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شبكــــــة إبـــن الهيثــــم 
للبصـريـــــات والسمعــــيـات

أناقة متميزة -  جودة عالية - ذوق رفيع

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون: شبكة إبن الهيثم

وأخيرًا ُأخرجت احلكومة بتشكيلتها اجلديدة إلى حِيّز الوجود بعد 
أن بلغ الترقب ذروته، وأدى كل أعضائها اليمني الدستورية أمام األخ 

رئيس اجلمهورية..! 
لقد أخرجت هذه احلكومة ولم يكن إخراجها باألمر الهنِيّ وال بالقرار 
الس������هل.. فقد أقيم أمامها جدران الصد، ووضع في طريقها حواجز 

اإلعاقة، وعِبّد سبيلها باملراوغة ومحاولة قتل الوقت..! 
إننا اليوم - وبعد تشكيل احلكومة وأدائها اليمني- في حاجة ماسة 

ارة لوقفة مع النفس األَمّ
-ف������ي بعض األحي������ان- بالتلهي بأوج������اع الوط������ن وآالم املواطنني، 
والتشدق باحلرص الكاذب على الصف الوطني من مخاطر االختراق 
من أطراف ليس له������ا بيمن اإلميان واحلكمة من صلة ال من قريب وال 

من بعيد..! 
إننا -وبال مواربة- على ش������فا الوقوع فيما نّدعي حرصنا على عدم 

الوقوع فيه أو اإلسهام في تعبيد الطريق إليه..! 
لقد اتفقنا على السير جميعا بخطى حثيثة نسابق بها الزمن لتنفيذ 
ما جاء في وثيقة )الس������لم والش������راكة الوطنية( دون تلكؤ أو بحٍث عن 
أعذار واهية طاملا كانت من أهم األسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا 
إليه من أوض������اع أمنية منهارة، وأوضاع اقتصادية في غاية الس������وء 
واخلطورة، وحالة من الضياع السياس������ي الذي إذا ما اس������تمر فليس 

بعده االَّ التالشي من خارطة األمن واالستقرار..! 
إننا في حالة ُيرثى لها..! 

البعض يحاول أن يزِيّن لنا ما نحن فيه ؛ فيرتُدّ عليه قبحًا ال مفر له 
من اإلقرار به ودمامة في التعاطي مع ما يتم التوقيع عليه..! 

إّن افتقاد الثقة بني أطراف العملية السياس������ية سيسهم -بال شك- 
ف������ي تدهور أي مفهوم صحيح ملمارس������ة الس������لطة والدفع بالبالد إلى 
حالة من احتكار القرار السياس������ي والس������ير باجلميع نحو التش������ظي 

واالنشطار..! 

محمد عبدالله اليدومي

التلهي بأوجاع 
الوطن
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إن علين������ا جميعا أن ن������درك أن إرضاء كل 
األط������راف بكل م������ا تطمح إليه غاي������ة ال تدرك 
خاصة ونحن على اتفاق في تشخيص الوضع 
الذي ال نختلف على ضعفه وهشاش������ته والذي 
ال ميك������ن ألي وطني أن يتص������ور أنه باإلمكان 
تفادي خطورة ما نحن فيه مبزيد من اإلضعاف 

والهشاشة..! 

إن اخلروج من هذا الوضع ال ميكن أن يتم 
إالَّ بدع������م صادق له������ذه احلكومة مهما تباينت 
وجه������ات النظر حولها وم������ن له رأي في بعض 
أش������خاصها أو اتهام لفرد بعينه من أفرادها 
فعلي������ه الذهاب إلى النياب������ة والقضاء بداًل من 
إحالة األمر إلى من تنعق األصوات واحلناجر 

تنديدًا به ورفضًا لتدخله في شئوننا..! 

إن اخلروج من هذا الوضع املزري ال ميكن 
أن يتم إالَّ بالتعاون اجلاد في ما بيننا، والعزم 
الصادق في احلف������اظ على ما تبقى من أركان 
الدولة كضامن لالستقرار واألمن، والبناء على 
م������ا هو موج������ود مهما كان هش������ا ومهما كان 

الضعف..! 
إن احلفاظ على ما تبقى من هذه الدولة ليس 

باألمر الهِيّ وال باملعطى الس������هل.. إنه ميدان 
معركة وجودن������ا.. أن نك������ون أو ال نكون.. أن 
نبقى على وجه هذه األرض الطيبة أو أن نسير 
الهوين������ا نحو الفن������اء.. أن نتعامل مع بعضنا 
كآدميي أو أن نتصارع فيما بيننا كوحوش..!! 
إن األمل ف������ي الله -عز وجل- أواًل وأخيرًا، 

ثم فيما تبقى لنا جميعا من عقل..!! 

التلهي بأوجاع الوطن... »تتمة األولى«

مسلحو احلوثي يفرجون عن 
معتقلي اإلصالح املختطفني 

منذ أيام في إب

سبأفون تنفي مزاعم إعالمية 
بفرض حراسة قضائية عليها 

ومنع مسئوليها من السفر هود تنظم مؤمترا حول استقالل السلطة 
القضائية في الدستور الفيدرالي

مسيرة نسائية حاشدة في الذكرى 
الثالثة ملجزرة قصف مصلى 

النساء بساحة احلرية تعز

دائرة طالب اإلصالح تكشف عن انتهاكات جماعة احلوثي 
بحق قيادات ومقرات اإلصالح

أف������رج مس������لحو جماعة احلوث������ي الثالثاء ع������ن 37 من أعضاء 
وقي������ادات اإلصالح مبحافظة إب والذين اختطفوهم مطلع الش������هر 

احلالي.
واس������تعاد املختطفون حريتهم بعد 11 يوم������ا من تغييبهم خلف 
س������جن إدارة األمن التي يس������يطر عليها احلوثيون وقبلها الصالة 
الرياضية مبدينة إب منذ اختطافهم من مقر اإلصالح عند اقتحامه 

ونهب محتوياته.
ورفض مس������لحو احلوثي اإلفراج عن أمي الش������فق نائب رئيس 
االنتخابات بفرع اإلصالح ف������ي إب مع بقية زمالئه ومن املقرر أن 
موعد اإلفراج عنهم سيكون يوم أمس األربعاء ألسباب غير منطقية.
وجاء اإلفراج عن املختطفي بعد ضغوطات من جهات عده عالوة 
على سلس������لة فعالي������ات احتجاجية نظمها نش������طاء املجتمع املدني 
طوال الفترة املاضية تنديدا باختطافهم وللمطالبة بإطالق سراحهم 

وإخراج املليشيات املسلحة من املدينة.

نفت الش������ركة اليمنية للهاتف النقال »سبأفون« ما تناولته بعض 
وسائل اإلعالم عن توجيه مزعوم من محكمة األموال العامة بفرض 
احلراس������ة القضائية عليها ومنع مس������ئوليها من السفر في قضية 

تهرب ضريبي.
مس������تنكرة النيل منها بهذه األخبار الكاذبة- حد وصف البيان 
الص������ادر الثالثاء املاضي- ؛ مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في 

مقاضاة اجلهات التي تروج ملثل هذا األخبار.
وأهابت ش������ركة سبأفون بكافة وس������ائل اإلعالم حتري احلقيقة 
واملصداقية عند تناقلها مثل هذه األخبار ذات املردود السلبي على  

االقتصاد واالستثمار في اليمن.
وجددت ش������ركة س������بأفون التزامها بالقواني النافذة وتعمل في 
إطاره������ا، وهي حترص عل������ى توفير خدمة عامة لعم������وم املواطني 
مس������تخدمة أرقى تكنولوجيا اتصاالت موجودة في السوق الدولية 
...  داعي������ًة إل������ى الكف عن إقحام املناكفات السياس������ية في العمل 

االقتصادي ..ملا لها من أضرار بليغة على االقتصاد الوطني ..  

تنظ���م الهيئة الوطني���ة للدفاع عن 
احلق���وق واحلري���ات »ه���ود« مؤمترا 
ح���ول »اس���تقالل الس���لطة القضائية 
في دس���تور اليمن الفيدرالي اجلديد« 
تناقش فيها ث���الث أوراق عمل قدمت 
األول���ى عب���ارة ع���ن دراس���ة مقارن���ة 
بعنوان النظ���ام القضائي اليمني في 
إطار الدولة االحتادية للقاضي يحيى 
محمد املاوري، عضو احملكمة العليا، 
وورق���ة عمل حول الس���لطة القضائية 
وفق���ًا  االحتادي���ة  اليم���ن  دول���ة  ف���ي 
ملخرج���ات احل���وار الوطني الش���امل، 
ورؤي���ة نادي قض���اة اليمن، من إعداد 
القاضي عيس���ى قائد س���عيد الثريب، 

مس���ئول دائ���رة التدري���ب والتأهي���ل 
واإلص���الح القضائ���ي بن���ادي قض���اة 
اليم���ن، كم���ا تناقش ورق���ة عمل حول 
القضاء ومعيقات استقالله في اليمن 
للمستش���ار ناصر الريس، مستش���ار 
املتح���دة  األمم  مفوضي���ة  مكت���ب 

السامية حلقوق اإلنسان في اليمن.
ودعت »هود« الصحفيني ومراسلي 
م���ن  واملهتم���ني  األنب���اء  وكاالت 
نش���طاء حق���وق اإلنس���ان والباحثني 
القانوني���ني، حلض���ور املؤمت���ر الذي 
يعقد في قاعة اخليمة، فندق تاج سبأ 
اليوم اخلميس واملش���اركة في نقاش 

أوراق العمل.

ش���هدت مدين���ة تع���ز عصر الثالث���اء املاضي مس���يرة نس���ائية 
حاش���دة إحي���اء للذك���رى الثالث���ة ملج���زرة قص���ف مصلى النس���اء 

بساحة احلرية .
وق���د رفع���ت املتظاه���رات ف���ي مس���يرة الفت���ات يطال���ن فيه���ا 
بالقصاص من القتلة و جددن العزم على االس���تمرار في النضال 

حتى حتقيق الثورة والقصاص لشهداء .
وقال بيان صادر عن املسيرة  إن يوم 2011/11/11م كان يوما 
مش���هودا في تعز مًثل صمود ثورة وُجرم مس���تبد حيث تصدرت 
الش���هيدات الث���الث ف���ي ذلك الي���وم األغ���ر قائمة الش���هداء ،اليوم 
الذي استش���هد في صبيحته الش���هيد هاني الش���يباني واكثر من 

13شهيد لقوا ربهم في سبيل نيل احلرية.

اليمن���ي  بالتجم���ع  الط���الب  دائ���رة  عق���دت 
لإلصالح صباح األحد بصنعاء مؤمترا صحفيا 
لكش���ف األضرار التي تعرض له���ا أفراد احلزب 
ومنتس���بيه ومقرات���ه من���ذ دخ���ول امليليش���يات 

العاصمة 21 سبتمبر املاضي. 
وق���ال احملامي محم���د العمدة خ���الل املؤمتر 
الصحفي إن 170 قياديا ممن ينتس���بون للحزب 
تعرض���وا للمضايقات والنه���ب والتحقيق بدون 
مس���وغ قانوني وم���ازال الكثير مي���ارس بحقهم 

حتى اآلن في ظل غياب تام ألجهزة الدولة. 
كم���ا مت اقتح���ام س���تة من���ازل ألعض���اء هيئة 
التدري���س منه���م منزل وزي���ر التربي���ة والتعليم 
الدكت���ور عب���د ال���رزاق األش���ول وعض���و مجلس 

النواب الدكتور صالح السنباني ونهبها. 
وتبل���غ عدد املق���رات التي تعرض���ت لالقتحام 
من قبل املليش���يات املس���لحة 14 مقرا منهم مقر 
للطالب���ات ومكتب الدائ���رة الطالبية فيما نهبت 
مع���دات وأجهزة 12 مقرا كليا ومقرين لالقتحام 

والتفتيش.
فيم���ا يقدر املس���اكن الطالبي���ة التي تعرضت 
لالقتح���ام والنهب أكثر من 7 منها س���كن طالب 
أبناء الضالع لعدد 170 طالبا وسكن طالب أبناء 
حضرموت واجلوف وعم���ران وما تزال بعضها 
حتت س���يطرة املليشيات والتي مت حتويلها إلى 
ثكنات عس���كرية وس���جون ملعارضيهم في الرأي 

فيما يعاني الطالب من مأوى يقيهم البرد. 

االعت���داءات  م���ن  نصي���ب  وللجامع���ات 
واالقتحام���ات املتك���ررة وعل���ى رأس���هم جامع���ة 
العل���وم التي تعرضت لالقتح���ام وطرد الدكاترة 
والط���الب وك���ذا جامعة صنعاء حي���ث مت إغالق 
مكات���ب االحت���اد بأمر م���ن رئي���س اجلامعة بعد 
أن مت اقتحامه���ا م���ن قب���ل املليش���يات املس���لحة 
وإيق���اف الدعم املخص���ص لالحتاد ونش���اطاته 

الطالبية التي يقيمها. 
كم���ا حمل البي���ان الصادر عن دائ���رة الطالب 
اليمن���ي لإلص���الح جماع���ة احلوث���ي  للتجم���ع 

املس���لحة املس���ئولية عن س���المة أفراد وحراسة 
مقراته. 

وأدان البيان وبش���ده جرمية اغتيال الدكتور 
عبد امللك املتوكل من قبل مسلحني مجهولني في 
العاصمة صنعاء واعتبر اس���تهدافه اس���تهدافا 

حللم الوطن. 
وطالب البيان أجهزة الدولة بالقيام بواجبها 
االنته���اكات  ه���ذه  وإيق���اف  األم���ن  حف���ظ  ف���ي 
والعمليات التعسفية والالقانونيه بحق األفراد 

واملنشآت العامة واخلاصة. 
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 مشوف

أحمد عثمان
ahmedothman6@gmail.com

جاء تش������كيل احلكوم������ة مؤخرا 
كبارق������ة أمل عل������ى إمكانية خروج 
اليم������ن م������ن حاف������ة الهاوي������ة التي 

وضعت فيها عمدا من أكثر من
طرف ....اإلطراف التي ساهمت 
في وضع رقبة اليمن حتت السيف 
ليس������ت واحدة بل متعددة بعضها 
صديقه وتقول بأنها كانت حريصة 
على س������امتها داخلي������ة وخارجية 
...إل������ى بع������ض م������ن الذي������ن مثلوا 
)حاميه������ا حراميه������ا( ب������كل لل������ؤم 
التي  )احلي������اد(  ...س������تظل قضية 
أعلن������ت م������ن قي������ادة وزارة الدفاع 
لغزا محيرا فقد كانت البوابة التي 
أسقطت العاصمة واجليش ويشعر 
الش������ارع اليمني جتاهه������ا مبرارة 

كخنجر غرس في ظهر اليمن.
بالتأكيد األم������ور متداخلة لكنها 
ستتضح يوما و املهم أن نعرف بان 
هذا الطرف هو املسئول األول عما 
جرى ول������و كان اجليش لم ميارس 
عملي������ة )احلي������اد( وعاصمة باده 
تقتح������م ملا متكن أح������د من دخولها 
مهم������ا حتالف������وا وتعان������وا .... لقد 
كانت )فيش( مفتوح في يوم أسود، 

ومازالت تداعياتها إلى اليوم ....
م������ا عاقة هذا الكام بتش������كيل 
احلكوم������ة ؟ العاقة بب������روز وجوه 
جدي������دة أبرزها ف������ي وزارة الدفاع 
مب������ا يعكس جدي������ة في اس������تعادة 
دور اجلي������ش وإع������ادة اعتباره ....
ألن القضية األمنية وغياب اجليش 
هي األساس وما لم حتضر الدولة 
بقوة في الشارع  تزيل كل مظاهر 
املليش������يات فان احلكومة س������تكون 
أش������به بزه������ور اصطناعية وصور 
فوتغرافية معلقة على رف مرجتف.

ق������ادرة على  الدول������ة   مازال������ت 
احلض������ور مع كل ما ج������رى، فقط 
عليها أن تخرج من دائرة )احلياد( 
املش������ئوم فال������دول تأتي ملمارس������ة 
الدفاع عن األوطان وليس احلياد؟؟ 
املصطلح الذي لم يسبق أن برز على 
هذا النحو إال في بادنا، والواجب 
هو أن تقوموا مبراجعة ومحاس������بة 
ج������ادة حت������ى ال يتك������رر املوق������ف، 
حينها سنرى احلكومة التي جاءت 
اقرب  تشكياتها من ش������خصيات 
إلى الكفاءة ولديها رصيد، وحتمل 
ف������ي تاريخها هما وطني������ا معروفا، 
الشعب  وراءها  وس������يقف  ستنجح 
اليمني الذي لم يخذله أحد كخذالن 
الذي  املش������ئوم  احلي������اد  أصحاب 
يجب جت������اوزه متاما واالحتراز منه 

كخنجر غدر مسموم.

احلكومة اجلديدة 
وجتاوز احلياد 

املشئوم

 المحرر السياسي
أخيرا ُش������كلت حكومة الكف������اءات التي كانت 
القوى السياسي قد اتفقت على تفويض الرئيس 
ه������ادي ورئيس الوزراء بتش������كيلها وفق املعايير 
التي نص عليها اتفاق الس������لم والشراكة املوقع 
في سبتمبر املاضي، وبحسب التفويض املمنوح 
للرئيس ال يحق ألح������د االعتراض أو الطعن في 
قرار تش������كيل احلكومة وعل������ى اجلميع احترام 
تعهداته������م وع������دم البحث عن الذرائ������ع الواهية 

للتملص من التزاماتهم.
مير الوطن مبنعطفات تاريخية ويواجه حتديات 
صعب������ة تهدد أمنه وس������امته ووحدت������ه الوطنية 
ونس������يجه االجتماعي، وعلى القوى السياس������ية 
استش������عار مس������ئوليتها الوطني������ة جت������اه بلدها 
والتقاط اللحظة التاريخية السانحة النتشاله من 
واقعه األليم والعبور به إلى بر األمان. عليها ترك 
املناكفات واملصالح الضيقة وأن تبرهن عن مدى 
حبها لوطنها وإخاصها لش������عبها واستعدادها 
للتضحية من أجلهما مهم������ا كانت التضحيات، 
فليس ثمة خسارة بعد خسارة الوطن وال معنى 

للحياة وال قيمة لها فيما الشعب يبحث عن حريته 
وكرامته ويئن حتت وطأة القهر واالستبداد.

ل������ن يكون في مصلحة اليمني������ن وفي املقدمة 
منه������م األحزاب والقوى السياس������ية بق������اء البلد 
في حالة فراغ سياس������ي يسوده وضع الادولة 
والااستقرار، فغياب الدولة يعني بداهة انحسار 
العملية السياسية لصالح أدوات العنف وسيادة 
منط������ق القوة والغلبة على لغ������ة العقل والتفاهم، 
وفي أجواء كهذه أّنى للسام أن ينبت ولألمن أن 
يشاع وللسياس������ة ان تؤدي وظيفتها في تخليق 
مجتمع مدني؟! إذ سيحل فكر املليشيا املتطرف 
محل العملية السياس������ية التش������اركية، وسيحل 
اإلقصاء محل الشراكة، واإلرهاب محل السام 

واألمن.
في جتاربه ومش������اركاته السياس������ية العديدة 
حرص اإلص������اح- وال يزال- عل������ى إعاء قيم 
التعايش والتوافق والش������راكة وتأسيس أرضية 
مش������تركة للعمل مع اآلخر وبذل كل ما من شأنه 
إجناح العملية السياس������ية التوافقية وبناء الدولة 
احلديثة مب������ا يجن������ب البلد االن������زالق للفوضى 
واالجن������راف نحو العنف واالحتراب، إذ ال ميكن 

تخّيل بناء الدول������ة وتطوير جتربتها الدميقراطية 
وحتسن معيش������ة الناس وحل قضاياهم مبعزل 
عن العملية السياس������ية التشاركية التي ال تعني 
بالض������رورة احملاصصة بقدر م������ا تعني الرؤية 
املشتركة والهّم اجلمعي الناظم لتطلعاتنا جميعا 

نحو أفق واسع وغد أفضل.
عل������ى القوى املعرقلة التي تفك������ر بعقلية الفيد 
واالس������تحواذ وتس������عى لتعطيل عم������ل احلكومة 
وش������ل حركته������ا أن تكون أكث������ر عقانية وتنظر 
ولو ملرة واحدة ملصالح الش������عب فتتجاوز عقدة 
احملاصص������ة وتترفع عن طلب املغامن وتقاس������م 
الوط������ن، فالوطن في مثل هذه الظروف العصيبة 
بحاجة ماسة إلى خارطة طريقة إلجراء مصاحلة 
وطنية ش������املة ال إلى خط������ة )ب( ومرحلة )ج(، 
بحاج������ة ملن يأخ������ذ بيده ويضّم������د جراحه ال ملن 
يض������ع العراقيل في طريقه، فهو ال يحتمل مزيدا 
من االنقسامات واخلافات التي ينبغي وضعها 
جانبا كي ميكنه اخلروج من عنق الزجاجة ويبدأ 
مسيرة النهوض واإلعمار وطّي صفحة املاضي.

