء ،بعد القصف الشديد
من ميليشيات احلوثي لم نقدر أخذ ما نتدفأ به في هذا البرد
الذي يطرق عظامنا
وأش���ار إل��ى أخيه وق���ال :ال ميلك «ع��ل��ي»إال ه��ذه املالبس
اخلفيفة يهرب للشمس لتدفئة جسده.
ثم ابتسم «ياسر» وهو ميد ألخيه بفرح (بغطاء رأس وجده
حتت الركام والتراب..
والد «علي» الصغير اختطفه احلوثيون إلى جهة مجهولة
ال يعرفون إن كان حي ًا أو ميت ًا فكان من أسرار حزنه.
ك��ان هناك سكون حزين يلف املكان وأع���داد قليلة من
األط��ف��ال هنا وه��ن��اك ،وال تشعر ب��أي دق���ات للحياة وسط
الركام املترامي ،كان هنالك بعض النساء فوق ركام بيوتهن،
وأخريات يحملن طعام ًا لبعض املشردين في منازل أخرى.
يقول طفل أسمر كانت بعينيه تراجيديا التشرد:
صوروا جروح الناس أفضل من احلجارة .ألن ذلك الشيء
املشترك الذي يتقاسمه معظم الناس هنا ،ألنهم فقدوا الرغبة
باألمل ،حتى األطفال شبت جراحهم واتسعت مخاوفهم كل
ما مر يوم يرون أن النار والقذائف هي عاملهم الذي ال مفر
منه!!
ينكس رأس��ه بقوة :ل��م يتعاف األط��ف��ال من ح��رب بقايا
النظام على أرحب وما جاورها اآلن تعود أجواءها بقسوة
ومستقبل ملون بالدم.

وأض����اف ط��ف��ل ب��ص��وت منخفض“ :مليشيات احل��وث��ي
لصوص وبالطجة” .حني سألته عن اسمه ،قال لي“ :ال داعي
لألسماء” كانت نظرته تعبر عن التسليم الكامل للخوف:
واالحساس بانكماش فرص احلياة حلظة املكاشفة ..حدثني
عن استياء الناس من وجود مبا تسمى جلان احلوثي .
ك��رر مب���رارة ك��أن��ه أب���اح بسر خطير :ل��م يكتف احلوثي

ذكرى الواحدي

بقصف قرية الشرع وتشريد الناس ومالحقتهم ،بل كممت
األفواه ونهبت احلقوق فمن له توجه معني مصيره اخلطف
أو القتل أو التشريد .
يختنق صوته :قتلوا عمي وواحد من أبنائه وهو يدافع
عن منزله فكيف لى أن أنسى وهم يهتفون بشعارهم فوق
دمائهم التي تسيل؟!!

من بعيد كان هناك مشهد مؤثر ألطفال صغار يداعبون
كلب ًا صغير ًا أصيب ببعض الشظايا ،وجنا من املوت حتت
ركام أحد املنازل ،رغم حجم املعاناة بعدما هدمت منازلهم
وجدوا أنفسهم بدون مأوى ،يقول «طه» وهو يشد كتف أحد
زمالئه« ،نأتي إلى هنا نرى منازلنا التي دمرها احلوثي..
وأش��ار إل��ى قرية بعيدة تختفي متوجسة خلف اجلبال
تظهر من بعيد رايات خضر وفوهات البنادق ثم قال( :ذهبنا
إلى أقربائنا هناك فلم يعد لنا مأوى).
أكمل األطفال لعبتهم مع كلبهم الصغير ،ليأتي احلديث
مع عيون صغيرة تراقبنا من بعيد تنتظر قدومنا لتفرغ
قلبها املشحون باملعاناة لعلهم يفرغون أوجاعهم ومخاوفهم
ولعل أحد يسمع نداءهم ،تقول« :تقوى» وبحرقه« :أصبحنا
مشردين فوق أرضنا ،ال منازل ال ماء ال كهرباء ،أطفال تركوا
مدارسهم ،منهم من ذه��ب للبعيد ومنهم من قتل أب��وه أو
خطف ،تضيف :ال يعقل أن نعيش حياة التشرد مرتني فأين
حقوق الطفل؟
بصوت مم��زوج ببحة نابعة م��ن احل��زن ال��ش��دي��د ،تقول
حنان« :أصبحنا كالكالب الضالة .مواطنون دون كرامة بعدما
سلبت منهم حقوقهم بالقوة».
مليشيات مسلحة تسلب أرواح الناس وتفرض عليهم
صرخة امل��وت بالقوة وي��داه��م��ون امل��ن��ازل يسرقون م��ا فيه
ويسحقون من يقف أمامهم!!
سكتت لوهلة بعدما حبست الدموع كالمها ،واستطردت
قائلة :إن الضحية األول في هذا التشرد هم األطفال والنساء..
عدنا لنجد «الطفل على» اليزال ممسك ًا تلك اخلشبة فوق
الركام كانت عيناه تدور حول املكان كأنه يتذكر تفاصيل
الغرف وألعابه وأمه التي تطبخ الطعام ببراءة نزلت دمعته
على طفولته وفوق الركام!!

املولد النبوي  ..مناسبة للحوثيني للنهب واستعراض القوى
املولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة في نفوس اليمنني
جتدد ذكرى مولد الرسول وسيرته العطرة حولتها مليشيات
احلوثي إلى موسم للنهب واستعرض للقوة وفرض عقائد تشوه
الفطرة السلمية وتفرض أمر ًا سياسي ًا وواقع ًا استغلت فيه هذه
املناسبة.

أموال اجلوعي

األموال التي أضاءت سماء املدن اليمنية ابتهاج ًا بامليالد كانت
ستضيئ دروب اآلالف من اجلوعى والكادحني والعاطلني،
وسيكون النبي الكرمي أكثر سعادة لو صرفت في هذه املسالك،
وستشع أنوار السعادة من نفوس هؤالء البائسني الذين عانوا
ويعانون انصراف املجتمع بكل تنوعه إال من تلمس مواضع
احتياجاتهم!!
تقول أم هديل( :خرق معلقة وأهازيج لم نكن نعهدها في زماننا
الذي كانت في هذه املناسبة متالها الروحانية والذكر في مولد
رسول الله ومراجعة سيرته اإلنسانية في البشرية.
كثير من الناس شعروا باخلوف فهذه املظاهر واالستقواء انعدمت
معها روحانيه املناسبة والقصد منها.
تضيف بحسرة :الناس يعيشون بسبب األزمات أوضاع ًا
اقتصادية صعبة ومليشيات احلوثي تصرف املاليني في خرق
وبدع هي من عرق الفقراء ودموع الثكالى.
وباستياء بالغ تقول (عبير عبدالوهاب) مهندسة :عندما رأينا في
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي التوجيه من عبدربه بصرف
مائة مليون ريال للمولد النبوي أصبت بصدمة وحزن ،وأنا أتذكر
آالف الفقراء واملرضى واملشردين..
تذكرت طالب املدارس في القرى وهم يتلقون تعليمهم حتت
األشجار أو في صفوف تشبه زريبة احليوانات.
تذكرت مئات النساء الالتي ميوتن في الطريق واليجدن مشفى
أو مركزا صحيا في قراهن ..تذكرت أسر الشهداء التي ال جتد
ما يعينها على احلياة بعدما فقدت عائلها وبعض اجلرحى الذين
ماتوا وهم اليجدون حبة دواء تذكرت وطني اجلريح املتهالك
اقتصادي ًا..
ماليني صرفت من عرق اجلوعى لتشبع رغبة وانتشاء امليليشيات
لتتخفى وراء مناسبة عظيمة قبحها وزيفها وسرقتها لسعادة
الفقراء.

مغالطة وتزييف

يبدأ "محمود الورفي" حديثه ساخر ًا من ابتداعات احلوثي وزيفهم
يقول :رأينا عبارات معلقة تثير السخرية والضحك كأنها اكتشاف
لن ولم يتم قبله أو بعده ،اكتشفه احلوثة فمث ً
ال (النبي محمد هو
رسول الله آلخر الدنيا)..
(كانت حركة الرسول هي حركة حول القرآن)..
فبالله عليكم هل أحد فهم شيء من هذه العبارات الساذجة التي
تنم عن عقلية حتمل كل السخف واالستهتار بالعقل والعقيدة.
ويستغرب (أحمد العبيدي) من الوقاحة التي وصل إليها احلوثي
وتعليقهم (بعض سور القرآن) مذيلة باسم زعيمهم بدر الدين
احلوثي.
وتابع :جرأة في تشويه الفطرة السليمة والعقيدة السمحة،
وحتريف وابتداع وتعظيم ألشخاص بإظهارهم أنبياء وهم مجرد
قتلة مصاصي دماء..

نهب املال العام

دأبت جماعة احلوثي على استغالل كل مناسبة دينية أو مذهبية خاصة
بها واستثمارها ماد ًيا عن طريق فرض مبالغ مالية على املواطنني
واملزارعني وحال ًيا السلطات الرسمية التي تسيطر عليها بحجة املشاركة
في إحياء هذه املناسبات ،كما كشفت وثيقة رسمية عن إلزام جماعة
احلوثي ملالك احملالت التجارية في محافظة “إب” وسط البالد بطالء
أبواب محالتهم ورفع األعالم اخلضراء ،تعبي ًرا عن احتفائهم باملولد
النبوي.
واجلديد هذه املرة في احتفال احلوثيني إجبارهم السلطات احمللية التي
يتحكمون بها بقوة السالح على دفع نحو اثنني مليون ريال ،لتغطية
تكاليف احتفاالتها باملناسبة الدينية “املولد النبوي” ،كما حصل في
محافظة ذمار وهذه نقطعه من بحر فسادهم ونهبهم للمال العام..
يقول غامن -أحد أبناء صعدة -املواطنون في احملافظة معقلهم الرئيسي
يفرضون فيها على أبناء احملافظة مبالغ مالية على جميع أبناء صعدة في
كل مناسبة دينية مذهبية مثل املولد النبوي ويوم عاشوراء وعيد الغدير
وذكرى مقتل مؤسس اجلماعة حسني بدر الدين احلوثي.
ويتابع :قد رأى اليمنيون بأم أعينهم بعدما سلمت لهم معظم احملافظات
بعض ًا من الظلم الذي يعانيه ويتجرعه أهالي صعدة يرون فقط كيف
نهبت اموالهم وسرقت ممتلكاتهم مبنطق القوة وفرض األمر الواقع ،وكل
ذلك مبناسبة أو بغيرها.

إرهاب ديني
في يوم مولد الرسول أغلقت مليشيات احلوثي معظم الطرق
وعطلت مشاغل كثير من الناس وأعمالهم وفي ليلة املولد صبغت
باأللوان واإلشارات اخلضراء وأطلقت األلعاب النارية والرصاص
ألكثر من ساعة في كثير من املناطق.
تقول "هند غرباني" طبيبة عيون
التهبت حارتنا بالرصاص وأصوات املفرقعات كأنها انفجارات
عنيفة ألكثر من ساعة عشت كابوس وقلق تنامي داخلي على ناس
سيسقطون ضحايا نتيجة رصاصهم الطائش ولهذا االستقواء
والعنجهية..
في تاريخ الصحابة والتابعني لم نسمع أو نقرأ أنه مت االحتفال مبيالد
رسول الله بهذه الصورة املرعبة التي تنفر الناس أو مت نهب أموالهم
باسم مولد الرسول.
وتعتقد (سالمة عام) علوم سياسية :إن هذه املظاهر واالحتفال بهذه
الطريقة هي إذكاء لروح العداء بني أبناء الشعب بسبب فرض خزعبالت
ومعتقدات بائسة جلماعة احلوثي ،كما أنها مجرد فرض سياسي إلظهار
القوة وليس له عالقة بهذه املناسبة الدينية مطلق ًا.

تقرير
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شهد أكثر احلوادث بشاعة ..

2014م عـ ـ ــام اجلرائ ــم اإلرهــابي ــة
ياسر عقيل
مر ع� � ��ام 2014م بعمليات إرهابية س� � ��وداء
ف� � ��ي عدة محافظ� � ��ات فقد ارتكب� � ��ت اجلماعات
اإلرهابية واملليش� � ��يات املسلحة أبشع اجلرائم
بح� � ��ق املواطنني حيث توزع� � ��ت اجلرائم خالل
الع� � ��ام املاضي بني عناصر انصار الش� � ��ريعة
ومليش� � ��يات احلوثي املس� � ��لحة من خالل زرع
العبوات الناسفة والعمليات االنتحارية إضافة
إلى تفجير البيوت واقتحامها وش� � ��ن الهجمات
املس� � ��لحة على مواقع عس� � ��كرية واس� � ��تهداف
مؤسسات اجليش ونهبها.
خالل عامني تختتم في اليمن بجرائم إرهابية
مفزع� � ��ة ففي نهاية ع� � ��ام 2013م كانت جرمية
اقتحام مجمع وزارة الدفاع ومقتل العش� � ��رات
م� � ��ن بينهم أطب� � ��اء بتلك الطريقة البش� � ��عة التي
ش� � ��اهدها العالم من خالل تس� � ��جيل لكاميرات
املراقبة ،وفي نهاية عام 2014م وقعت احلادثة
اإلجرامي� � ��ة في التفجير باحلزام الناس� � ��ف في
احتفال باملولد النبوي باملركز الثقافي مبحافظة
إب ،حيث س� � ��قط عش� � ��رات القتلى واجلرحى،
وكانت هذه احلادثة هي اخلتام لهذا العام الذي
شهد عمليات إرهابية كثيرة حيث يعتبر األسوأ
مبا ح� � ��دث فيه م� � ��ن جرائم بش� � ��عة واغتياالت
سياسية لشخصيات كبيرة.

احلصاد املر..

وقال تقرير ملركز ابعاد للدراسات والبحوث
إن ع� � ��ام 2014م كان ع� � ��ام احلص� � ��اد امل� � ��ر
بسبب س� � ��قوط اخليارات السلمية حتت اقدام
امليليش� � ��يات واجلماع� � ��ات املس� � ��لحة ،ووصفه
«بالع� � ��ام األكثر س� � ��وء ًا ف� � ��ي تاري� � ��خ اليمنيني
وصراعاتهم وعام نزيف ال� � ��دم اليمني ،وأورد
تقرير «أبعاد» إحصائي� � ��ة لقتلى 2014م وقال
إن أكثر من س� � ��بعة آالف ميني لقوا مصرعهم
هذا العام -أي حوالي ثالثة أضعاف قتلى عام
2011م -إبان انطالق ثورة الش� � ��باب السلمية،
حيث خسرت املؤسسة العسكرية واألمنية أكثر
من ألف شهيد من أبنائها ،من بينهم  600قتلوا
على يد احلوثيني أثناء مهاجمتهم للمعسكرات
وإس� � ��قاط احملافظات ،فيما قت� � ��ل حوالي 400
على ي� � ��د القاعدة وجماعات مس� � ��لحة غالبيتهم
في عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات مباغتة
للمعسكرات والنقاط العسكرية.
وع� � ��ن الضحاي� � ��ا املدنيني أش� � ��ار إلى مقتل
حوالي ألف ومائتي شخص هذا العام غالبيتهم
في أعمال جماعات العنف املسلحة منذ اختتام
مؤمتر احل� � ��وار الوطني في  25يناير من العام
املاضي.

هجمات إرهابية..

ف� � ��ي 2014م تصاعد الهجم� � ��ات اإلرهابية
سجلت أعلى معدالتها
وحرب االغتياالت التي ّ

سواء في عدد الهجمات أم في عدد الضحايا،
ومع نهاية يناير عاود تنظيم «القاعدة» هجماته
عل� � ��ى مواقع اجلي� � ��ش في عش� � ��رات الهجمات
اإلرهابي� � ��ة غير أن أكثره� � ��ا تأثي ًرا كان الهجوم
على موق� � ��ع للواء  37مدرع ف� � ��ي حضرموت،
والذي أس� � ��فر عن مقت� � ��ل  18جندي ًا فض ً
ال عن
مقتل آخرين في هجمات في البيضاء وشبوة،
وتالها هجوم اس� � ��تهدفت أتوبيس ًا تابعا لقوات
الدف� � ��اع اجلوي وقتلوا س� � ��تة ضب� � ��اط وجنود
وأصاب� � ��وا  12بج� � ��روح بينهم ثالث� � ��ة في حال
حرجة.
كما ش� � ��نّ التنظيم هجو ًما في 14فبرايرعلى
مقر الس� � ��جن املرك� � ��زي بصنعاء ف� � ��ي العملية
التي أس� � ��فرت عن مقتل ثمانية جنود ومدن َّيني
اثنني ،وفرار  29سجينًا بينهم  19من سجناء
«القاعدة» ،وآخر على ثكنة عس� � ��كرية مبحافظة
احلديدة أس� � ��فر عن مقت� � ��ل  20جندي ًا وإصابة
آخرين.
وف� � ��ي م� � ��ارس قت� � ��ل مس� � ��لحو التنظيم 23
جندي � � � ًا في هجوم اس� � ��تهدف ثكنة عس� � ��كرية
مبحافظة حضرموت .ومت ّكن مس� � ��لحو التنظيم
من الس� � ��يطرة على ع� � ��دة مناطق في محافظتي
شبوة وحضرموت ،غير أنه فقدها سري ًعا بعد
تدخل قوات اجليش التي أعلنت في مايو مدينة
ع� � ��زان مبحافظة ش� � ��بوة مدين� � ��ة محررة وحتت
الس� � ��يطرة ،كما أعلنت استعادة السيطرة على
مدينة سيئون مبحافظة حضرموت بعد هجمات
متزامنة ش � � �نّها مس� � ��لحو «القاعدة» على أكثر
املواقع العسكرية واملرافق احليوية في املدينة،
وأس� � ��فرت عن مقتل  12جندي � � � ًا وإصابة 15
فض ً
�لحا بينهم قياديان
ال ع� � ��ن مقتل  16مس� � � ً
يحمالن اجلنسية السعودية.

ذبح اجلنود ،وحادثة التحرير..

وفي  8أغسطس كان اليمنيون في صدمة في
حادثة مروعة هي األولى لعناصر تنظيم القاعدة
في عملية ذبح 14جندي ًا من اجليش في مدينة
احلوطة بحضرموت كانوا مس� � ��افرين على منت
باص تابع إلحدى شركات النقل ،و قام عناصر
التنظي� � ��م باختطافه� � ��م ثم ذبحهم بالس� � ��كاكني
واحدا تلو اآلخر في مشهد «هوليودي» مرعب،
وقد جرى ت� � ��داول صور ومقاط� � ��ع فيديو على
مواق� � ��ع التواصل االجتماع� � ��ي ،جاءت صادمة
ومرعبة ،حيث ظهر مس� � ��لحو «القاعدة» بلباس
محلي ميس� � ��كون باجلنود ويذبحونهم بالسكني
كاخلرف� � ��ان على وق� � ��ع التكبي� � ��رات والهتافات،
وبرغم نداءات االس� � ��تغاثة التي أطلقها اجلنود
مثل «نحن مس� � ��لمون» و«لدين� � ��ا أطفال» ،جرى
ذبحهم واحد ًا تلو اآلخر ،في جرمية ر ّوعت كل
من شاهد الصور ومقاطع الفيديو.
فجر انتحاري نفس� � ��ه في
وف� � ��ي  10أكتوبر ّ
حش� � ��د من املتظاهرين احلوثيني وس� � ��ط ميدان
التحري� � ��ر وس� � ��ط العاصمة صنع� � ��اء مما أدى
إلى مقتل  47ش� � ��خص ًا وإصاب� � ��ة  75جريح ًا

الوركي م� � ��ن محافظة عمران وال� � ��ذي يبلغ من
العمر10س� � ��نوات ،والطفل اسامة بدير 10من
محافظة إب والذي يبلغ من العمر 10س� � ��نوات
اكتماال للمسلسل اإلجرامي جلماعة احلوثي.
في ثالث أيام ش� � ��هر رمضان من هذا العام
ارتكب مس� � ��لحو احلوثي جرمية بشعة مبنطقة
الورك  مبديري� � ��ة عيال س� � ��ريح ش� � ��رق مدينة
عمران ،حيث قام قناص حوثي يتمركز في احد
املواقع في قرية الدربني املطلة على قرية الورك
بقنص الطف� � ��ل مالك حيث ف� � ��ارق الطفل مالك
احلياة مباشرة إثر إصابته ،وكان الطفل مالك
يلعب بجوار مسجد القرية مع اطفال القرية.
وفي18أكتوبر قصة الطفل اسامة بدير إب
والتي جتلت فيها أقبح صور احلرب مأس� � ��اوي ًة
حي� � ��ث فخخت جثة الطفل اس� � ��امة باأللغام في
ركام منزل جده الذي فجره مسلحون حوثيون
في يرمي مبحافظة إب ،وقد قتل الطفل اس� � ��امة
ف� � ��ي املن� � ��زل الثاني التاب� � ��ع جلده بدي� � ��ر أثناء
املواجهات املس� � ��لحة التي أس� � ��فرت عن سقوط
خمسة من أفراد أسرته باإلضافة إلى مسلحني
اثنني وكان مسلحو احلوثي قد فجروا منزليني
ألسرة بدير بعد املواجهات املسلحة التي جرت
هناك ،وفقدت أس� � ��رة بدير الطفل أسامة أثناء
نزوحه� � ��م من املنزل ،ومتكنوا م� � ��ن العثور عليه
الحق ًا جث� � ��ة مفخخة تتفجر في وجه من يحاول
انتشال جثته.