> »اإلصاح نت«

مسئولية إجناح احلكومة 

أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية االثنني املاضي، عن فرض 
عقوبات على الرئيس الس���ابق علي عبدالله صالح وقياديني 
اثنني م���ن »أنصار الله« هما عبدالله يحيى احلكيم )أبوعلي 
احلاك���م(، وعبداخلال���ق احلوث���ي )أبويونس(، ش���قيق زعيم 
اجلماع���ة عبداملل���ك احلوثي، التهامهم باملش���اركة في اعمال 
هددت بش���كل مباشر وغير مباشر السلم واألمن واالستقرار 
في اليمن«، موضحة بانها استندت في اتخاذ هذه العقوبات 

.E.O(13611( رقم إي أو )إلى األمر التنفيذي )الرئاسي
وكان الرئي���س األمريكي باراك أوبام���ا وقع في ال� 16 من 
ماي���و 2012م أمرا تنفيذيا يخول ف���رض عقوبات على أفراد 
وكيانات يهددون الس���لم واألمن واالس���تقرار ف���ي اليمن عن 

طريق عرقلة عملية االنتقال السياسي.
باتخ���اذ  املتح���دة  للوالي���ات  التنفي���ذي  األم���ر  ويس���مح 
إجراءات بحق االش���خاص الذين يس���عون لتقويض التحول 
اجلاري في اليمن ورغبة أبناء الشعب اليمني في التغيير. 

وقال���ت وزارة اخلزانة األمريكية في بيان أصدرته االثنني 
املاض���ي  إنه���ا »اتخذت الس���لطات هذه اخلط���وة تزامًنا مع 
إجراءات األمم املتحدة التي أجمع عليها كافة أعضاء مجلس 
األمن الدولي في الس���ابع من ش���هر نوفمبر 2014م، الرامية 
إلى فرض عقوبات على الثالثة األشخاص املشار إليهم أنًفا، 

استنادا إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 2140«.
وتابع البيان »اس���تخدم املذكورين أعمال العنف ووسائل 
أخرى، قوضت وعرقلت مس���ار املرحلة اإلنتقالية السياسية 
ف���ي اليم���ن، باإلضافة إلى عرقل���ة تنفيذ اإلنتقال السياس���ي 
عل���ى ضوء االتف���اق املبرم في 23 نوفمبر 2011م – املعروف 
باملب���ادرة اخلليجي���ة– الت���ي نصت عل���ى اإلنتقال الس���لمي 

للسطلة في اليمن«.
والت���ي  أع���اله  املذك���ورة  اإلج���راءات   « قائل���ة  وتابع���ت 
تس���تهدف على وجه التحديد االفراد الثالثة الذين مارس���وا 
اعمال العنف او دعموا اعمال العنف واس���تخدام الوس���ائل 
العس���كرية لتحقيق االهداف السياس���ية، تؤكد على االلتزام 
اجل���اد والثاب���ت للواليات املتح���دة في دعم الش���عب اليمني 
الطامح إلى إجناح املرحلة اإلنتقالية السياسية، على الرغم 

من االنتكاسات األخيرة«.
وعل���ى صعي���د متصل قال وكي���ل وزارة اخلزانة لش���ؤون 
االس���تخبارات املالي���ة ومكافح���ة اإلرهاب ديفي���د اي كوهنينّ 
ف���ي البيان : » إن حكومة الواليات املتحدة واملجتمع الدولي 
يدعمون اجلمهورية اليمنية بشكل كامل، خاصة وهي تعمل 
م���ن أج���ل تطبيق أجن���دة اإلصالحات اإلقتصادي���ة والولوج 
إل���ى احلوكم���ة الفعال���ة واحلك���م الرش���يد وتأمني مس���تقبل 
جامع ميثل اجلميع«. واضاف: »سوف نحاسب كل من يهدد 
اس���تقرار اليمن ويهدد مس���اعي املواطنني اليمنيني الهادفة 

إلى حتقيق اإلنتقال السياسي السلمي«.
وأوضح البيان أن األمر التنفيذي E.O 13611 املوقع في 
16 مايو 2012م، خول وزير اخلزانة األمريكية بالتشاور مع 
وزير اخلارجية لف���رض عقوبات على أولئك الذين انخرطوا 
في االعمال واألنش���طة التي تهدد إس���تقرار والسالم واألمن 
في اليمن؛ س���واء كانوا قيادات سياس���ية او عس���كرية متثل 
أي ط���رف او جه���ة انخرطت ف���ي االعمال املش���ار إليها أنًفا؛ 
او م���ن قدم���وا الدع���م امل���ادي واملال���ي او م���ن قام���وا برعاية 
الدع���م الفني التكنولوجي او توفير اخلدمات او املواد لدعم 
االنش���طة املذكورة أعاله؛ او الدعم عبر املؤسس���ات الواقعة 
حتت س���يطرة وتصرف املعرقلني او ضد أولئك الذين قاموا 
بإعم���ال بالوكال���ة او بالنياب���ة ع���ن ش���خص تق���ع ممتلكاته 
واصوله حتت بند احلظر مبوجب القرار التنفيذي 13611.

وأش���ار إلى أن اإلج���راءات التي اتخذته���ا وزارة اخلزانة 

األمريكي���ة ه���ي أول ق���رار باتخ���اذ عقوب���ات مبوج���ب األم���ر 
التنفيذي 13611.

ومض���ى البي���ان قائال :« وبن���اءًا عليه، وعم���اًل بإجراءات 
وق���رار اليوم، فأن كل األصول التابعة لألش���خاص الواقعني 
حت���ت ق���رار العقوب���ات داخ���ل الوالي���ات املتح���دة او حت���ت 
إدارة ووصاي���ة املواطنني االمريكي���ني قد جمدت ومينع على 
املواطنني األمريكيني من االنخراط في املعامالت او التعامل 

مع املذكورين«.
بيانه���ا  ف���ي  األمريكي���ة  اخلزان���ة  وزارة  واس���تعرضت 

احليثيات التي استندت عليها في فرض هذه العقوبات .
وقال���ت :« إن الرئيس الس���ابق علي عبدالل���ه صالح الذي 
تنح���ى م���ن منصب���ه كرئي���س للجمهوري���ة اليمني���ة مبوجب 
االتف���اق املبرم واملوقع في 23 نوفمبر 2011م، برعاية ودعم 
دول مجل���س التع���اون اخلليجي، أصب���ح وابتداًء من خريف 
عام 2012م، أحد أبرز املؤيدين الداعمني ألعمال العنف التي 

بعون احلركة احلوثية«. نفذها او تبناها اشخاص يتنّ
واس���تطردت قائلة :« أما في اآلونة األخيرة، واعتبارًا من 
ش���هر س���بتمبر املنص���رم )2014م(، فان صالح ق���ام بزعزعة 
اس���تقرار اليم���ن عب���ر االس���تعانة باخري���ن ُبغي���ة تقوي���ض 
احلكوم���ة املركزي���ة وزعزع���ة اإلس���تقرار بش���كل كاف���ي يهدد 

بالقيام بانقالب«.
ولفتت إلى أن تقرير فريق اخلبراء التابع للجنة العقوبات 
املشكلة من مجلس األمن، ذكر انه في شهر سبتمبر 2014م، 
اشار املتحدثني )الذين حاورهم فريق اخلبراء( إلى اتهامات 
ح���ول دع���م صال���ح ألعم���ال العن���ف الت���ي يق���وم به���ا بعض 
اليمني���ني عب���ر توفي���ر الدعم املال���ي والسياس���ي، باإلضافة 
إلى ضمان قيام أخرين بأنش���طة تزعزع استقرار اليمن عبر 

وسائل وطرق متعددة«.
وأردف���ت قائل���ة :«ان االش���تباكات التي وقع���ت في جنوب 
اليمن خالل شهر فبراير 2013م، كانت نتيجة جلهود كل من 
صالح وتنظيم قاعدة جزيرة العرب والقيادي البارز للحراك 
اإلنفصال���ي عل���ي س���الم البي���ض به���دف خلق املش���اكل قبل 
ب���دء مؤمتر احلوار الوطني الش���امل ف���ي 18 مارس 2013م 

باليمن« .
وأك���دت وزارة اخلزان���ة األمريكي���ة أن القيادي في جماعة 
احلوث���ي أبوعل���ي احلاك���م انخ���رط في اعم���ال تهدد الس���لم 

واالمن واالستقرار في اليمن«.
وقال���ت :« في يونيو 2014م، ت���ورط احلاكم في التخطيط 
لتنفيذ انقالب على الرئيس اليمني )عبدربه منصور( هادي، 
حي���ث عق���د احلاكم اجتماع���ات مع قيادات عس���كرية وأمنية 
ومش���ايخ ووجهاء القبائل وقيادات حزبية رفيعة املس���توى 
موالي���ة للرئيس الس���ابق عل���ي عبدالله صال���ح ُبغية تنظيم 
وتنسيق اجلهود للسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء«.

وأردفت قائلة :« في 29 أغسطس 2014م، اصدرت رئاسة 
مجلس األمن الدولي بياًنا رس���ميًا ادان العمليات العسكرية 
الت���ي قاده���ا احلاكم الذي اقتحم مدينة عم���ران اليمنية، كما 
اقتح���م مقر قيادة لواء عس���كري يتب���ع اجليش اليمني في 8 
يولي���و 2014م. حي���ث ق���اد احلاكم اعمال العنيف للس���يطرة 
عل���ى محافظ���ة عم���ران ف���ي يولي���و 2014م وكان ه���و القائد 
العس���كري املس���ؤول عن اتخاذ القرارات بش���أن الصراعات 

اجلارية في محافظة عمران ومنطقة همدان اليمنية«.
واتهم���ت ال���وزارة  »احلاك���م« بتواج���ده ف���ي مطلع ش���هر 
س���بتمبر 2014م،  ف���ي صنع���اء لإلش���راف عل���ى العملي���ات 
القتالي���ة، في ح���ال اندلعت املواجهات املس���لحة بالعاصمة، 
باإلضاف���ة إل���ى قيام���ة ب���دور تنظي���م العملي���ات العس���كرية 
القادرة على إسقاط احلكومة اليمنية، كما اشرف على تأمني 

وسيطرة كافة مداخل ومنافذ العاصمة صنعاء«.
»عبداخلال���ق  االمريكي���ة   اخلزان���ة  وزارة  اتهم���ت  كم���ا 
احلوثي« باالش���تراك في االعمال التي هددت الس���لم واألمن 
واالس���تقرار ف���ي اليم���ن، وف���ي نهاي���ة اكتوب���ر 2013م، ق���اد 
مجموعة من املقاتلني كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي 
للجيش اليمني، حيث شنت املجموعة هجمات مسلحة على 
مواقع في دماج ونتج عن تلك املواجهات عدد من الوفيات ».
واختتم���ت وزارة اخلزانة االمريكية بيانها قائلة :« و في 
30 اغس���طس 2014م، نس���ق عبداخلالق احلوثي جهود نقل 
االس���لحة من عمران إلى مخيم���ات االعتصام داخل صنعاء، 
وف���ي نهاية س���بتمبر 2014م، جهز املذكور ع���دد غير معلوم 
م���ن املقاتل���ني - مجهول���ي الهوي���ة - الس���تهداف والهج���وم 
على املنش���آت الدبلوماس���ية ف���ي صنعاء، وذلك ف���ور تلقيهم 

التوجيهات منه«.
وكان مجل���س األم���ن الدول���ي  قد ف���رض مس���اء اجلمعة، 
عقوب���ات على الرئيس اليمني الس���ابق علي عبد الله صالح 
واثن���ني من جماع���ة احلوث���ي ل�«تورطهم في عرقل���ة العملية 

السياسية وإذكاء حالة عدم االستقرار في اليمن«.
وقال���ت مندوب���ة ليتواني���ا الدائم���ة ل���دى األمم املتح���دة 
الس���فيرة رميون���دا مورموكايت���ي إن »مجلس األم���ن الدولي 
ق���رر فرض عقوب���ات على الرئيس���اليمني الس���ابق علي عبد 
الله صالح واثنني من جماعة احلوثيني بس���بب تورطهم في 
عرقل���ة العملي���ة السياس���ية وإذكاء حالة عدم االس���تقرار في 

اليمن«.
وقض���ى الق���رار الصادر باإلجماع بتجمي���د األموال ومنع 
السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم جلنة العقوبات، 
وهم األش���خاص املتورطون أو الداعمون لتنفيذ أعمال تهدد 
الس���لم ف���ي اليم���ن وأمن���ه واس���تقراره، مب���ا في ذل���ك عرقلة 
اس���تكمال نقل الس���لطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات 
مؤمت���ر احلوار، عبر أعمال عن���ف وهجمات على بنى حتتية 
رئيس���ة أو أعمال إرهابية، والتخطي���ط وإدارة أعمال تنتهك 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه.
وطلب البيان، الذي أصدرته جلنة العقوبات يوم اجلمعة، 
واطلع���ت علي���ه األناض���ول، إب���الغ جمي���ع ال���دول األعض���اء 
باملجلس بإدراج أس���ماء الرئيس اليمني السابق والزعيمني 

االثنني في جماعة احلوثي على قائمة العقوبات.

عقوبات دولية وأمريكية على »صالح« واثنني من قيادات  جماعة احلوثي
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ومن ال يقتنع بهذه اجلرمية الكبرى وال يفهمها فهو 
ال يفهم ما معن������ى تفويض رئيس اجلمهورية ورئيس 
الوزراء بتش������كيل الوزارة ثم االعتراض بعد ذلك! أو 
لن يفهم أن امرأة تلبس حجابا على رأس������ها ثم يقال 
إنها ليس������ت إصالحية غصبا عنه������ا.. ولن يفهم أن 
رج������ال لديه حلية ليس إصالحيا إس������الميا ولو كان 
شيوعيا مثل فيدل كاسترو أو نصرانيا متعصبا مثل 

بابا األقباط املصريني!

الداعم.. واملدعوم!
التداعيات املأساوية لوجود تسعة إصالحيني في 
احلكوم������ة اجلدي������دة وصلت إلى درج������ة مرعبة تنذر 
بتفكك حزب املؤمتر أفقيا ورأسيا، وبدأ ذلك  بإقدام 
ح������زب املؤمتر على إقالة رئي������س اجلمهورية عبدربه 
هادي من منصبه نائبا لرئي������س املؤمتر وأمينا عاما 
ألنه ارتك������ب احملظور الذي يصل إل������ى درجة الكفر 
والعي������اذ بالل������ه.. أو كما عبر عنه الناطق الرس������مي 

للمؤمتر أن اإلقالة كانت نتيجة لدعمه.. اإلخوان!
  إذا ل������م يك������ن قصد املؤمتر بكلم������ة )الدعم( ذلك 
املعنى املتداول في البالد وخاصة في صنعاء )دعم.. 
يدعم.. أي دهس بالس������يارة مثال  فاملدعوم مقتول أو 
مصاب!( فإن اتهام املؤمتر للرئيس هادي بأنه انحاز 
لإلص������الح ودعمه ال يحتاج األمر لذكاء وال ش������هادة 
ابتدائية أو ش������هادة يقرأ ويكت������ب حتى نعرف كيف 
اكتشف املؤمتريون أن الرئيس هادي يدعم اإلصالح 
وينح������از لهم.. فيمك������ن مثال مالحظ������ة كيف حصل 
اإلص������الح على دعم غير معهود أثن������اء احلرب التي 
ش������نتها الدولة ضد املؤمتر )!( في سبتمبر املاضي؛ 
حتى لم يبق مقر مؤمتري )!( وال مؤسسة مدنية تابعة 
لهم أو متهمة بذلك إال وتعرضت لالقتحام والتشليح 
جزئيا أو كليا والدولة )مهلنيش!(.. وحدثوا وال حرج 
عن منازل قيادات املؤمتر )!( التي لم تكن كثير منها 
تعرف القات والبردقان فصارت مقايل واستراحات 
ش������عبية لكل أصناف املكيفات )احلالل.. لألمانة!(.. 
وكل ذل������ك ح������دث والدع������م موجه لإلص������الح فقط.. 
واملؤمتر مس������كني يعاني األمري������ن، وينظر أعضاؤه 
بحس������رة إلى مقرات اإلصالح ومنازل رموزه سليمة 
آمن������ة.. وأوالدهم وعائالتهم يتلقون الدعم الرس������مي 

ليال ونهارا حتى )بغروا( منه!
فهل بعد ذلك يأتي من ينكر أن هادي دعم اإلصالح 
على حس������اب املؤمتر املنهوب احملتل، واستحق بذلك 

الفصل من.. حزبه؟

الوزراء اإلصالحيون.. السريون!
وحسما للجدل واملراء، ولكيال يتهم أبرياء بأنهم – 
حواليهم ال عليهم- إصالحيون إسالميون.. ومن باب 
سد الذرائع ودفع املفاس������د.. لكل ذلك فمن الواجب 
أن نس������هم في كش������ف حقيقة الوزراء اإلصالحيني 
اإلخوانيني احلقيقيني باالس������م ؛وهم باملناسبة أكثر 
بكثير من تسعة أعضاء بل هم غالبية احلكومة؛ ولكي 
يكون كل ش������يء على الطاولة ودون مغالطة فالبلد لم 
تع������د حتتمل مناورات اإلصالح وس������يطرته على كل 

شيء بينما اآلخرون عاطلون عن العمل:
يج������ب أن نعت������رف أوال أنه من س������وء ظن التجمع 
اليمني لإلصالح بالساس������ة واإلعالميني املؤمتريني 
أن������ه أهمل س������نة األخذ بأس������باب احل������ذر.. قاعدة: 
احلكومة.. خدعة، وس������قط في حف������رة الغرور وعدم 

تقدير ذكاء اآلخرين، فلم يحسن إخفاء هوية أعضائه 
)غير أولئك املعروفني( الذين مت اختيارهم وزراء في 
احلكومة اجلديدة.. حتى أن املرء ليتساءل: أين ذهب 
ذكاء اإلصالحي������ني ودهاؤهم املع������روف عنهم حتى 
ص������ار بإمكان أي سياس������ي أو إعالم������ي مبتدئ في 
عالم السياس������ة واإلعالم أن يكتش������ف هوية الوزراء 
اإلصالحيني بهذه الس������هولة املفرط������ة ودون احلاجة 

لعوبلي رداع!
التقصي������ر اإلصالح������ي الفادح ال������ذي حدث في 
طريق������ة إخفاء وزرائه������م )املش������فرين( ملحوظ مثال 
في اختيار األخ/ حس������ن زيد وزي������را، وهو القيادي 
اإلخواني الش������هير واملنظر املعروف للتيار األصولي 
املتط������رف في العالم واليمن خاص������ة، والذي يقضي 
أيام������ه مدافعا عنهم دون كلل.. وعليه فأليس من حق 
الغيورين عل������ى حيادية احلكومة أن يتس������اءلوا: ألم 
يجد اإلصالح وزيرا س������ريا يدس������ه في احلكومة إال 

اإلخواني العتيد/ حسن زيد؟
خذوا أيضا: القيادي اإلخواني املخضرم د.محمد 
املخالف������ي عضو القيادة العاملية لإلخوان املس������ؤول 
عن نش������ر ثقافة الش������ريعة اإلس������المية ومتكينها في 
الدس������اتير والقوانني.. الذي قض������ى كل حياته وهو 
يتش������رب فكر اإلخوان، ويعمل للتمكني لهم والتبشير 
مبشروعهم السياسي في كل مكان! فمثل هذا الرمز 
اإلخواني الشهير كيف ظن اإلصالح أنه ميكن إخفاء 

هويته على البلداء ناهيكم عن األذكياء؟
هناك أيضا اجلهادي������ة اإلخوانية املتطرفة/ أروى 
عثم������ان املعروفة لدى القاص������ي والداني بإخوانيتها 
وحماستها الشديدة ألفكار س������يد قطب وعبداملجيد 
الزنداني وعارف الصبري، وتتولى رئاس������ة املنظمة 
اإلس������المية العاملية لنش������ر ثقافة النقاب.. ومع ذلك 
فاإلصالح رش������حها لتكون وزيرة الثقافة بكل ما لها 
م������ن أهمية قصوى في تش������كيل العق������ل اليمني دون 

خوف من اكتشاف هويتها!
اإلعالمي������ني  بعوبلي������ة  اإلصالح������ي  االس������تهتار 
والسياسيني املشار إليهم وصلت إلى درجة مرعبة؛ 
عندم������ا دس������وا بني املرش������حني الس������ريني )أو هكذا 
يفترض( بقيادي إصالحي شهير هو )خالد باجنيد( 
ليكون وزيرا للعدل.. رغم تاريخه املعروف في العمل 

ف������ي أعل������ى املراكز القانوني������ة في الدول������ة التي كان 
يحكمه������ا اإلصالح في جنوب الوط������ن قبل الوحدة.. 
وللعل������م؛ فباجنيد كان يعمل مدعي������ا عاما جلمهورية 
اليم������ن اإلصالحية اإلس������المية أي: محتس������با عاما 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ على نفس طريقة 
هيئ������ات األمر باملعروف والنهي عن املنكر الش������هيرة 
في الس������عودية! وتخيلوا ضربة املعل������م التي حققها 
اإلصالح )لوال عبقرية من كش������فها!( أن خطط لتولية 
رمز االحتس������اب الوهابي وزيرا للعدل على مستوى 
اجلمهورية؛ بعد أن فش������لت كل مخططاته الس������ابقة 
في مجرد تشكيل.. هيئة لألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر على املستوى احمللي!

 إصالحيون.. والله أعلم!
   وللعل������م فقط؛ فخالد بحاح رئيس الوزراء أيضا 
إخواني عريق، وأكد بعض اإلعالميني أنه بعد أن بدأ 
مؤمتره الصحفي األول بالبسملة متتم بشفتيه بآية: 
] إن أريد إال اإلصالح  ما استطعت..[ وهو يظن أن 
الذين أمامه من أه������ل الكتاب ال يفهمون في القرآن! 
ولكيال نغرق في متاهة املخطط اإلصالحي الس������ري 
للهيمن������ة على احلكوم������ة اجلديدة؛ فه������ذه معلومات 
س������ريعة عن هؤالء ال������وزراء اإلصالحيني اإلخوانيني 
في حكومة بحاح الذي������ن خدعوا اجلميع، وتظاهروا 
بأنهم مستقلون أو ذو انتماءات أخرى حتى كشفتهم 

جماعة.. العم وحيد:
- عزالدي������ن األصبحي )وزير حقوق اإلنس������ان(: 
إسالمي إخواني منذ صباه، له نشاط عاملي معروف، 
ونظرا لس������فرياته الكثيرة فه������و يعد همزة وصل بني 

التنظيمات اإلخوانية في جميع أرجاء األرض!
- فري������د مجور )وزير الزراعة(: القيادي اإلخواني 
الش������هير، متخصص في االقتصاد اإلسالمي: باب 
مكافح������ة اجلراد بوصف������ه إح������دى امليتتني احلالل 

أكلهما!
- عزي هبة الله شرمي )وزير املياه والبيئة(: أشهر 
من نار على علم في تهامة بأنه إخواني أصولي، من 
أسرة إخوانية معروفة، ذرع تهامة حتت حر الشمس 

احلارقة تأييدا لإلخوان واإلصالح.
- أحم������د الكحالني: إخواني مع������روف من أخطر 

املتطرف������ني اإلصالحيني وأبرعهم ف������ي التخفي حتى 
أنه اس������تطاع أن يكون من أقرب الناس إلى الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح الذي لن يكتشف حقيقته 

حتى حلظة قراءة هذا املقال!
- محم������ود الصبيح������ي )وزي������ر الدف������اع(: أح������د 
القادة العس������كريني في تنظيم اإلصالح العس������كري 
من������ذ الس������بعينيات.. درس في أكادميي������ات االحتاد 
السوفيتي اإلس������المي.. وتولى مناصب قيادية مهمة 
ف������ي وزارة الدفاع  في الدولة اإلس������المية التي كان 

يحكمها اإلصالح في جنوب الوطن قبل الوحدة!
- جالل الرويش������ان )وزي������ر الداخلية(: إصالحي 
متط������رف وخطي������ر ج������دا إل������ى درج������ة أن احلوثيني 
واملؤمتريني لم يعترضوا علي������ه أبدا ألنهم لم يعرفوا 

هويته بعد!
- معمر اإلرياني )وزير الس������ياحة(: قائد ش������باب 
اإلصالح احملجلني، املعروف بإخوانيته أبا عن عم.. 

وال يختلف على إصالحيته مؤمتريان وال حوثيان!
- عبد الرقيب فتح )وزير اإلدارة احمللية(: إخواني 
مخض������رم ال خالف على عالقت������ه باإلخوان من أيام 

حسن البنا!
- محمد زمام )وزير املالية(: اإلخواني املتش������دد 
ال������ذي خلف صخر الوجيه بعد أن اكتش������ف الداعم 
الذهبي أن������ه ليس إخوانيا حقيقي������ا؛ فكان احلل هو 
اإلطاح������ة به من وزارة املالية واملجيء بواحد أصولي 

ما يعرفش ريحة إال اإلخوان!
- د. محمد محمد مطه������ر )وزير التعليم العالي(: 
أب������وه  القاضي العالمة الش������هير ف������ي تعز، كان من 

مؤسسي اإلصالح.. وكفى بذلك إخوانية!
- نادية السقاف )وزيرة اإلعالم(: مسئولة القسم 

اإلجنليزي في التنظيم العاملي لإلخوان!
- ال������وزراء احملس������وبون على احل������راك اجلنوبي  
واجلنوب بصفة عامة؛ كله������م إصالحيون متطرفون 

ثبت توزيعهم للفتوى الشهيرة في احلرب األهلية.
- رأف������ت األكحل������ي )وزير الش������باب والرياضة(: 
إخوان������ي متخ������ف كان عضوا في خلي������ة الرياضي 
اإلخواني املصري الش������هير محمد أبو تريكة.. لكنه 
من ش������دة الربشة نسي أن يحلق حليته الرفيعة جدا 
فانكش������فت إخوانيته بسرعة.. وكفى الله املعترضني 

الفاوالت والبلنتيات
- محمد امليتمي )وزير التخطيط والتعاون الدولي( 
وقبول املتوكل )وزيرة الش������ؤون االجتماعية والعمل( 
وأحم������د لقم������ان )وزير اخلدم������ة املدني������ة( وعبد الله 
الصائدي )وزير اخلارجية(.. ش������خصيات إخوانية 

شهيرة ال ينكر أحد إخوانيتها!
وأخيرا.. ولتطمني الرأي العام احمللي والدولي فكل 
هذه احلقائق ال تعني أن احلكومة كلها إصالحيون؛ 
فهناك ثالثة علمانيون شيوعيون مؤمتريون حوثيون.. 
وصحيح أنهم قليلون ولك������ن مت وضعهم لذر الرماد 
على العي������ون، وهم: د. محمد الس������عدي، وعبد الله 

األكوع، وعبد الرزاق األشول!
مصيبة حقيقية: ما صدق الش������عب أنه تخلص من 
حكومة باس������ندوة اإلخوانية: )أبو 17 وزير مؤمتريا 
وثالث������ة اش������تراكيني، وواحد ناص������ري، وثان حزب 
احلق، وثالث بعث سوري، ورابع التجمع الوحدوي، 
وآخر احت������اد قوى ش������عبية( حتى ج������اءوا بحكومة 

إصالحية ذات أغلبية كاسحة!
والله املستعان.. وحّمى على ثورة 21 سبتمبر!

وحي الكشكول

الله املستعان: حكومة إصالحية جديدة؟
ناصــــر يحـــيى

الغلطة الكبرى في تش��كيل الحكومة الجديدة برئاسة م. خالد 
بحاح؛ التي اكتشفها إعالميون مؤتمريون؛ هي وجود تسعة وزراء 
إصالحيين )إخوان مسلمون( في تشكيلتها، وهي جريمة متفق 
عليه��ا في جميع المذاهب السياس��ية واألديان وفي مقدمتهم 
قادة الصهاينة بزعامة بنيامين نتنياهو في فلسطين المحتلة، 

وهؤالء األخيرون هم أول وأس��رع من سيؤيد هذه التهمة، ولن 
يكون غريبا أن يتصلوا بالرافضين للغلطة البحاحية ويطلبون 
منه��م التعاون والتحالف لتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة 
الغلط��ة؛ فيكفي ما ح��دث في غزة بس��ب اإلصالحيين اإلخوان 

المعروفين عالميا باسم.. حماس!



الدكت������ور نبيل الش������رجبي – دكتور األزمات 
الدولي������ة بجامعة احلديدة – اعتب������ر أداء اليمن 
الدستورية بهذا العدد الكبير شكل خطوة أولية 
لنج������اح حكومة بحاج ولكن ف������ي نفس الوقت ال 
يعن������ي أداء اليمني لهذا الع������دد أن احلكومة في 
مأم������ن ولكن على ما يبدو أن هناك أطراف لديها 
أجندة اختلفت متاما عن األجندة الس������ابقة فال 
تكتفي بعرقلة تش������كيل احلكومة أو رمبا بابتزاز 
األط������راف السياس������ية األخرى ولك������ن يدبوا أن 
األط������راف املتحالفة في الفترة األخيرة قد قررت 

إسقاط النظام السياسي بأكمله. 
وأضاف دكتور األزمات الدولية:احد األطراف 

املتحالفة قد ينتقد رئاسة اجلمهورية ويحاول فقد 
ش������رعيتها وهو في األساس فاقد الشرعية وطرف 
أخر رمبا يحاول إيهام املجتمع اليمني أن احلكومة 
فاسدة وغير صاحلة ومن ثم يجب إسقاط احلكومة 
وكل هذا يعطي لنا مؤش������ر أن على هذه األطراف 
التي تريد إسقاط النظام تسعى من خالل أعمالها 
إلى أن جتعلنا ندخل في دائرة الفراغ السياس������ي 
الكام������ل حتى نكون رهينة للجهات التي تقوم بهذا 

الفراغ. 

ملفات معقدة
وأعتبر الش������رجبي في تصري������ح ل�)الصحوة(: 
أن احلكوم������ة اليمنية اجلدي������دة تواجه وتعاني من 
الكثير املش������كالت وأول هذه املش������كالت هو امللف 
األمني وامللف االقتصادي وهذا امللف قد ال تتمكن 
هذه احلكومة من عمل أي ش������يء للتغلب على هذا 
امللفني وخاصة إذا لم تلق������ى هذه احلكومة الدعم 
الكام������ل والكبير والق������وي والالمتناه������ي من كل 
األط������راف، إضافة إلى ملف القضية اجلنوبية هي 
احد امللفات الذي ظهر في الفترة األخيرة وإذا لم 
تتمك������ن احلكومة خالل األي������ام القليلة القادمة من 
عمل ش������يء ماء وجدي يلمس من خالله اجلنوبيني 
نوع من التغيير فهو ملف س������يضاف إلى امللفات 

األخرى.
ورأى الش������رجبي أن: اخلب������رات التي ميتلكها 
اغلب أعض������اء الوزراء الذين مت تعيني هي خبرات 
قليل������ة وقليلة جدا األمر ما ق������د يعني أن احلكومة 
مه������ددة من داخلها بعدم توف������ر اخلبرات املطلوبة 
والكافي������ة م������ن قب������ل أعضاءها وخاص������ة أن هذه 
الفترة يتطلب وجود خبرات غير عادية للتعامل مع 

املشكالت املعقدة والكثيرة واملترابطة. 

قناعة األحزاب
وحول واجب اجلميع جتاه احلكومة اجلديدة قال 
الش������رجبي: لدى اجلميع قناعة أنه عندما فوضت 

األحزاب السياس������ية بكاملها رئي������س اجلمهورية 
رئي������س الوزراء املكل������ف بتش������كيل احلكومة دون 
اعتراض أن اجلميع وصل إلى حلظة اقتناع كامل 
بض������رورة قيام احلكومة حت������ى نتغلب على الكثير 
من املش������كالت الت������ي نواجهها لكن هذا الش������يء 
تراج������ع بعض املطالب التي س������معناها في الفترة 
األخي������رة، وكنا نريد ان يكون ه������ذا اإلعالن الذي 
مت من قبل القوى السياسية خالل الفترة السابقة 
أن يك������ون مترجما عل������ى أرض الواقع مبعنى أن 
نعطى احلكومة كل التش������جيع ونكون في مستوى 
املس������ئولية في إعطاء هذه احلكومة الدفعة القوية 
والكبيرة لتحقيق النجاحات التي قد تنعكس علينا 

نحن بشكل واضح.. 

تلكؤ حوثي عفاشي
م������ن جانب������ه اعتبر احمللل السياس������ي ياس������ني 
التميمي تش������كيلة حكومة الكف������اءات اجلديدة أنها 
واحدة من أفضل احلكومات التي ميكن أن يفرزها 
وضع مأزوم ومتوتر؛ وفي ظل التسميم املتواصل 
ملناخ الش������راكة من قب������ل حلف تعطيل التس������وية 

السياسية٠
وأضاف التميم������ي في تصري������ح ل�)الصحوة(: 
هن������اك تلكك من قبل احلوثي������ني وجناح عفاش في 
املؤمتر الذي������ن أرادوا أن تأتي احلكومة خالية من 
أي متثيل لقوى سياس������ية أساسية كانوا يعتقدون 

ان انقالب ٢١ سبتمبر الفاشل قد أطاح بها.

جناح احلكومة
وأشار التميمي:هناك حالة من عدم التمييز من 
قبل حلف التعطيل هذا، بني ما يصفونه »ثورة« وبني 
اتفاق السلم والشراكة، ال ميكن لهؤالء االستمرار 
ف������ي التعامل من منطلق الش������عور باالنتصار على 
بقية الش������ركاء السياس������يني والهيمنة على املشهد 

السياسي، هذا يتنافى مع اتفاق الشراكة.
وأض������اف: أعتقد أنه لم يع������د لدى هؤالء فرصة 
كما في السابق لتعطيل العملية السياسية وإحراز 

املكاسب عبر السالح واملليش������يات، مؤكدًا أن 
هن������اك عقوب������ات فرضت وس������وف تفرض على 

املعرقلني.
وح������ول املطلوب من اجلمي������ع جتاه احلكومة 
قال التميمي أن املطل������وب اليوم ليس الفوضى 
والتصعي������د الث������وري ذي الصبغ������ة اجلهوي������ة 
واملذهبية الواحدة، وإمنا الشراكة التي حتتاجها 
البالد والدعم الذي حتتاجه احلكومة لكي تنجح 
في استعادة الدولة وتتمكن من فرض القانون.

ترحيب دولي
األم������ني العام ل������أمم املتحدة ب������ان كي مون 
رحب بإعالن تش������كيل احلكومة اجلديدة واعتبرها 
خطوة إيجابية نحو االستقرار السياسي والسالم 
في البالد، خاصة خالل هذه املرحلة احلساس������ة 
واملضطربة التي يشهدها اليمن. . مذكرا األحزاب 
������لم  الِسّ بااللتزام������ات السياس������ية مبوجب اتفاق 

والشراكة.
كما اعتبر وزير اخلارجية األمريكي جون كيري 
جن������اح احلكومة ف������ي مهامها سيس������هم في دفع 
املجتمع الدولي لدعم اليمن اقتصاديا ليتمكن من 

جتاوز حتديات التي يواجهها.
وجدد كيري خالل اتص������ال هاتفي مع الرئيس 
عب������د رب������ه منصور ه������ادي االثن������ني املاضي دعم 
الوالي������ات املتحدة للحكومة واخلطوات الرئيس في 
تنفيذ استحقاقات املرحلة االنتقالية املرتكزة على 

املبادرة اخلليجية والياتها التنفيذية .
املبع������وث األممي رحب بإعالن حكومة الس������لم 
والشراكة الوطنية، واعتبر في ذات الوقت تشكيل 
احلكوم������ة اجلدي������دة، خطوة مفصلي������ة نحو تنفيذ 

اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
كما رح������ب األمني العام ملجل������س التعاون لدول 
اخلليج العرب������ي الدكتور عبد اللطيف بن راش������د 
الزياني بتشكيل احلكومة اليمنية واعتبرها خطوة 
مهمة الستكمال املؤسس������ات الدستورية واملضي 
قدما بالعملية السياسية الس������لمية إلخراج اليمن 
م������ن األوضاع املضطربة والتحديات الصعبة التي 

يواجهها .
معربًا عن أمله ف������ي أن تتمكن احلكومة اليمنية 
اجلدي������دة من مواجهة كافة التحديات السياس������ية 
واألمنية واالقتصادية التي تعرقل مس������يرة اليمن 
نحو املس������تقبل األفضل ، مبا فيها بس������ط سيادة 
الدول������ة ، واحلفاظ على أمن اليمن واس������تقراره ، 

ومواصلة جهود التنمية وإعادة اإلعمار .
م������ن جانبهما رحب������ت كال من اململك������ة العربية 
السعودية ودولة اليابان بتشكيل احلكومة معتبرين 

تشكيلها 

خطوة إيجابية ومهمة نحو حتقيق ما يتطلع إليه 
الشعب اليمني من أمن واستقرار

ميني دستورية
هذا وق������د أدت احلكومة اليمنية برئاس������ة خالد 
بحاح صب������اح األحد املاضي اليمني الدس������تورية 
أم������ام الرئيس عبد ربه منصور ه������ادي بعد مرور 
يومني على إعالن تش������كيلها من 36 وزيرًا ميثلون 

مختلف القوى السياسية واملستقلة.
وضم������ت احلكومة الت������ي أعلن عنه������ا اجلمعة 
املاضي������ة 36 وزيرا، منهم وزراء من حزب املؤمتر 
الشعبي العام ومحس������وبون على جماعة احلوثي 
وآخ������رون ميثل������ون احملافظ������ات اجلنوبي������ة وأربع 
سيدات، وميثل الوزراء املنتمون ألحزاب سياسية 

ما يقرب من %40، والباقون مستقلون.
وكان الرئي������س هادي قد أص������در اجلمعة قرارا 
جمهوريا بتسمية أعضاء احلكومة، ولكن اإلعالن 
صدر وس������ط أزمة سياس������ية وأمنية خانقة تسبب 
فيها اجتياح جماعة احلوثي صنعاء في س������بتمبر 
املاضي، ثم توس������عها في محافظات بغرب البالد 

ووسطها.

مطالبات شعبية
على الصعيد الش������عبي والتمني������ات التي يتمنى 
املواط������ن اليمني م������ن هذه احلكومة ق������ال املواطن 
بش������ير احليدري – موظف بش������ركة اس������تيراد – 
»طلبي م������ن احلكومة توفير األم������ن واألمان ورفع 
املليش������ات من العاصمة وجمي������ع احملافظات . أن 
أرى الدول������ة حاضرة، ومتن������ى احليدري أن يكون 
تش������كيل احلكومة آخر فصول اقتحام احملافظات 
من قبل املليش������يات، وأن تض������ع احلكومة القادمة 
على س������لم أولوياتها بس������ط س������يطرة الدولة على 
كل األراضي اليمنية وس������حب س������الح املليشيات 
ومحاربة الفساد وحماية املصالح العامة للشعب، 
وكذل������ك االهتمام بإصالح اإلختالالت االقتصادية 
وإيجاد فرص عمل للش������باب واالهتمام باملغتربني 

وشؤونهم.
مصطفى البعداني – سائق تاكس – قال:«على 
احلكومة القادمة أن تنظر إلى هذا الش������عب بعني 
الرحمة وان تخفف عنه األعباء االقتصادية متمنيا 
أن تقوم احلكومة بتنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
في أس������رع وقت وبس������ط األمن واالس������تقرار في 
جميع احملافظات وخاصة العاصمة صنعاء، وقال 
البعداني في حديث للصحوة:«الشعب اليمني تعب 
كثيرًا وعلى اجلميع أحزاب وجماعات ومس������ئولية 

أن يتقوا الله فينا«.

alsahwa@yemen.net.ye 5تقرير الخميس 20 محـــرم 1436هـ  الموافق 13 نوفمبر 2014  - العدد )1446(

< التميمي < الشرجبي 

أعل��ن الجمع��ة الماضي��ة عن تش��كيلة 
الحكوم��ة اليمني��ة الجدي��دة وج��اء ه��ذا 
اإلعالن بعد توج��س وطول انتظار من قبل 
المواط��ن اليمني ويأتي تش��كيل الحكومة 
بعد مخاض عس��ير دام أكثر من ش��هر منذ 
توقيع اتفاق الس��لم والش��راكة مساء ال�21 
م��ن س��بتمبر الماضي، ه��ذا وقد نش��بت 
خالفات بين األطراف السياسية بشأن نسب 
التمثي��ل وحص��ة كل ط��رف في ظ��ل فراغ 
أمني وسياس��ي ما دفع الجميع إلى تفويض 
الرئيس بتشكيل حكومة كفاءات بعيدًا عن 

المحاصصات والتقاسمات.

 علي قيس

ترحيب دولي بتشكيلها

سياسيون:حكومة بحاح تواجه ملفات معقدة وعلى اجلميع دعمها 
لتنجح في مهامها
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توفى شاعر الثورة الكبير صالح سحلول 
االحد املاضي، بع������د عمر حافل  قضاه في 

خدمة الوطن.
أطلق عليه اس������م شاعر الثورة، لقب أعتز  
به الشاعر الشعبي س������حلول الذي يساوي 

كل بيت شعري يقوله قوة مدفعية هاوتزر.
و بوفاة الش������اعر واملناضل الكبير صالح 
س������حلول يكون اليم������ن ق������د ودع احد ابرز 
ش������عراء الثورة والذين ضح������وا بأرواحهم  
ألجل الدف������اع عنه وعبروا عن حبهم لوطنهم 

بالشعر واألدب.
وبع������ث الرئيس عبد رب������ه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية برقية عزاء ومواس������اة إلى 
الدكت������ور عبدامللك صالح س������حلول وجميع 
إخوان������ه وكافة أفراد أس������رته وذلك في وفاة 
ش������اعر الثورة املناضل صال������ح أحمد علي 
سحلول الذي وافاه األجل وانتقل إلى جوار 
رب������ه بعد حي������اة حافلة قض������ى معظمها في 

خدمة الوطن.
وأشاد الرئيس هادي  في برقيته مبناقب 
وإس������هامات الفقيد الوطنية خالل مس������يرة 
حياته النضالية حيث كان الفقيد من الرعيل 
األول من رجاالت ثورة 26 سبتمبر.. مشيرا 

إلى أن الوطن خس������ر برحيل الفقيد سحلول 
واحدا من الرموز الثوري������ة التحررية وعلما 

من أعالم الثقافة واألدب واإلبداع.
نبذة عن حياة الشاعر سحلول

ولد شاعر الثورة في قرية بيت العميسي 
مخ������الف مديرية ( العرش - منطقة رداع - 

البيضاء عام 1238ه املوفق 1919.
ادخله جده التعليم وعمره س������ت سنوات 

وحفظ القران الكرمي والقراءة والكتابة ولكن 
ظروف األسرة املعيشية لم متهله في التعليم 

سوى ستة أشهر فقط.
تولى رعايته جده وأعمام������ه نظرًا لغياب 
والده الشاعر الكبير احمد علي سحلول في 
بالد الغربة يكد ويكدح ليرس������ل لألسرة ما 

يحتاجون إليه من أموال.
أخذه وال������ده إلى احلبش������ة واريتريا مع 

بداية احل������رب العاملية الثاني������ة وعاش هناك 
حتى عام 1942م وقد تعلم اللغة احلبش������ية 
واللغة االيطالية واكتس������ب م������ن والده اللغة 

االجنليزية .
ب������دا ينظ������م الش������عر وهو ش������اب وزادت 
موهبته الش������عرية أثناء غيابه عن الوطن وقد 
تأثر باجلو الذي يحيط به فجده شاعر وعمه 
صالح من أعظم شعراء عصره ووالده شاعر 
كبير، وتولى رعاية جميع أس������رته بعد عودته 
من الغرب������ة اثر موت جده وأعمامه بس������بب 
كارثة الوباء ) اجلدري( التي اجتاحت اليمن 

عام 1942م وحصدت آالف األرواح.
عاد من الغربة فرأى بالده ال تزال غارقة 
في ظلم������ات اجلهل وظ������الم التخلف وريقة 
الفقر فاثر في نفسه كل ذلك خصوصًا وانه 
قد شاهد العالم من حوله يسير نحو الرقي 
فأخذ ينظم القصائد املنددة بأوضاع اليمن 

وجور احلكام.
عندما قامت الث������ورة اليمنية املباركة عام 
1962 م كان ش������اعرنا الكبير احد أبطالها 
ورجالها املخلصني وقد شارك في التصدي 

ألعدائها بسالحه وشعره.
قل������ده الرئيس املناض������ل املرحوم عبدالله 

السالل قائد الثورة وسام شاعر الثورة في 
األس������بوع األول للثورة اعترافًا منه بنضال 

الشاعر ودفاعه املستميت عن الثورة.
ف������ي حركة  للش������اعر إس������هامات كبيرة 
النضال والتنوير الوطني والثقافي . وخالل 
مس������يرته اإلبداعية تقلد الش������اعر سحلول 
العديد من األوسمة تقديرا ألدواره البطولية 
واحلماسية وتأثير كلماته الشعرية في إذكاء 
وتأجيج نيران الغض������ب والتضحية والفداء 

في نفوس الثوار واألحرار.
 ش������ارك الش������اعر في عدد من املؤمترات 
واألس������ابيع واملنتديات الثقافية خارج الوطن 
وداخله ، كما س������اهم بفاعلية في تأس������يس 
احتاد الكتاب واألدباء اليمنيني واشترك في 
تأسيس جمعية الشعراء الشعبيني اليمنيني.