جرمية إب البشعة..

في واقعة الهجوم الذي اس� � ��تهدف حشد ًا من
املتظاهرين الرافضني لقرار رئيس اجلمهورية
بتكلي� � ��ف أحم� � ��د عوض ب� � ��ن مبارك بتش� � ��كيل
احلكوم� � ��ة ،واعتبرت ه� � ��ذه العملي� � ��ة االرهابية
األكثر دموية منذ سيطرة احلوثيني على معظم
أحي� � ��اء العاصمة قبل أيام م� � ��ن عيد األضحى
املبارك ،واستهدف التفجير االنتحاري احلزام
األمن� � ��ي للوقفة التي نظمه� � ��ا احلوثيون مبيدان
التحرير بوابة البنك اليمني لإلنشاء والتعمير.

تفجير احلوثيون للبيوت..

عملت مليشيات احلوثي خالل عام 2014م
على التوس� � ��ع والتمدد باحلروب وبسط نفوذها
ف� � ��ي عدة محافظات بدء من حرب دماج وانتهاء
بالس� � ��يطرة على العاصمة والع� � ��دد محافظات
وقد عملت بش� � ��كل ممنهج عل� � ��ى تفجير البيوت
واملس� � ��اجد ودور القرآن ،وسجل تقرير نشرته
يومي� � ��ة املصدر أن احلوثيني فج� � ��روا  12دار ًا
ومرك� � ��ز ًا لتحفي� � ��ظ القرآن الك� � ��رمي  7منها في
محافظ� � ��ة عم� � ��ران احملتلة من قبله� � ��م ،و 4في
محافظة صنعاء وواحد ف� � ��ي محافظة صعدة،
فج� � ��ر احلوثيون  21مس� � ��جد ًا بني تفجير
كما ّ
كل� � ��ي وجزئي توزع� � ��ت على  14مس� � ��جد ًا في
عمران ومسجدين في أرحب في صنعاء وثالثة
مساجد في محافظة صعده ،وفجروا  61منزال

 20منه� � ��ا في عمران و  10في محافظة إب و4
في محافظة صنعاء و 20في محافظة البيضاء
وسط اليمن ،فضال عن  4مدارس بعمران.
وبحس� � ��ب املرصد األورومتوس� � ��طي حلقوق
اإلنس� � ��ان فقد سقط نحو  733قتي ً
ال منذ بداية
اجتياح مليش� � ��يات احلوثي املسلحة لصنعاء،
 652قتي� �ل � ً
ا منهم س� � ��قطوا خالل أس� � ��بوع من
املواجهات املس� � ��لحة بني بعض وحدات اجليش
ومسلحي احلوثي ،فيما بلغ عدد املصابني منذ
االجتياح املسلح ،وبحس� � ��ب ما أحصاه فريق
«املرص� � ��د» ما يقارب  930مصاب ًا .وش� � ��هدت
عملية إحصاء املصابني تعقيدات كبيرة ،بسبب
أن البعض منهم ما زال مالحق ًا حتى اللحظة،
وفي ذات الس� � ��ياق ،سجل فريق املرصد ثالث
جرائم «تصفية» قام بها مس� � ��لحون «حوثيون»
جلن� � ��ود جرحى ف� � ��ي أثناء رقوده� � ��م وامتثالهم
للع� �ل��اج داخل مستش� � ��فى حكوم� � ��ي بصنعاء.
فض ً
ال عن اختطاف عدد آخر من منازلهم بعد
خروجهم ومتاثلهم للشفاء.

جرميتا مقتل طفلني..

كان قتل األطفال واس� � ��تهدافهم بارزا خالل
ع� � ��ام 2014م حي� � ��ث كانت الصورة األبش� � ��ع
ملمارسات مليشيا جماعة احلوثي في حروبها
املختلف� � ��ة ،كانت� � ��ا جرميتي مقت� � ��ل الطفل مالك

في 31ديس� � ��مبر األسبوع املاضي اختتمت
األح� � ��داث املأس� � ��اوية لع� � ��ام 2014م بحادثة
إرهابية في محافظ� � ��ة إب حيث فجر انتحاري
نفسه بحزام ناسف في احتفال باملولد النبوي
بقاع� � ��ة املرك� � ��ز الثقاف� � ��ي وقتل  26ش� � ��خص ًا
وأصيب  48آخ� � ��رون كان من ضمن الضيوف
عدد كبير من الش� � ��خصيات وقادة الس� � ��لطات
احمللية ،وقد تسلل انتحاري للقاعة أثناء دخول
املدعوين لالحتفال وبينهم مس� � ��ئولون ثم فجر
نفس� � ��ه عند الس� � ��اعة احلادية عشر والنصف،
وكان االنفج� � ��ار في مؤخرة القاعة مما اس� � ��فر
عن كم كبير م� � ��ن الضحايا من املتواجدين في
القاع� � ��ة ومت نق� � ��ل املصابني الى مستش� � ��فيات
احملافظة لتلقي الع� �ل��اج ومتابعة حالتهم والتي
تع� � ��د بعضها خطيرة ،ولم يصب جراء التفجير
أي من قيادات الس� � ��لطة احمللي� � ��ة في احملافظة
جراء احل� � ��ادث حيث كان يتواج� � ��د في القاعة
احملاف� � ��ظ يحي� � ��ى االرياني والذى ل� � ��م يتعرض
وبقية املس� � ��ؤولني املتواجدين في الصف األول
من قيادة احملافظة واملس� � ��ؤولني التنفيذين ألي
مكروه ،باستثناء مدير عام مكتب الثقافة الذي
تع� � ��رض إلصابات بليغ� � ��ة وعلى إثره� � ��ا غادر
احلياة ي� � ��وم الثالثاء املاض� � ��ي ،والقت احلادثة
استنكار ًا رسمي ًا وسياس� � ��ي ًا وشعبي ًا واسع ًا،
وأك� � ��دت املواقف الصادرة بهذا اخلصوص أن
هذا العمل ال ميت لديننا اإلسالمي بصلة وهو
جرمية نكراء.

محافظات
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سلطة األمر الواقع تستكمل نهب إيرادات محافظة احلديدة
عبد الحفيظ الحطامي

الحديدة في شتاء ال يختلف عن الصيف
في اس��تمرار تدهور الخدم��ات العامة
وعلى رأسها الكهرباء ..فانقطاع التيار
الكهربائي في ذروة الشتاء في محافظة
الحدي��دة ..وتهديد مدير مؤسس��تها
بالمحافظة المهندس مجيب الشعيبي،
بتوقف محطاتها ع��ن العمل جراء عدم
تزويدها بالوقود ،يعني أن صيف ًا حارق ًا
سيحل بالحديدة..
ومعه س����يتضاعف معاناة الس����كان ضعف ما كانت
علي����ه ف����ي س����نوات اخل����راب الس����ابقة ،لينق����ل الواقع
اجلدي����د القدمي ه����ذه احملافظ����ة من خ����راب مخفي إلى
خ����راب معلن ومحمي بقوة الس��ل�اح ،مبعنى أن الواقع
اجلديد القدمي املتمثل في س����يطرة وس����طوة احلوثيني
على القرار السياس����ي واإلداري للدولة ،ينهي ما تبقى
م����ن حي����اة كرمي����ة ف����ي محافظ����ة تعتبر م����ن محافظات
اجلمهوري����ة األكث����ر إي����راد ًا خلزينة الدول����ة ،كما يعني
اس����تمرار انهي����ار اخلدم����ات العام����ة ،وتوس����ع دائ����رة
املليش����يات املس����لحة ،وتع����دد مراك����ز الق����وى والنفوذ،
وانخ����راط العديد م����ن مراكز الفس����اد والنه����ب والفيد
وأصح����اب املصالح وناهبي احلقوق العامة واخلاصة
إل����ى حكم ح����كام األمر الواقع ،واالنض����واء حتت مظلة
واق����ع فرضه احلوثيون ،وقوبل من البعض بالتصفيق
ل����ه ،واالنغم����اس ف����ي مباركت����ه ،والبق����اء حت����ت ألويته
ورايات����ه وموال����ده ،ش����جع كل ه����ذه اجله����ات البدء في
عملي����ة نهب امل����ال العام علن ًا ،وعلى رأس����ها الضرائب
وكاف����ة مؤسس����ات الدول����ة اإليرادي����ة هنا ف����ي محافظة
احلديدة ،والتي كان من املفترض أن تذهب إلى خزينة
الدول����ة املعطوب����ة واملنه����ارة ،لكنها تذهب الي����وم علن ًا
وبدون مواربة إلى جيوب الفاسدون اجلدد والقدامى،
املتورطون في اس����تنزاف املال العام ،وسرقة عرق ودم
أبن����اء ه����ذه احملافظ����ة املنهوبة منذ عقود من الس����نني،
يأتي هذا في ظل تش����كل قيادة بيروقراطية وعس����كرية
ميليش����اوية وعصبوية فاس����دة ،فرضت سلطة جديدة
قدمي����ة ،ومس����ؤو ًال عل����ى رأس احملافظة ،قدمي���� ًا جديد ًا
يندرج ضم����ن أجندتها وسياس����تها ،متهم���� ًا بالوثائق
ببيع حرم املطار وتسليمه ملقربني من الرئيس املخلوع

باعتب����اره كان ميثل اليد الطول����ى لعلي صالح حينها،
ليهبه حكام الواقع اليوم موقع ًا سيادي ًا مقابل منحهم
أم����وال طائلة ،إضافة إلى األم����وال التي تنهب من هنا
وهناك ،حتت مسميات متعددة.
محافظ����ة احلديدة لم تكن بحاج����ة إلى ناهبني جدد
وإل����ى مراك����ز نفوذ أخ����رى ،أبن����اء احلدي����دة يتطلعون
إل����ى حياة كرمية ينعمون به����ا من موارد تهامة الغنية
والواف����رة بالث����روات ،والت����ي تنهب الي����وم حتت مرأى
ومس����مع أبنائها ،بينم����ا اآلالف من أبنائه����ا ينتظرون
مبلف����ات توظيفه����م من����ذ س����نوات ول����م يحصل����وا على
وظيف����ة واح����دة عدا عش����رات من الوظائ����ف تذهب إلى
املقربني من مراكز النفوذ في السلطة العابثة مبقدرات
أبناء تهامة ،فكلما تعدد وتوسع نفوذ املسلحني اليوم،
توسع دائرة الفقراء واملتسولني واملسحوقني ،توسعت
دوائ����ر اخلراب والنهب والفيد واالعتداء على احلقوق
اخلاص����ة والعامة ،محافظ����ة احلديدة وأبناء تهامة هم
أح����وج ما يكونون إلى إيرادات محافظتهم التي تنهب
عيان���� ًا ووفق سياس����ة بع����ض أبنائها الذي����ن أبدى قلة
منهم موافقتهم اقتس����ام إي����رادات هذه احملافظة مقابل
منح مس����لحي احلوثي األموال واملقرات واملس����تحقات
غير املش����روعة له����م ،هذه احملافظة الي����وم التي تعاني
مؤسس����ة الكهرب����اء فيه����ا م����ن عج����ز ف����ي قيم����ة توفير
الوق����ود ،بينم����ا املالي��ي�ن تصرف ضمن بنود الش����روط
التس����عة التي وضعها احلوثيون كشرط رئيسي لبقاء
احملاف����ظ صخ����ر الوجيه على كرس����ي احملافظ����ة والتي
رفضه����ا ويخس����ر منصب����ه ،ليتس����لمها العقيد حس����ن

الهيج الولد املدلل للمخلوع علي صالح ،والذي قال إن
ما يطلبه احلوثيون حق مشروع لهم ،معتبر ًا ما حدث
ف����ي  21من س����بتمبر بأنه ث����ورة ،وأن أحقية اإلس����هام
في تس����خير إيرادات احملافظة لدعم مس����لحي احلوثي
باحملافظة حتت الفتة اللجان الش����عبية ،ومنذ أن غادر
احملاف����ظ الذي أقال����ه احلوثيون حتت تهديد الس��ل�اح،
واس����تبداله بالعقي����د حس����ن الهي����ج ،واألم����وال العامة
تتدفق للحوثيني بصورة غير رس����مية ،وغير قانونية،
س����وى أعباء جديدة على إيرادات ه����ذه احملافظة التي
تنهب وبش����كل علني ،اليوم تتدفق األموال من إيرادات
املين����اء ،وضرائب القات ،وغيرها من اإليرادات العامة
التي تخر إلى جيوب اللجان الشعبية وقياداتها ،وكل
من سلم لهم محافظة احلديدة ،فيما توشك املؤسسات
اخلدمية على االنهيار ،ويتكدس املتسولني والعاطلني
في األرصفة واجلوالت والش����وارع واألس����واق بصورة
مخيفة ومروعة.
إزاء ه����ذه التح����والت املريعة ،الت����ي تعصف بالبالد
ومؤسس����ات الدول����ة فيه����ا ،تك����ون محافظ����ة احلدي����دة
ه����ي من أهم احملافظ����ات التي تتع����رض للنهب املنظم،
دون مراعاة لس����نوات النهب واحلرمان والفساد الذي
رزح����ت حت����ت وطأته ردح���� ًا وعقود ًا من الزم����ن ،ليبقى
الواق����ع اجلدي����د مفعم���� ًا بالفس����اد والنه����ب وانته����اك
حق����وق املواطن����ة ال����ذي غ����دا هو الس����يد والس����ائد في
محافظة لم يكن ينقصها ،القتلة واملجرمني والفاسدين
والناهب��ي�ن ،حي����ث تتع����رض محافظة احلدي����دة عموم ًا
وتهام����ة عل����ى وج����ه اخلص����وص ،ألعمال وممارس����ات

تف����رغ كاف����ة مؤسس����ات الدولة م����ن مهامه����ا ،وحتولها
إلى قطاع خاص مبا يس����مى باللجان الش����عبية والتي
يديره����ا مس����لحو احلوثي منذ ش����هرين ،بط����رق معلنة
وس����رية معلومة ومجهولة ،وبتحالفات مع مراكز نفوذ
وقوى فساد ،وش����خصيات لها عالقة بالنظام السابق،
وخاص����ة مم����ن فق����دت مصاحله����ا ،بع����د ث����ورة  11من
فبراي����ر 2011م والتي لم تكتمل وتش����هد اليوم ضدها
ث����ورة مضادة في محاولة لوأد أح��ل�ام وتطلعات أبناء
تهام����ة ،واليمنيني قاطب����ة الذين عول����وا على األهداف
النبيلة التي رس����متها ثورة الش����باب السلمية ،لم يعد
هن����اك ص����وت ف����ي احلدي����دة يق����ف مس����تنكر ًا ورافض ًا
لسياس����ة الواق����ع اجلديد القدمي ،س����وى بعض ش����باب
تهام����ة ،الذي����ن ال يزال����ون يش����كلون بارق����ة أم����ل ف����ي
التص����دي له����ذا الواق����ع اجلدي����د القدمي ال����ذي ميارس
أعمال النهب والفيد ،ويواجه سياس����ة حكم املليشيات
بطرق س����لمية ،ويقف مع هؤالء كل الش����رفاء من أبناء
احلدي����دة ،فيما تقف األحزاب السياس����ية متفرجة إزاء
كل م����ا يعتم����ل ويح����دث في احلدي����دة من واق����ع غريب
يتش����كل وفق قانون الغاب والناب ..وسياس����ة النهب
والفيد ..وسلطة القوي على الضعيف ،واستمرار هذه
املمارس����ات من قبل احلوثي��ي�ن ،تفاقم في املقابل جذوة
الرف����ض لهم ولسياس����تهم ولوجودهم ،كقوى مس����لحة
تفرض رأيها وسياس����تها وانتهاكاتها بقوة الس��ل�اح،
بعي����د ًا ع����ن منط����ق الدول����ة والث����ورة الت����ي يزعمونها،
ش����باب الث����ورة لم ميلوا وال يزالون يس����يرون حش����ود
املس����يرات ف����ي كل يوم أربعاء ،وبالتع����اون مع مختلف
الكيانات واالئتالفات الثورية والش����بابية والش����عبية،
بع����د أن خذلته����م األح����زاب ،الذي����ن رضخوا لسياس����ة
ف����رض األم����ر الواق����ع ال����ذي س����ربل املجتم����ع والدول����ة
م����ن رأس احلاك����م وحتى آخر ماس����ح ح����ذاء في دولته
الت����ي أجهض����ت أحالم اليمنيني ،وفرطت في كل ش����يء
من ش����أنه أن يحافظ على الس����لم والسالم االجتماعي،
ولم يقف ش����باب احلديدة وثواره����ا عند هذا احلد ،بل
اس����تمروا في الدع����وة وإقامة ُج َمع الثورة في س����احة
التغيير ،ومتكنوا من إعادة احلماس الثوري ،وكل يوم
وتش����هد ساحتهم حضور ًا وزخم ًا ثوري ًا ،وخاصة بعد
كل حادث����ة نه����ب أو قت����ل أو انته����اك تقوم به����ا جماعة
احلوث����ي ،ألن ش����باب الث����ورة الذي����ن حمل����وا أش����واق
وأوج����اع أبن����اء تهام����ة أدرك����وا أن ثورته����م الس����لمية،
كانت موجهة إلى نظام اختزل تهامة إلى س����احة للفيد
والثراء الفاحش على حس����اب س����كانها ،والذي حولهم
إل����ى مج����رد أرقام في س����جالت ناخبي����ه ،بينما كان وال
يزال ينعم هو ونافذيه ومقربيه وحاشيته بثروات هذه
احملافظة الغنية بثرواتها ،فيما بقي وال يزال لألس����ف
سكانها يرسفون حتت أغالل القهر والفقر واحلرمان.

حتى ال تتكرر كارثة حضرموت واملهرة فيها من جديد..

«املشارفة» بحيران حجة هل ميكن إنقاذ أبنائها من كارثة إنسانية محققة؟؟..
علي حسن
«املش� � ��ارفة» قرية مينية تعي� � ��ش مع اخلوف
منذ أكثر من عشر سنوات على مرأى ومسمع
من الس� � ��لطات احمللية مبديرية حيران ،فأبنائها
مه� � ��ددون باملوت مع كل حلظة متر بهم بس� � ��بب
اخلطر ال� � ��ذي يحدق بهم م� � ��ن كل جانب حيث
حتي� � ��ط بهم املياه م� � ��ن كل جانب ،يتخوفون من
أن حت� � ��ل بهم كارثة كبيرة كون القرية تقع قبالة
وادي حي� � ��ران الذي أدت عوام� � ��ل جغرافية مع
السنني لتحويل جزء ًا كبير ًا من مجراه الطبيعي
للدخ� � ��ول إلى منازلهم وأصبح� � ��ت ملياه الوادي
مداخل ومسارات أخرى لدرجة أنها عند نزول
األمطار حتيط بهم املياه من كل جانب وتفس� � ��د
عليه� � ��م كثير ًا من أدواته� � ��م املنزلية وغيرها من
األضرار التي تتسبب بها املياه.

قبل أن حتل الكارثة

يعي� � ��ش أبناء منطقة املش� � ��ارفة ف� � ��ي مديرية
حي� � ��ران منذ عش� � ��رات الس� � ��نني ول� � ��م يكن في
حس� � ��بانهم أن يداهمهم خط� � ��ر الوادي وحتول
مج� � ��رى مياه الوادي إليه� � ��م ،األمر الذي يؤكد
ب� � ��أن األمر لم يك� � ��ن باختياره� � ��م وال يكمن في
الوقت ذاته بأن نقول مل� � ��ا يقارب األلف مواطن
بأن ينقلوا مس� � ��اكنهم ،كم� � ��ا أن احلل اجلذري
للكارثة بيد السلطات احمللية التي وضعته عام
2002م واملتمثل في وضع حاجز مائي يحمي
القرية من خطر املياه.