له مجموعة من الكتب والدواوين الشعرية 
الثورة«،  »يق������ول س������حلول«،«وصوت  ه������ي 
»ودي������وان س������حلول ف������ي النق������د والنصائح 
واحلكم واألمثال«، »وروائع الكتاب الرابع »، 

وأشعار احلكماء من القدماء.

> الصورة للفقيد س������حلول أثناء تكرميه 
من وزارة الثقافة »صنع������اء عاصمة الثقافة 

العربية«

وفاة شاعر الثورة الكبير صالح سحلول بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال

ف������ي أول رد فع������ل عل������ى اإلعالن ع������ن حكومة 
الكف������اءات وعقوب������ات مجلس األم������ن الدولي بحق 
الرئيس الس������ابق علي عبد الل������ه صالح والقياديني 
بجماعة أنصار الله املعروفة إعالميا باس������م جماعة 
»احلوث������ي«، عبداخلالق احلوث������ي وعبدالله احلكيم 
)أبو عل������ي احلاكم(، أعلن حزب املؤمتر الش������عبي 
العام الذي يرأس������ه صالح عن إزاحة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي من منصبي نائب رئيس احلزب 

واألمني العام.
كم������ا أعلن حزب املؤمتر ال������ذي كان حاكما قبل 
ث������ورة 2011 الت������ي أطاح������ت بصالح ع������ن رفضه 
للحكوم������ة اجلديدة واملش������اركة فيها ف������ي اجتماع 

اللجنة الدائمة )اللجنة املركزية( السبت.
وكان الرئي������س عبدربه منصور ه������ادي قد أعلن 
مس������اء اجلمعة عن حكومة الكفاءات برئاسة خالد 
بح������اح والتي تضم 32 وزيرا ووزي������ر دولة، والتي 
كان ه������ادي وبح������اح قد ن������اال تفوي������ض األطراف 
السياس������ية بشأن تش������كيلها باإلضافة إلى ضمان 

عدم االعتراض عليها.
وف������ي وقت الحق من مس������اء اجلمعة أيضا أعلن 
مجل������س األم������ن الدولي وبإجماع أعض������اءه ال� 15 
عن إدراج الرئيس الس������ابق والقياديني في جماعة 
احلوثي عبداخلالق احلوثي، ش������قيق زعيم اجلماعة 
وقائدها العس������كري في اجتي������اح صنعاء، وعبدالله 
احلكيم )أب������و علي احلاكم( القائد العس������كري في 
اجتياح مدينة عمران، على قائمة العقوبات اخلاصة 
مبعرقلي العملية السياسية االنتقالية في اليمن التي 
تتضمن منعهم من السفر وجتميد أصولهم املالية.

كما قالت املصادر إن مجلس األمن أجل معاقبة 
زعيم جماع������ة احلوثي عبداملل������ك احلوثي، وأحمد 
صالح جنل الرئيس الس������ابق على عبد الله صالح، 
س������فير اليمن باإلمارات، اللذي������ن كانا بتلك القائمة 
بهدف إتاحة الفرصة إلجناح حكومة الكفاءات التي 

أعلن عن تشكيلها.
وكان مجل������س األمن قد ش������كل جلن������ة عقوبات 

خاصة باملعرقلني للعملية السياسية وفق القرار رقم 
2140 للعام 2014، لتقدم اللجنة التي تضم خبراء 
دوليني مستقلني بعد حتريات أجرتها خالل الشهور 
املاضية تقريرها اجلمعة ال������ذي اتهمت فيه صالح 
وجنله والقيادات احلوثية بالتنس������يق لالنقالب على 
العملية االنتقالية وتعريض أمن اليمن واس������تقراره 

للخطر جراء ذلك.
فيما كان صالح قد حشد أنصاره في العاصمة 
صنعاء يوم اجلمع������ة املاضي لإلعالن عن رفضهم 
لتل������ك العقوبات الت������ي كان يتوقعه������ا، ودعاهم إلى 
التصعيد املتواصل ض������د العقوبات وضد الرئيس 
هادي واحلكومة اجلديدة، وفي إطار ذلك التصعيد 
جمع صالح أعضاء اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعبي 
العام )اللجنة املركزية الرئيسة( السبت، ليستصدر 
قرارا بإقص������اء الرئيس هادي م������ن منصبي نائب 
رئيس احل������زب واألمني العام، وتعي������ني أحمد عبيد 
بن دغ������ر الذي كان وزيرا لالتص������االت في حكومة 
التوافق الس������ابقة نائبا وحيدا لرئيس احلزب بديال 
عن������ه كنائب أول، وعن عبدالك������رمي االرياني النائب 
الثان������ي، كما مت تعي������ني عارف ال������زوكا أمينا عاما 

للحزب بديال عن هادي.
وال يع������رف م������ا هي خط������ط صالح املس������تقبلية 
بخص������وص العقوبات الدولي������ة واحلكومة اجلديدة 
والرئي������س هادي، إال أن مراقبني ي������رون أن تأجيل 
مجلس األمن معاقبة جنله أحمد هي ورقة قد تكون 
مجدية ملس������اومته وإثنائه ع������ن التصعيد في مقابل 
احلفاظ على املستقبل السياس������ي لنجله، الذي قد 

يعده ألدوار قيادية في املستقبل.
فيما تتري������ث جماعة احلوثي عن إب������داء موقفها 
من العقوبات التي ش������ملت إلى جانب صالح اثنني 
م������ن قيادتها العس������كرية، إال أن احلوثيني ومن قبل 
صدور العقوبات يعبرون عن رفضهم ملا يس������مونها 

ب�«التدخالت اخلارجية في اليمن«.
وال يع������رف على وجه الدقة كيف س������يكون تأثير 
تلك العقوبات على اجلماعة، أو ما هو تأثير تأجيل 

معاقب������ة زعيمه������ا عبدامللك احلوثي عل������ى خططها 
املس������تقبلية أو موقفها م������ن احلكومة اجلديدة التي 
يبدي قيادات فيها رفضهم لها فيما تتريث اجلماعة 

عن إبداء موقفها الرسمي بخصوصها. 
إال أن عبدامللك احلوثي الذي فوضت جماعته مع 
األطراف السياسية األخرى الرئيس هادي ورئيس 
احلكومة بحاح بشأن تشكيل احلكومة كان قد حذر 
في كلمته مبناسبة يوم الثالثاء املاضي من االلتفاف 
على مكتسبات ما يقول إنها ثورة في 21 سبتمبر/
أيلول املاضي )يوم سيطرته على صنعاء( التي قال 
أنه لن يس������مح ألي كان وأي كان منصبه في إشارة 
له������ادي بااللتفاف عليها وأنه س������يواجهه بخيارات 

موجعة.
رفض جماعة احلوثي حلكومة الكفاءات املعلنة، 
ومطالبته������م بإجراء تعديل عليه������ا ليس هو التعقيد 
األهم أمامه������ا، األهم هو التزام اجلماعة بس������حب 
مليشياتها من صنعاء واحملافظات بعد اإلعالن عن 
احلكومة وفق ما يقضي اتفاق )الس������لم والشراكة( 
الذي وقعته اجلماعة مع الدولة واألطراف السياسية 
يوم س������يطرتها على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 

املاضي.
ويرى مراقب������ون أن جماعة احلوث������ي وإن قبلت 
باحلكومة اجلديدة فإنها لن تلتزم بسحب املليشيات 
م������ن العاصم������ة واحملافظ������ات وفق اتفاق الس������لم 
والش������راكة، حيث يص������رح قياديون ف������ي اجلماعة 
بأن احلكومة اجلديدة س������تعمل حتت رقابة جلانهم 

الشعبية الثورية، االسم الرسمي للمليشيات.
وال يعرف بالضبط ما هي خيارات احلوثي التي 
كان قد لوح به������ا الثالثاء ضد ما قال إنه االلتفاف 
على مكتس������بات ثورة 21 س������بتمبر/أيلول ، إال أن 
أحد املتحدثني في مؤمتر قبائل احلوثي اجلمعة قبل 
املاضية كان قد هدد بعق������د مؤمتر القبائل في دار 
الرئاس������ة في املرة القادمة، فيما تواصل مليشيات 
اجلماعة متددها ف������ي احملافظات التي قال زعيمها 
عبدامللك احلوثي إن جلانه الش������عبية يجب تشملها 

جميعا مبا فيها احملافظات اجلنوبية.
وتضم احلكومة اجلدي������دة  أحد أبرز الرافضني 
للتمدد املليشاوي احلوثي، اللواء محمود الصبيحي 
قائد املنطقة العس������كرية الرابعة )اجلنوبية( والذي 
أصب������ح وزي������را للدفاع ف������ي احلكوم������ة اجلديدة، 
فالصبيحي كان قد أعلن رفضه لتمدد احلوثيني في 
منطقته العسكرية التي تضم محافظات عدن وحلج 
وأبني اجلنوبية ومحافظة تعز الشمالية، والذي قال 
في لقاء موسع مع قيادات ووجهاء تعز قبل أيام أن 
حفظ األمن هو من واج������ب الدولة واجليش واألمن 

وليس املليشيات.
 كم������ا تض������م احلكوم������ة ش������خصيات قريبة من 
جماع������ة احلوثي و ش������خصيات مقبولة من اجلميع 
كوزير الداخلية اللواء جالل الرويش������ان الذي كان 
رئيس������ا ألحد جهازي املخابرات في البالد )األمن 
السياس������ي(، كما تعط������ي اجلنوبيني حصة 50%، 
كم������ا أنه������ا تضم 4 نس������اء، وهو أم������ر كان ضمن 
مقررات احلوار الوطني التي تطالب جماعة احلوثي 
بتطبيقها. كما أن احلكوم������ة كانت قد ضمنت عدم 

اعتراض األطراف السياسية عليها قبل تشكيلها.
إال أن احلكومة اجلديدة تواجه حتديات سياسية 
وأمني������ة واقتصادية صعبة، ممثلة في مقاطعة حزب 
املؤمت������ر الذي أصبح حتت قي������ادة صالح كليا لها، 
وفي املليشيات احلوثية التي تسيطر على العاصمة 
واحملافظات، والوضع االقتص������ادي الهش كنتيجة 

لتلك ألوضاع السياسية واألمنية في البلد.
هل تس������اعد عقوبات مجل������س األمن ضد صالح 
والقياديني احلوثيني والتلويح بها ضد جنل صالح 
وزعي������م احلوثي������ني احلكومة اجلديدة ف������ي مهامها 
القادمة لتطبيع احلياة السياسية واألمنية في البلد 
ومواجه������ة التحدي االقتص������ادي؟. أم هي تصعب 
تلك املهام وتس������رع من اإلطاحة باحلكومة أن قرر 
صالح واحلوثي ذلك؟، هذا هو ما قد تكشفه األيام 
القادمة، حي������ث أن املهمة أم������ام احلكومة اجلديدة 

صعبة بالتأكيد.

هل تساعد عقوبات مجلس األمن ضد »صالح« وقياديني حوثيني احلكومة 
اليمنية اجلديدة أم تعقد مهمتها؟ 

عبد الله دوبله  



نف���ى تكت���ل أحزاب اللقاء املش���ترك مش���اركته في 
املؤمت���ر وق���ال في بي���ان له إن م���ا نتج ع���ن املؤمتر من 
رؤى وتوجهات ذاتية »تخص املشاركني فيه كأشخاص 
ومكون���ات محددة بذاته���ا، ال تلزم أحزاب املش���ترك في 
ش���يء، حيث كش���ف البعض بكل وضوح ع���ن توجهات 
ال لب���س فيه���ا لاللتف���اف على نتائج عمل فري���ق العدالة 
االنتقالي���ة ف���ي مخرج���ات احل���وار الوطني في مش���هد 
بالغ اخلطورة يس���تهدف تصفي���ة كل ما يتعلق بحقوق 
ضحاي���ا االنته���اكات والصراع���ات العنيف���ة واإلخف���اء 
القس���ري واحلروب الدموية، وغيرها من القضايا التي 
انتص���رت له���ا مخرج���ات العدالة االنتقالي���ة في مؤمتر 
احلوار الوطني الشامل ، واالستعاضة عنها مبصاحلة 
ش���كلية ب���ني فرق���اء الص���راع، تكف���ل للمتورط���ني ف���ي 
انتهاكات سابقة اإلفالت من املساءلة على غرار جتارب 

املصاحلات السابقة التي ثبت فشلها غير مرة.
وعبر املش���ترك عن »أس���فه البالغ واستنكاره الشديد 
له���ذه املمارس���ات غير املس���ئولة في التعاط���ي مع هذه 
مبصائ���ر  العالق���ة  ذات  احلساس���ية  بالغ���ة  القضاي���ا 
وحق���وق ضحاي���ا االنته���اكات بع���د أن توافق���ت عليها 
جمي���ع األط���راف واملكون���ات السياس���ية واالجتماعي���ة 
في مؤمتر احلوار، وباتت متجس���دة في مخرجاته عبر 
مف���ردات العدال���ة االنتقالية )في كش���ف احلقيقة، وأخذ 
العب���رة، ومعاجل���ة آث���ار االنته���اكات، واالعت���ذار، ورد 
االعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، وتخليد األحداث في 
الذاك���رة الوطنية، ومبا يضمن ع���دم تكراراها، وإغالق 
جمي���ع ملف���ات الصراع���ات الس���ابقة( كأس���س حقيقية 
متين���ة ملصاحل���ة وطني���ة تاريخي���ة وش���املة كمنظومة 

متكاملة غير قابلة لالنتقائية أو االنتقاص.
وف���ي هذا الس���ياق ش���دد املجل���س األعلى للمش���ترك 
عل���ى ضرورة التزام اجلمي���ع بتعهداتهم إزاء مخرجات 
احل���وار، ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة 
على مخرجات احلوار الوطني واألخ رئيس اجلمهورية 
رئي���س الهيئ���ة إل���ى ضم���ان حماي���ة مخرج���ات احلوار 
الوطني ، ومنع العبث بها أو االلتفاف عليها، ووضعها 
موض���ع التنفيذ عل���ى طريق بناء أس���س الدولة املدنية 
الدميقراطي���ة احلديث���ة ، الضامنة للحق���وق واحلريات 
واحملققة لتطلعات اليمنيني في حياة حرة آمنة وكرمية.

مالبسات وإيضاحات
ويرى مش���اركون في الورش���ة أن النقاط السبع التي 
خرج بها  املش���اركون تأتي في سياق مخرجات احلوار 
الوطني ومعززة له وتتساير مع اتفاق السلم والشراكة 
وتدعو إلى دعمه وتنفيذه ونبذ العنف وهو ينساق مع 
م���ا وقعه أمن���اء عموم أألحزاب السياس���ية في ما أطلق 

عليه التقريب بني األحزاب السياسية.
وعبر احملامي محمد ناجي عالو، أحد املشاركني في 
الورشة، عن استغرابه من موقف املشترك، كون الورشة 
م���ن حي���ث املب���دأ ق���راءة أوراق عم���ل ح���ول ما يس���مى 
بالعدال���ة التصاحلية، وكل القوى بلغ���ت بهذا وأوفدت 

موفديها على مستوى سياسي عال.
وأض���اف ع���الو – ف���ي تصريح للصح���وة -  وعندما 
وصلن���ا إل���ى بروكس���ل  كان لديه���م م���ا يس���مى إع���الن 
بروكس���ل وبعد ذلك توافقنا على تش���كيل جلنة مصغرة 
عل���ى موض���وع ما أطلق علي���ه إعالنا وتوافقن���ا إلى أن 
اليم���ن يحت���اج إلى أبعد من أش���كال العدال���ة االنتقالية 
أو التصاحلي���ة وبالتال���ي لدين���ا مخرج���ات ح���وار هي 
أس���اس انطالقنا ولدينا اتفاق الس���لم والش���راكة وكان 
من املصادفة أن اللجنة الش���عبية للتقريب بني األحزاب 

كانت قد أصدرت وثيقة أكدت فيها على عدد من املبادئ 
ومن ذلك االلتفات إلى املس���تقبل من خالل معاجلة آثار 

املاضي أكدت في هذه املعاجلة على جبر الضرر.
وأض���اف ع���الو: ونح���ن حولن���ا اللق���اء إل���ى مس���ألة 
مللم���ة الدول���ة وبنائها وبعد ذلك س���نرى ما هي أش���كال 
العدالة التي تس���تطيع الدولة التي تع���اد إليها العافية 
أن تطبقه���ا، ولك���ن هن���اك مب���ادئ وحق أدنى أساس���ي 
ه���ي احملافظ���ة على حق���وق الضحايا ف���ي كل األحوال، 
فتح���ول اإلعالن من العدالة التصاحلي���ة إلى املصاحلة 
الوطني���ة اليمني���ة الش���املة الت���ي أكدن���ا فيه���ا على أن 
ه���ذا يرتكز أوال على مخرج���ات احلوار الوطني واتفاق 
السلم والشراكة ومبادرة اللجنة الشعبية للتقريب بني 
األح���زاب السياس���ية.وأكد: قلنا بالنص م���ا جاء في ما 
وقع عليه من اللجنة الشعبية في الفقرة السادسة حول 
مس���ألة احملافظ���ة على حق���وق الضحاي���ا، وأضفنا إلى 
ذلك إصالح املؤسس���ات وضم���ان عدم تكرار االنتهاكات 
ومس���ألة إجناز الدستور واالنتخابات وبناء مؤسسات 
الدول���ة االحتادي���ة، وبالتال���ي م���ن يقرأ البي���ان لن يجد 

إشارة عدالة تصاحلية باألساس وال عدالة انتقالية.
وأشار إلى أن العدالة االنتقالية جزئية في املصاحلة 
الوطنية الش���املة نحن حتدثنا عن مصاحلة وطنية في 
إطار مخرجات احلوار الوطني واالتفاقات املوقع عليها 
ودعون���ا ال���دول الراعية إلى مواصل���ة دعم اليمنيني في 
هذا اجلانب إلى ما يش���ير إلية اتفاق الس���لم والشراكة 
أن اليم���ن ف���ي الظ���روف احلالية حتتاج إل���ى مصاحلة 
وتضم���ن  الضحاي���ا  حق���وق  تضم���ن  ش���املة  وطني���ة 
إصالح مؤسس���ات الدولة وتضمن ه���ذه املصاحلة عدم 
العودة إلى انتهاكات املاضي وتضمن إجناز الدس���تور 
واالنتخابات وبناء مؤسس���ات الدول���ة االحتادية وهذا 

لبي فيه ما يتناقض مع بناء مؤسسات الدولة.
وق���ال عالو ف���ي إيضاحاته للصح���وة أن اللبس جاء 
م���ن خالل أعم���ال كان املنظمون قد قام���وا بها دون علم 
من املش���اركني وكانت اخللفية للورشة »إعالن بروكسل 
للمصاحل���ة الوطني���ة » بعد ذل���ك قلنا ف���ي اللجنة: أنتم 
ق���د اس���تبقتم األم���ر ونحن ل���م نكن متفق���ني ال على هذه 
اخللفية وال على هذا الش���عار وبالتالي جاء اللبس من 
هن���ا، ممثل احلزب االش���تراكي كان مص���را على أن هذا 
ض���د العدال���ة االنتقالي���ة وكان فري���ق آخر ممث���ل فريق 

املؤمتر الش���عبي يريدون أن نقول عدالة تصاحلية وأنا 
واحد من الذين قالوا انه ال ميكن القول بهذا أو ذاك قبل 
أن يتصالح الوطن أوال وقبل أن تتصالح أجهزة الدولة 
ويتم مصاحلة سياسية وخروج من العنف املسلح على 
األرض وميك���ن بع���د ذلك أن نتناقش حول ما هو ش���كل 
العدال���ة ال���ذي نريد أن تأخذها العدال���ة االنتقالية الذي 

خرج به مؤمتر احلوار الوطني.
وأضاف: ال ميكن أن نتحدث أو أن نخرج عن مقررات 
مؤمت���ر احلوار الوطني مبا فيها العدالة االنتقالية قبل 
أن نعي���د بن���اء الدول���ة وأن تتصالح القوى  السياس���ية 
وتتف���ق على بناء مؤسس���ات الدولة وإخراج الدس���تور 
وقي���ام انتخابات فمن س���يطبق العدالة وبأي ش���كل من 
أش���كال العدال���ة التي تأتي بع���د األزم���ات؟ إنها أجهزة 
الدولة. وقال: إن هذه الورشة تأتي في سياق مخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني وهي تقام كنتيجة لتعطيل تنفيذ 
مخرج���ات احل���وار الوطن���ي، وتأخير تنفي���ذ مخرجات 
مؤمت���ر احل���وار الوطن���ي والتطورات الت���ي حدثت عبر 
العن���ف املس���لح، وكل األح���داث اجلاري���ة اآلن املصادرة 
للدولة ونهب سالحها وكان ال بد أن نتحدث على سياق 
اللق���اء الذي جرى والتأكيد على الس���ياقات التي جتري 
وتأكي���د عل���ى كل اجله���د الذي جرى ف���ي املاضي، وهذا 
اإلعالن ليس فيه أي جديد وال خروج على املتفق عليه.