ولألسف الشديد حتى اآلن الزالت في حيرة
تنظر إلى احلل واملشكلة في صمت وكأنها على
موعد لوقوع الكارثة حتى تتخذ اإلجراءات التي
من املفروض أن تتخذها وقبل فوات األوان..

وعود لم تنفذ

يؤك� � ��د أبناء املنطقة أن الوع� � ��ود التي أطلقتها
السلطة احمللية باملديرية واحملافظة كثيرة إلنقاذ
حياتهم من خط� � ��ر حقيقي قد ي� � ��ودي بحياتهم،
مؤكدين أن الكارثة التي حلت بأبناء حضرموت
سابق ًا أصبحت قاب قوسني أو أدنى منهم كون
موسم األمطار القريب والذي سيحل في الشهور
القادمة ميث� � ��ل خطر ًا كبير ًا عليه� � ��م ألن الوادي

يتلقى األمطار من أكثر من  5مديريات ومير من
املنطقة إلى وادي حيران ومنه إلى البحر.
وهك� � ��ذا عندم� � ��ا ال تعير الس� � ��لطات احمللية
اهتمام � � � ًا مبثل هذه املش� � ��اكل الكارثية تعكس
صورة سيئة للحكومة والسلطات احمللية ،فهل
سينظر لهم بعني االعتبار؟؟!
ويشير محمد أشرف أن هناك معارضة من
املجلس احمللي لبناء احلاجز املائي كون هناك
أراضي ألقربائهم غرب القرية ،وكونهم يظنون
أن احلاجز املائي ستتضرر منه أراضيهم.
م� � ��ع تزايد اخلط� � ��ر على األهال� � ��ي في قرية
املش� � ��ارفة والذي أدى م� � ��رار ًا إلى تهدم منازل
ونزوح أهال� � ��ي إلى مديريات مجاورة بس� � ��بب

دخول املي� � ��اه معظم املنازل وإت� �ل��اف أدواتهم
املنزلية.
ومن املآس� � ��ي للنازحني «كم� � ��ا يؤكد محمد
أش� � ��رف «أحد مواطني القرية ،أن أيام األمطار
يعي� � ��ش أهالي املنطقة في رع� � ��ب وخوف ليالي
متوالي� � ��ة مع أطفالهم في العراء وعلى مرتفعات
ترابية تقع بالقرب من منازلهم هروب ًا من خطر
املياه الت� � ��ي تداهمهم وخوف ًا م� � ��ن أن جترفهم
الس� � ��يول معه� � ��ا فلم يكن لهم من ملجأ س� � ��وى
االحتماء مبا يس� � ��مى باملرتفع� � ��ات الترابية أو
اخلروج من املنطقة بش� � ��كل عام ،ليس� � ��تقر بهم
املقام هروب � � � ًا من املوت اجلماع� � ��ي وبحث ًا عن
مستقر للعيش في مناطق بعيدة عن قريتهم..
وبحس� � ��ب «الدكتور محمد صغير أش� � ��رف»
أحد وجهاء املنطقة -أن الس� � ��يول عندما تتفقحتاصره� � ��م من كل اجلوانب ومتنع عنهم حتى
الدخول واخل� � ��روج ،منوه ًا بأن املجلس احمللي
كان في الس� � ��ابق مياطلهم لكنه اليوم يعارض
بناء حاجز مياه إلنقاذ آالف األسر.
ويش� � ��ير بأن خطر الس� � ��يول ال يقتصر على
ن� � ��زول املطر على املنطقة ففي كثير من األحيان
تداهمه� � ��م املياه إلى عقر داره� � ��م وتباغتهم في
اللي� � ��ل أو النه� � ��ار نتيج� � ��ة ن� � ��زول األمطار على
مناط� � ��ق بعيدة عنهم غير أن له� � ��م عالمات في
الغالب يعرفون بها بأن الوادي س� � ��يتدفق باملاء
أم ال ،وم� � ��ن ثم على األقل يس� � ��تعدون لتحويل
ما يس� � ��تطيعون م� � ��ن مياهه بعيد ًا ع� � ��ن املنازل
غير أنهم في كثير من األحيان ال يس� � ��تطيعون
مواجهة تل� � ��ك املياه التي تدخل إلى منازلهم بل

وقد تهدمت على إثرها منازل وأسوار وغيرها
الت� � ��ي الزالت آثارها باقية حتى اآلن ش� � ��اهدت
على مأساة مصغرة ألخرى كبيرة قادمة.

رصيده في البنك

ويؤكد أهالي القرية أن مشروع بناء حاجز
مائي للمنطقة معتمد منذ عام 2002م ورصيده
موج� � ��ود في البن� � ��ك ويبلغ بحس� � ��ب مصدر في
الس� � ��لطة احمللية باملديرية س� � ��بعة مليون ريال،
مش� � ��يرين بأن التباطؤ من قبل السلطات احمللية
ف� � ��ي التنفي� � ��ذ يعد كارث� � ��ة ومش� � ��كلة تتمثل في
االستخفاف بأرواح البشر واملواطنني واألطفال.
ويطالب أبناء املنطقة محافظ احملافظة والسلطة
احمللية بس� � ��رعة إجن� � ��از املش� � ��روع حتى ال حتل
الكارثة اإلنس� � ��انية وحينها ال ينفع الندم كما أنه
ال ينفع بناء احلواجز بع� � ��د ذهاب أرواح األبرياء
وجرفهم من قبل السيول وجرف ممتلكاتهم.
الوح� � ��دة الهندس� � ��ية باحملافظ� � ��ة كان� � ��ت قد
أك� � ��دت ف� � ��ي وقت س� � ��ابق عن طريق رئيس� � ��ها
املهن� � ��دس عبدالل� � ��ه احلداد بأنه س� � ��بق وأن مت
إرس� � ��ال مهندس� �ي��ن من قبله� � ��م إل� � ��ى املنطقة
ووضع املخططات الهندس� � ��ية الالزمة ملشروع
احلاج� � ��ز والتي ال تتجاوز أربعة عش� � ��ر مليون
ريال ،مش� � ��ير ًا إلى أن احلاج� � ��ز البد أن يكون
مبواصف� � ��ات صلبة وقوية وأن الترابي لن يثبت
أمام س� � ��يول ال� � ��وادي ،كم� � ��ا أن القرية بحاجة
ماس� � ��ة وعاجلة لتنفيذ املش� � ��روع وإال فهي في
خطر ،مضيف ًا بأن املجلس احمللي باملديرية هو
من رف� � ��ض مخططات الوحدة بحجة أن التكلفة
كبيرة وال يستطيع مواجهتها.

تقرير
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اللجنة االقتصادية احلكومية ..مهمات كبيرة ،ووقت محدود
تواصل اللجنة االقتصادية واللجان الفرعية المنبثقة عنها أعملها منذ صدور قرارا
وزاريا بتشكيلها في الـ 29من نوفمبر الماضي ،وعقدت اللجنة عدة لقاءات مع جهات
حكومي��ة وقطاع خاص الس��تخالص البرامج والسياس��ات المطلوب��ة ،وتعمل اللجنة
عل��ى إلغاء االزدواج الوظيفي وتجفيف منابع الفس��اد وتوفير عيش كريم للمواطنين
وغيرها...

عماد المشرع
ق� � ��ال رئي� � ��س مركز الدراس� � ��ات اإلس� � ��تراتيجية
الدكت� � ��ور محمد األفندي وعضو اللجنة االقتصادية
املشكلة أنه مت تقسيم اللجنة إلى ثالث جلان فرعية،
وهي في عمل متواصل ،وهناك اجتماع أس� � ��بوعي
للجنة العامة ملناقشة مخرجات اللجان الفرعية.
وأض� � ��اف األفندي في تصري� � ��ح لـ»الصحوة» أن
هن� � ��اك لقاءات مع اجله� � ��ات احلكومية املختلفة ومع
القطاع اخلاص ،مش� � ��يرا أنهم في مرحلة دراس� � ��ة
تقاري� � ��ر اللجان الفرعية ،واالس� � ��تماع إلى اجلهات
ذات العالقة جلمع املعلومات الس� � ��تخالص البرامج
والسياس� � ��ات املطلوبة من اللجنة بحس� � ��ب اتفاقية
السلم والشراكة.
وأوض� � ��ح أن عمل اللجنة يس� � ��ير حس� � ��ب جدول
مح� � ��دد ،وكل جلن� � ��ة فرعية مختص� � ��ة بجانب معني
م� � ��ن اجلانب االقتصادي واملالي ولم نناقش قضايا
بصورة انتقائية وإمنا بصورة شاملة.
وأش� � ��ار إلى أن املدة احملددة ق� � ��د ال تكون كافية
ك� � ��ون القضايا واملهمات املطلوب� � ��ة من اللجنة كبيرة
والوق� � ��ت محدود ،مؤكدا حرصهم على تقدمي العمل
بصورة متكاملة.
رئيس مركز الش� � ��فافية وقضاي� � ��ا العمل الدكتور
س� � ��عيد عبد املؤمن ق� � ��ال أن قرار تش� � ��كيل اللجنة
كلفها بتقدمي توصيات ملعاجلة الوضع االقتصادي

> األفندي

وتقدميها إلى رئاسة الوزراء.
وأضاف عبد املؤمن في تصريح لـ»الصحوة» أن
احلكومة ليست في وادي اإلصالحات االقتصادية
ألن تش� � ��كيلتها غير س� � ��لمية ،وقامت على التقاسم
وليس لديها برنامج واضح وفترتها غير محددة.
وقال لي� � ��س هناك توقع أن اللجنة س� � ��تعمل على
إصدار توصيات سريعة بحيث تلتزم بها احلكومة،
ومن ضمن ذلك املش� � ��تقات النفطي� � ��ة التي انخفض
س� � ��عرها عامليا ،وكان يفت� � ��رض أن تعمل احلكومة
دراس� � ��ة ملناقشة هذه األس� � ��عار بحيث تكون مقاربة
للسعر العاملي إال أن ذلك لم يتم.
وأوضح أن احلكومة قد جتد أنها ليست مضطرة
لتنفيذ هذه التوصيات إذا كانت غير قادرة أن تلتزم
بها ،ألن مهام اللجنة تقدمي استش� � ��ارات للحكومة،
وأن اللجنة لم تش� � ��كل التش� � ��كيل السليم الذي كان
يجب أن يكون خلبراء اقتصاديني وللقطاع اخلاص
ورجال األعمال النصيب األكبر فيها.
وكان رئي� � ��س ال� � ��وزراء خالد بح� � ��اح أصدر في
الـ29م� � ��ن نوفمب� � ��ر املاضي قرارا قضى بتش� � ��كل
جلنة اقتصادية تضم خب� � ��راء مؤهلني واقتصاديني
من مختلف املكونات السياس� � ��ية والوزارات املعنية
باحلكوم� � ��ة مع خبرة في مجال التش� � ��ريع واإلدارة
املالية واالقتصادية

> عبدالمؤمن

وتعمل اللجنة وفق ًا ملبادئ اتفاق السلم والشراكة
على دراس� � ��ة الوضع االقتصادي واملالي في اليمن
عبر مراجعة املوازنة العامة للدولة واإلنفاق ،وتقدمي
توصيات ح� � ��ول كيفية اس� � ��تخدام الوف� � ��ورات (إن
وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة واملناطق التي
تعرضت للتهميش.
ال ومفص ً
وتقوم بوضع برنامج ًا شام ً
ال وواضح ًا
ومزمن ًا لإلص� �ل��اح االقتصادي ،يه� � ��دف في املقام
األول إل� � ��ى جتفي� � ��ف مناب� � ��ع الفس� � ��اد ف� � ��ي جميع
القطاع� � ��ات  ،ومعاجل� � ��ة اختالالت املوازن� � ��ة العامة
وترش� � ��يد اإلنفاق  .وحتديد االختالالت الناجتة عن
الفس� � ��اد املستشري وسوء التدبير ،واقترح احللول
املناس� � ��بة حول اإلصالحات الش� � ��املة املطلوبة في
قطاعي النفط والطاقة ،بطريقة حتقق مطالب الشعب
وتطلعاته.
وتعمل عل� � ��ى إعادة النظر في األس� � ��عار احلالية
للوقود والديزل احملددة بــ ( )3000ريال للعشرين
اللتر ف� � ��ي غضون ش� � ��هرين ،وعلى ض� � ��وء حترير
اس� � ��تيراد وتوزيع املشتقات النفطية وإصالح قطاع
الكهرباء ،ومبا يقود إلى إصالحات سعرية حقيقية
مبنية على أس� � ��س علمية واقتصادية ويلبي تطلعات
الشعب.
وتض� � ��ع اللجنة خطة مفصلة وش� � ��املة ،تتضمن
حزمة إج� � ��راءات ملعاجلة األزمة املالية واالقتصادية
احلالي� � ��ة ،بطريقة تص� � ��ون حقوق جمي� � ��ع اليمنيني

ومعيش� � ��تهم ،وحتديد ًا الفئ� � ��ات الضعيفة والفقيرة.
وتهدف إلى خلق مناخ يتيح جلميع اليمنيني حتسني
فرصهم االقتصادية وتوفير عيش كرمي ألسرهم.
دراس� � ��ة جميع القضاي� � ��ا االقتصادي� � ��ة واملالية
خالل وضع هذه اخلطة ،على أن تشمل بالضرورة
القضايا التالية :
• فت� � ��ح املنافس� � ��ة واالس� � ��تيراد والتصدير أمام
القطاع اخلاص.
• أسعار السلع األساسية.
• ضم� � ��ان جباية عائ� � ��دات الضرائب واجلمارك،
واإلصالح الضريبي واجلمركي.
• حتصي� � ��ل املديوني� � ��ة العامة لكافة مؤسس� � ��ات
الدولة ،سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية
أو غيره� � ��ا ،من اجلميع مع التركي� � ��ز على فئة كبار
املالك.
• إلغاء االزدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في
جميع مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واألمنية،
والتوظيف في مؤسس� � ��ات الدولة املدنية عبر وزارة
اخلدم� � ��ة املدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات
مؤمتر احلوار الوطني من معاجلات استثنائية.
• تطبي� � ��ق نظ� � ��ام البصمة في جميع مؤسس� � ��ات
الدولة املدنية والعسكرية واألمنية.
• تخفيف العبء عن كاه� � ��ل املواطنني جراء قرار
اإلصالحات السعرية للمشتقات النفطية.
• االستثمار في البنى التحتية.
• الفساد املالي واإلداري.
برامج احلماية االجتماعية.
تضمني اخلطة رؤية لتفعيل املؤسس� � ��ات الرقابية
واحملاس� � ��بية ،وفي مقدمتها اجلهاز املركزي للرقابة
واحملاسبة والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،وإعالن
تقاريرها السنوية للرأي العام.
تق� � ��دمي توصي� � ��ات إل� � ��ى وزي� � ��ر اخلدم� � ��ة املدنية
والتأمينات حول إصالح س� � ��لم األجور بهدف إزالة
العبء عن املواطنني اليمنيني محدودي الدخل.

هيمنة املليشيا تهمش الدولة ومؤسساتها
انعكست س��يطرة مليشيات الحوثي
على أجهزة الدولة والمؤسسات المدنية
والعسكرية س��لب ًا على طموح األطراف
السياس��ية ومخرجات الح��وار الوطني
واتفاق السلم والش��راكة ،ويظهر ذلك
ف��ي ق��رارات الرئيس عبدرب��ه منصور
ه��ادي األخي��رة كم��ا يق��ول محللون
سياسيون.

عبدالله حسن

وص� � ��درت خالل االيام القليلة املاضية عدد من القرارات
الرئاس� � ��ية شملت جهاز األمن السياس� � ��ي وتعيينات جديدة
مبناصب قيادية في القوات املسلحة ،وكان قبلها قد صدرت
قرارات بتعيني محافظني لس� � ��بع محافظات ،ومستش� � ��ارين،
ووكالء ل� � ��وزارات ومحافظات ،القت اس� � ��تيا ًء كبير ًا من قبل
األحزاب السياسية.
وسبق وأن ووجهت القرارات الرئاسية بشأن احملافظني
إدانات واس� � ��عة ،كما أصدرت أحزاب اللقاء املشترك دعوة
للرئيس هادي واحلكومة ،إلى احت� � ��رام القانون واالتفاقات
املوقع عليها من قبل كل املكونات السياسية ،وحذر املشترك
في بيانه من استمرار نهج جتاهل القوى السياسية.
ورغم تلك االدانات والتحذيرات من قبل اللقاء املش� � ��ترك
إال أن الرئاس� � ��ة لم تل� � ��ق لها با ًال ،واس� � ��تمرت في إصدار
قرارات جدي� � ��دة اعتبرها البعض لصال� � ��ح جماعة احلوثي
ومقربني منها.

ويرى احمللل السياسي نبيل البكيري أن جميع قرارات
هادي بعد  ٢١س� � ��بتمبر املاضي لم تع� � ��د قرارات جمهورية
نابعة من مصدر سيادة وطنية مستقلة وحرة ،وإمنا قرارات
مسلوبة اإلرادة متضي باجتاه حتقيق إرادة سلطة االنقالب
امليليش� � ��ياوي ،ولم يعد الرئيس س� � ��وى ديكور تس� � ��تفيد منه
سلطة املليشيات بحكم ما لديه من شرعية دولية.
وفيما يخ� � ��ص االتفاقيات بني األطراف السياس� � ��ية في
البل� � ��د فيق� � ��ول :لم يعد هناك أي تواف� � ��ق ميكن احلديث عنه
ما بعد  21س� � ��بتمبر ،وأن ما يجري هو فرض سلطة األمر
الواقع الذي فرضته املليشيات.
واس� � ��تبعد البكي� � ��ري وج� � ��ود رأي طرف سياس� � ��ي في
الق� � ��رارات اجلمهوري� � ��ة األخي� � ��رة ،مؤكد ًا وج� � ��ود هيمنة ما
وصفه� � ��ا بجماعة االنق� �ل��اب «احلوث� � ��ي» بإدارة املش� � ��هد

السياسي الراهن.
ويخش� � ��ى غالبية الش� � ��عب اليمني من س� � ��يطرة جماعة
احلوث� � ��ي على أجهزة الدول� � ��ة وانفراده� � ��ا باحلكم وإقصاء
اآلخرين األمر الذي س� � ��يدخل البالد بحروب وسيناريوهات
غير محتملة.
وفي هذا الصدد يقول البكيري :إن اليمن في ظل الوضع
الراهن واستمراره مقبلة على سيناريوهات عنفية وكارثية،
خاصة وأن كل القرارات ال تبنى على التوافق وبنود الس� � ��لم
والشراكة التي مت االتفاق عليها.

هيمنة حوثية

يعل� � ��ق اليمنيون أملهم على رئي� � ��س اجلمهورية في تنفيذ
مخرجات احلوار الوطني واتفاقية الس� � ��لم والش� � ��راكة التي

اتفقت عليها جميع األطراف السياسية للخروج من الوضع
الراهن وإيجاد دولة مدنية حديثة يسودها العدل واملساواة
بني أبناء الوطن.
ويرى محللون سياسيون أن القرارات األخيرة املتمثلة في
أجهزة األمن واجلي� � ��ش عكس آمال اليمنيني وما مت االتفاق
عليه في احلوار والذي يتضمن الش� � ��راكة واملساواة ،وإمنا
تركزت لصالح جماعة العنف وخضعت لسيطرة املليشيا.
يق� � ��ول احمللل السياس� � ��ي ياس� �ي��ن التميم� � ��ي أن قرارات
الرئيس هادي األخيرة كش� � ��فت عن حج� � ��م ارتهان منصب
الرئاسة للجماعة احلوثية املسلحة.
وأضاف ف� � ��ي تصريح للصح� � ��وة :هناك هيمن� � ��ة حوثية
على الرئاس� � ��ة وقراراتها ،وهو ما يفس� � ��ر التعيينات األمنية
والعس� � ��كرية وحالة التركز التي ال تكاد تغادر عائلة بعينها،
وتهتم باحلوثيني واملقربني منهم أو الراضون عنهم.
واستطرد خالل حديثه بالقول« :ليس هناك ما يبرهن على
أن الرئاسة واحلوثيني ملتزمون باتفاق السلم والشراكة»..
وفيما يخص االتفاقيات السياس� � ��ية قال التميمي« :لقد
ولد هذا االتفاق ميت ًا ولم يحترمه احلوثيون وال الرئاس� � ��ة..
هناك ما يبدو أنه أدا ًء ثنائي ًا في املسرح السياسي اليمني ال
يكاد يتعدى احلوثيني كالعب رئيسي مهيمن ورئيس يوظف
سلطته الرئاسة في خدمة طرف سياسي واحد هو احلوثي.
وارجع التميمي موت االتفاق إلى االختراقات والتجاوزات
الت� � ��ي تنفذها جماعة احلوثي أمام مرأى ومس� � ��مع املجتمع
الدولي وبرضى تام من الرئيس هادي .مش� � ��ير ًا في الوقت
نفس� � ��ه إلى أن االتفاقيات صيغت لك� � ��ي يرتب وضع اليمن
بعد س� � ��قوطه بيد احلوثيني ليس أكثر ،ولم يعد لهذا االتفاق
وجود ًا وال معنى بعد كل ما جرى..
واكد على أن هناك تهميش واضح لألطراف السياس� � ��ية
املوقع� � ��ة على اتفاق املبادرة اخلليجية ،وعلى اتفاق الس� � ��لم
والشراكة .
وبنظر التميمي فإن حزب اإلصالح هو الطرف املستهدف
وه� � ��و الذي عوقب أكثر من آي طرف سياس� � ��ي آخر نتيجة
دوره احملوري في ثورة  11فبراير 2011م.
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أسباب ضياع الدولة ...
ش� � ��هدت اليمن تغي� � ��رات متتالية ف� � ��ي أنظمة احلكم،
حي� � ��ث تتداول املراح� � ��ل ذهاب ًا وإياب � � � ًا وتبقى اليمن في
قبضة دولة ذات س� � ��يادة ،لها حق� � ��وق وعليها واجبات
جتاه الوطن والش� � ��عب ،إذ أن مفه� � ��وم الدولة يقوم على
ثالث ركائز أساس� � ��ية تتمثل في (وطن وش� � ��عب ونظام
حكم) وتظل الدولة قائمة طاملا وجدت ركائز بقائها وإن
اختلف بها املقام من حيث القوة والضعف ،وحضارات
سبأ وحمير وقتبان وغيرها من احلضارات اليمنية خير
شاهد على مكانة اليمن في أعماق التاريخ.
وبغ� � ��ض النظر ع� � ��ن مدى قدرة تلك ال� � ��دول املتعاقبة
على حتقيق ما يصبو إليه اإلنسان من العدل واملساواة
وتوفير متطلبات احلياة احلرة والكرمية لعامة الناس من
عدم� � ��ه أو في حدوده الدنيا ،يظل األمر في نطاق املمكن
واملعقول من التحمل والصب� � ��ر على مجاراة تلك الدول
والتعايش معها بحس� � ��ب ظروف وأح� � ��وال الواقع الذي
يف� � ��رض عليها ،مع توفر احلد األدنى من وجود س� � ��لطة
وهيبة الدولة لدى أفراد الشعب من جهة ،واحترام ذلك
الوجود والتعاطي معه من قبل العالم اخلارجي من جهة
ثانية.
غي� � ��ر أن عام جديد أطل عل� � ��ى اليمن وهو يعاني من
مأس� � ��اة الال دولة وفرض أمر واقع يؤس� � ��س ملرحلة قد
تع ّمه� � ��ا وتس� � ��ودها الفوض� � ��ى واالنفالت والتش� � ��ظي ــــ
ال س� � ��مح الل� � ��ه ــــ ذلك أنه لم يتب� � � َّ�ق لدولة الرئيس هادي
أي عنص� � ��ر من عناصر مقوم� � ��ات الدولة التي يحكمها،
وبالتال� � ��ي فلن يس� � ��تمر أو يطول ما تبق� � ��ى له من العمر
االفتراضي في رمزية وج� � ��ود الدولة التي بدأت تضيع
ف� � ��ي ظل وجوده الصامت واملريب ،ولكي ندلل على هذا
األمر تعالوا بنا نس� � ��تعرض تلك العناصر األساس� � ��ية
الت� � ��ي يرتكز عليها وجود الدولة لنرى ماذا تب ّقى لها من
مقومات احلياة.
كما نعلم جميع ًا أن دولة املرحلة االنتقالية التي أعقبت
الثورة الشبابية الشعبية الس� � ��لمية عام 2011م قامت
على أس� � ��اس املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية كنظام
حك� � ��م ومنهج إدارة ترتب عليها قي� � ��ام دولة جديدة وإن
كان� � ��ت في احلد األدنى مما كان يفترض الوصول إليه،
وقد اعتمدت هذه الدولة على مبدأ التوافق السياس� � ��ي
ف� � ��ي معظم األمور وامله� � ��ام التي تولته� � ��ا الدولة بجميع
هيئاتها وس� � ��لطاتها املختلفة ،وق� � ��د افضت تلك املرحلة
إل� � ��ى توافق واجماع وطني على وضع أس� � ��س املراحل
الالحقة عبر مخرجات احلوار الوطني الش� � ��امل ،والتي
حظيت بإجم� � ��اع وطني وإقليمي ودولي غير مس� � ��بوق،
وأصبحت تش� � ��كل خارطة طريق إلنقاذ اليمن من محنته
وأدوائه ،وقبل أن يجف حب� � ��ر التوقيع واملباركة ظهرت
معاول الهدم والتدمير وكش� � ��ر األعداء عن أنياب احلقد
والكراهية لهذا الوطن وش� � ��عبه الصابر وظهرت احلجج
واملب� � ��ررات الواهية لالنقضاض عل� � ��ى آمال وطموحات
اجلماهي� � ��ر في وطن خالي من الفس� � ��اد واالس� � ��تبداد،
واجتهت األيادي نحو الس� � ��لب والنهب وتعطيل ما اتفق
عليه واس� � ��تبداله مبا س� � ��مي (اتفاق الس� � ��لم والشراكة
الوطني� � ��ة) والذي ج� � ��اء بدي ً
ال س� � ��يئ ًا مفروض ًا بظروف
مرحل� � ��ة جديدة ،وكان املؤمل فيه مخرج ًا للبالد والعباد
من محنتها ومتاعبها اجل ّمة ،غير أنه لم يكن سوى دمية

تلهى بها الطامعون وتس� � ��تر بها املخادعون وتذرع بها
الكاذبون ،حتى أصبح ذلك االتفاق في خبر كان ،وعلى
هذا األس� � ��اس فقد افتقدت الدولة أحد عناصر وجودها
وهو النظ� � ��ام الذي تقوم عليه العملية اإلدارية للدولة في
مختلف نواح� � ��ي احلياة ،ولم يعد لديها ما تتمس� � ��ك به
في هذ اجلانب ،ألن أس� � ��اس النظام يقوم على االلتزام
الصارم والدقيق جلميع جزئياته ،فض ً
ال عن أن يصرف
النظر عن محتواه والعمل املتعمد لتعطيله بالكلية.
وبالنظ� � ��ر إلى عنص� � ��ر اجلغرافية الت� � ��ي يتكون منها
وطن الدولة فقد باتت مجزأة تتنازعها األهواء واملصالح
الدولية واإلقليمية ع� � ��ن طريق األدوات واجلهات احمللية
الفاق� � ��دة للحس الوطني ،ألن هناك من يس� � ��عى جاهد ًا
إلع� � ��ادة ترتيب الوض� � ��ع اجلغرافي للبالد على أس� � ��س
واعتبارات ال مت� � ��ت للمصلحة الوطني� � ��ة بأية صلة ،وال
تس� � ��تجيب ألدنى حاج� � ��ات البالد املتمثل� � ��ة في احلفاظ
على وح� � ��دة الهدف واملصير والس� �ل��امة م� � ��ن التمزق
واالنش� � ��طار ،والناظر إلى املمارس� � ��ات اليومية للعديد
م� � ��ن اجلهات وهي تتبادل االتهام� � ��ات وتختلق املبررات
للس� � ��يطرة واالس� � ��تحواذ على ما يتاح لها الوصول إليه
من تلك اجلغرافي� � ��ات واملناطق املختلفة ،في ظل صمت
مريب ملا يس � � � ّمى بالدولة (االطالل) وبهذا تفتقد الدولة
العنص� � ��ر الثاني من عناصر قوتها ومبرر وجودها ،مع
توقع انحصار جغرافيتها في محيط مقرها فقط.
أم� � ��ا العنصر الثالث من عناصر مقومات الدولة فإنه
اإلنسان ،وسوا ًء كان فرد ًا أو ضمن تكوين سياسي أو
منتمي ًا إلى منظمات املجتمع املدني فهو محور االرتكاز
لنشاط الدولة وهو هدف التنمية ووسيلتها في آن واحد،
وه� � ��و من مينح الدولة الثقة واالحترام والتقدير ملا تبذله
من جهود في س� � ��بيل إسعاده وتوفير ما يحتاج إليه في
كافة جوانب حياته وعلى رأسها أمنه واستقراره وحفظ
دم� � ��ه وماله وعرضه ودينه ،وس� � ��وا ًء كانت تلك الثقة عن

مولد املصطفى وخالف الضعفاء
ف����ي ذك����رى مول����دك يا رس����ول الل����ه ،هانح����ن نؤكد
أنن����ا أم����ة تعش����ق اخل��ل�اف دوم���� ًا ،اختلفنا ف����ي أمور
دينن����ا وأم����ور حياتنا ،وفي أم����ور الدواعي لالختالف
واخل��ل�اف فيها ،حتى في ذكرى مولدك يارس����ول الله،
ها نحن نختلف أيض ًا في حتديد الزمن ،ونختلف في
كيفي����ة االحتفاء مبولدك ،وهل االحتف����اء جائز أم غير
جائز؟ حتى لقد نس����ينا بس����بب فوضى اخلالف كيف
نتخاطب معك كقدوة لهذه األمة؟
إن بعض���� ًا مم����ن يحتفل����ون الي����وم هاه����م باس����مك
لألس����ف -يرتكب����ون جرائ����م القت����ل ،والتهجي����ر،وميارس����ون الس����لب والنه����ب ،ويتس����ولون لالحتفاء
ب����ك!! ل����م يك����ن ه����ذا اخل��ل�اف ياحبي����ب الل����ه ،يش����ابه
اخت��ل�اف العلماء في بعض املس����ائل؛ بل نحى منحى
آخ����ر ونتج عن ذلك ،متزق الصف ،وتش����ظي املجتمع،
ونتج عن����ه تصدع القلوب ،وإزه����اق األرواح ،وخراب
البيوت ،وتدمير دور العبادة والعلم ،وعمل على إذكاء
الثأرات ،وتس����يد العصبيات ،واس����تحالل احملرمات،
وانته����اك احلرمات ،وبرزت األنانية في أقبح صورها،
ومتت����رس البعض من أجل االنتص����ار للنفس ،وغابت
األخ����وة ،وتالش����ت تعالي����م وقي����م الدين الس����محة من

القل����وب ،خ��ل�اف يارس����ول الل����ه ،أوصلنا إلى نس����يان
ديننا والعمل له ،ونسيان قضايا األمة .بل أودى بكل
مجتمعاتن����ا إلى الفرق����ة والتش����تت والضياع ،خالف
جع����ل الع����دو يقهرن����ا بس����هولة ،ويص����ادر أراضين����ا،
وينهب ثرواتنا.
خ��ل�اف أوص����ل مجتمعاتن����ا إل����ى الفق����ر والتخلف
والفوضى.
ع����ذر ًا ياحبي����ب الله إن كان هذا ه����و وضعنا املؤلم
الي����وم .فواقعن����ا تتس����يده التباين����ات الت����ي ال ح����دود
لها ،واقعٌ مولم س����ببه ابتعادنا عن كتاب ربنا ،وس����نة
نبينا ،س����ببه العصبيات اجلاهل����ة والتدين املنقوص،
نس����ينا أو تناس����ينا أنك رحمة للعاملني ،صارت بعض
الضمائر معتلة ،وبعض األفكار مختلة ،وغاب الوعي
وتسيد الغباء.
نس����ينا أن نب����ع امل����ودة الداف����ق م����ن قلبك ق����د حول
قل����وب املؤمنني من حال إلى حال فصارت تلك القلوب
واحات حب لله ولرسوله وللمؤمنني ولهذا الدين ،أما
اليوم فقد صارت القلوب قاسية ومن يتصدر ليدعوها
للهداي����ة فإن����ه ُيف ّرق وال ُيؤ ّلف و ُين ّفر وال ُي ّ
بش����ر .لكننا
نؤمل أن تنقش����ع هذه الغمة عن
يارس����ول الل����ه مازلنا ّ
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أحمد طالن احلارثي
طريق التصويت احلر واملباش� � ��ر أو عن طريق الهيئات
الت� � ��ي متثل رأي� � ��ه وصوته ال� � ��ذي يعبر عن� � ��ه في معظم
األحي� � ��ان ،فإن ذلك يوجب على هيئ� � ��ات الدولة املختلفة
االنصي� � ��اع لرأي املواطن والنظر إلى ما ينبغي فعله من
أجل توثيق عرا احملبة والترابط وعدم التفريط فيه مهما
كانت األس� � ��باب واملبررات ،غير أن ما يعتمل في الواقع
ال ميث� � ��ل احلد األدنى من اهتم� � ��ام الدولة مبواطنيها وال
يلبي أقل مس� � ��توى من حاجياتهم األساسية ،فدماؤهم
مهدورة وأموالهم منهوبة وأعراضهم منتهكة وعقيدتهم
في خطر ،ولم يعد لديهم ما يبرر ثقتهم واحترامهم لدور
الدولة وليس هذا فحسب ،بل لقد عبر الكثير من الناس
عن سخطهم وبالغ أس� � ��فهم ملا وصل إليه احلال ،وأول
من أفصح عن ذلك قيادات وقواعد حزب الرئيس هادي
وأصبحوا يتهمونه علن ًا وبأساليب فضيعة لم نسمع بها
م� � ��ن أي مواطن أو جهة أخ� � ��رى ،معلنني بذلك رفضهم
لوج� � ��وده على قمة هرم الدولة ،إلى جانب ما يتعرض له
من ضغوط وتهديدات مبطنة من قبل املليشيات املسلحة
الطامع� � ��ة في الوصول إلى كرس� � ��ي الرئاس� � ��ة بعد أن
عطلت وظائف وهيئات الدولة املختلفة وأصبحت تفرض
أجندتها بقوة السالح عند ما ترك لها الباب مفتوح على
مصراعيه الجتياح الدولة بكل سهولة ويسر.
وخالصة الق� � ��ول :فإن دولتنا املوقرة في خطر عظيم
وعلى وشك الضياع التام إن لم تتدارك نفسها وتنهض
بأعباء املس� � ��ئولية التي حتملتها جتاه الشعب والوطن،
وم� � ��ا زال لديها الكثير من الف� � ��رص املتاحة إن صدقت
النوايا وتوجهت نحو األهداف والغايات املجمع عليها،
وستكش� � ��ف األيام من ه� � ��و املخل� � ��ص واحلريص ومن
ه� � ��و املخادع واملاك� � ��ر واملتاجر بآالم الن� � ��اس وهمومهم
للوصول إلى مآربه اخلاصة وأهدافه الضيقة ومشاريعه
الصغيرة على حساب الوطن والشعب.

غالب السميعي
واقعن����ا إن ش����اء الل����ه ،ويع����ود الناس إلى كت����اب الله
وس����نة رس����وله وجتس����يد (وما آتاكم الرسول فخذوه
وم����ا نهاكم عنه فانتهوا) في واقعه����م ،لعل ذلك يكون
قريب ًا بحوله وقوته.
يارسول الله..
َ
رسول الل ْه
ُأح ُّب َك يا
احلب تعبي ًرا
وليس
ُّ
َ
عن التقوى أو اإلميانْ
وليس ألنني املسل ْم
َ
وليس ألنني الولهانْ
َ
وليس ألنني عب ٌد
َ
ومأمو ٌر من الرحمنْ
فح ُّب َك داخلي نوعٌ من الظمأِ،
من احلرمانْ
أنا املا ُء..
على شفتي
ودوما في الهوى ظمآنْ
ً
َ
رسول اللهْ.
أح ُّب َك يا

< فاروق جويده

أحمد عبدامللك املقرمي

احتشاد اإلرادة
ث� � ��ورات الربيع العربي ؛ بل ثورة الربيع
العربي لن تنكس� � ��ر  ,لق� � ��د واجهت في كل
بلد من بل� � ��دان الربيع احتش� � ��ادا مضادا
كثر وأكبر مم� � ��ا كان متوقعا  ,صحيح أن
االصابات كانت بليغة وموجعة  ,لكنها لم
ولن تكون قاتلة.
في حال� � ��ة واحدة فقط س� � ��تكون بالغة
الس� � ��وء  ,ورمبا الى ح� � ��د التدمير ؛ وذلك
فيم� � ��ا ل� � ��و انكس� � ��رت إرادات الش� � ��عوب
واملجتمعات العربي� � ��ة  ,في هذه احلالة لن
يكون االنكس� � ��ار بفعل الذي يأتي من قبل
االحتشاد املضاد ,سواء كان من الداخل
أو اخل� � ��ارج ولكن س� � ��يكون – إذا حدث -
بس� � ��بب داخلي ووهن يأتي من وسط هذه
الشعوب وتلك املجتمعات.
واحس� � ��ب أن املجتمعات العربية  ,وإن
صدمتها أفعال واعمال االحتشاد املضاد
التي تضافرت فيه قوى الداخل واخلارج ,
لكنها ستكون – بإذن الله – عند مستوى
التح� � ��دي الذي يكافئ االحتش� � ��اد املضاد
وينزل به الهزمية على املدى القريب.
وم� � ��ن أهم ادوات ول� � ��وازم هذا التحدي
الذي يستعصي على االنهزام واالنكسار
جتاوز آث� � ��ار الصدمة  ,أو الذهول إزاء ما
تكش� � ��ف عنه الواقع لكثافة قوى االحتشاد
املضاد بعد أن س� � ��قطت عنها األقنعة التي
عرت مس� � ��احة مترامية كانت تتخندق فيها
تلك القوى  ,وجتاوز آثار تلك الصدمة يعني
حترير بعض النخب والناشطني والفاعلني
ممن – رمبا – سحبهم التذمر أو السخط
او ردود االفع� � ��ال الى مربع� � ��ات وميادين
غير امليدان الذي يجب اس� � ��تمرار املرابطة
في� � ��ه وباألخص في مثل هذه الظروف التي
مت� � ��ر بها الثورة العربية والتي حتتاج الى
اصطفاف األرق� � ��ام الصحيحة والعزمات
القوية والتي ال تغويه� � ��ا ردود االفعال وال
املناكفات.
فالتذم� � ��ر أو الس� � ��خط أو ردود االفعال
املتشنجة ليست س� � ��وى مظهر من مظاهر
االحب� � ��اط الذي ال تستس� � ��لم له املجتمعات
احل� � ��رة والنخ� � ��ب االيجابي� � ��ة الفاعلة  ,وال
يعني هذا عدم التقومي لألعمال واملراجعة
لألخط� � ��اء ومعرفة اخللل  ,لك� � ��ن التحدي
يستوجب االس� � ��تمرار في العمل واملضي
في الفعل الث� � ��وري دون توقف وبعيدا عن
التش� � ��كي والتباكي  ,بل يجب االستمرار
واالس� � ��تمرار والتجدد والتجديد ملا يعزز
الفع� � ��ل والعمل  ,وبوع� � ��ي وبصيرة وبعيدا
عن إمالءات ضغ� � ��وط الظروف أو الوقوف
فقط عند السلبيات واألخطاء  ,ذلك اننا لو
فعلنا ذلك فق� � ��ط  ,أو أننا أيضا غرقنا في
مربعات التذمر والس� � ��خط وردود االفعال
لصار هذا الفعل وذاك اكبر قوة يصب في
مصلحة قوى االحتشاد املضاد.
فالتذمر والسخط ضعف في صف ثورة
الربيع وضع� � ��ف للمجتمعات العربية وقوة
للقوى املضادة.