وأشار إلى أن تناول إعالم املؤمتر كان مستفزا وكان 
جم���ال العواضي املنظم للورش���ة، عم���ل تصريحات في 
س���ياق يب���دو وكأن املوضوع مؤمتر تصاحلي، ونش���ير 
إل���ى أن اإلع���الن يس���مى« إع���الن بروكس���ل للمصاحل���ة 

الوطنية« وليس للعدالة التصاحلية.

مصاحلة بني اجلميع
م���ن جهته أكد اإلعالمي وعض���و اللجنة التحضيرية 
للملتق���ى الوطني للمصاحلة الوطني���ة الذي مت اإلعالن 
عنه في مؤمتر بروكسل احمد القنع أن ال مخرج لليمن إال 
باملصاحلة الوطنية الش���املة وأولها مصاحلة بني كافه 
ق���وى احلراك اجلنوب���ي لتوحيد صفها بحيث يس���تمع 
اجلمي���ع إل���ى صوت جنوبي واحد س���واء كان ذلك على 
املس���توى الوطني أو التخاطب مع العال���م. وقال القنع 
– ف���ي تصريح للصحوة - إن اليمن ش���ماله وجنوبه لن 
يخرج من أزمته مادام العداء موجود في نفوس األفراد 
والقي���ادات ولذل���ك فان���ه يتوجب عل���ى اجلمي���ع أفرادا 
ومكون���ات االلتفاف حول النقاط الس���بع التي تضمنها 
لقاء بروكس���ل األخي���ر والبدء بجدي���ة وتفاعل والتوجه 
ف���ورا إل���ى مصاحل���ة وطني���ة ش���املة يك���ون عنوانه���ا 
األساس���ي االعت���راف باألخطاء وح���ل القضاي���ا الهامة 
على الس���احة وف���ي مقدمتها القضي���ة اجلنوبية. وحذر 
القن���ع كاف���ه القوى السياس���ية والقيادات م���ن التمادي 

ف���ي الع���داء وعرقله خط���وات املصاحلة ك���ون الكل دون 
استثناء سيكتوي بنار حارقة إن ظل كل طرف متمسكا 
مبوقفه وعداءه لآلخر وقال القنع: إنني كمواطن أتوجه 
بالنداء العاجل لكل الش���رفاء لتحمل مسؤوليتهم جتاه 
الوط���ن وان يعم���ل كل بحس���ب مكانت���ه وعالقات���ه على 
رأب الص���دع اجلاري اليوم بني كاف���ه القوى أو األفراد. 
واختت���م القن���ع تصريح���ه بدع���وة الرئي���س ه���ادي إلى 
التفاعل اجلاد مع ما مت االتفاق عليه في لقاء بروكس���ل 
ودع���م نقاطه الس���بع املنبثق���ة عما مت االتف���اق عليه في 
مخرج���ات احل���وار واتف���اق الس���لم والش���راكة واتفاق 
اللجنة الش���عبية مش���يرا إلى أن ما مت االتفاق عليه في 
بروكس���ل س���يكون داعم���ا قويا للرئيس ه���ادي في بناء 

الدولة اليمنية احلديثة .
*مكان االنعقاد

وكان املؤمت���ر ق���د انعق���د ف���ي فن���دق ماريوت وس���ط 
بروكس���ل، برعاية م���ن املركز الوطني حلقوق اإلنس���ان 
والتنمي���ة الدميقراطي���ة )صنع���اء( والش���بكة الدولي���ة 

للحقوق والتمنية )النرويج(.
واس���تندت النقاش���ات إلى أوراق بحثي���ة، منها ورقة 
قدمه���ا املستش���ار الدول���ي ف���ي قضايا حقوق اإلنس���ان 
والنزاعات املس���لحة، طاهر بوم���دره )اجلزائر(، وأخرى 
أعده���ا نائب رئيس الش���بكة الدولية للحقوق والتنمية، 

أبوذر املنا.
وذك���ر بوم���دره أن »العدال���ة التصاحلي���ة ته���دف إلى 
منع التاريخ من تكرار نفس���ه وس���د الطريق أمام جتدد 
أسباب اللجوء إلى العنف ببناء احلكم الرشيد وتفعيل 
العدالة االجتماعية«. وفي احلالة اليمنية، متثل العدالة 
االجتماعي���ة والتنمي���ة الطري���ق الرئي���س لبن���اء دول���ة 

القانون التي ستحول دون تكرر مآسي املاضي.
وقد اتفق املشاركون في مؤمتر بروكسل على اآلتي :

العن���ف  الف���وري ألعم���ال  الوق���ف  عل���ى  العم���ل   1-
املس���لح ورفض اس���تخدامه لتحقيق األهداف والغايات 
السياس���ية وإدان���ة كل أش���كاله وتغلي���ب لغ���ة العق���ل 
واس���تمرار احلوار حول تفاصي���ل ومحددات املصاحلة 

الوطنية الشاملة في اليمن.
-2 العم���ل عل���ى إنش���اء ملتق���ى وطن���ي للمصاحل���ة 

اليمنية الشاملة برعاية األخ رئيس اجلمهورية .
-3 توسيع دائرة املشاركة إلجناز املصاحلة الوطنية 
بغرض التصالح والتسامح على قاعدة اإلنصاف وجبر 
الض���رر وإصالح املؤسس���ات واتخ���اذ التدابير الالزمة 
لعدم تكرار أخطاء املاضي فالذين ينظرون إلى املستقبل 
ال وقت لديهم لالس���تغراق في املاضي وإذا كان البد من 
استحضاره فإمنا يكون للعبرة واستخالص التجربة.

-4 أهمي���ة تبن���ي سياس���ة إعالمي���ة في كافة وس���ائل 
اإلع���الم الرس���مية واألهلي���ة واحلزبي���ة تنش���ر ثقاف���ة 
والتعاي���ش  اإلنس���ان  وحق���وق  والتس���امح  التصال���ح 
املش���ترك وترس���خ قي���م اإلخوة وتع���زز الثقة ب���ني أبناء 

الشعب بكافة أطيافه.
-5 دعوة األشقاء وعلى وجه اخلصوص دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي وأصدقاء اليم���ن واملجتمع الدولي 

لدعم جهود املصاحلة الوطنية.
-6 التأكي���د على أهمية االصطفاف الوطني الش���امل 
ملكافحة اإلرهاب وأعمال التخريب والتأكيد على أن تلك 

اجلرائم مدانة من اجلميع.
ل���م تتمك���ن  الت���ي  السياس���ية  املكون���ات  -7 دع���وة 
م���ن احلض���ور للتوقيع عل���ى ه���ذا اإلع���الن باعتبار أن 
املصاحل���ة الوطنية الش���املة تقتضي مش���اركة اجلميع 

وتضافر كافة اجلهود.

أسماء املشاركني املوقعني
الدكتور أبو بكر القربي- املؤمتر الشعبي العام

زيد الشامي - التجمع اليمني لإلصالح 
علي البخيتي - أنصار الله

أحم���د القنع احلراك اجلنوبي الس���لمي املش���ارك في 
احلوار

الدكت���ورة بلقي���س احلضران���ي  أح���زاب التحال���ف 
الوطني الدميقراطي

الدكتور عبد الوهاب احلميقاني حزب الرشاد
مها السيد                               قطاع املرأة

باسل السالمي                         قطاع الشباب
جمال العواضي                      املجتمع املدني

إبراهيم شجاع الدين                 املجتمع املدني
عبد العليم الدرويش                 املنظمات احلقوقية

ناجي الفقيه                          رجال األعمال
محمد ناجي عالو                  املنظمات احلقوقية
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< القنع < عالو 

أثارت ورشة عمل أقيمت األسبوع الماضي في بروكسل عاصمة بلجيكا تحت عنوان 
» العدال��ة التصالحي��ة » في اليمن ثم عدل بعد رفض مش��اركين ف��ي الندوة لهذا 
العنوان وصدر عن الورش��ة ما س��مي إعالن بروكس��ل للمصالحة الوطنية الشاملة، 
أثارت هذه الورش��ة جدال واس��عا حتى داخل المكونات الواحدة، لحساسية الموضوع 
وللجهد التراكمي الذي أعط��ي لموضوع العدالة االنتقالية، وربما للتعاطي اإلعالمي 
حيث أرادت بعض القوى توجيه مسار الورشة إلى وجهة معينة، حتى أن بعض القوى 
كان��ت تطرح في تناوالتها اإلعالمية على أن المش��اركين يمثلون القوى السياس��ية 
الت��ي ينتم��ون إليها، وهو ما دفع أحزاب اللقاء المش��ترك إلى أن تص��در بيانا تؤكد 
فيه أن المش��اركين يمثلون أنفسهم ال أحزابهم التي ينتمون إليها، وكذلك جماعة 

الحوثي أصدرت بيانا مماثال، وهو ما لم يرض  مشاركين في هذه الورشة .

   ناجي قدام

بعد نفي املشترك انهم ميثلونه..

مشاركون في مؤمتر املصاحلة الوطنية في بركسل يوضحون 
املالبسات ويؤكدون أن ما خرجوا به ال يتعارض مع مخرجات احلوار



»عمار التام« طبيب وناشط من مدينة 
رداع، وس������ط اليمن، اختطفه احلوثيون 
على خلفية تغطيته للمواجهات املسلحة 

الدائرة في بلدته.
الس������بت، الثامن من نوفمبر اجلاري، 
لم يكن يومًا اعتياديا بالنس������بة ل�«عمار 
الت������ام«، طبيب التخدير في مستش������فى 
»رداع« املرك������زي،  إْذ كان املس������لحون 
احلوثي������ون ف������ي انتظ������اره عن������د بوابة 

املستشفى.
يق������ول »الت������ام« »خرجت م������ن منزلي 
باك������را، كالع������ادة، متنقال بني وس������ائل 
املواصالت في البلدة، ال شيء يشي بأن 
أمرًا س������يئًا ما سيحدث، لكنني ال ُأخفي 
توجس������ي لكثرة التهديدات التي التقاها 

من احلوثيني، لياًل ونهارا.
ويضيف »التام« روى خالله تفاصيل 
12 س������اعة في زنزانة احلوثيني، »دخلت 
املستش������فى راج������اًل، ففوجئ������ت بوجود 
مجموعة من املس������لحني امللّثمني، كانوا 
يقف������ون أمام البوابة؛ تق������دم إلَيّ أحدهم 
قائ������ال: هل أنت عم������ار التام ؟ قلت نعم، 
فقال باللهجة العامية »نشتيك« )نريدك(. 
حاولت أن أعرف إلى أين سيذهبون بي، 
لكنهم اكتفوا بالقول »س������نصل وتعرف 

املكان«.
وعل������ى الف������ور، ُيفي������د »الت������ام« أخذ 
املس������لحون هاتف������ي م������ن ي������دي حينما 
هممت باالتصال بأس������رتي، واقتادوني 
إلى »حارة القلع������ة« التاريخية، وبجوار 
تاريخ رداع الزاخر باحلضارة واملدنّية، 
فتحت مليشيا احلوثي سجنًا تعتقل فيه 
من تش������اء من مخالفيها، دومنا مسوغ 

قانوني أو محاكمة«.
»ادخلون������ي منزال قدمي������ا يقع جنوب 
قلع������ة رداع، فّتش������وني، وأخ������ذوا مني 
تلفون������ي اآلخر، ون������ادى أحد اخلاطفني 
رجال آخر ف������ي الطاب������ق العلوي يدعى 
»أبو نصر« قائال : »جبنا لك التام«، أي 
أحضرناه إليك، ما يعني أن »أبو نصر« 

هو أحد ق������ادة جماعة احلوثي، وأن 
عملي������ة اختطاف������ي كان������ت بأمر منه 

شخصيا«. يقول التام.
اليمن������ي  الطبي������ب  ميض������ي 
بالقول«أدخلوني غرفة حتت املنزل، 
لها باب من اخلارج يش������به بوابات 
الس������جون، ضلعه������ا مت������ر ونصف 
املتر، وحالتها مزرية جدًا، والالفت 
انه كتب عل������ى جدارها عبارة »أهاًل 

وسهاًل«.
كان املس������لحون يتعاقب������ون على 
امل������رور من أمام الغرفة، رمبا للتأكد 
من وج������ودي؛ وكان بعضهم يقول: 
هو أنت؟ فاضط������ر ضاحكا للقول، 

نعم أنا.
كانت الساعة ُتش������ير إلى الثانية 
عش������رة ظهرًا، ولم َي������ُدْر، حتى تلك 
اللحظ������ة، أي حدي������ث ع������ن س������بب 
اختطاف������ي، أو وج������ودي ف������ي هذا 

السجن غير القانوني.
يتابع »طلبوا من������ي الصعود إلى 
الطاب������ق الثاني من املن������زل، وهناك 
توجد اس������تراحة صغيرة، وتلفزيون 
التابعة جلماعة  يبث قناة »املسيرة« 

احلوثي.
بادرني أحدهم ويدعى »أبو تأييد« 

: أهال وسهال.. كيف الوضع؟
فأخبرته »أن الوض������ع ال يطمئن، ألن 
جماعتكم )احلوثي( لم تتحمل املسئولية 
كاملة، وترفض أن تكون س������لطة، بينما 
هي أصبحت سلطة األمر الواقع«. يقول 

عمار.
من املواق������ف الطريفة، وفقا للتام، انه 
طلب مش������روبًا غازّي������ًا، فرفض خاطفوه 
تلبي������ة طلبه، مبب������رر أّن هذا املش������روب 
»يصنع ف������ي أمريكا«، التي ترفع جماعة 
احلوثي ش������عارات مناهض������ة لها، فيما 
الطائرات دون طيار تش������كل غطاًء جويًا 
ملس������لحي اجلماع������ة ف������ي حربهم ضد 
القبائل. بحس������ب التام، واتهامات قبائل 

مينية أخرى.
يقول »التام« حتدثنا كثيرًا عن قضايا 
الفس������اد والفاس������دين، وقلت لهم »إنكم، 
احلوثيني، تنتقون خصومكم، كما حدث 
بالنسبة للجنرال »علي محسن«، فيما لم 
تستهدفوا الرئيس السابق »علي عبدالله 
صال������ح« وهم������ا قطبا النظام الس������ابق، 
فأخبرن������ي أحدهم انه س������يأتي يومًا، ما 
يعني أن دائرة االس������تهداف ستتس������ع، 

ورمبا تشمل آخرين في قادم األيام.
يتابع »حدثوني كثيرًا عن مظلوميتهم، 
لكنني قلت لهم أن حتولهم من مظلومني 
إل������ى ظاملني أفقدهم التعاطف الش������عبي 
الذي حصلوا عليه خالل احلروب الستة 
)في إش������ارة إلى ح������روب احلوثيني مع 

اجلي������ش اليمني بني األع������وام 2010-
2004م(.

وّجه »التام« سؤااًل إلى خاطفيه، ملاذا 
اختطفوه من مكان عمله؟ فتبني من خالل 
ردودهم، وفقًا لرواية التام، أن الس������بب 
وراء ذل������ك هو تغطيت������ه ملجريات احلرب 
ف������ي املنطقة، في حني أبدى اس������تعداده 
لنقل رواية احلوثيني للمواجهات، لكنهم 
ال ُيفصحون ع������ن املعلومات بخصوص 
حتركه������م امليدان������ي واحل������روب الت������ي 

يخوضونها. حسب التام.
ويخت������م »التام« »أكثر األش������ياء التي 
س������ببت لي إيالمًا هو محاولة املسلحني 
احلوثي������ني محاصرة منزل������ي، وتخويف 
أسرتي وأطفالي، الذين انتقلوا إلى أحد 

منازل اجلي������ران القريبة في املنطقة 
خوفًا من املسلحني«.

ويبق������ى القول أن عملية اختطاف 
الطبيب اليمن������ي »عمار التام« القت 
الناش������طني  قبل  م������ن  اس������تهجانًا 
واإلعالميني في اليمن، ونفذ زمالؤه 
في املستشفى إضرابًا عن العمل، 
باإلضافة إلى حتركات واس������عة في 
قبيل������ة »التام« ف������ي رداع، كل هذا 
رمبا س������اعد في التعجيل باإلفراج 
عنه، بعد 12 س������اعة اختطاف في 

سجون جماعة احلوثي.
ومن������ذ أحكمت جماع������ة احلوثي 
قبضتها على مدينة عمران )شمال( 
في الثامن من يوليو/ متوز املاضي، 
وبع������د ذلك عل������ى العاصمة صنعاء 
ف������ي ال��21 من س������بتمبر/املاضي، 
ب������دأت مُت������ارس دور الدولة مبا في 
ذلك الفصل ف������ي قضايا التقاضي 
وأح������كام اإلع������دام، فف������ي مطل������ع 
أقدمت جماعة  املاضي  أغس������طس 
احلوثي على إع������دام املواطن »فؤاد 
صالح قاس������م« رمي������ًا بالرصاص، 
وهي، بحسب منظمة حقوقية مينية، 
»جناي������ة جس������يمة، وانتهاك صارخ 
للدستور والقانون واملواثيق الدولية 

حلقوق اإلنسان«.
و ف������ي حادثة أخرى منع مس������لحون 
حوثي������ون الغناء في األع������راس وأغلقوا 
محال جتارية لبيع أش������رطة واسطوانات 
األغان������ي، وداهم������وا إح������دى القاعات، 
وأوقفوا الغناء، في إحدى حفالت زفاف.