الخميس  17ربيع أول 1436هـ الموافق  8يناير  - 2015العدد ()1454

تقرير

alsahwa@yemen.net.ye

12

تقرير أبعاد:

 2014عام سيطرة العنف واألكثر سوء ًا في تاريخ اليمنيني
قال تقرير لمركز أبعاد
للدراسات والبحوث إن عام
2014م كان عام الحصاد
المر لفشل االنتقال
السياسي للسلطة ،وسقوط
الخيارات السلمية تحت أقدام
الميليشيات والجماعات
المسلحة ،ووصفه « بالعام
األكثر سوءاً في تاريخ
اليمنيين وصراعاتهم وعام
نزيف الدم اليمني ،وعام
سقوط الدولة وسيطرة
العنف والسالح».

أورد تقري� � ��ر أبعاد إحصائي� � ��ة لقتلى 2014م وقال
«أكثر م� � ��ن  7آالف ميني لقوا مصرعهم هذا العام أي
حوالي ثالثة أضع� � ��اف قتلى عام 2011م ،حني خرج
الش� � ��باب في ثورة س� � ��لمية ضد نظام عل� � ��ي عبد الله
صالح».
وأكد أن املؤسس� � ��ة العسكرية خسرت لوحدها هذا
الع� � ��ام أكثر من ألف ش� � ��هيد من أبنائه� � ��ا ،وأن حوالي
 600منهم قتل� � ��وا على يد احلوثيني أثن� � ��اء مهاجمتهم
للمعس� � ��كرات وإس� � ��قاط احملافظات ،فيما ُقتل حوالي
 400عل� � ��ى يد القاع� � ��دة وجماعات مس� � ��لحة غالبيتهم
ف� � ��ي عمليات اغتي� � ��ال وتفجي� � ��رات وهجم� � ��ات مباغتة
للمعسكرات والنقاط العسكرية».
وع� � ��ن الضحايا املدنيني أش� � ��ار إل� � ��ى مقتل حوالي
ألف ومائتني ش� � ��خص هذا الع� � ��ام غالبيتهم في أعمال
جماعات العنف املس� � ��لحة من� � ��ذ اختتام مؤمتر احلوار
الوطني في  25يناير من العام املاضي.
تطرق إلى خس� � ��ائر تنظيم القاعدة والتي قال :تصل
م� � ��ا ب� �ي��ن ( )500 - 400قتيل من أف� � ��راده ،قتل منهم
حوالي  106في  26غ� � ��ارة جوية للطائرات األمريكية
بدون طيار (الدورونز) ،والتي راح ضحية تلك الطلعات
 6مدنيني بينهم ثالثة أطفال.
وحول خس� � ��ائر احلوثيني ق� � ��ال« :ال توجد معلومات
دقيقة عن ضحايا جماع� � ��ات احلوثي وتقديرات رصد
مركز أبعاد تقول إن حوالي خمس� � ��ة آالف مسلح منهم
قتلوا في حروبه ،من بينه� � ��م ألفي قتيل في محافظات
مأرب واجلوف وعمران ،ومثلهم في العاصمة صنعاء،
وم� � ��دن أخرى مثل :احلدي� � ��دة وإب ،وحوالي ألف قتيل
سقطوا في حروب رداع بالبيضاء».
وتوق� � ��ع التقرير أن تك� � ��رر هذه املس� � ��يرة هجماتها
على املناطق الش� � ��رقية النفطية للس� � ��يطرة على مأرب
واجلوف حتت الفتة حماية منشآت الدولة ومعسكراتها
ومالحقة املخربني واإلرهابيني ،ويتوقع استخدام جيش
الدول� � ��ة وطائراتها هذه املرة ملهاجمة هذه املناطق التي
انكسروا في ثالث حروب مع قبائلها منذ 2011م.

سقوط الدولة

وقال التقرير إن العسكريني يشعرون بإهانة نتيجة
سيطرة احلوثيني وأن احلوثيني حتصلوا على أسلحة
نوعية من اقتحامهم لقيادة املنطقة السادس� � ��ة (الفرقة
أولى مدرع سابق ًا) واملعسكرات التابعة لها مثل اللواء
 310في عمران ،وم� � ��ن القيادة املركزية لوزارة الدفاع
وهيئة األركان.
وأض� � ��اف « لقد أصب� � ��ح في يد احلوثي� �ي��ن منذ بدء
إسقاطهم ملعسكرات الدولة في هذا العام أكثر من 120
دباب� � ��ة من نوع (  ،)T55-T62وحوالي  70مدرعة (
 BTR – BMB) .20مدفع ( ش� � ��يلكا وهاوتزر ذاتي
احلركة) وحوالي  10عربات ( كاتيوشا)  ،وما يقارب
من  100صاروخ ( بني حراري مضاد للطيران وغراد
ب� � ��ر -بر) ،وأكث� � ��ر من  100مدرعة حتمل رشاش� � ��ات
ثقيلة ومتوس� � ��طة ،إلى جانب مئات األطقم العس� � ��كرية
وعشرات املخازن للذخيرة احلية.
وأكد أن احتمالية حصولهم على شحنات صواريخ

إيرانية نوعية إلى جانب ش� � ��حنات سفينة جيهان التي
كانت محتجزة فإنهم ميتلكون حوالي  70%من قدرات
اجليش اليمني ،فيما هم يحاصرون معسكرات أخرى
فيها أسلحة نوعية واستراتيجية مثل الصواريخ بعيدة
املدى ،ويتحكم� � ��ون باملطارات العس� � ��كرية بالطيارات
املوجودة فيها.

انهيار اجليش الوطني

وق� � ��ال التقرير «لم يعد هناك جيش � � � ًا وطني ًا بعد 21
س� � ��بتمبر من الع� � ��ام 2014م ،وكل ألويته في املناطق
الش� � ��مالية والغربية والتي كانت مرهقة في صراعاتها
الس� � ��ابقة مع احلوثي� �ي��ن فيما عرف باحلروب الس� � ��ت
وسقطت في يد احلوثيني بعد اجتياحهم لقيادة الدفاع
املركزية في العاصمة صنعاء مؤخر ًا ،وإن كانت هناك
وحدات في الش� � ��مال ل� � ��م يتم الس� � ��يطرة عليها لكنها
محاصرة وممنوعة من التحرك».
وأضاف« :هناك وحدات في بعض املناطق الوسطى
وص� � ��ل احلوثيون إليه� � ��ا وهي ضعيفة تس� � ��يطر على
حتركاته� � ��ا وحدات م� � ��ا يعرف باحل� � ��رس اجلمهوري
سابق ًا ،وهناك وحدات في املناطق الشرقية واجلنوبية
بعيدة عن حتكم احلوثيني ،لكنها تتعرض لالس� � ��تنزاف
وقد تنهار جراء الهجمات املستمرة عليها من القاعدة
وبعض احملس� � ��وبني عل� � ��ى احلراك اجلنوبي املس� � ��لح
وبعض املسلحني القبليني».

اجليش املوازي وتعدد الوالءات

عن احلرس اجلمهوري الذي أنشأه الرئيس السابق
علي عبد الل� � ��ه صالح منتصف التس� � ��عينيات كجيش
مواز للجيش الوطني قال التقرير« :له عشرات األلوية
ٍ
في مختلف محافظات اجلمهورية أهمها املعس� � ��كرات
احمليطة بصنعاء ،وقد مت هيكلة هذه الوحدات وتدريبها
وتس� � ��ليحها وفق خطط أش� � ��رف عليه� � ��ا ضباط عرب
وغربي� � ��ون محترفون ،ول� � ��م تدخل ه� � ��ذه الوحدات في
اس� � ��تنزاف وحروب ،وش� � ��اركت فقط بشكل بسيط في
احلرب السادس� � ��ة أثناء تقدم احلوثيني إلى منطقة بني
حشيش في صنعاء واحمليطة بالعاصمة».
وجاء في التقرير« :لكن احلرب التي خاضتها ضد
القبائل الداعمة للثورة الشبابية في 2011م في مناطق
متع� � ��ددة أهمها أرحب واحلصب� � ��ة ،و ّلد لدى قادة هذه
الوحدات حالة من االنتقام والعداء ،ولذا ظلت معارضة
لالنتق� � ��ال وعرقل بعض قادتها مش� � ��روع الهيكلة ،لكن
ذلك لم يكن الس� � ��بب الرئيسي لدعم احلوثيني لالنتقام
من ثورة الشباب».
وأضاف« :طريق� � ��ة تعامل الرئيس ه� � ��ادي مع هذه
القوات باعتبارها ملك ًا للرئيس الس� � ��ابق أضرت كثير ًا
بقدرات هذه الوحدات ،حي� � ��ث عمد على تفكيك بعض
وحداتها ،وتهميش بعض قادتها ،وس� � ��حب امتيازات
مالي� � ��ة كثي� � ��رة كان قائد هذه الوح� � ��دات جنل الرئيس
الس� � ��ابق العميد أحمد علي عبد الله صالح يغدق بها

عليهم».
وق� � ��ال« :تظل وح� � ��دات م� � ��ا كان يع� � ��رف باحلرس
اجلمهوري هي الوحدات العس� � ��كرية التي لم تتعرض
لالنهيار ،لكن اإلس� � ��تقطابات فيها أثرت على عقيدتها،
فأصبح� � ��ت متع� � ��ددة ال� � ��والءات بعد اخت� � ��راق واضح
لها م� � ��ن قبل احلوثيني» مؤكد ًا «رغ� � ��م أن ترك قيادات
موالي� � ��ة لصالح في اجليش جلن� � ��ود من هذه الوحدات
تدعم احلوثيني إلسقاط نظام هادي أم ً
ال بعودة صالح
وجنله ،إال أن بعض احملس� � ��وبني عل� � ��ى هذه الوحدات
أصبحوا أكثر وال ًء للحوثي من صالح».
وقال « كما أن الرئيس هادي خلق والءات شخصية
له داخل بعض هذه الوحدات ،فأصبحت أكثر تش� � ��تت ًا
وبعد ًا عن العقيدة الوطني� � ��ة للجيش اليمني وتتنازعها
استقطابات احلوثيني وهادي وصالح».

املتاح السياسي

قال التقرير« :عاش� � ��ت األحزاب السياس� � ��ية اليمنية
الع� � ��ام الفائ� � ��ت حالة من انع� � ��دام الثقة مب� � ��ا فيها تلك
املنضوية حتت تكتل اللقاء املش� � ��ترك» ،مضيفا« :رغم
أنه� � ��ا توافقت في إط� � ��ار مؤمتر احل� � ��وار الوطني على
مخرجات تعزز االنتقال السياسي للبلد ،إال أنها ظلت
تنسج حتالفات من حتت الطاولة ضد بعضها البعض
في محاولة إلضعاف القوية منها».
وحول حزب املؤمتر ،قال التقرير« :لم يتمكن املؤمتر
الش� � ��عبي العام من جتاوز حالة الصدمة التي تعرض
لها ف� � ��ي 2011م بعد أكث� � ��ر من ثالثة عق� � ��ود منفرد ًا
بالدول� � ��ة وأدواتها ،وإن املبادرة اخلليجية التي وضعت
خارطة االنتقال السياس� � ��ي لها األث� � ��ر األكبر في عدم
توج� � ��ه اخلصوم الجتثاث هذا احلزب الذي اس� � ��تطاع
من خالل حتالفات نس� � ��جها بني منافذ القوة في الدولة
ومناف� � ��ذ القوة في املجتمع من خ� �ل��ال القبيلة أن يكون
موجود ًا في عموم اجلمهورية اليمنية».
وأض� � ��اف« :من� � ��ذ 2011م أصب� � ��ح املؤمتر في
دائرة االستقطابات بني الرئيس السابق واحلالي،
كما هو حال املؤسس� � ��ة العسكرية ،وهذا ما جعل
املش� � ��ائخ الذي� � ��ن ميثلون� � ��ه يق� � ��ودون حتالفات مع
احلوثيني لالنتقام من ثورة 2011م التي اسقطت
رئيس احلزب ومؤسسه من السلطة».
وج� � ��اء في التقرير« :ت� � ��رك صالح لالنتقام الذي
أدى للفوض� � ��ى والعنف أن يقوم مبهمة اس� � ��تعادة
الثقة فيه كرجل الدولة املهم الذي ال ميكن إزاحته،
ولكن ذلك اعتبر على أنه دعم مباشر ،وغير مباشر
للجماع� � ��ات املس� � ��لحة ،وهو ما اس� � ��تدعى مجلس
األمن والوالي� � ��ات املتحدة واالحت� � ��اد األوربي إلى
وضعه على قائمة املعرقلني لالنتقال واس� � ��تصدار
عقوبات تقضي بتجميد األموال واملنع من الس� � ��فر
برفق� � ��ة القيادي� �ي��ن في احلركة احلوثي� � ��ة «أبو علي
احلاكم» وش� � ��قيق زعي� � ��م احلوثي� �ي��ن «عبداخلالق
احلوث� � ��ي» ،وهما قيادي� � ��ان ميداني� � ��ان في جماعة

(أنصار الله) احلوثية ،وقد ساهم األول في إسقاط
عمران ومعسكراتها ،وس� � ��اهم الثاني في إسقاط
العاصمة».
وأش� � ��ار إلى أنه« :كان ميكن أن تس� � ��اهم حالة
االنتقال في إعادة هيكلة املؤمتر من خالل الدعوة
ملؤمتر عام للحزب وإيجاد قيادة جديدة ذات عالقة
جيدة مع كل األطراف والشركاء السياسيني داخل
وخارج احلزب وعلى املس� � ��توى احمللي واإلقليمي
والدول� � ��ي ،ولك� � ��ن العكس الذي حص� � ��ل حيث مت
إقصاء األمني العام الدكت� � ��ور عبدالكرمي اإلرياني
م� � ��ن احلزب وهو م� � ��ن أهم القادري� � ��ن على إدارته
انتقالي ًا ،ويكسب ثقة ودعم الداخل واخلارج ،بعد
قرار فصله إل� � ��ى جانب فصل نائب رئيس احلزب
الرئيس احلالي للدول� � ��ة ،ما أدى إلى تراجع تأثير
احل� � ��زب محلي ًا وإقليمي � � � ًا ودولي ًا ،وه� � ��و ما يؤدي
باجلماعات املسلحة ملء الفراغات التي تركها في
بنية املجتمع القبلي».
أما حول احلزبني الناصري واالشتراكي ،فقال
التقرير« :بعد عقد مؤمتراتهما املركزية األخيرة هذا
العام حصلت تغييرات ملموس� � ��ة لصالح الشباب،
لكن يظل االش� � ��تراكي يعيش حال� � ��ة املناطقية أكثر
من كونه حالة وطنية ،بعد أن وضع قيادات احلزب
التنظيم ف� � ��ي خانة املمثل الوحيد للقضية اجلنوبية
رغم تراجع شعبيته هناك لصالح جماعات احلراك
املؤيد لالنفصال».
وأض� � ��اف التقري� � ��ر« :إلى جانب ذلك ش� � ��كل تقارب
بع� � ��ض قادة احل� � ��زب االش� � ��تراكي مع ق� � ��ادة احلركة
احلوثية قبيل س� � ��قوط صنعاء حالة من التش� � ��كيك في
توجهاته االس� � ��تراتيجية س� � ��ابق ًا ،وأصبح ينظر له من
منظوري� � ��ن ،إما أن يك� � ��ون هناك س� � ��وء تقدير للموقف
م� � ��ن قبل قادة احلزب قبل التغيير األخير ،أو أنه يدعم
خيارات انفصال اجلنوب بهدوء».
وعن مستقبل السياسة قال التقرير« :تظل خيارات
السياس� � ��ة مرهونة باس� � ��تكمال االنتقال السياس� � ��ي،
وتطبي� � ��ق مخرجات احل� � ��وار الوطني ،ووثيقة الس� � ��لم
والش� � ��راكة التي وقعتها قادة األح� � ��زاب في نفس يوم
س� � ��قوط العاصمة ،وتظل مرهونة مبدى قبول احلوثيني
الذين يسيطرون على األرض ويفرضون واقع ًا جديد ًا
حتت ق� � ��وة الس� �ل��اح لالندماج في العمل السياس� � ��ي
والتخل� � ��ي ع� � ��ن العنف ،ومالم يحصل ذل� � ��ك تبقى هذه
األحزاب الكبيرة غير قادرة حتى على منافسة أحزاب
نش� � ��أت حديث ًا ويتبناه� � ��ا احلوثيون لتش� � ��كيل حتالف
حاكم وآخر معارض ،بدون االحتياج لش� � ��راكة القوى
السياسية ذات التأثير الفعلي».
مشير ًا إلى أن املناخ السياسي يظل مرتبط ًا بعوامل
متعددة ،أهمها« :تأثي� � ��ر الصراعات اإلقليمية والدولية
على البنى الوطنية ،ومدى قدرة الدول العشر الداعمة
لالنتقال واألمم املتحدة ،في إرغام املسلحني احلوثيني
للقبول بخيارات الدميقراطية بعيد ًا عن حتقيق أهداف
سياسية من خالل العنف والسالح».
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إعالن احلكومة 2015م عاما للتعليم يحتاج إلى استقرار
لقي إع�لان الحكوم��ة  2015م عاما للتعلي��م ترحيبا
واس��عا أوس��اط األكاديميين والتربويين واصفين ذلك
بالخط��وة الجيدة في الطري��ق الصحيح ك��ون التعليم
الركيزة الرئيسية في تقدم وتطور الشعوب ،متمنيين أال
يكون اإلعالن عبارة عن فرقعات إعالمية.

مصطفى عبد الرحيم
دشنت احلكومة األسبوع املاضي في عدن فعاليات
ع� � ��ام التعليم 2015م إيذانا ببدء تنفيذ اخلطط وبرامج
اإلصالح� � ��ات العاجل� � ��ة لدعم التعليم ،للع� � ��ام احلالي،
والت� � ��ي تندرج جزئيا أو كليا في إط� � ��ار البنية التحتية
والتجهي� � ��زات واألث� � ��اث ،البن� � ��اء والتطوير املؤسس� � ��ي
التشريعي والتنظيمي ملؤسسات التعليم ،مبا يسهم في
تطوير املدارس واملعاهد والكليات واجلامعات ،وتطوير
املناهج وحتقي� � ��ق التكامل بني الوزارات العامة للتعليم
اآلنية واملستقبلية والعمل على توسيع وتُعيل الشراكة
املجتمعية الداعمة للمؤسسات التعليمية.
وق� � ��ال رئيس الوزراء محفوظ خالد بحاح إن التعليم
يحتل أهمي� � ��ة كبرى في حياة أي أم� � ��ة تريد أن تتقدم
مهما بلغت قوتها ومنعتها في العالم ،الفتا إلى أن أي
امة ال تضمن استمرار تقدمها إال بالتعليم.
وأض� � ��اف« :األمة التي ال تتعلم جتني على نفس� � ��ها
مبا تس� � ��ببه من جهل لنفس� � ��ها وملواطنيها ،ونستطيع
القول دون تردد أن اإلنس� � ��ان الذي لم ينل حظ ًا كافي ًا
م� � ��ن التعليم ينقصه الكثير في حياته ،فال يوجد أجمل
من أن يكون املجتمع حريص � � � ًا على التعليم ألنه بذلك
سيمتلك زمام التقدم والتطور نحو األفضل».
قرار متسرع ومؤشرات عدم جناحه واضحة
وص� � ��ف الدكتور عب� � ��د الله العزع� � ��زي عضو الهيئة
اإلداري� � ��ة بنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء
قرار احلكومة عام 2015م عاما للتعليم باملتسرع على
الرغم من أهمية التعليم
وقال العزعزي في حديث لـ» الصحوة « إن مؤشرات
عدم جناح هذا القرار واضحة ليس من باب التش� � ��اؤم
فالوض� � ��ع القائ� � ��م الذي مت� � ��ر بها الب� �ل��اد والتحديات
خصوصا األمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والصراعات السياس� � ��ية القائم� � ��ة ال متثل بيئة مالئمة
لنجاح القرار الن هذا يحتاج إلى اس� � ��تقرار وال ندري
ما هي املؤشرات التي استندت عليها احلكومة إلطالق
عام 2015م عام التعليم.
ودعا احلكومة إلى القيام مبراجعة االس� � ��تراتيجية
اخلاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وعكسها في
برنامج تنفيذ لتطوي� � ��ر العملية التعليمية في اجلامعات
والبح� � ��ث العلمي باعتبار التعليم اجلامعي واجلامعات
غير منفصلة عن املجتمع.
وأضاف  :نأمل أن تتمكن احلكومة في تنفيذ القرار
رغم التحديات الظروف التي مير بها الوطن.
من جهت� � ��ه وص� � ��ف الدكتور م� � ��راد أحمد س� � ��نان
احملمدي جامعة البيضاءـ إعالن احلكومة عام 2015

عاما للتعليم باخلطوة اجليدة ولو أنها جاءت متأخرة.
وطالب احملمدي في حديث لـ « الصحوة « بتسخير
كاف� � ��ة إمكانياته� � ��ا لترجمة ذلك اإلع� �ل��ان على الواقع
وإح� � ��داث ث� � ��ورة تعليمي� � ��ة حقيقية في كاف� � ��ة املجاالت
وأال يك� � ��ون اإلعالن لالس� � ��تهالك اإلعالمي وأن جترى
عملية تصحيحي� � ��ة للعملية التعليمية
خصوصا التعليم اجلامع.
وأضاف « إن الوضع املأس� � ��اوي
ال� � ��ذي تعيش� � ��ه بالدن� � ��ا ف� � ��ي الوقت
الراهن س� � ��ببه اجله� � ��ل وعدم وجود
اخلدم� � ��ة التعليمية وتوفرها في كافة
ربوع وطننا احلبي� � ��ب ويعلم اجلميع
إن ما يحدث ف� � ��ي اليمن هو صراع
بني اجلهل والعلم.