كما سيطرت جماعة احلوثي على مقار  
حكومي������ة مدنية وعس������كرية، واحتلوها، 
وتدخلوا في ش������ؤونها املالية واإلدارية، 
كالع������ودة إليه������م في مس������ائل التوظيف 
وصرف رواتب ومس������تحقات مالية، وهو 
األمر الذي تكرر مع مؤسس������ات خاصة 

مختلفة بينها جامعات.
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طبيب ميني يروي تفاصيل 12 ساعة في زنزانة احلوثيني



يرى سياس������يون قيام مجلس األمن الدولي 
بإصدار قرار يتضم������ن العقوبة على املخلوع 
صال������ح ومنعه من الس������فر وجتميد أرصدته 
دليال واضحا يكش������ف عرقلة الرجل للعميلة 
السياس������ية، فيم������ا يرى آخرون أنه������ا الورقة 
الرابح������ة في متناول رئي������س اجلمهورية أتت 
من باب الكيد السياسي ليواجه بها التصعيد 
ال������ذي جلأ إلي������ه صالح في الوق������ت احلالي، 

وإلثبات عكس ما أراد صالح إثباته. 
وكان������ت بعث������ة ليتوانيا ل������دى األمم املتحدة 
أعلنت رسميًا أن مجلس األمن الدولي فرض 
اجلمعة املاضية عقوبات على كل من الرئيس 
الس������ابق عل������ي عبدالله صال������ح وقياديني من 
احلوثيني: عبداخلالق احلوثي وعبدالله يحيى 
احلاك������م لتهديدهم س������الم واس������تقرار اليمن 

وعرقلتهم للعملية السياسية. 
ونقلت وكال������ة رويترز العاملية عن س������فيرة 
ليتوانيا باألمم املتحدة رئيسة جلنة العقوبات 
اخلاص������ة باليمن في مجل������س األمن رميوندا 
املجل������س  أعض������اء  كل  إن  مورموكايت������ي:« 
اخلمس������ة عش������ر وافقوا على إدراج أس������ماء 
صالح والقائدين العس������كريني احلوثيني عبد 
اخلالق احلوثي وعب������د الله يحيي احلكيم في 

القائمة السوداء«.
الثالث������ة  األش������خاص  إن   »: وأضاف������ت 
يخضع������ون اآلن حلظ������ر عاملي على الس������فر 

ولتجميد ألصولهم«.
وكان مجل������س األمن الدول������ي قد أجاز في 
ق������راره رقم 2140 الصادر ف������ي 26 فبراير 
املنص������رم ف������رض عقوبات على أي ش������خص 
في اليمن يعرقل التحول السياسي للبالد أو 

يرتكب انتهاكات حلقوق اإلنسان. 
وش������كل مجل������س األم������ن مبوج������ب القرار 
لتتول������ى  عقوب������ات  جلن������ة   )2014(2140
االش������راف على تدابير اجلزاءات ذات الصلة 
بالقرار وتضطلع باملهام التي حددها مجلس 
األمن في الفقرتني   19 و 20 من القرار نفسه.
د جمي������ُع الدول  وقض������ى القرار ب������أن جتِمّ
األعضاء دون تأخير جميع األموال  واألصول 
املالية واملوارد االقتصادية األخرى املوجودة 
 في أراضيها والتي متلكه������ا أو تتحكم فيها، 
بصورة  مباشرة أو غير مباشرة، من األفراد 

أو  الكيانات التي تعنِيّ اللجنة أس������ماءها، أو 
اجله������ات من  األفراد أو الكيانات التي تعمل 
باس������مها أو وفقًا لتوجيهاته������ا، أو الكيانات 

التي متلكها أو تتحكم فيها.
كما قضى بأن تكفل جميع الدول األعضاء 
عدم إتاحة مواطنيها أو  أي أفراد أو كيانات 
داخل أراضيها أي أم������وال أو  أصول مالية 
أو م������وارد اقتصادية للجه������ات من األفراد 
أو  الكيانات التي تعنِيّ اللجنة أس������ماءها، أو 

 لفائدتها. 
والقرار الذي اقترحت������ه الواليات املتحدة 

مؤخ������رًا في مجلس األمن، مين������ع كافة الدول 
األعضاء في األمم املتحدة من منح تأشيرات 
دخول صالح ، وقائد التمرد احلوثي عبدامللك 
احلوث������ي والقي������ادي اآلخرعب������د الل������ه يحيى 

احلكيم. 
وس������ارعت الواليات املتحدة بتنفيذ عقوبات 
مجلس األم������ن من جانبه������ا وفرضت االثنني 
املاضي عقوبات على الرئيس املخلوع صالح 
واثنني من ق������ادة احلوثي������ني لتهديدهم األمن 
واالستقرار في البالد عقب إجراء مماثل من 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة األس������بوع 

املاضي.
ومتن������ع العقوب������ات األمريكي������ة على صالح 
والزعيمني العس������كريني للحوثيني عبد اخلالق 
احلوث������ي وعبد الله يحيى احلكيم الش������ركات 
األمريكي������ة واألمريكي������ني م������ن التعامل معهم 
فضال ع������ن جتميد أي أصول قد تكون لديهم 

في الواليات املتحدة. 
وكان فريق اخلبراء التابع للجنة العقوبات 
اخلاصة باليمن قبل عدة ش������هور من صدور 
قرار العقوب������ات األخير الى تس������مية كل من 
الرئيس املخلوع صالح وجنله أحمد الس������فير 
في دولة اإلمارات، إضافة إلى ثالثة من قادة 
احلوثيني على رأس������هم زعي������م اجلماعة عبد 
امللك احلوثي، وشقيقه عبد اخلالق، والقيادي 
العسكري باجلماعة أبو علي احلامت بوصفهم 

متهمني بعرقلة التسوية السياسية بالبالد. 
وفي ه������ذا الس������ياق قال الكات������ب واحمللل 
السياس������ي عبد الس������الم محمد أن العقوبات 
التي اصدره������ا مجلس األمن قد ال تؤثر على 
الوضع امليلشاوي اآلن لكنها حتفر في ذاكرة 

التأريخ أن صالح واحلوثي تآمرا على انتقال 
البلد، وفجرا حروبا ونزاعات. 

ورأى في توقيت العقوب������ات داللة واضحة 
نحو االبعاد القس������ري لصال������ح بعد ان أكمل 
مهم������ة التنظيف التي كل������ف بها من على ظهر 
احلوثي الذي هو اآلخر كس������ب وضعا يجعله 

صاحب النفوذ األقوى. 
منوه������ًا إلى عدم االنش������غال مب������دى تأثير 
العقوبات الدولية على صالح واحلوثيني، فهي 
لم تعد مجدية وليس������ت سوى إخالء مسؤولية 

قانونية وأخالقية للمجتمع الدولي. 
وأض������اف أن بعد صدور ق������رار العقوبات 
يأتي االهتم������ام بكيفية خروج املجتمع الدولي 
من االنقالب الذي توقع حدوثه خالل أيام إن 

لم يكن خالل ساعات بحسب تصريحه. 
وتوقع عبد السالم تنفيذ وإخراج االنقالب 
بس������يناريوهات نوعية تش������ارك في������ه جهات 
اقليمية ودولية يأتي بع������د أحداث دراماتيكية 

على رأسها إسقاط العاصمة صنعاء. 
ووفق������ًا للمنطق القانون������ي واملتابع لقرارات 
مجلس األمن ي������رى احملامي فيصل املجيدي 
ان قرار مجلس األمن املتعلق بفرض عقوبات 
على صالح وقياديني اثنني من احلوثيني قرار 
جاء متأخر جدًا بحس������ب تعبيره مضيفا أنه 
كان من املفت������رض أن تكون ه������ذه العقوبات 
مبك������رة وأن تكون فيها رس������الة مجلس األمن 

واضحة وتعبر عن إرادة دولية حقيقية. 
وأضاف أن ما حدث ويحدث في اليمن يعد 
كارثة كبي������رة على املجتمع الدولي،كون اليمن 
واقع حتت البند السابع ،مضيفا أنه مع ذلك 
لم يس������تطيع مجلس األمن حتريك أي ساكن 
جت������اه اجلرائم التي احدثه������ا معيقو التحول 

السياس������ي في اليمن وه������و انتهاك صارخ 
للقانون الدولي حسب تعبيره. 

وأردف أن هناك استخداما سيئا للقرار 
الدول������ي كون الق������رار املتضمن حتت البند 
الس������ابع في ميث������اق األمم املتحدة واضحا 
في إعطاء مجلس األمن الصالحية الكاملة 
وهو املخول بذلك ليس فقط جتميد األموال 
وحضر الس������فر بل مبا ه������و أكبر من هذه 

العقوبات. 
وهو ما يعني عدم وج������ود إرادة حقيقية 
ورغب������ة صادق������ة ل������دى املجتم������ع الدولي 
وحلس������ابات مختلفة بعدم حس������م األمور في 

اليمن. 
ف������ي تعليق لق������رار العقوب������ات ضد صالح 
واحلوث������ي قال������ت احلائزة على جائ������زة نوبل 
للس������الم توكل كرمان أن قرار مجلس األمن 
بإصدار عقوبات على املخلوع علي صالح وأبو 
علي احلاك������م وعبداخلالق احلوثي خطوة في 
االجتاه الصحيح ، ومتثل إس������قاطًا للحصانة 
الت������ي حصل عليه������ا بغير وجه ح������ق، والتي 
اس������تغلها لتقويض الدولة اليمنية وممارس������ة 

العديد من اجلرائم بحق أبناء الشعب. 
وأضافت على صفحته������ا ب� »الفيس بوك » 
أن على احلكومة الشروع في محاكمة صالح 
عل������ى اجلرائم التي ارتكبها وصدر بس������ببها 
عقوبات مجلس األم������ن ، وعلى كافة اجلرائم 

التي ارتكبها بحق أبناء هذا الشعب. 
وباركت صدور القرار الذي سبقته مطالبات 
واسعة لشباب الثورة السلمية بتجميد أموال 
املخل������وع ومالحقة واس������ترداد ه������ذه املبالغ 
الطائلة والتي تصل إلى عشرات املليارات من 
الدوالرات كما تؤكد التقارير احمللية والدولية. 
ودعا نشطا حقوقيون على موقع التواصل 
االجتماع������ي »فيس بوك« دع������وا النائب العام 
في اليمن الى إص������دار مذكرة تتضمن حجز 
أرص������دة املخل������وع صالح وجمي������ع ممتلكاته 
املس������جلة باسمه أو بأس������ماء آخرين، تفاعال 
مع قرار مجلس األمن الذي طالب دول العالم 
القيام بذل������ك ، فضال عن محاكمته والتحقيق 
معه عل������ى خلفية دعمه للقاعدة ومليليش������يات 
احلوثي وه������ي التهمة التي بنى عليها مجلس 

األمن قراره.
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< كرمان < عبدالسالم 

 فارس الشعري

انهارت الس��لطة مع س��قوط صنعاء 
الحوثيين،لتأت��ي  المتمردي��ن  بي��د 
إنقاذ في  الدولي��ة كمحاولة  العقوبات 
الوقت الضائع من عمر الدولة المرهون 
بتحركات وطنية ف��ي الداخل إلنفاذها 
ولتك��ون كاش��فة فق��ط لل��رأي العام 
المحلي ع��ن األدوار والصنائع التي قام 
به��ا صال��ح والحوثيين ف��ي تقويض 
الدولة اليمنية خالل المرحلة االنتقالية 
وإفش��الها بطرق انتقامي��ة الهثة نحو 
مؤسس��ات  على  المس��لحة  الس��يطرة 

الدولة. 

عقوب���ات مجل���س األم���ن تؤك���د أن صال���ح واحلوثي���ن تأمروا 
إلسقاط الدولة وإفشال املرحلة



أذبتم التباينات الفكرية مبحاضن االخاء والتربية
يتعاظم اخلطب وتش������تد الزواب������ع والعواصف في هذه 
الب������اد، تقف كل الق������وى منطلقة من مصاحله������ا املتعددة 
واملتباين������ة، لكنه������ا تتفق عل������ى النيل من التجم������ع اليمني 
لإلصاح، هكذا بدا املش������هد واضحا وجلي������ا وغير قابل 
لاعتس������اف، وال يزال������ون يحاولون النيل م������ن اإلصاح، 
باإلبع������اد وااللغ������اء والتأثي������ر على حضوره، عل������ى امتداد 
اخلريط������ة اليمنية، التي ال تزال حاضن������ة ألكفه املتوضئة، 
وعقول������ه الواعي������ة، وخطابه الدع������وي والفك������ري والثقافي 
واالعام������ي الرصني، احلام������ل للقضي������ة الوطنية من قلب 
الهوية، مرورا بأمنه واس������تقراره ووحدته وس������يادته وحتى 
رغيف اخلبز، وقف اإلصاح حتى اللحظة شامخا، رغم كل 
محاوالت الكيد، وسياسات احلقد، واساليب املكر السيئ، 
الذي يحي������ق بأهله كما ت������دون الش������واهد الناطقة  اليوم، 
يق������ف " اإلصاح " بيد متوضئ������ة، ميدها الى كل خصومه 
في الس������احة السياس������ية اليمنية، بغية الس������ام والس������لم 
واالس������تقرار والتصالح، وقف ويقف م������ع والى جوار كل 
القوى السياسية في جتاذباتها وصراعاتها، منتشا اياها 
من مغبة الس������قوط والفش������ل واالنهيار، رغم انها متد له يد 
املوت والتآمر والكيد عانية وسرا، الشواهد والدالئل أكبر 
من ان حتصى منذ ثورة 48 منتصف القرن الفائت، مرورا 
بكل الثورات والتحوالت واملتغيرات، وحتى ما بعد ثورة 11 
من فبراير 2011 م، أدوار وطنية مشرفة لإلصاح كحركة 
وطنية وحزب سياسي،   جنب اليمن الكثير من املعضات  
والصراع������ات، انتصر في مواقف������ه للقضية الوطنية، لليمن 
والس������لم واالستقرار، رغم كل اخلسائر التي تلحق به على 
املس������تويات التنظيمية واملادي������ة، او كما يعتقد البعض  مع 
كل هزات حتدي واعصار تطاله، لكنه يخرج من وس������ط كل 
هذه احملن واالبتاءات متعافيا متوقدا راس������خا على املبدأ 
والثواب������ت والقيم العليا التي، ترس������خت في قلوب وعقول 
جموع������ه وانصاره وأعضائه، التجمع اليمني لإلصاح هو 
احلزب السياس������ي، الذي ميتد ال������ى احلركة الوحيدة التي 
انضوى حتت لوائها الوطني، كافة الش������رائح اليمنية وكل 
التباينات املذهبية الهاش������مية والهادوية والشافعية السنية 
وغيرها، في تناسق وتناغم فكري خاق، لم تشهد تصدعا 
فكريا او خافا مش������ضيا لوحدة كيانه������ا وجتمعها، رغم 
التن������وع والتعدد االجتهادي والفك������ري في االطار الواحد، 
املختزل لكافة التباينات والرؤى، املبنية على التس������امح في 
كنف االخوة ومحاضن التثقيف والتربية، التي ال جتعل من 
اخلاف مفسدة للود والتواشج واالخاء، كيف ال ومنطلقات 
اإلص������اح الفكرية بدأت وتش������كلت على ضوء س������فر من 
االجتهادات واالفكار العلمي������ة والتربوية والفقهية اليمنية، 
م������ن االمير الصنعان������ي واالمام الش������وكاني واملقبلي وابن 
الديبع واملوش������كي والبيحاني والديلمي، وغيرهم من رواد 
الفكر والفقه االصاحي في القرنني املاضيني وحتى اليوم، 

منطلق������ة من كل هذا الثروة الفكري������ة الزاخرة بهذا التنوع 
الفك������ري والثقافي والفقهي الزاخر بالعطاء، الذي أس������س 
لوطن متس������امح على امتداد اجي������ال متعاقبة، كان للحركة 
االصاحية دور في ترسيخه وجتذيره على امتداد خريطة 

الوطن. 

ميدانكم للنهوض.. وساحتهم للخراب 
 ح������ني جتلت التباينات السياس������ية كان التجمع اليمني 
لإلص������اح االكثر نضجا في التعاطي مع مختلف املكونات 
الفكري������ة والتيارات الديني������ة والعلماني������ة والوطنية، برؤى 
مس������توعبة لآلخر فكرا وممارسة، مادام في االطار الوطني 
اليمني، والش������واهد والدالئل الناطق������ة بذلك، ال حتتاج الى 
اس������تنطاق وترقي������م وحصر، يعت������رف به������ا خصومه قبل 
أصدقائه، هذا التاريخ الوافر والزاخر، بهذا العطاء الوطني 
الش������اهد على ذلك، يعكس صدق التوجه، ونقاء االرادات، 
وس������امة املقصد واملنهج، وجال القيمة والفكرة، وصفاء 
الوعي والس������ريرة، واعتدال اخلطاب في االعام والتثقيف 
والدعوة، ليقف التجم������ع اليمني لإلصاح وحيدا في قلب 
العاصفة، قلبه على الوطن، يدعوا للس������لم والتصالح، يقدم 
املبادرات ويقبل التنازالت على حساب تنظيمه وكيانه وعالم 
اش������يائه، متقبا بص������در رحب كل اخلس������ائر التي  تطاله 
في عالم األش������ياء، املهم ليبقى الوطن متعافيا س������ليما من 
التمزق والتآكل والصراع واالحتراب، هكذا تنطق املواقف 
ويدون املنصفون واملؤرخون الي������وم، وهكذا تختزل ذاكرة 
االنس������ان اليمني املعاصر تاريخا، وهو يرى هذه احلقائق 
التي يس������جلها االصاحيون في مسيرة دربهم، وصيرورة 
وجوده������م وحضوره������م السياس������ي واالجتماع������ي، يقف 
اإلصاح الي������وم وحيدا في مواجهة أط������راف عدة معلومة 
ومجهول������ة  ، لكنه يقف ليقول لهم بصراحة وبدون مواربة، 
املواجه������ة الدامي������ة الت������ي تودونها على حس������اب اليمنيني 
ليست ميداني، فس������احاتي احلرية والبناء والتنمية والفكر 
واملبادرات ومش������اريع اخلير والعطاء، ها أنا انس������حب من 
معركة خططتم لها وحددمت مس������ارتها واهدافها الدنيئة  ، 
ها أنا اعلن انس������حابي بشرف املوقف الوطني، ليس جبنا 
وال ارتعاش������ة خوف، ولكن حفاظا على نساء واطفال اليمن 
من ان يغدوا نازحني وتائهني في حدود الدول كما أردمت  ، 
أنس������حبنا حقنا للدماء الغالية والنفيسة لكل مواطن ميني، 
انس������حبنا من معركتكم، ألن منهجن������ا الفكري االصاحي 
الذي انطلقنا به ومنه، ال يأمر بالعنف وسيلة للتفاهم وادارة 
اخل������اف واالختاف بني ابن������اء اليمن الواح������د، يجب ان 
تعرفوا حقيقة واحدة، لن نواجه ميني  ألي سبب كان، ألن 
ذلك مغايرا للفكرة واملنه������ج والعهد الذي ارتضيناه نهجا 
وسلوكا، أيا كان خافنا مع القوى والتوجهات السياسية، 
لكنن������ا نترفع عن اراقة قطرة دم إلبن ه������ذه االرض الطيبة 
والباد السعيدة، االرق قلوبا واأللني افئدة، خدوا كل شيء 

السلطة والدولة والكراسي واالموال، فقط اتركوا لي نبض 
هذا الوطن، " هكذا يقول لكم اإلصاح " ألبعث فيه احلياة 
من جديد، وازرع فيه مش������اتل احلري������ة والتنمية والكرامة 

والبناء والتسامح. 

أخجلتم خصومكم قبل رفاق دربكم.. 
 وس������ط هذه التحوالت العاصفة، يق������ف التجمع اليمني 
لإلصاح في قلب هذه املدلهمات احملدقة به وبالوطن، يلتفت 
الى اش������قائه في العمل السياس������ي، فا يرى الى ما يشبه 
صم������ت القبور، ازاء كل ما يطاله وما يناله من اس������تهداف 
غير مبرر من مش������اريع الهدم والتخلف واالس������تبداد، هذه 
املواق������ف الصادمة، لم تخ������رج اإلصاح ع������ن طوق عقله 
ومنهجه، كما اعتقد البعض وتنبأ،  ليأسف هؤالء ويأسون 
لهذا املوق������ف املخجل،  وهم يرون اإلص������اح الذي كانوا 
ي������ودون النيل منه، يلتمس له������م العذر، ليضعهم في موقف 
مخجل مع أنفسهم، سيدون ذلك التاريخ املعاصر في سفر 
نضالهم املش������هود، رغم ان الش������راكة السياسية، تقتضي 
وحدة املوقف واملصير، هكذا تقول ادبيات الفقه السياسي 
املعاصر، وهكذا تقول على النقيض حكاية الطعنة الصامتة 
القاس������ية من رفقاء الدرب، لكن التجمع اليمني لإلصاح، 
بقي صامدا مببادئه لم ينحني، ولم ينجر الى ردود الفعل، 
ولم تنكس������ر عزائمه، ألن قدره االنحياز الى مسار القضية 
الوطنية، واالرتقاء بها الى التس������امح والتصالح، فا يلبث 
ان يخرج قادته ومناصريه، مبواقف ثابته، أخجلت وأذهلت 
حتى خصومه، وهم يرونه ينسحب من ميدان معركة اعدتها 
جهات اقليمية ودولية ومحلية، لإليقاع به في براثن االقتتال 
وامل������وت واالحتراب، لينحاز الى خيار الس������لم، في أنضج 
قرار اتخذه اإلص������اح، ليفوت الفرصة على كل املتآمرين، 
الذين خططوا عل������ى ازهاق ارواح ابنائه، وابناء الش������عب 
اليمني قاطبة  ، رفض املواجهة ونسحب من ميدانها، ليس 
خوفا وارتعاشة موقف، ولكن انحيازا كليا ملنهجه الفكري، 
الذي افش������ل به كل املؤامرات، وأجهز على مشاريع املوت 
واالقتتال، واعدوا عدتهم وجيوش������هم ومعداتهم وخياناتهم 
واس������اليب غدرهم، أسقط اإلصاح ومعه كل الشرفاء، كل 
هذه املش������اريع العتيقة والبالية والوحش������ية، املتكالبة على 
فتات من املصالح، ليسجل مواقف حكمة جتلت في أوقات 
عصيبة م������ن تاريخ اليمن املعاص������ر، ليتعاطي مع كل هذه 
التحديات مبس������ؤولية وطنية،  تضاءلت حيالها الدهش������ة، 
مواقف ش������هد بنبلها خصومه قب������ل اصدقائه في الداخل 
واخلارج، ليقف الكثير م������ن انصاره وانا واحد من هؤالء، 
رأي������ت حجم األلم ال������ذي يعتصر قلوب انص������اره واتباعه 
وهم يرون اإلصاح واس������تمراره في تقدمي التنازالت، من 
خ������ال  مضيه في توقيع االتفاقيات تلو االتفاقيات املغدور 
بها، واالستمرار في املش������اركة، وتلبية لكل فرص احلوار 
والتعق������ل والوف������اق والتوافق، في كل س������احة من ش������أنها 

التصالح واحلوار الوطني يكون اإلصاح في مقدمة القوم، 
حتى وان كانت صوري������ة، وتهدف النتزاع مواقف متصلبة 
ورافض������ة من قبل اإلص������اح ليتس������نى خلصومه املضي 
في التس������ريع بإجناز مؤامراتهم، ف������ي االجهاز عليه، لكنه 
كان يفض������ل التنازل الصعب، واالنس������حاب املر من مواقع 
الص������راع، ويذه������ب للتوقيع على كل ما تري������ده القوى من 
اتفاقيات كانت وال تزال تشطب بجرة آخر قلم كتبت به تلك 
االتفاقي������ات، مضى اإلصاح وال يزال س������ائرا على دروب 
النضال واملصابرة واملكاب������دة، يواجه مراحل الصراعات، 
التي اوقدتها انظمة االستبداد والتخلف،   بروح متسامحة 
متش������بعة، بثبات الصادقني ويقني املؤمن������ني، تلبية ملصالح 

املواطن والوطن. 

جنحتم للحياة والتصالح.. حني جنح غيركم للموت 
واإلحتراب

 لن يخذلكم الله، ما دام نبل اهدافكم في هذا التس������امق 
والتس������امي، الرافض إراق������ة  دماء اليمني������ني، او تصدع 
املجتمع وانهيار دولة الضعيفة، يتش������بث اإلصاح بالوطن 
دفع������ة واحدة م������ن أول صرخ������ة ثائر وحتى آخر ش������هقة 
ش������هيد  ، في الوقت الذي يس������تعد البعض من القوى في 
الس������احة االقتتال على مزق واشاء من املصالح، ويبدون 
حرصه������م على املوت دونها، كان التجمع اليمني لإلصاح 
وال يزال حت������ى اللحظة، يؤكد للجمي������ع حقيقة واحدة، ان 
اخلسارة في عالم االشياء، لدى حركات التغيير ومشاريع 
النهوض والشهود احلضاري، تبدوا ضئيلة ومحدودة، إذا 
ما قارناها بفداحة اخلسارة في عالم االنسان، ألن الشعور 
الوجودي لإلنس������ان في هذه احلياة، إذا أحس بغاية نبيلة 
للتحقق، فلن يطيق اس������تخدام وس������يلة خسيسة للوصول 
اليها، ألن منهج الله في األرض ينتصر لإلنسان، وال يبالي 
بعالم االش������ياء اين توارى واختفى، ألن االنسان هو ركيزة 
البناء واالعمار والشهود واالستئناف احلضاري اخلاق، 
وهو من يعمر ويس������تعيد خس������اراته في عالم االش������ياء أيا 
كان������ت فداحتها، فا تهنوا وال حتزنوا، ايها االصاحيون، 
فاالبتاءات عاجه������ا الصبر واملصابرة، وثمرتها التمكني، 
ألن الفك������ر واملنهج الذي تربيتم عليه وتش������ربتم من معينه 
الصافي، سينتصر على كل اخلسارات في عالم االشياء، 
وس������ينتصر على كل العداوات واالحق������اد التي تواجهونها 
بثبات وصدق وحكمة، ألنكم ربحتم، حني ضفرمت باإلنسان 
والوطن، جنحتم للحي������اة والتصالح واإلصاح، حني جنح 
غيرك������م للموت واإلحت������راب والفس������اد، ورفضتم ان تكون 
خسارتكم في عالم االنسان، بينما غيركم اليوم يختصمون 
ويقتتلون في دائرة عالم االش������ياء، ومس������تعدون ان يقدموا 
الوط������ن واملواط������ن قربانا، م������ن أجل أش������يائهم احملدودة 

والطارئة. 

عبد احلفيظ احلطامي 
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

أيها اإلصالحيون .. انتصرمت لإلنسان  اليمني .. 
وغيركم يصر على تقدميه قربانا لفتات مصاحله

لق���د كان���ت ث���ورات الربي���ع العرب���ي ث���ورات ح���ررت 
الش���عوب العربية من عقدة اخلوف من الظلم والطغيان 
واالس���تبداد م���ن احل���كام املس���تبدين والعم���اء الذي���ن 

يسيرون بالرومنت كنترول من أسيادهم ...
لقد كانت هذه الثورات خروجا على اتفاقية س���ايكس 
بيك���و .. وإعادة ترتيب اخلارطة العربية لقد جاءت هذه 
الث���ورات عل���ى حني غرة م���ن النظام اإلقليم���ي والدولي 
فأربكته���م ف���ي مواقفه���م ف���ي البداي���ة ث���م بدأوا برس���م 
مخط���ط إفش���الها عن طري���ق الثورات املض���ادة و بدأوا 
مبص���ر العربي���ة بثورة مض���ادة بدعم خليج���ي أدى إلى  
إسقاط الرئيس املنتخب "مرسي" وممارسة أبشع أنواع 
التنكي���ل بالث���وار واألحرار في رابع���ة والنهضة وتدبير 
انق���اب عل���ى ث���ورة 25 يناي���ر ولك���ن الش���عب املصري 
رف���ض ه���ذا االنقاب وهو مس���تمر في ثورته الش���عبية 
حت���ى النصر بإذن الله تآمروا على ثورة تونس ولكنهم 
فش���لوا ثم تأمروا عل���ى ثورة ليبيا وهم مس���تمرون في 

التآمر عليها ...
وتأمروا على ثورة الش���عب السوري رغم كل املعاناة 
الت���ي يعانيها وتركوا النظام يقتل ويش���رد ولم يتخذوا 
موقفا جادا إلى اآلن إلسقاط هذا النظام ومتكني الشعب 

السوري من حكم نفسه بنفسه ...
أم���ا اليمن فقد تآم���روا عليها عبر املخلوع و احلوثي 
اللذي���ن حتالفا إلس���قاط ثورة س���بتمبر وفبراي���ر بثورة 
مض���ادة رفع���ت ش���عارات كله���ا مضلل���ه فضح���ت ل���دى 
الش���عب اليمن���ي كله فهم يرفعون ش���عار امل���وت ألمريكا 

وهم متحالفون معها واملوت لليمنيني في كل مكان 
ويرفعون ش���عار الدولة املدنية والنظ���ام والقانون 
ومخرج���ات احل���وار وهم ميارس���ون الهمجية بكل 
صنوفه���ا م���ن ه���دم وتفجي���ر للمس���اجد واملدارس 
والبي���وت ودور العل���م والق���رآن ونه���ب املمتل���كات 
العام���ة واخلاص���ة واملعس���كرات واالعت���داء عل���ى 
املق���رات احلزبي���ة واجلمعي���ات اخليري���ة ونهبه���ا 
ومحاربة اإلعام واإلعاميني...فهل هذه املمارسات 

الهمجية هي الدولة املدنية ؟!
لق���د انض���م احلوث���ي إل���ى ث���ورة 11 فبراي���ر الث���ورة 
الش���بابية الش���عبية الس���لمية ورحبت ب���ه كل املكونات 
وأنض���م بأف���راده إل���ى كل الس���احات فه���ل ج���زاء ه���ذه 
الث���ورة أن يتحال���ف احلوث���ي م���ع املخل���وع ال���ذي ث���ار 
الش���عب ضده إلسقاط ثورة س���بتمبر و أكتوبر وفبراير 
أي ث���ورة ش���عبية يدع���ون أنه���م قام���وا بها وه���م الذين 
خاض���وا حروب���ا متتالي���ة م���ن صع���ده  إل���ى دم���اج إلى 
عم���ران فصنعاء-فأمانة العاصم���ة- فبعض احملافظات 
يري���دون أن يفرض���وا أم���را واقع���ا بقوة الس���اح بعيدا 
عن أه���داف ثورة س���بتمبر وأكتوبر وفبراي���ر ويرفعون 
ش���عار محاربة الفساد ويتحالفون مع كل أركان الفساد 
م���ن النظ���ام الس���ابق ويتحدث���ون باس���م ثورة الش���عب 
ويعاقب���ون كل من وقف وس���اند ثورة س���بتمبر وفبراير 
فينكل���ون بأعضاء وحم���اة الثورة ول���م يتعرضوا ألزالم 
النظام الس���ابق بس���وء، وه���م الذين قامت ث���ورة فبراير 
ضده���م إن هذا اإلعام املضلل قد ظهر على حقيقته ولم 

يعد ينطلي على الش���عب اليمني 
...ف���أي ثورة ش���عبية باحلديد والن���ار والدبابة واملدفع 
واقتحام املدن واملعس���كرات وإس���قاط هيبة الدولة إنها 
ث���ورة مضادة لثورة س���بتمبر وأكتوبر وفبراير وانتقام 
من الش���عب اليمني الثائر ... يا ثوار س���بتمبر وأكتوبر 
وفبراير تنبهوا واس���تيقظوا فإن املؤامرة التي تقودها 
الث���ورة املض���ادة تري���د اإلجه���اض عل���ى كل منج���زات 
الش���عب اليمن���ي التي حققه���ا من خال ثورة س���بتمبر 
وأكتوبر وثورة فبراير وتهدف إلى اخلروج عن كل ما مت 
إجن���ازه بعد ثورة فبراير م���ن مخرجات احلوار وغيرها 
م���ن احلري���ة والدميقراطي���ة الت���ي يرغ���ب به���ا الش���عب 
اليمن���ي إنهم يري���دون فرض أمر واقع بالق���وة والعودة 
إل���ى قب���ل س���بتمبر وفبراير إنه���م يريدون اله���روب من 
االس���تحقاق االنتخابي الق���ادم والتحاكم إلى الصندوق 
إنه���م يريدون العودة إلى الصراع واالس���تبداد واحلكم 
الفردي املتخلف وحتويل الش���عب إلى قطيع سيد وعبد 

وحاكم ورعية ...
عل���ى احلوثيني كمكون دخل مؤمتر احلوار أن يس���لم 

ملخرج���ات احل���وار وأن يحتك���م إل���ى الدميقراطي���ة 
واحل���وار والصن���دوق ويت���رك االس���تقواء بالق���وة 
والس���اح واملليشيات املس���لحة لفرض واقعًا وعليه 
أن يعرف بأن الش���عب اليمني ق���د حترر من اخلوف 
واالستبداد وأنه يسعى إلى احلرية وحتقيق العدالة 
واملواطن���ة املتس���اوية وال ميكن أن يرض���ى بالعودة 
إل���ى الوراء أو يخضع ملنطق الق���وة وتكميم األفواه 
إن ث���ورة س���بتمبر وأكتوب���ر وفبراي���ر الت���ي قدم من 
أجلها الش���عب اليمني آالف الشهداء واجلرحى ال ميكن 
أن يتخلى عنها بثورة مضادة هدفها العودة إلى ما قبل 
س���بتمبر وفبراير أيها الثوار تنبهوا واس���تيقظوا "فقد 
طمى الس���يل حتى غاصت الركب   "وعلى عقاء املؤمتر 
أن يربطوا مصيرهم مع شعبهم وليس مع املخلوع الذي 

ثار ضدها الشعب في 11فبراير2011م
ذك���رى2011-11-11م اجلمعة0ذل���ك اليوم املش���هود 
ال���ذي اجتم���ع فيه أحرار وحرائر تعزفي س���احة احلرية 
رغ���م القص���ف املدفعي م���ن كل االجتاهات ذل���ك القصف 
البرب���ري املتوح���ش ال���ذي لم يحت���رم خطب���ة جمعة وال 
ص���اة وألن القص���ف ل���م يره���ب املصل���ني رغ���م س���قوط 
جرحى وش���هداء فقصف املجرمون فندق املجيدي حيث 
مصل���ى النس���اء فاستش���هدت تفاحة وزينب وياس���مني 
وجرح���ت أخريات وبعد صاة اجلمع���ة توجه املصلون 
ف���ي مظاهرة حاش���دة إلى املستش���فى امليدان���ي الرحمة 
للش���هداء والش���فاء للجرحى والنصر للثورة)وس���يعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(0

يا ثوار تنبهوا

عبداحلافظ الفقيه
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أدرك الشيخ محمد الغزالي مبكرًا وجود مشكلة تعاني منها المرأة في عالمنا اإلسالمي، فلم يغفلها 
بل توقف عندها. ففي كتابه اإلسالم والطاقات المعطلة الذي نشره في بداية الستينيات رصد الشيخ 
س��وء وضع المرأة في العالم اإلس��المي، وهو في ذلك ينح��و منحى التروي ويدع��و للتغيير والعودة 
لألص��ول، وإذا كان الش��يخ في صفحات تالية يذك��ر مكانة المرأة ووظيفتها في المجتمع اإلس��المي 
األول في مقابل ما أضحت عليه في العصور الحديثة من إهمال وتعطيل لطاقاتها، إال أنه يعود يبدي 
خش��يته من االنبهار بالنموذج الغربي المس��يطر الذي يريد إخراج المرأة من األس��رة وإشراكها دون 
ضوابط في المجال العام، فالهم األخالقي و »س��د الذرائع« كان هو هاجس��ا ملحا في الكتابات األولى 
للغزال��ي، وقد ظلت مقولته في تلك المرحلة: »ال نريد أ، يخيّرنا أحد بين ش��رّين« هي المقولة التي 

تأسس عليها منهجه الوسطي البديل.

قضايا املرأة في فكر الشيخ محمد الغزالي

وفي كتابه حقوق اإلنس������ان بني تعاليم اإلس������ام 
وإعان األمم املتحدة يسير الشيخ على النهج ذاته، 
فيرحب مبشاركة املرأة، ولكنه يقصر املشاركة على 
ح������دود احلاجة إلى املال ويح������دد دائرتها في مهن 
معّين������ة هي »أصلح لها«، مدافع������ًا عن قوامة الرجل 
مبقوالت تتعرض لتعس������ف الرجال في حجب املرأة 

عن املشاركة االجتماعية.

املقاصد أوال
على أن الش������يخ يب������دأ بعدها بأع������وام قليلة في 
إدراك أهمي������ة وض������ع القضايا في س������ياق أوس������ع 
وبلورة األطروحات واألفكار، والتركيز على املقاصد 
لضب������ط ميزان فهم أهمية وضع املرأة ووظيفتها في 
دائرة األمة، وس������رعان ما يتضح له أن التركيز على 
الضوابط وليس املهام وأساليب املشاركة هو املدخل 
األس������لم الذي ينبغي أن يتبع، بحيث يوضع األصل 

وتلحق به الفروع.
 وفي سبعينيات القرن الفائت يشتبك الشيخ في 
معركة ش������هيرة أثناء محاولة تعديل قوانني األحوال 
الش������خصية إلى ما يخالف ش������رع الل������ه من تقييد 
للتع������دد والطاق، وهي معرك������ة خاضها دفاعًا عن 
األس������رة واملجتمع ش������غلته عن االستطراد في بحث 
قضاي������ا املرأة الضيقة، إال أنه مع مطلع الثمانينيات 
يب������دأ في بلورة خطابه وتطوير أفكاره بش������أن املرأة 
في س������ياق أوسع مّحص فيه التراث وأسس منهجًا 
متكامًا للتعامل مع األصول –قرآنا وس������نة- تنقية 
لفهمها من النظر امللتبس بالهوى أو املتأثر بالعادات 
والتقالي������د املوروثة، أو الواقع حت������ت ضغط الرؤى 

واألفكار الوافدة.
ففي كتابه: »دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني« 
يدعو إلى العودة إلى املعني الصافي لتتحقق وحدة 
بني املس������لمني وتياراتهم الفكرية والثقافية في شتى 
القضاي������ا، ومنها قضايا املرأة، وقد برز في كتابات 
الش������يخ املتأخرة أثُر تعامله مع املرأة –في مجالس 
الفتيا وفي اجلامعات- في موقع قضاياها من فكره، 
إذ انتقل من الكتابة في هذا الش������أن بش������كل نظري 
ق������ارئ للتاريخ واألص������ول إلى الكتاب������ة عن الهموم 
املعاص������رة للمرأة في املجتمع اإلس������امي، وهو ما 
يتضح ف������ي األمثلة الت������ي يس������وقها والوقائع التي 
يرويها ليدلل من واقع معايش������ته للمجتمع على ُبْعِد 
الشقة بني تعاليم اإلسام وأوضاع النساء، ليمضي 
في إجابته عن األسئلة حول قضايا املرأة ومكانتها 
في إبراز أهمية تعليم املرأة ومش������اركتها في رسالة 
املسجد واتخاذ نس������اء الرسول والصحابيات قدوة 
ف������ي العبادة والعمل واجلهاد، موضحًا حقوق املرأة 

في املجتمع واألسرة.
فالقضي������ة إذن قضية عودة للس������نة النبوية وفهم 
دقي������ق للكتاب وفقه بصير بالس������ن االجتماعية. بل 
يذهب الش������يخ إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن مستقبل 
اإلسام رهن بإعادة النظر في قضايا عديدة، منها 
قضية املرأة، وأن التضييق كان مدخًا ألعداء الدين 

لكي ينفذوا إلى املجتمع اإلسامي.
ومع نهاية الثمانينيات يصدر الشيخ الغزالي كتابه 
املهم )الس������نة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث( 
ال������ذي يجمع في������ه أفكاره وماحظات������ه حول قضايا 
مختلفة في التراث وقراءة بعضهم للس������نة والسيرة، 
وكذلك قضايا امل������رأة، حيث بحث طويا في قضايا 

املرأة واألس������رة والوظائف العامة، وتتضح في رؤيته 
املرأة املس������لمة العفيفة أهًا للنهوض بأمتها وحتمل 
أمان������ة هذا الدين جنبًا إلى جن������ب مع الرجال، على 
العكس مما كان عليه األمر في الستينيات، حيث كان 

الشيخ يؤكد أولوية عمل املرأة داخل بيتها. 
وينتق������ل الش������يخ ف������ي كتابه من قضي������ة ألخرى، 
بادئ������ًا مبفاتيح لفهم مكانة امل������رأة ووظيفتها مقارنًا 
بني وضعها في دار اإلس������ام ووضع النس������اء في 
مجتمعات أخرى، وصوال إلى استعراض صفحات 
مطوية من تاريخ مشاركة املرأة وإسهامها في صنع 
نهضة اإلس������ام وحضارته حيث يسوق خبرته في 
العدي������د من اجلامعات كاألزه������ر وأم القرى واألمير 
عبد القادر باجلزائر في كثير من املواضع ناقدًا فهم 

شباب الصحوة اإلسامية ملكانة املرأة ووظيفتها، 
لقد جتاوز الشيخ في مؤلفاته األخيرة إفراد املرأة 
باحلديث أضحى يضمنها خطابه عن اإلس������ام في 
مواضع ش������تى ومناس������بات مختلفة ليقر بذلك بعد 
مس������يرته الطويل������ة أن حضارة األمة بناه������ا وبّينها 

الرجال والنساء معًا.

املرأة واألسرة: تكامل الدوائر
إذا كان الش������يخ قد ط������ّور رؤيته التي س������اعدت 
خبرته عل������ى صقله������ا وإنضاجها بش������أن احلاجة 
لاهتم������ام بقضايا املرأة في عاملنا اإلس������امي من 
منظور إسامي قومي، فإن اخلط املستمر في كتاباته 
من������ذ البداية كان هو اإلدراك املبكر ألهمية األس������رة 
ومحوريتها في التصور اإلس������امي، وفي مواجهة 

التحديات التي جتابهنا في هذا العصر.
وق������د اتخ������ذ هذا االهتم������ام صبغ������ة أخاقية في 
البداية، يهاجم الرذائل التي جنمت عن خروج املرأة 
وس������فورها والكوارث التي حلت باحلياة األس������رية، 
ثم  توال������ت كتاباته تدافع عن حق������وق املرأة، لكنها 
حتذر في الوقت ذاته من املوبقات التي ترتكب باسم 
إش������راكها في احلياة العامة، مشددًا على ضرورة 
االلتزام بضوابط السلوك وقيم األخاق اإلسامية، 

وعلى ع������دم التنازل ولو قيد ش������عرة عنها، وإال عّم 
الفساد.

ويرفع الش������يخ صوته في خط������ب اجلمعة داعيًا 
جماهير املسلمني إلى ضبط العاقات داخل األسرة 
مبوازين الش������رع، فهو ال يواجه الذين يريدون تغيير 
القوانني فقط، بل يس������تنهض الناس أن يستمسكوا 
بش������رع الله في ممارس������اتهم اليومية داخل األسرة 
وف������ي القوانني، مذك������رًا األمة بوصية رس������ول الله 
للرجال في حجة الوداع أن يس������توصوا بالنس������اء 

خيرًا.
وف������ي موطن آخ������ر يهاجم »بدع الع������ادات« التي 
انتشرت في مجال العاقة بني اجلنسني والعاقات 
داخل األس������رة داعيًا الرجال والنس������اء إلى صحوة 
تأخذ س������بيلها إلى أس������رهم وبيوتهم،ومذكرًا املرأة 

املسلمة بواجبها ووظيفتها في هذا الصدد. 
وحني تعرض على الشيخ أسئلة النسا وشكاويهم 
ي������درك الظلم ال������ذي يكتن������ف ممارس������ات الطاق، 
والتعس������ف في اس������تخدام هذا احلق على يد بعض 
الرجال، فيوجه ويرش������د ويربط على قلب الشاكيات 

بتفقيههن بحقوقهن.
وإذا كان الش������يخ قد اتخذ موقفًا يعضد مشاركة 
املرأة في فعاليات األمة، ويش������دد ف������ي الوقت ذاته 
عل������ى أهمية األس������رة ووظيفة امل������رأة بداخلها، فقد 
أدرك أن املقوالت النظرية وحس������ن النوايا وحدهما 
ال يحان اإلش������كالية؛ لذا فهو يسعى حللول عملية 
ميك������ن من خالها صياغة ه������ذا التوازن. وقد نادى 
بتغيي������ر قوانني العمل لتصبح مدة عمل املرأة نصف 
مدة عمل الرجل فيجمع النساء بني اخليرين: دائرة 

األسرة، ودائرة األمة.
كما نظر في مس������وغات منع املرأة من املش������اركة 
العامة ثم نظر في الس������يرة املطهرة وكتب: »حبذا لو 
درس املسلمون كيف انتظمت العاقات بني اجلنسني 
في صدر اإلسام، وكيف اجتمع أفراد األسرة كلها 
في س������احة املس������جد طرفي النهار وزلفًا من الليل، 
ب������ل كيف قاتل الرجال والنس������اء مع������ًا إلعاء كلمة 

الل������ه، وكيف أجمع الفقهاء عل������ى أنه إذا وقع هجوم 
عام على الوطن اإلس������امي كلف كل مسلم ومسلمة 

بإجابة النفير واخلروج لبذل النفس والنفيس.
إنه في ضوء هذه العاقات املقررة ش������رعًا ميكن 
تصور البيئة التي تولد فيها األسرة وتنتعش وحتيا 

وتؤدي رسالتها الكاملة«.