أولويات التعليم الفني

أش� � ��ار الدكت� � ��ور عب� � ��د ال� � ��رزاق
األشول وزير التعليم الفني والتدريب
املهني إلى وجود عددا من املش� � ��اكل التي يعاني منها
التعليم الفني في بالدنا أبرزها انعدام الثقة مع سوق
العمل وتدني مس� � ��توى االلتحاق بالتعليم الفني حيث
تش� � ��ير اإلحصائيات التقديرية إل� � ��ى أن التعليم الفني
في بالدنا ال يس� � ��توعب سوى  3%فقط من مخرجات
التعليم األساسي و  % 7من مخرجات التعليم الثانوي
باإلضافة إلى وجود انعدام حقيقي في الفئات املهمشة
وذوي االحتياجات اخلاصة..
وأكد الوزير األش� � ��ول في حديث لـ « الصحوة « أن
عام 2015م س� � ��يكون فعال عام للتعليم مش� � ��ددا على
ض� � ��رورة أن ينزل جميع ال� � ��وزراء وجميع املوظفني في
الوزارات إلى املجتمع واملؤسسات إلشعارهم بأن هذا
الع� � ��ام فعال هو عام للتعليم وينبغي أن يكون له دور له
أهميته وأولويته إلى جانب الس� � ��لطة احمللية واملجالس
احمللية في املديريات واحملافظات.
وأوض� � ��ح « إلى أن لدى وزارت� � ��ه عدد من األولويات
أهمها البناء املؤسسي وإدخال نظام اجلودة في اطار
التعليم الفني
و إعادة الثقة مع س� � ��وق العمل واعني هنا باألخص
رجال أعم� � ��ال واملجتمع املدني ب� � ��كل مكوناته وتطوير
املناهج التي أصبحت متقادمة أكثر من عش� � ��رين سنة
وأصبحت بعضها ال تعبر عن مخرجات السوق وتوفير
التجهي� � ��زات األساس� � ��ية املتعلقة ف� � ��ي املعاهد وكليات
املجتمع ث� � ��م أيضا إلى جانب ذل� � ��ك منظومة العمليات

الربيع حمُال َّمدي!!
 إن الفرحة الكبرى للمس� � ��لمني  ،والنعم� � ��ة العظمى عند املؤمنني هيحلظ� � ��ة ميالد احلبي� � ��ب املصطفى والرس� � ��ول املجتب� � ��ى والنبي املرتضى
واخلامت املقتفى محمد بن عبد الله صلوات الله وس� �ل��امه وبركاته وإكرامه
وحتياته وإنعامه خير البرية وأزكاها أرس� � ��له الل� � ��ه رحمة للعاملني  ،وكآف ًة
للناس بش� � ��ير ًا ونذير ًا وداعي ًا إلى الله بإذنه وس� � ��راج ًا منير ًا  ،لقد اختاره
الله من مش� � ��كاة الرس� � ��ل واألنبياء وس� �ل��الة األصفياء األنقياء  ،وصفوة
النجباء األتقياء  ،وأطيب األجداد وأشرف اآلباء  ،ومازال نوره يتقلب بني
ُّ
ويتنقل بني مواكب العابدين واملوحدين.
الساجدين والراكعني ،
ــــ في شهر ربيع األول ولد سيد األولني واآلخرين  ،فأنقذنا وأخرجنا من
الظلمات إلى النور ومن الضالل إلى الهدى  ،ومن اجلاهلية إلى اإلس� �ل��ام
 ،ومن ظلم املس� � ��تبدين والطغ� � ��اة املجرمني والعت� � ��اة الظاملني  ،إلى رحاب
الع� � ��دل والتقوى واإلميان وزالت ببعثته األحقاد واخلصومات  ،وش� � ��عرت

اخلاصة بإدارة العملية التدريبية وعملية التعليم الفني
كل هذه متثل املدخالت األساس� � ��ية .وكذا تفعيل عملية
اإلشراف الفني وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.

مطالب التعليم العام

وقال رئيس النقابة الوطنية للتعليم
بأمان� � ��ة العاصمة محم� � ��د راجح إن
النقابة ش� � ��جع قرار احلكومة إعالن
عام ٢٠١٥م ع� � ��ام التعليم كونها قد
أدرك� � ��ت أهمية التعلي� � ��م و االنطالق
نح� � ��و املس� � ��تقبل ونأم� � ��ل ان يكون
هناك اهتمام حقيقي بجوهر التعليم
من حيث إع� � ��ادة النظر في أوضاع
املعلم� �ي��ن و تأهيله� � ��م و إعطائه� � ��م
حقوقه� � ��م و ك� � ��ذا إع� � ��ادة النظر في
االس� � ��تراتيجات املتبعة في التعليم و
صياغة املناهج التعليمية و االرتقاء
بالطالب اليمنيني علمي� � ��ا وثقافيا فا
االس� � ��تثمار الناجح هو اس� � ��تثمار التعلي� � ��م الذي يبني
اآلمة و يحد من الصراعات السياسية
ودعا راجح في حدي� � ��ث لـ «الصحوة» احلكومة إلى
تلمس بعض الهم� � ��وم التي يعاني منها املعلم الذي هو
مقدر ملا مت� � ��ر به البلد من وضع اقتصادي صعب ولو
حتى بأقل القلي� � ��ل والى مد يديها الين� � ��ا كنقابات مبا
يخدم العملية التعليمة واعتبارنا شركاء في اي جناح
يتحقق
وأضاف «نأمل من احلكومة ف� � ��ي الظروف احلالية
الوف� � ��اء بالتزامه� � ��ا بجعل ع� � ��ام  ٢٠١٥م ع� � ��ام للتعليم
باعتباره س� � ��بب رئيس� � ��ي في تق� � ��دم األمم وازدهارها
وليس بخاف� � ��ي على احد أن الصراعات املوجودة اآلن
ناجتة عن قلة الوعي والتعليم.
وي� � ��رى مدير العالقات واإلعالم مبركز الدراس� � ��ات
واإلعالم التربوي طاهر الش� � ��لفي فيرى أن أي حكومة
كانت احلالية أو س� � ��ابقاتها بإمكانه� � ��ا أن حتدث نقله
نوعي� � ��ة في التعلي� � ��م متى ما توف� � ��رت اإلرادة الصادقة
والتوجه الفعلي لتحقيق ذلك
وش� � ��دد الش� � ��لفي في حديث لـ « الصح� � ��وة « على
ضرورة تضاف� � ��ر جهود اجلميع حكومة وقطاع خاص
ومنظمات مجتمع مدني إلحداث ثورة تعليمية وترجمة
قرار احلكومة على الواقع.
وأش� � ��ار إلى أن تدخ� � ��ل مراكز النفوذ ف� � ��ي العملية
التعليمي� � ��ة من أهم العقبات التي تقف أمام جناح قرار

احلكومة بجعل عام 2015م عاما للتعليم
وأض� � ��اف  :قرار احلكومة بجعل ع� � ��ام  2015عام
للتعليم جاء بناء على إميانها وإدراكها بان ما تشهده
الساحة من صراع ودمار وآثار سيئة للغاية قد تقضي
على م� � ��ا تبقى من هام� � ��ش للدولة هو بس� � ��بب اجلهل
السائد نتيجة قصور كبير في اجلانب التعليمي.
وأوضح « إذا اس� � ��تطاعت احلكومة تغيير ولو نسبة
بس� � ��يطة من األرقام التي ذكرته في تقاريرها الرسمية
املخيفة فعلى س� � ��بيل املثال اذا اس� � ��تطاعت احلكومة
أحداث نقلة في معاجلة مشكلة 545مدرسة بال مبنى
حي� � ��ث يتعلم الطالب في العش� � ��ش او الصفيح او في
العرى .و4605مدرس� � ��ة بال مرفق صحي فسيحسب
لها .وإذا اس� � ��تطاعت احلكومة التغيير قي الرقم 887
مدرس� � ��ة تعمل مبعلم واحد الي جانب 1500مدرس� � ��ة
مبعلمني اثنني وعن وجود مايقارب 49000الف معلم
وهم� � ��ي او غير موج� � ��ود في داخل البل� � ��د ويتقاضون
مرتباتهم فإن لك سيكون جناحا كبيرا لها.
العملية التعليمية . ..واعتداءات املليشيات املسلحة
اس� � ��تغرب نقيب املعلمني اليمني� �ي��ن بأمانة العاصمة
إعالن احلكومة عن عام  2015م عاما للتعليم في وقت
تقف عاجزة عن إيقاف اعتداءات املليش� � ��يات املسلحة
على التربويني وعلى املنش� � ��ات التعليمية وتدخلها في
العملية التعليمية بشكل سافر.
وأوض� � ��ح « ال يح� � ��ق للحكومة أن تتح� � ��دث عن عام
التعلي� � ��م في وقت ال يس� � ��تطيع وزير التربي� � ��ة والتعليم
وآخرين احملافظ� � ��ة والتحكم بختوم� � ��ات وزاراتهم وال
يس� � ��تطيعون اخلتم على توقيعاته� � ��م في أي معاملة إال
بعد موافقة واستئذان املليشيات املسلحة وهذا مؤشر
قوي أنها غير قادرة على حتقيق شيء.
وأضاف  :ال نس� � ��تطيع أن نتح� � ��دث عن عام التعليم
مال� � ��م تطلق حقوق املعلم� �ي��ن و ترفع ميزاني� � ��ة التعليم
أضعاف ميزانية اجليش واألم� � ��ن وتوجد بيئة تعليمية
آمنة.
وطالب خال� � ��د جابر رئيس النقاب� � ��ة الوطنية للتعليم
مبحافظ� � ��ة صنعاء احلكومة أن تفي بوعدها بجعل هذا
العام عام التعليم وان ال يكون شعار لإلعالم واملزايدة
فقط وأن متنح التربويني احلق� � ��وق وتلبي مطالبهم من
جهة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من جهة أخرى.
وأش� � ��ار إل� � ��ى أن اإلرادة السياس� � ��ية الش� � ��جاعة
والصادقة والش� � ��راكة املجتمعية والقرارات املدروسة
وخطاب إعالمي متوازن يقرب وال ينفر عوامل خصبه
لنجاح قرار احلكومة.

شهاب الدين احملمدي
األمة احملمدية بالعزة والكرامة واملجد واحلرية والسؤدد والرفعة  ،ووضع
صلوات الله وسالمه عليه مبادئ العدل واملساواة واإلخاء واحملبة فأصبح
سرر متقابلني  ،فولد بوالدته
الناس بفضل رس� � ��الته إخوان ًا متحابني على ٍ
العالم من جديد وأش� � ��رقت شمس السعادة على الوجود  ،فميالده وبعثته
صل� � ��ى الل� � ��ه عليه وآله وصحبه وس� � ��لم كانت على العالم برد ًا وس� �ل��ام ًا ،
ورحم � � � ًة ووئام ًا ونور ًا وس� � ��رور ًا وصدق الله العظيم حي� � ��ث يقول  « :وما
أرسلناك إال رحم ًة للعاملني» األنبياء آية .107
ــــ محمد عليه الصالة والس� �ل��ام أس� � ��وتنا وقدوتنا وحبيبنا البدر الذي
يس� � ��ري بضوئه متع ًة للس� � ��امرين ودلي ً
ال للحائرين  ،بل هو الشمس تهدي
نورها وجه األرض فتتألأل ضياء ًا ونور ًا  ،إنه أعظم إنس� � ��ان وطأت قدماه
األرض ...فو الله وبالله وتالله ال نعرف أحد ًا ك ّمله الله بكل فضيلة  ،ونزّهه
ع� � ��ن كل رذيلة مثله عليه الصالة والس� �ل��ام  ،والذي ال يصح إميان العبد

حتى يؤمن به ويكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعني!...
ـــ � � �ـ فيا مليار مس� � ��لم !! لن تهدأ القلوب ولن ترت� � ��اح النفوس حتى نُري
األع� � ��داء ومن واله� � ��م وناصرهم ودار ف� � ��ي فلكهم وهم يس� � ��يئون حلبيبنا
ورسولنا ونبينا محمد عليه الصالة والسالم في هذه األيام  ،نريهم صدق
ال وعم ً
مح َّبتن� � ��ا له ق� � ��و ًال وفع ً
ال  ،فه ّيا ُه ُّبوا واس� � ��تنهضوا الهمم فإنّ نبينا
أغلى من كل شيء.
ـــ للتأمل:
ـود تـعاظ َم فـخـر ُه
يـا خـيـ َر مـول ٍ
وأتـى بـأش ِ
ـاب
ـرف مـ ّلَ ٍـة وكــت ِ
ص ّلَى اإلل ُه عليك يا خي َر الورى
سحاب
اآلفاق َق ْط ُر
ما انه َّل في
ِ
ِ

التربوية
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من أهم واجبات اخلطاب الدعوي
مجيب احلميدي

>

تجويد التدين

محمد الخميسي

قراءة  :مجيب احلميدي

م��اذا يخسر اإلس�لام بانحراف تدين
املسلمني وانحطاطهم؟ جاء الوقت الذي
يجب أن يطرح فيه ه��ذا ال��س��ؤال بقوة
وجدية بعد أن كنا نتحدث قبل نصف قرن
عن خسارة العالم بانحطاط املسلمني ،و
ال سيما م��ع ت��ف��اق��م ظ��واه��ر ان��ح��راف��ات
التدين والرعاية االستخباراتية الدولية
لهذا االن��ح��راف وت��زاي��د معاناة الناس
من جرائمه املتصاعدة وارتكاب كبائر
سفك الدماء وإباحة األم��وال واألعراض
باسم اإلس�ل�ام نكاية ب��اإلس�لام وأهله
وابتغاء العوج في الصد عن سبيل الله
وت��ش��وي��ه ال��دي��ن احل��ق ال���ذي بعثه الله
رحمة للعاملني .و مع تفاقم هذه الظواهر
ال��س��ل��ب��ي��ة ص���ار م��ن أوج���ب ال��واج��ب��ات
الدعوية مواجهة هذه االنحرافات وكشف
ما متارسه من دجل وتدليس الستغفال
ال��ب��س��ط��اء وت��وظ��ي��ف��ه��م ف���ي مشاريعها
التسلطية واملنحرفة وض���رورة حماية
التدين احلق من الدخالء املنحرفني وأهل
األه��واء البدعية و التسلطية .ومن هنا
ت��أت��ي احل��اج��ة امل��اس��ة إل��ى احل��دي��ث عن
جتديد الدين وترشيد التدين وجتويده.
وفي هذا السياق جاء الكتاب اجلديد
للعالم املقاصدي ونائب رئيس االحتاد
العاملي لعلماء املسلمني الدكتور أحمد
الريسوني بعنوان «التجديد والتجويد:
جتديد الدين وجتويد التدين» .والكتاب
ك��م��ا ه��و واض����ح م��ن ال��ع��ن��وان ي��ت��ن��اول
قضيتني هامتني  :قضية ال��دي��ن وم��دى
حاجته إل��ى التجديد ،وقضية التدين
ومدى حاجته إلى التجويد.
وت��ط��رق الكاتب ف��ي الفصل اخل��اص
ب��ت��ج��وي��د ال��ت��دي��ن إل���ى ظ���اه���رة ال��ت��دي��ن
ب�ين اإلج���ادة واإلس����اءة وأهمية جتويد
التدين باعتبار ذلك أكبر خدمة لإلسالم
والبشرية و أوض��ح أهمية االنتقال من
جتويد التالوة إلى جتويد التدين.
ومصطلح التجويد هنا يأخذ معني
اإلحسان واإلتقان ويأخذ املعني املقابل
ل�لإس��اءة ويستشهد ال��ك��ات��ب باحلديث
امل��ش��ه��ور ع��ن��د ال��ف��ق��ه��اء واحمل���دث�ي�ن ب»
ح��دي��ث امل��س��يء ص�لات��ه» وال��ك��ات��ب هنا
ينطلق ف��ي ح��دي��ث��ه ع��ن جت��وي��د التدين
من ك��ون التدين درج��ات ،بعضها أرشد
م��ن ب��ع��ض ،وبعضها أه���دى م��ن بعض،
وبعضها أدنى من بعض ،وبعضها أردأ
م��ن ب��ع��ض ،وبعضها أس���وأ م��ن بعض،
ويؤكد وج��ود التدين ال���رديء ،والتدين
األسوأ ،والتدين األردأ ،والتدين احلسن،
والتدين اجليد ،والتدين األجود ،و يرى
املؤلف أن ه��ذا يجب أن يكون واضحا
عند املتدينني  »..أنهم ليسوا على درجة
واحدة في تدينهم ،لكي يكافح كل واحد
منهم في ترشيد وترقية تدينه من مرتبة
اإلس�ل�ام واإلمي���ان إل��ى مرتبة اإلحسان
«أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه
ف��ان��ه ي����راك» ،وامل���ح امل��ؤل��ف ف��ي حديث
خاص أن حديث جبريل ال��ذي سأل فيه
عن السالم واإلميان واإلحسان أكد وجود
ه��ذه امل��رات��ب  ،وأش���ار ال��ري��س��ون��ي إلى
أنه في كل مرتبة من هذه املراتب أيضا
درجات مختلفة ،فاإلحسان درجات أدنى
وأقصى ،وكذلك اإلميان وكذلك اإلسالم،
م��ب��رزا أن م��ا ي���دل ك��ذل��ك ع��ل��ى اخ��ت�لاف
ال����درج����ات ،درج�����ات ال���رش���د وال���رش���اد
ف��ي اإلس��ل�ام م��ا ورد ف��ي ق��ص��ة موسى
واخلضير عليهما معا الصالة والسالم،
في قصتهما املذكورة في سورة الكهف،
«حيث ق��ال موسى للخضير ه��ل اتبعك
على أن تعلمني مما علمت رش��دا ،هذا
موسى وهو نبي وجد أن عبدا من عباد
الله وهو يسمى باخلضير وجد أن عنده
درجة أعلى في التدين ،وعنده امتيازات
وعنده مقام أعلى فقال له هل اتبعك»،
وه��ذا يدل على أن املقامات ال تقف عند
حد ،وأن كل مقام هو أيضا فيه مزيد من
االرتقاء ،وأيضا فيه مزيد من الرشد ،وأن
األنبياء أنفسهم بعضهم ف��وق بعض»،
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض».

أسس أصالح النفس

سعي وبحث الدين والتدين دائما أمامه
درج����ات وم��ق��ام��ات ،ي��ج��ب أن نرتقيها
ون��س��ي��ر ب��ه��ا ب��اس��ت��م��رار ح��ت��ى ال��رم��ق
األخير ،وقال أن الرسول صلى الله عليه
وسلم سئل أي اإلسالم خير ،موضحا أن
حتى ال��س��ؤال ينم ع��ن فقه املسألة ،من
خ�لال ال��س��ؤال يستفاد أن هناك إس�لام
وإس��ل��ام أف���ض���ل ،وال���س���ائ���ل ي��س��أل أي
اإلس�ل�ام خير ف��ي امل��م��ارس��ة والتطبيق،
ف��ق��ال ع��ل��ي��ه ال���ص�ل�اة وال���س�ل�ام «تطعم
ال��ط��ع��ام ،وت��ق��رأ ال��س�لام على م��ن عرفت
ومن لم تعرف» ،وقال الريسوني أن هذه
األم��ور قد تبدو بسيطة ،لكن هذا سلوك
وخلق ،جتب املداومة عليه واالستمرار
فيه« ،أن تطعم الطعام وأن تلقي السالم
ليس على أصدقائك وأحبائك وأقربائك
بل على من عرفت ومن ال تعرف ،معناه
أن قلبك اتسع وأدب��ك ارتقى ليشمل من
تعرف ومن ال تعرف» ،مفيدا أن الرسول
ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وس��ل��م س��ئ��ل ك��ذل��ك أي
املسلمني خير ،فقال عليه ال��س�لام «من
سلم املسلمون من لسانه ويده» ،مضيفا
أن من كان أصدقاؤه وجيرانه وزمالؤه
وش��رك��اؤه ساملني من لسانه وي��ده ،ولم
يصلهم من لسانه وال من يده أذى ،هذا
م��ن أعظم املسلمني إس�لام��ا وم��ن أرش��د
املسلمني ت��دي��ن��ا ،ف��ك��ل ه���ذه النصوص
تشير إلى أن هناك اختالفا في مقامات
ال��ت��دي��ن واخ���ت�ل�اف م��رات��ب��ه ،وأن هناك
درج��ات راش��دة يجب أن تظل هي محل
ال��س��ؤال« ،ي��ج��ب أن تظل ه��ذه املقامات
محل سؤالنا وبحتنا وسعينا» و يرى
الريسوني أن في احلديث كذلك ،ما يدل
على هذه الدرجات ،ففي قوله صلى الله
عليه وسلم «امل��ؤم��ن القوي خير وأحب
إل��ى الله م��ن امل��ؤم��ن الضعيف وف��ي كل
خير» .. ،املؤمن الضعيف ال شك فيه خير
م��ادام فيه إميان  ،لكن األق��وى خيرا هو
املؤمن القوي ،قائال « كلما ارتقى املؤمن
في إميانه واملسلم في إسالمه واملتدين
في تدينه خير له وأحب إلى الله» ،ودعا
الريسوني إلى االنتباه إلى هذه القضية،
واالنتباه أيضا إلى تديننا ،وأي��ن يقع،
مضيفا فليس يكفي أننا آمنا فهذه نعمة،
ليس يكفي أننا تشرفنا باالنتساب إلى
اإلسالم فهذا جيد ،ليس يكفي أننا نصلي
ونصوم ،وإمنا يجب أن نبحث عن صالتنا
وصيامنا ومعامالتنا ومجمل تديننا من
أي نوع هو ،وفي أي درجة يقع ،وفي أي
مقام ،وما قيمته وم��اذا ميكن أن يجلب
لنا« ،نحن نعرف أن حتى الصالة أحيانا
كما ورد في بعض األحاديث ينتهي منها
صاحبها فتلف ويضرب بها وجهه ،يعني
أنه أساءها مذكرا باحلديث الذي يسميه
العلماء حديث املسيء صالته ،وهو الذي

قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدة
مرات ارجع فصلي انك لم تصل».
وي��ؤك��د الريسوني أننا نستطيع أن
نرصد الكثير من االختالالت واالساءات
في املمارسات الدينية املجافية حلقيقة
ال����دي����ن وم���ق���اص���د ال���ت���دي���ن ال��ص��ح��ي��ح
ون��س��ت��ط��ي��ع أن ن��ت��ح��دث ع���ن املسيئني
ص��ي��ام��ه��م وح��ج��ه��م وع���ن امل��س��ي��ئ��ن في
زواج���ه���م وط�لاق��ه��م وت��رب��ي��ة أب��ن��ائ��ه��م
وبيعهم وشراءهم واملسيئني في أخوتهم
ووح���دت���ه���م وف����ي ج���واره���م وق��راب��ت��ه��م
وصداقتهم ,وأش��ار الرسوني إل��ى أننا
عندما تقف على ما جاء في القرآن الكرمي
والسنة ع��ن وح��دة املسلمني وأخوتهم
وتكاتفهم وتعاونهم وما في ذلك من نهي
ووعيد وحتذير من التباغض والتدابر
والتفرق ثم ننظر ما عليه واقع املسلمني
شعوبا وحكاما ودعاة وعلماء ومذاهب
وحركات نرى كثيرا منهم قد عكسوا ذلك
كله ونكسوه تنكيسا وجعلوا التباغض
والتفرق والصراع شعيرة من شعائرهم
وركنا من أركان تدينهم.
وأكد املؤلف أن التدين الفاسد اليوم
له آثار كبيرة ونتائج خطيرة على صورة
اإلسالم ومكانته فسلوك املسلمني ومنط
تدينهم ه��و العنصر األك��ث��ر تأثيرا في
تشكيل ص���ورة اإلس��ل�ام ل���دى اآلخ��ري��ن
وموقفهم منه قبوال أو رفضا تقديرا او
احتقارا ميال أو نفورا
وي��ؤك��د امل��ؤل��ف أن س��ل��وك املسلمني
ومن���ط ت��دي��ن��ه��م ي��ح��دد م��ق��دار نصيبهم
ونوعية إسهامهم في مسيرة احلضارة
البشرية فجودة تدينهم تدفع بالتحضر
البشري إلى األعلى ورداءت��ه تسهم في
تقهقره وانحطاطه.
وأك���د امل��ؤل��ف أن مي��ك��ن ألي شخص
مسلما ك���ان أو غ��ي��ر مسلم أن يلتمس
ل��ل��م��س��ل��م�ين أع������ذارا ع���دي���دة ق���د تشفع
ل��ه��م ف��ي تخلفهم ال��ع��ل��م��ي وال��ص��ن��اع��ي
والتكنولوجي وميكن ألي أمة أخرى أن
تقوم مقام املسلمني وحتوز الريادة في
هذه املجاالت ولكن ال أحد يعرف حقيقة
اإلسالم ميكنه أن يجد للمسلمني عذرا أو
شبه عذر في انحطاطهم الديني واخللقي
والسلوكي واإلجتماعي وال توجد أمة
ميكن أن تقوم مقامهم وأن تغني عنهم
في هذه املجاالت.
ويؤكد املؤلف أن رداءة التدين وسوء
ال��ت��دي��ن ل���دى غ��ال��ب��ي��ة امل��س��ل��م�ين يجعل
الصورة احلقيقية لإلسالم شبه غائبة
أم����ام أن���ظ���ار ال��ع��ال��م وي��ج��ع��ل ص��ورت��ه
املشوهة املنفرة هي احلاضرة الظاهرة
واملعتمدة لدى شعوب األرض.
وي��ن��ق��ل ال��ري��س��ون��ي ع��ن اب���ن ع��اش��ور
ح��دي��ث��ه ع��ن ح��ف��ظ ال��ش��ري��ع��ة للمصالح

بجميع م��رات��ب��ه��ا وت��ع��ري��ف��ه ألدن���ى تلك
امل��رات��ب بقوله» وامل��ص��ال��ح التحسينية
هي عندي ما كان به كمال حال األمة في
نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها
بهجة منظر املجتمع في مرأى بقية األمم
حتى تكون األم��ة اإلسالمية مرغوبا في
االندماج فيهاأو في التقرب منها»
ويتساءل الريسوني هل هذه األوصاف
واملزايا الشيقة اجلذابة متحققة ظاهرة
في املشهد اإلسالمي اليوم؟ أم أن عكسها
هو ما يصدم الناظر وينفره؟
ويذكرنا الريسوني هنا بعبارة ابن
ال��ق��ي��م امل��ش��ه��ورة ف��ي وص���ف الشريعة
التي يقول فيها»»هذا فصل عظيم النفع
ج��دا وق��ع بسبب اجلهل ب��ه غلط عظيم
على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة
وتكليف م��ا ال سبيل إل��ي��ه م��ا يعلم أن
الشريعة ال��ب��اه��رة ال��ت��ي ف��ي أع��ل��ى رتب
املصالح ال تأتي به فإن الشريعة مبناها
وأساسها على احلكم ومصالح العباد في
املعاش واملعاد وه��ي ع��دل كلها ورحمة
كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل
مسألة خرجت عن العدل إلى اجلور وعن
الرحمة إل��ى ضدها وع��ن املصلحة إلى
املفسدة وعن احلكمة إلى العبث فليست
من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
فالشريعة عدل الله بني عباده ورحمته
بني خلقه «.
وي���رى ال��ري��س��ون��ي أن اجل��ه��ود التي
بذلها املسلمني من أج��ل جتويد القرآن
الكرمي وترتيله وتأسيس علم التجويد
يجب أن تنعكس وي��ت��م اح��ت��ذاءه��ا في
مجال التدين وي��ب��دأ االهتمام بتجويد
التدين وتصحيح انحرافاته وتأسيس
علم جتويد العمل بالقرآن الكرمي وتدبره
وتفسيره وإذا ك��ان كثير م��ن املسلمني
ال��ي��وم ال يعملون ب��ال��ق��رآن ف��إن كثيرين
آخ��ري��ن ي��رف��ع��ون ش��ع��ار العمل بالقرآن
ويعملون به بطريقة تشوه الدين وتسئ
للقران الكرمي مما يؤكد ضرورة التوجه
نحو جتويد التدين وتأسيس علم جديد
للحفاظ على ال��ص��ورة املشرقة للتدين
وتوظيف طاقات التدين في ميادين البناء
احلضاري انطالقا من توجيهات ديننا لنا
باإلتقان واإلحسان الذي طالبنا القرآن به
« الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم
أحسن عمال» ومن أحسن دين ًا ممن أسلم
وجهه لله وهو محسن» « ادفع بالتي هي
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم» « وقل لعبادي يقولوا التي
ه��ي أح��س��ن»» وأح��س��ن��وا إن ال��ل��ه يحب
احملسنني» ويتساءل املؤلف عن نصيب
املسلمني اليوم من اإلجادة واإلحسان في
دينهم ودنياهم وما نصيب هذه اآليات
في ثقافتهم وسلوكهم؟.....
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ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺤﺗﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
ﺍﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ّ
ﺍﻻ ﺍﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ًﺍ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﻼﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻛﻠﻪ ،ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ
ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻟﻼﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﺮﺩ ًﺍ ﻭﺟﻤﺎﻋ ًﺔ ،ﻭﺑﺘﻌﻤﻴﻖ
ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻡ
ﻭﻳﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﺃﻓﺮﺍﺩ ًﺍ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻦﻴ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻤﺑﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳ ًﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻤﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺗﺰﻛﻴﺘﻬﺎ.
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﺎﻤﻧﺎ ﻫﻲ ﺛﻤﺎﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ ،ﻓﺤﺐ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻣﻌﻪ ﺣﻴ ًﺎ ﻭﻣﻴﺘ ًﺎ ﺃﻭﻝ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ
ﺑﻪ ﻭﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ « :ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﻤﺎ»،
ﻓﻜﻮﻥ ﺍﻤﻟﺴﻠﻢ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ
ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ ،ﺇﺫ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻤﻟﺴﻠﻢ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻣﻌﻪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻮﻥ ﺍﻟ ّﻠَ َﻪ ﻓَﺎ َّﺗ ِﺒ ُﻌﻮﻧِﻲ
ﻳﻘﻮﻝُ :ﻗ ْﻞ ِﺇ ْﻥ ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﺗﺤُ ِ ُّﺒ َ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
ُﻳ ْﺤ ِﺒ ْﺒ ُﻜ ْﻢ ﺍﻟ ّﻠَ ُﻪ َﻭ َﻳﻐْﻔِ ْﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ُﺫﻧُﻮ َﺑﻜ ْﻢ َﻭﺍﻟﻠ ُﻪ ﻏﻔﻮ ٌﺭ
( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ  ، ) 31 -ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:
َﻭ َﻣﺎ ﺁﺗَﺎ ُﻛ ْﻢ ﺍﻟ َّﺮ ُﺳ ُ
ﻮﻝ ﻓ َُﺨ ُﺬﻭ ُﻩ َﻭ َﻣﺎ َﻧ َﻬﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ﻓَﺎ ْﻧ َﺘ ُﻬﻮﺍ ( ﺍﺤﻟﺸﺮ –  ، ) 7ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺎﻥ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓِ ﻲ َﺭ ُﺳﻮﻝِ ﺍﻟ ّﻠَ ِﻪ ُﺃ ْﺳ َﻮ ٌﺓ
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰَ َ :ﻗ ْﺪ َﻛ َ
ﺎﻥ َﻳ ْﺮ ُﺟﻮ ﺍﻟ ّﻠَ َﻪ َﻭﺍﻟْ َﻴ ْﻮ َﻡ ِ
ﺍﻵﺧ َﺮ
َﺣ َﺴ َﻨ ٌﺔ ﻟﻤِ َ ْﻦ َﻛ َ
َﻭ َﺫ َﻛ َﺮ ﺍﻟ ّﻠَ َﻪ َﻛﺜِﻴﺮ ًﺍ (ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .)21
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺤﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ :ﻳﺎ
ﻳﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﻻ ُﺗ َﻘ ِ ّﺪ ُﻣﻮﺍ َﺑﻴﻦْ َ َﻳ َﺪ ْﻱ ﺍﻟ ّﻠَ ِﻪ
َﺃ ُّﻳ َﻬﺎ ﺍ ّﻟَﺬِ َ
ﻴﻊ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ (1
َﻭ َﺭ ُﺳﻮ ِﻟ ِﻪ َﻭﺍ َّﺗ ُﻘﻮﺍ ﺍﻟ ّﻠَ َﻪ ِﺇ َّﻥ ﺍﻟ ّﻠَ َﻪ َﺳﻤِ ٌ
ﺻ َﻮﺍ َﺗ ُﻜ ْﻢ
) َﻳﺎ َﺃ ُّﻳ َﻬﺎ ﺍ ّﻟَﺬِ َ
ﻳﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﻻ َﺗ ْﺮ َﻓ ُﻌﻮﺍ َﺃ ْ
ْ
َ
َ
ﺻ ْﻮ ِﺕ ﺍﻟ َّﻨ ِﺒ ِ ّﻲ َﻭﻻ ﺠَ ْ
ﺗ َﻬ ُﺮﻭﺍ ﻟ ُﻪ ِﺑﺎﻟﻘ ْﻮﻝِ
َﻓ ْﻮﻕَ َ
َﻛ َﺠ ْﻬﺮِ َﺑ ْﻌ ِﻀ ُﻜ ْﻢ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ َﺃ ْﻥ ﺗﺤَ ْ َﺒ َﻂ َﺃ ْﻋ َﻤﺎ ُﻟ ُﻜ ْﻢ
ﻭﻥ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﺠَ ْ
ﺗ َﻌ ُﻠﻮﺍ ُﺩ َﻋﺎ َﺀ
َﻭ َﺃ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻻ ﺗ َْﺸ ُﻌ ُﺮ َ
ﺍﻟ َّﺮ ُﺳﻮﻝِ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻛ ُﺪ َﻋﺎ ِﺀ َﺑ ْﻌ ِﻀ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀ ًﺎ
ﻳﻦ
(ﺍﻟﻨﻮﺭ –  ، )63ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰِ :ﺇ َّﻥ ﺍ ّﻟَﺬِ َ
ﻭﻥ ﺍﻟ ّﻠَ َﻪ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟَ ُﻪ ﻟَ َﻌ َﻨ ُﻬ ْﻢ ﺍﻟ ّﻠَ ُﻪ ﻓِ ﻲ ﺍﻟ ُّﺪ ْﻧ َﻴﺎ
ُﻳ ْﺆ ُﺫ َ
َﻭ ِ
ﺍﻵﺧ َﺮﺓِ َﻭ َﺃ َﻋ َّﺪ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬﺍﺑ ًﺎ ُﻣﻬِ ﻴﻨ ًﺎ ( ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ
– .)57
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ثمة خيط رفيع في الكتابة بين الفنية والموضوعية ،ال يحسن التعامل معه إال القليل
القليل ممن يس��مّون أنفس��هم ُكتَّابا ،ذلك َّ
أن التعامل مع فضائين متغايرين في آن
مدو من عدم االنس��جام التعبيري،
ه��ي مخاطرة كبيرة للكاتب ،قد تق��وده إلى مصير ٍّ
فاألف��ق الفني بما هو عليه من إغراءات س��احرة يأخذ الكاتب بعيدا عن مجريات الواقع
ف��ي رحلة يتخلله��ا المثير والمده��ش والغرائبي ،أما الموضوعية فإنها تس��تدعي أن
يعيش الكاتب واقعه ،يتأمله ،ويس��تنطقه ،ويدرس في��ه الحيثيات والنتائج بروح جادة
ومسئولة مسئولية يفرضها الواقع ،ويؤكدها االلتزام.
> د.عبدالولي الشميري
وم���ن هن���ا كان اجلم���ع ب�ي�ن الف���ن بأدوات���ه الغض���ة
املبهج���ة ،وب�ي�ن املوضوعية مب���ا ُجبلت عليه م���ن حدّية
مي ّثل مس���توى راقيا من احلضور املبدع ،يرهق صاحبه
كثي���را ،لك ّن���ه مينحه التفرد والتمي���ز ،ومينح لغته حياة
وفاعلية ،وما الكتابة األدبية إن لم تكن خليطا من التعب
واحلمى؟ تستولد ذهن صاحبها األفكار
والقلق والسهر
ّ
ف���ي عملية ش���اقة ومضنيةَّ ،
لكن صرخ���ة املولود حتيلها
إلى مرارت لذيذة ،وجراحات حلوة ،ومكابدات نبيلة.
في هذا السياق ينبغي أن ُتقرأ كتابات األخت (أحالم
القبيلي) ،كحالة إبداعية ،اس���تطاعت أن تفرض نفس���ها
على املش���هد األدبي في اليمن رغم غياب أو ش���به غياب
مقام���ات التجل���ي ف���ي هذا املش���هد بال���غ التعقي���د بفعل
عوام���ل عديدة يصع���ب حصرها في ه���ذه العجالة ،على
أن تأل���ق املب���دع أي مبدع في س���ماوات مل ّبدة بالضباب
والدخان هي ش���هادة امليالد احلق���ة بامتالكه خصائص
التمي���ز ،وجواز العب���ور إلى الش���هود اإلبداعي ،ويزداد
منس���وب اإلب���داع أكث���ر كلم���ا كان مع���ززا بتح���د عنيد..
وعزمية صلبة ..وهذه هي أحالم باملختصر املفيد.
ُ
أدركت وأنا أتص ّفح كتابيها (خواطر) ،و(قبيليات)
لقد
عظم���ة املكابدة التي لقيتها أحالم في رحلتها اإلبداعية،
ابت���داء م���ن تل���ك املش���اركات املتناث���رة ف���ي الصح���ف
واملجالت اليمنية ،ووصوال إلى هذين السفرين األدبيني
الرائع�ي�ن الت���ي تق َدّم بهما أحالم نفس���ها صوت���ا فريدا،
يس���تعصي عن الغياب ،ويحيل وجع الكتابة إلى ترانيم
خالدةِ ،
تقدّم جديدا ،وتفيض طرافة ،وتتقاطر فنا ..وهي
في ذات الوقت لصيقة بالواقع ،مشدودة إليه حتى لتجد
ف���ي كل موض���وع أمال أو أمل���ا لهذا الوط���ن القابح حتت
مساقط الوجع وأمطار املعاناة.
كم���ا أنّ الق���ارئ لتراث أح�ل�ام يدرك جلي��� ًا َّ
أن الكتابة
لديها ليس���ت تنفيس���ا عن النفس ،وال إخبارا عن الذات،
وال توصيف���ا طريف���ا لص���ور الواق���ع ،وال رفض���ا لصور
القب���ح املتناثرة هنا وهناك ،ولك ّنها مزيج من ذلك كله...
مزيج يجمع بني الذاتية واملوضوعية ،بني اجلد الصارم
والهزل الساخر ..وقبل هذا وذاك بني الفن والكتابة.

أفق إنساني

أن تول���ي مجتمعه���ا كال نصيبا مفروض���ا من التناوالت
الذكية الواعية.

عل���ى الرغ���م م���ن رداءة الواق���ع العرب���ي ،وممارس���ته
كل ض���روب اإلقص���اء والتغييب للمثقف امللت���زم ،إال أنه
م���ن ناحية أخ���رى مثقل بقضايا إنس���انية متنوعة ،يجد
الكاتب فيها متاحا واسعا للدفاع عن قيم احلق واخلير
واجلمال ،ورفض صور القبح والظلم واالس���تالب ،وفي
وانتكاسات ظهرت كتابات املرأة
هذا املناخ املثخن قهرا
ٍ
العربية ،التي وجدت نفس���ها معنية بالذود عن حقوقها،
والدف���اع ع���ن قضاياها ف���ي مجتمعات يغلفه���ا الصقيع
الذك���وري جملة وتفصي�ل�ا ،وقد س���اعد االنفصام احلاد
بني قضايا الرجل وقضايا املرأة  -وفق البنية التقليدية
للمجتم���ع العرب���ي  -على أن تتمترس امل���رأة املثقفة في
مواقفه���ا عامة خلف قضايا اس���تأثر بها نون النس���وة،
وم���ع أن كثي���را من القضاي���ا التي انش���غلت بها كاتبات
كبي���رات كان���ت عادلة وموضوعي���ة؛ إال أن قضايا أخرى
مفتعل���ة طفحت على الس���طح الثقافي والفكري ،وحوّ لت
الكتابة النسوية إلى قاعة محكمة تترافع فيها الكاتبات
ضد الرجل الش���رقي بحق ،وأحيانا بدون حق ،وهذا ما
عزز انفصام العمل الكتابي  -كممارس���ة إنس���انية  -بني
امل���رأة من جهة ،وبني الرجل من جهة أخرى ،فأصبح كل
منهما جزيرة معزول���ة عن األخرى ،وبذلك م ّثل االنحياز
لقضاي���ا املرأة ،واالقتصار عليها دون غيرها فخا ثقافيا
علق���ت في���ه كثير من األقالم النس���وية التي فاتها ش���رف
الدف���اع عن قضايا األفق اإلنس���اني الذي يتل ّقى ضربات
موجعة وموجهة إلى املجتمع برجاله ونسائه وشيوخه
وأطفاله.
وباس���تعراضنا ملس���يرة أحالم القبيل���ي الكتابية في
أطوارها املختلفة؛ جند أنها لم تقع في هذا الفخ ،وأنها
تناولت قضايا املجتمع ككل على مشرحة النقد توصيفا
ومعاجل���ة ،بتح ّي���ز ت���ام للمجتم���ع ال���ذي يعي���ش حاالت
امتهان متالحقة تش���مل كل مكوناته ،وبهذه الش���مولية
املوقفية كانت أحالم كاتبة إنس���انية م���ن طراز رفيع ،لم
تلهه���ا قضايا بنات جنس���ها على أهميتها وغزارتها من
ِ

أدب الومضة

زراعة الحرية.

عملية زراعة احلرية في أجس� � ��ادنا عملية شاقة دقيقة
ومضاعفاتها خطيرة جد ًا  ،وطرح اجلس� � ��د على س� � ��رير
العمليات يحتاج منا قوة وعزمية  .ذلك أن األجساد التي
تر ّبت في مس� � ��تنقعات االستبداد لسنني حتتاج جللسات
إنع� � ��اش ُك ُثر حتى تنتع� � ��ش القلوب وتتأقل� � ��م مع الزرع
اجلدي� � ��د وتعود لطبيعتها األصلية ي� � ��وم ولدتهم أمهامهم
أحرارا.
إن واح� � ��دة من أكبر جلس� � ��ات اإلنع� � ��اش التي زلزلت
الش� � ��عوب العربية (الربيع العرب� � ��ي) حيث أحدثت هزاته
إدراكا حقيقي� � ��ا بأنها لن حتيا م� � ��ا لم تتدفق في عروقها
دماء احلرية.
لقد أضح� � ��ى الربيع العربي ما ًء نزل على األجس� � ��اد
العربية فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
فمنهم من أخذ ي� � ��ردد أن الربيع العربي تبخر ماؤه ،
ومنهم من ندم ومتنى أن لم متطر س� � ��ماؤه على منطقتنا
العربية.
لكن قصور نظرته لطبيعة الصراع ،وحلقات التأريخ ،
ومسلس� �ل��ات ثوراته جعلته ينظر إلى وحل الطرقات عند
قدميه ونسي أن النجوم فوق رأسه.
إن رحلة زراعة احلرية حتتاج إلى ُز َّر ٍاع أيقاظ ف ُز ّراع
االستبداد أش� � ��به بالطفيليات املستعدة التي تعتدي على
النبتة السوية وتسويها بسطح األرض وجهود املزارعني
وكاميرات املراقبة عندهم متنعها من التسلل واالنتشار،
وعندها يستوي الزرع على سوقه.
الربيع العربي لم ميت ياسادة ؛ ألنه من صنع الشعب
والش� � ��عوب إذا صنعت شيئا فإمنا تصنع ما ينسجم مع
فطرتها  ،ولها إرادة وثابة التقهر.

الربي� � ��ع العربي لم ميت ؛ ألن الش� � ��عوب أخرجها الله
( َك َما َأ ْخ َر َج� � � َ�ك َر ُّب َك مِ نْ َب ْي ِت� � � َ�ك ِب حْ َ
ال ِ ّق)[اﻷنفال ]5 :ومن
أخرجه ربه فليس ألجل أن يعود.
الربي� � ��ع العربي هزة أرضية أح� � ��دث ترددها موجات
عالية الوضوح أرس� � ��لت الوعي مس� � ��افر ًا إلى العقول ،
وفتحت شهية النفوس حتلم مبستقبل وضاء.
الربيع العربي أجنب (اإلص� � ��رار) مولودا جديدا في
النف� � ��وس  ،وأنب� � ��ت (العزمية) ف� � ��ي أرض العمل ،وبعث
(الصمود) كائنا حيا ميشي على األرض.
فبعد (إصرار) ولد  ،و(عزمية) نبتت ،و(صمود) يحبو
عل� � ��ى األرض تقول مات الربيع وهذه مواليده بني عينيك،
وآثاره متشي في الناس .
إن الربيع ياسادة لم يأت لذاته بل ليحيي تلك الكائنات
فإن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا وعندها يغادر.
ص َن َع الربيع بع� � ��د أن كان يلبس ثوب العجز ،
و َم� � ��نْ َ
وميتطي جواد االس� � ��تبداد لهو قادر على صناعة أمثاله
بأدوات ُأخَ ر وجسم صلد.
إننا حس� � ��بنا أن الثورات املضادة ال جتيد أس� � ��اليبنا
فأخطأنا احلس� � ��ابات حينها ؛ فإن الفيروسات مالم جتد
مضادات حيوية فعالة ومستمرة فإنها تنشط من جديد.
ولقد عاد (آل البوربون) إلى عرش فرنسا بعد خمسة
وعش� � ��رين عاما من قيام الثورة الفرنسية ،يوم أن خلدت
الثورة إلى االستجمام وتركت لفيروسات الثورة املضادة
التوسع اإلنتشار.
وأكث� � ��ر من ذل� � ��ك أن ما حدث في مص� � ��ر من انقالب
على الثورة إمنا هو قص ولصق مما حدث في تش� � ��يلي
حني قام اجلنرال (أوغس� � ��تو بينوش� � ��يه) باالنقالب على

انعكس إيقاع احلياة املتس���ارع على مختلف املفاعيل
اإلنس���انية ،وكنتيجة لالنفج���ار املعلوماتي الهائل الذي
أفرزت���ه الث���ورة التكنولوجي���ة وح���ول العقل اإلنس���اني
إل���ى مخزون رقم���ي؛ ظهر القارئ النزق الذي يس���تعجل
احلص���ول عل���ى املعلومة أو الفائ���دة القرائية في معطى
ويبس���ط
معرفي صغير ،يق ّرب البعيد ،ويختصر الفكرة،
ّ
نّ
ّ
يتفن في عرض
ويوض���ح املبهم ،ومع هذا وذاك
املع ّق���د،
بضاعته بأساليب من اإلغراء والتشويق واإلثارة ،ومبا
يعم���ل عل���ى لفت نظر الق���ارئ العصري ،وش���د انتباهه،
واحلصول على جزء من وقته للقراءة  -في محيط مائج
بامللهيات  -وإن كان قصيرا.
َّ
وألن الكتابة كائن حي يتجاوب مع متطلبات اللحظة؛
فق���د ظهرت قوالب كتابية جدي���دة تلبي هذا املنزع ،ومن
أهمه���ا م���ا بات يُع���رف ب���ـ(أدب الومض���ة) ،ال���ذي يُعنى
بدرجة أساس���ية في إيصال الفكرة بزمن قياسي ،وبأقل
كلفة من الكلمات ،وباس���تثمار شحنات البالغة احلديثة
عمقا وتبسيطا وجتديدا وانزياحا.
وميكن القول أن أحالم من رواد هذا الفن في املش���هد
الفك���ري اليمن���ي ،فهي من جهة تس���تثمر بالغ���ة املفارقة
في رس���م واقع متناقض ح ّد الدهشة بكلفة كتابية قليلة،
لكنه���ا منتقاة بعناية احل���اذق احلصيف ،وهي من جهة
أخرى تس���تثمر قدرتها الكبيرة في الس���خرية من بعض
ص���ور الواقع ،وهي س���خرية حية ،ألنه���ا مفعمة بصور
الرف���ض ،وقائمة على فكرة النق���د البناء دون مواربة أو
مراوغ���ة ،وبذلك جمعت في أفقه���ا الكتابي بني اختصار
الفك���رة وعمقه���ا وفنية عرضها ،وعل���ى الرغم من ارتكاز
منشطها الكتابي على هذه السمات الثالث املرهقة ،فإن
ثري ومتدفق ومتنوع ومستمر ،ويزداد
منجزها الكتابي ٌّ
رش���دا ونضج���ا في كل ط���ور من أطواره ،وه���و قبل هذا

ِ
يكرر معروضاته،
وذاك
متجدّد ال يستنسخ جزئياته ،وال ِ ّ
وال يعيد نفس���ه ،وتلك دون ش���ك مزية قل أن ي ّتصف بها
كاتب.

مع الوجدان الشعبي
ورغم َّ
أن أحالم مثخنة بأوجاع الواقع ككاتبة ملتزمة؛
إال أن قارئه���ا يلح���ظ دون عن���اء متاهيه���ا باملجتم���ع،
وتع ّلقها الش���ديد مبوروثه الفني واالجتماعي ،إذ حتفل
كتاباتها باحتفاء باذخ مبا ينتج عن الوجدان الش���عبي
م���ن قص���ص وأمثال وحك���م ،مبا لديه���ا من ق���درة فائقة
ف���ي ق���راءة احلدث االجتماع���ي قراءة جتمع ب�ي�ن العمق
والطراف���ة ،وه���ي ليس���ت رهينة ه���ذا املس���توى الكتابي
ف���ي كل منجزها اإلبداعي ،ولك ّنها تتبدى طورا في ثياب
ريفية مسكونة بعفوية صادقة وانسيابية جميلة ،وطورا
ف���ي ثياب مصلحة اجتماعية تق���رأ الظاهرة االجتماعية
مبنظار دقيق من الدراية والوعي ،وطورا أديبة س���اخرة
جتي���د اقتن���اص املتناقضات ،وطورا فيلس���وفة تس���مو
صعدا
برؤاها ع���ن آالم الواقع في معراج روحي ميضي ُ
باحثا عن جداول احلب واليقني ،وهي في كل ذلك تثبت
أن الكات���ب احلقيق���ي هو الكات���ب املتنوع ال���ذي يحاول
أن يعي���د بناء العالم وفق مثل آم���ن بها ،وأن النصوص
احلي���ة إمنا هي وليد ش���رعي للواقع واملعاش ،وليس���ت
تهومي���ات ضبابية يخ���رج منها القارئ فقير املعنى تائه
احلس مكدود الذهن.

 ..وفي األخير
ما اإلبداع إن لم يكن مرتبطا بحياة الناس؟
وم����ا التميز إن ل����م يكن صدى ال����ذات املبدعة ملا
يعتمل من حولها؟
وم����ا الكتاب����ة إن لم تكن طقس����ا مقدّس����ا :مدخله
احلق ،وشموعه اخلير ،وترانيمه اجلمال؟

> الخضر سالم بن حليس
حكم (س� � ��لفادور الليندي) الذي وصل إلى الرئاسة عبر
صناديق االقتراع.
لكن كل ذلك ال يعني أن إرادة الشعوب ُأخمدت .كال!.
فقف� � ��زات الثورات املض� � ��ادة قد تؤجل وثب� � ��ات الثورات
األصلية لكنها ال تقعدها.
�ص حْ َ
ال َُّق) [يوس� � ��ف  ]51 :نعم (اآلن)
(الآْ َن َح ْ
ص َح� � � َ
آن أوانه وإن تأجل عن يوس� � ��ف  -عليه السالم  -لسنني
حتى ظننا أنه انتهى.
كتب (فرانس� � ��يس فوكوياما) في كتابه الذائع الصيت
«التآكل السياس� � ��ي» ،الذي أش� � ��ار فيه لنس� � ��مات لربيع
العرب� � ��ي الذي آل خريفا متس� � ��اقطا ،ومبا وصل إليه من
«نتائج مؤسفة» حتى اآلن حد تعبيره.
ثم اس� � ��تعرض فيه حزن الكثيري� � ��ن وقلقهم من نهايته
املؤملة التي تش� � ��به نهايات موت البطل الشجاع في أفالم
(األكشن) املثيرة ؛ لكنه استدرك عليهم قائال « :إن الذين
يتحدثون عن املشكالت وينتقدون الربيع العربي ينسون
أن «ربي� � ��ع أوروبا» كان طويال ومعقدا وفوضويا أحيانا،
ذلك ألن اس� � ��تقرار الدميقراطية والتمكني لها في أوروبا
اقتضى م� � ��رور قرن كامل على ربيع الش� � ��عوب في عام
.1848
ومض� � ��ى الكاتب في طريقه يس� � ��تطرد قائال «إنه ال بد
من مضي وقت طويل وفوضوي أحيانا لكي تستقر القيم
الدميقراطي� � ��ة في العالم العربي وتدرك املجتمعات أهمية
االنتخابات احلرة واحت� � ��رام رأي األغلبية واحلاجة إلى
تداول السلطة ،ذلك ألن زراعة ورعاية بيئة ثقافية حتترم
احلرية ليست أمرا سهال».
فه� � ��ل أدركتم أنكم على الطريق تغردون ،وأن النضال

م� � ��ن أجل (غ� � ��رس احلرية) لي� � ��س فصل الربي� � ��ع بأيامة
اجلميلة ولكنه بداية لسائر الفصول.
إنك� � ��م الي� � ��وم تصنعون التأريخ ؛ فم� � ��ن أراد أن يكون
ضمن املص ِنّعني فليتقدم ومن ش� � ��اء اإلرتكان ملال فدونه
غرف التكييف.

.

حقائـق و مآزق !!

زيد الشامي

السياسيون الذين يخدمون أنفسهم وأحزابهم وأوطانهم ال يصنعون املشكالت واملآزق؛
بل يتل ّمسـون املخارج واحللول ،يقربون البعيد ،ومي ّدون اجلسور ،ويحللون ال ُعـ َقد ،ويبحثون
عن نقاط اإلتفاق مع الفرقاء للوصول إلى رؤى جامعة...
فما بالنا في اليمن كلما خرجنا من مأزق دخلنا في آخر ،بل ما نتعب إلجنازه في أشهر
يتحول في حلظة إلى معضلة جديدة تستعصي على احلل ،وكأنه قد ُكتب علينا أن ال نخرج
من دوامات اخلالف والصراع إال إلى األسوأ!!
في 2011م كدنا أن نصل إلى طريق مس������دود وأن ننزلق إلى حرب أهلية رمبا أش������د
من احلالة السورية أو العراقية ،ومت نزع الفتيل باملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ،وعلى
الرغم أن التوقيع تأجل من مايو إلى نوفمبر؛ إال إن التوقيع ُيحس������ب للرئيس علي عبدالله
صالح ،و ُيحس������ب كذلك لقوى املعارضة  -في حينه  -وفي مقدمتها أحزاب اللقاء املشترك
ألنها قبلت باحلصانة والش������راكة مع املؤمتر ،ولو تس������ارعت اخلطى بنفس العزمية لكانت
النتائج أفضل ،ولعلنا اليوم ندرك مخاطر األثرة واألنانية واإلنتصار للنفس على حس������اب
املصالح العليا للوطن...
انتظرن������ا طوي ً
���ل��ا ملؤمتر احلوار الوطني الذي خرج بنتائج ل������م نكن راضني عنها؛ لكن
اعتبرن������ا أنها احلل املمكن إلنهاء املرحلة االنتقالية ،ففيما يتعلق باملش������اركة في الس������لطة
والثروة تبنت املكونات السياسية خيار الدولة اإلحتادية ،وكان اإلصالح مع احلكم احمللي
كامل الصالحيات ،وبس������بب املكايدات ومحاولة حش������ر اإلصالح ف������ي الزاوية قبل بخيار
األقالي������م ألن ه������ذا كان خيار املكون������ات األخرى التي وقعت جميعها علي������ه ،واليوم يرفض
احلوثي������ون األقاليم ،وال أرى حتفظ������ ًا على أي خيار يتراضى علي������ه اجلميع ولكن ملاذا لم
يطرح في حينه ألنه اليوم يضعنا أمام مأزق جديد؛ وكم من الوقت سنحتاجه لإلتفاق على
اخلروج منه!؟
نتذك������ر أن اإلخ������وة احلوثيني دعوا إلى ثورة من أجل تنفيذ مخرجات احلوار الوطني،
ومن مخرجات احلوار إعداد دس������تور جديد يضع احللول للكثير من املش������كالت مبا فيها
القضية اجلنوبية؛ وقد ُعكِ ـس������ت تلك املطالب في مش������روع الدستور الذي مت إعداده خالل
عشرة أش������هر بني صنعاء وبرلني وأبوظبي ،وإذا بنا نتفاجأ أن ممثل (جماعة أنصار الله)
في اللجنة يرفض التوقيع على املسودة النهائية التي وقع عليها اجلميع ،ولو أن الرفض مت
أثناء املناقش������ة ألوجدت اللجنة حلو ًال مرضية في حينه ،أليس هذا ما حدث عندما رفضت
اجلماعة التوقيع على مخرجات احلوار مع أن ممثليها قد وقعوا على نتائج جميع الفرق!!
نتفق أن هناك ملحوظات كثيرة على مس������ودة الدستور ،فقد فصل ما يحتاج إلى إيجاز
وأوج������ز ما حقه التفصيل ،وجاءت بعض م������واده ح ّمالة أوجه ،ولكن احلل ليس العودة إلى
نقط������ة الصفر وصناعة م������أزق جديد ،ألن هذا يعني أننا ال ميكن أن نصل إلى بر األمان ال
اليوم وال في الغد...
اتفاق الس������لم والشراكة فهمناه ش������راكة بني كل املكونات السياسية ،وليس بني رئيس
اجلمهورية وزعيم مكون واحد فقط ،وإرسال مستشاري الرئيس إلى صعدة يأتي في إطار
هذه الثنائية التي تزيد املشهد تعقيد ًا وتفتح باب ًا لتمطيط املرحلة االنتقالية التي تعني املزيد
من إنهاك الدول������ة وإضعافها وذهاب ما تبقى من هيبتها ،وتبديد إمكاناتها ،وزيادة معاناة
املواطن اليمني في الداخل واخلارج...
ال بد أن يش������عر السياس������يون بأن األوضاع في اليمن تس������ير من سيء إلى أسوأ؛ فقد
زادت االخت���ل��االت األمني������ة ،وتوقفت عجلة التنمية ،وتده������ور اإلقتصاد فجمدت حركة اليد
العاملة ،وموارد البالد تتناقص ،ونس������بة املخاطر في املوانئ زادت ،وفضلت بعض السفن
إفراغ حمولتها في الدول املجاورة ،فتضاعفت كلفة النقل ،واملواطن وحده من يتحمل هذه
الزيادات ،وإذا ظنت مكونات سياسية أنها تكسب بصناعة مآزق جديدة حتى يتم استكمال
نش������ر الفوضى اخلالقة ،فإنها لن جتد وطنا حتكمه؛ إذا ُبددت مقدراته وتالش������ت مقومات
دولته ،ومتزّق نسيجه اإلجتماعي!!
أيه������ا القادة والساس������ة جناحكم في البحث عن املخارج ولي������س في صناعة املآزق ،في
التخفيف من حدة التوتر ال في التش������نج وإظهار القوة والسطوة ،البالد ليست بحاجة إلى
العنف واحلروب ،لكنها محتاجة إلى اإلخاء والس���ل��ام ،تريد املدرس������ة واملشفى ومشروع
املياه وتعبيد الطرق ،وإيجاد فرص العمل للعاطلني »...وفي ذلك فليتنافس املتنافسون».
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