نحو نهض نسائية رشيدة
إذا كان������ت أص������وات عديدة منذ بداي������ة القرن قد 
ارتفعت حتذر من مقوالت حترير املرأة التي تدثرت 
بعباءة حقوق اإلنس������ان لتخفي أطروحات علمانية، 
واتهمه������ا الكثير من اإلس������اميني بالعمالة واخليانة 
واالنح������ال وغير ذلك من األوصاف القاس������ية، فإن 
الش������يخ محمد الغزالي رحمه الله قد وجه اللوم منذ 
البداية إلى أهل الفقه والذكر من املس������لمني وفضل 
نقد ال������ذات، مؤكدًا ف������ي هذه القضي������ة وغيرها أن 
»الغزو الثقاف������ي ميتد في فراغنا«،فاللوم يتوجه إلى 

من قصر وأساء ابتداًء.
ومن������ذ وقت مبكر نصح الش������يخ ف������ي هدوء أهل 
دعوات حترير املرأة أن يؤسسوها على نهج اإلسام 
إذا أرادوا لها النجاح، فكتب في الس������تينيات بأدبه 

املعهود يقول:
»نح������ن نلفت رواد النهضة النس������ائية إلى ما في 
التراث اإلس������امي من نفاسة تعجب، وما فيه كذلك 
من أسانيد لقضاياهم الن�زيهة إذا أرادوا أن يربطوا 
حركته������م باإلمي������ان واملعرفة ويبتع������دوا عن مزالق 
الهوى والتحل������ل.« وال يكتم الش������يخ نقده للخطاب 
السائد بشأن قضايا املرأة وغلبة الغلو فيه، بل يرفع 

صوته من فوق املنبر خطيبًا فيقول:
»أمتنا بحاجة إلى نهضة نسائية رشيدة، لم؟ ألن 
هناك بع������ض املتدينني ال يعقل������ون قضايا املرأة، أو 
ينظرون فيها بحماقة وقلة فقه، ولو وكل األمر إليهم 
حلبس������وا النس������اء في البيوت فا عبادة وال علم وال 
عقل وال فكر وال نش������اط وال ش������يء. هذا النوع من 
املتدين������ني اجلهلة ينبغي أن يحرم من الكام باس������م 
الله! والنهضة النس������ائية الرش������يدة حتتاج إلى أن 
يطرد نوع آخر من املتحدثني في قضايا املرأة، وهم 
عبيد أوروبا الذين يريدون إشاعة اخلنا في بادنا، 
والذي������ن ال يعنيه������م أمر العفة وال أمر األس������رة، وال 

يبالون أن ينقلوا ما هنالك بعمى غريب!
... نريد تس������ليم النهضة النس������ائية إلى نس������اء 
عفيفات عاقات محصنات آمرات باملعروف ناهيات 

عن املنكر حافظات حلدود الله.

خامتة
إن ما نحتاجه هو نهضة إسامية رشيدة نسائية 
كما يرى الش������يخ، تضع األمور في نصابها وتعالج 
داء األمة بدواء دينها الشافي ال بحلول غربية تزيدها 
علًا وأسقامًا، وحترر النساء باسم اإلسام، بقيادة 

نساء عاملات عامات.
لقد اس������تمد جيلنا من قوة الش������يخ الغزالي على 
قول احلق املر ونقده للذات قبل نقد اآلخرين دروسًا 
وآدابًا ترس������خت في أعماقنا، ونهضت نس������اء هذا 
اجلي������ل في ثقة بالله ويقني بعدل رس������الة اإلس������ام 
التي أرس������لها رحمة للعاملني، يشاركن في الصحوة 
اإلس������امية ونهض������ة مجتمعاتهن، ب������ل يدافعن عن 

حقوق املرأة في كل مكان. 



موقف تبلور بشكل واضح من الدور األول لالنتخابات 
الرئاسية، ويبقى سؤال بال إجابة حتى اآلن: ماذا سيكون 
موقف النهضة في الدور الثاني املتوقع لهذا االنتخابات؟

أث������ار موقف حرك������ة النهضة الرس������مي باحلياد إزاء 
مرش������حي االنتخابات الرئاس������ية املقبلة ارتياح وترحيب 
عدد من القوى السياس������ية الت������ي رأت أيضا في القرار 
فرصة لها لالس������تفادة من »اخلزان االنتخابي« للنهضة 
التي لم تدفع مبرشح لها في هذا االستحقاق، فيما يبدو 
توجها واضحا لدى ك������وادر وأنصار احلركة مناصرتها 
للرئيس احلالي املنصف املرزوقي الذي يخوض السباق 
االنتخابي للرئاس������ة، وهو التوجه الذي أكد على وجوده 
أيض������ا قيادي بحزب حركة نداء تون������س، املنافس األبرز 

للنهضة واملرزوقي.
وقرر مجلس ش������ورى حركة النهضة مس������اء السبت 
املاضي عدم دعم أي مرش������ح رئاسي خالل االنتخابات 
املقررة في ال� 23 من الش������هر اجلاري. وجاء هذا القرار 
إثر مش������اورات مطول������ة داخل مؤسس������ات احلركة كان 
محل انتظار كل املرش������حني ملا متلكه احلركة من  قاعدة 
انتخابي������ة واس������عة ومهيكل������ة  تقترب م������ن املليون ناخب 
م������ن جملة ٣،٥ ملي������ون أدلو بأصواتهم ف������ي االنتخابات 
التش������ريعية األخيرة التي حلت احلرك������ة فيها في املرتبة 
الثاني������ة خلف حزب حركة نداء تونس، بحس������ب تقديرات 

مصادر داخل احلركة.
النهضة التي لم تدفع مبرشح لها خلوض  االنتخابات 
الرئاسية، دعت إلى مرشح توافقي يكون محل التقاء عدد 
من القوى السياسية لتجنيب البالد »حالة من االستقطاب 

قد ال تتحملها الدميقراطية الناشئة في تونس«.
وفي تصريح لألناض������ول، علق فتحي العيادي رئيس 
مجل������س ش������ورى النهضة عل������ى قرار املجل������س باحلياد 
قائال: »من الصعب اختيار مرش������ح بعينه لدعمه في هذا 
الظ������رف احلالي خاصة وان لنا أصدقاء و حلفاء كثيرون 
يخوضون هذه االنتخابات وال ميكن أن ندعم مرشح على 

حساب آخر«.
وحول إذا ما كان موقف احلركة س������يتغير بعد الدور 
األول سيما أن كل املؤشرات تفيد بأنه  سيكون هناك دور 
ثاني لالنتخابات الرئاس������ية، ق������ال العيادي: »لكل حادث 

حديث«.
العربي القاسمي، عضو مجلس شورى النهضة، يرى 
م������ن جانبه أن  »النهضة مضط������رة لهذا املوقف حيث أن 
العائلة الدميقراطية فشلت في التوافق على مرشح واحد 
كان م������ن املمكن أن تصطف النهض������ة وراءه و بالتالي ال 
ميكن املغامرة بدعم مرشح  على حساب اآلخرين خاصة 
إذا كانت حظوظ������ه في الفوز غير مضمونة«، كما أوضح 

لألناضول.

وف������ي تصريح������ات لألناضول، تلفت مص������ادر أخرى 
بالنهض������ة، فضلت عدم الكش������ف عن هويته������ا، أن قرار 
النهض������ة يهدف كذلك إلى »احلفاظ على الصف الداخلي 
للحرك������ة خاصة انه منقس������م  أمام اخلي������ارات املطروحة 
أمامه������ا، فان كان واضح������ا جدا ميول قواع������د وكوادر 
النهضة للمرش������ح املنصف املرزوقي )الرئيس احلالي(، 
فان قي������ادة احلركة م������ن جانبها بها تباين������ات إزاء دعم 
مرش������حني آخرين )من بينهم مصطف������ى بن جعفر رئيس 

املجلس التأسيسي(«.
وتضي������ف املصادر »هن������اك حتى تيار قي������ادي داخل 
احلرك������ة يدعم فكرة  التحالف م������ع نداء تونس )اخلصم 
السياسي األبرز للنهضة( في الفترة املقبلة حرصا على 
التوافق السياس������ي،  األمر الذي ميكن معه أن يعكر دعم 
النهضة لشخص آخر غير الباجي قايد السبسي مرشح 

نداء تونس لقصر قرطاج« الرئاسي.
وعل������ى صعي������د جماهير النهض������ة، لعل  الش������بكات 
االجتماعي������ة  هي أه������م من يظهر مؤش������رات دعم قواعد 
وأنص������ار حركة النهض������ة للمرزوق������ي اذ يالحظ ان اهم 
املدون������ني و الصفح������ات املعروفة بدفاعها ع������ن للنهضة 
حتول������ت إلى الدعوة الصريحة من أجل انتخاب املنضف 
املرزوقي، وتعد حملة »من اجل ...« التي تغزو الشبكات 
االجتماعية التونس������ية من ابرز م������ا يتم تداوله هذه األيام 

في هذا السياق.

احلمل������ة تقوم على أن يكتب كل فرد على صفحته على 
الفيس������بوك أو على حسابه على التويتر  السبب الذي من 
اجله س������ينتخب املرزوقي، ساهمت في انتشار  الرسائل 
التي تدعو النتخاب املرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية. 
أهم األس������باب التي دائما ما تذكر ضمن هذه احلملة 
ه������ي »احلفاظ عل������ى احلريات واالنتص������ار للثورة« حيث 
يبدي عدد من التونس������يني املش������اركني في هذه احلمالت 
اخلش������ية من »التضيي������ق على احلريات« ف������ي حال فوز 
ح������زب نداء تونس، الذي يحس������بونه عل������ى النظام القدمي 
في االنتخابات الرئاس������ية بعد س������ابق فوزه باالنتخابات 

التشريعية املاضية. 
على صعي������د متصل، أث������ار قرار النهضة الرس������مي 
ب�«احلياد الرئاس������ي« ارتياح عدد م������ن قيادات األحزاب 
اس������تطلعت آراءهم األناضول ل������م يبد بعضهم في الوقت 
نفسه تطلعه لالستفادة من »املخزون االنتخابي« لكوادر 
النهض������ة ومزاحمة املرزوقي في هذا الش������أن واحلصول 

على نصيب من هذه الكتلة االنتخابية الهامة.
عم������اد الداميي، األمني العام حلزب »املؤمتر من اجل 
اجلمهورية«، الذي أسس������ئه الرئي������س احلالي املنصف 
املرزوق������ي، عبر لألناضول عن ارتياح������ه لقرار النهضة 
باحلياد إزاء مرش������حي الرئاسة، واعتبره »قرارا سليما 
وصائب������ا«. وتوضح مصادر باحل������زب أن هذا االرتياح 
يأت������ي الطمئنان املرزوقي أن اخلزان االنتخابي للنهضة 

س������يصب في صاحله نظرا لتجربة احلكم املشتركة مع 
النهض������ة في العامني املاضيني ومل������ا يبديه املرزوقي من 

»مواقف ثورية« حتظى بدعم النهضة.
غير أنه م������ن املالحظ ان املرزوقي ليس الوحيد الذي 
يعتقد انه سيستفيد من الكتلة االنتخابية للنهضة، أذ أن 
عددا آخر من املرش������حني كذلك يقدرون انه سيكون لهم 

نصيب في هذه الكتلة.
الصافي سعيد، املرشح املس������تقل و احملسوب على 
التيار القوم������ي، يرى كذلك أن “جزءا من الذين صوتوا 
لصالح النهضة  في االنتخابات التشريعية سينتخبونني 
في االنتخابات الرئاس������ية”، س������عيد أوضح في مقابلة 
نش������رت اجلمعة املاضية في األناض������ول أنه  قادر على 
إح������داث توازن مع ن������داء تونس، صاح������ب األكثرية في 
البرملان املقبل والذي س������يكلف بتش������كيل احلكومة، كما 
ي������رى ف������ي برنامجه كذل������ك »دفاعا عن الهوي������ة العربية 
اإلس������المية« التي هي من محددات التصويت عند هذه 

الكتلة االنتخابية النهضوية. 
من ناحيته، يرى سليم الرياحي مرشح التيار الوطني 
احل������ر، و الذي يعتبر من أهم املنافس������ني  في الس������باق 
االنتخابي الرئاس������ي، أن ق������رار النهضة »مناورة جتنب 
النهضة اختيار مرش������ح على حساب ٢٦ مرشح آخر« 
لكنه يؤكد أنه في النهاية ”من سيحسم هذه االنتخابات 

في اآلخر هو الشعب التونسي و ليس غيره«.
الهاشمي احلامدي مرش������ح »تيار احملبة« للرئاسية، 
الذي يرى عدد من املراقبني انه من املمكن أن يكون احد 
مفاجآت االنتخابات املقبلة،  يرى كذلك لنفس������ه نصيبا 
من أصوات أنصار النهض������ة، كما يلمح  في حواراته، 
خاص������ة وانه كان م������ن قيادات االجتاه اإلس������المي في 
تس������عينيات القرن املاضي، و يطغى على خطابه الطابع 

الديني.
أما محس������ن م������رزوق، رئي������س احلمل������ة االنتخابية 
للسبسي، أبرز مرشحي الرئاسة، فقد صرح لألناضول 
معقب������ا أن »موقف النهضة الرس������مي فيه حياد وهو ما 

يبعث على التفاؤل، لكن ميدانيا هناك انحياز“.
واوضح قائال: »ما نراه ميدانيا في احلملة االنتخابية 
و في أغلب الواليات هو انحياز مناضلي حركة النهضة 
للمرش������ح املنصف املرزوقي، وفي كل احلاالت، النهضة 

لها كل احلرية في دعم من تريد”.
وتابع مرزوق: »املعطيات امليدانية املتوفرة لدينا اآلن 
تفيد أننا أمام إعادة للمشهد الذي عشناه في االنتخابات 
التش������ريعية املاضية، وهو استقطاب بني مؤيدي الباجي 
قايد السبس������ي ومؤيدي  املنصف املرزوقي.. كل شيء 
وارد و لكن  املؤشرات احلالية تفيد بانحصار املنافسة 

بني السبسي و املرزوقي«.
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حركة النهضة واالنتخابات الرئاسية التونسية.. 
 حياد رسمي وانحياز جماهيري

بينها  من  بتون����س  ثانية  رئاس����ية  لوالية  س����عيه  في  املرزوق����ي  دعمه����ا  تعل����ن  تونس����ية  أح����زاب   6
حزب »املؤمتر من أجل اجلمهورية« الذي ميلك 4 مقاعد في البرملان

أعلنت 6 أحزاب تونسية، اعن دعمها للرئيس احلالي محمد املنصف املرزوقي 
الذي يسعى إلى والية ثانية، في االنتخابات التي ستجرى يوم 23 نوفمبراجلاري.
وقالت أحزاب »اإلصالح والتنمي������ة« و«حركة البناء املغاربي« و«البناء الوطني« 
و«املؤمت������ر من أجل اجلمهوري������ة« و«العدالة والتنمية«، و«احلرك������ة الوطنية للعدالة 
والتنمية«، في بيان مش������ترك خالل مؤمت������ر صحفي اليوم في تونس العاصمة، إن 
»هذا القرار يأتي في إطار احلرص على حتقيق توازن سياس������ي يحد من مخاطر 
»التغّول« )التضخم( واالستبداد مجددا، ويساعد على استقرار مؤسسات الدولة 
وتكاملها وضمان احلقوق واحلريات واملكاسب التي جاء بها الدستور ورغبة منها 
في جتميع عناصر القوة املادية والسياسية لدعم مرشح يستجيب لهذه التحديات 

ويعبر عن هذه التطلعات«.
وأضافت األحزاب الس������تة، في البيان الذي تاله رياض الشعيبي األمني العام 
حلزب البناء الوطني، أن »هذا القرار يأتي تفاعال مع نتائج االنتخابات التشريعية 
األخيرة، التي أفضت إلى مشهد سياسي تقدمت فيه أطراف حزبية لم تثبت خالل 
املرحلة التأسيس������ية انحيازها للثورة ومنهجها الدميقراطي، مبا ميكنها من أغلبية 
في مجلس النواب ومن تش������كيل احلكومة وتعيني املسئولني في الوظائف اإلدارية 

العليا واملؤسسات العمومية«.
وف������از حزب نداء تون������س الذي يضم رموزا من النظام الس������ابق )نظام الرئيس 
األس������بق زي������ن العابدي������ن بن علي ال������ذي أطاحت به ثورة ش������عبية ع������ام2011(، 
باالنتخابات التشريعية بحصوله على 85 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا مبجلس 
الش������عب الذي س������يمارس السلطة التشريعية خالل اخلمس س������نوات املقبلة، تلته 

حركة النهضة )إسالمي( ب�69 مقعدا.
وقال الشعيبي، في تصريحات له على هامش املؤمتر الصحفي، إنه »مت اختيار 
الرئي������س احلالي املنص������ف املرزوقي ودعمه خالل حملت������ه االنتخابية، ملا مثله من 
ضمانه لالنتقال الدميقراطي وباعتباره املرشح األكثر ائتمانا على املرحلة املقبلة«.

وأضاف أنه »ميكن للمرزوقي أن يحدث توازنا سياسيا داخل مؤسسة الرئاسة 
مقابل حكومة تتش������كل في غالبيتها من نداء تونس وهو ما س������يضمن اس������تقرارا 

حقيقيا في البالد.«
وأش������ار إلى أنه مت تكوين تنس������يقية لالنخراط السياسي واإلعالمي وامليداني 
ف������ي احلملة االنتخابي������ة للمرزوقي وقال إنها »س������تبقى مفتوحة أمام كل األحزاب 

واملنظمات وشخصيات ملساندة ترشح املرزوقي للرئاسة«.
وقال إنه »س������يتم مباش������رة العمل امليداني خالل األيام القادمة من خالل عمل 
جلنتي التنس������يق اإلعالمي وجلنة احلوار السياس������ي، اللت������ني تكونتا صلب هذه 

التنسيقية لتعميق احلوار بني األطراف السياسية.«

وأضاف الش������عيبي أنه »ليس������ت هناك أية عالقة بني هذه املبادرة وقرار مجلس 
ش������ورى حركة النهضة الذي أفضى اجلمعة املاضية إلى عدم دعمها ألي مرشح 

في الدورة األولى من االنتخابات«.
ش������ارك في املؤمتر الصحفي كل من رياض الش������عيبي أمني العام حزب البناء 
الوطن������ي، ونور الدين ختروش������ي أمني عام حركة البناء املغاربي، وهيثم بلقاس������م 
عضو املكت������ب التنفيذي حلزب املؤمتر من أج������ل اجلمهورية )4 نواب في مجلس 
نواب الش������عب( وعب������د الرزاق بلعاربي أم������ني عام حزب العدال������ة والتنمية ومراد 
الرويسي أمني عام احلركة الوطنية للعدالة والتنمية، والهام الشنوفي عضو املكتب 

التنفيذي حلزب اإلصالح والتنمية.
وانطلقت حملة االنتخابات الرئاسية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني وتتواصل 
حتى يوم 22 من الش������هر نفسه، وس������يكون يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني موعد 
االنتخابات الرئاس������ية في دورته������ا األولى ويعلن عن النتائ������ج األولية بعد 3 أيام 
ليكون يوم 21 ديس������مبر/كانون األول يوم اإلع������الن عن النتائج النهائية بعد البت 

في الطعون.
أما الدورة الثانية فلن تتجاوز إقصاءها يوم 28 ديسمبر/كانون األول والنتيجة 
النهائية لالنتخابات الرئاس������ية س������تكون على أقصى تقدير يوم 25 كانون الّثاني 

.2015
ويخ������وض اجلولة األولى من االنتخابات الرئاس������ية، التي س������تجرى بعد نحو 
أس������بوعني 27 مرش������حا من بينهم املرزوقي ورئيس حركة »ن������داء تونس« الباجي 

قائد السبسي.
وتعتب������ر االنتخابات املقبل������ة أول انتخابات رئاس������ية بنظام االقتراع املباش������ر 
تشهدها البالد منذ اإلطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي 2011، 
حيث انتخب املرزوقي رئيس������ا للبالد عبر أعضاء املجلس التأسيس������ي في ش������هر 

ديسمبر/كانون األول 2011.



وخالل اللقاء حتدث شفيق بإسهاب عن ثورات 
الربيع العربي وعن عدم اس������تقرار األمور في دول 
تلك الث������ورات، موضحا ان هذه الثورات أصبحت 
ممكن������ة بعد انهيار النظ������ام العاملي الذي بني على 
نتائج احلربني العامليتني األول������ى والثانية، معتبرا 
في الوقت نفس������ه أن اس������تخدام توصيف »الربيع 

العربي« على هذه الثورات »مضلل«.
وأوضح قائال ان م������ا حدث في البلدان العربية 
ليس له عالقة ب�الربيع، »فالثورة هي ش������يء يشبه 
العاصفة و الزلزال، وعادة ما يعقب الثورات تواتر 
سلس������لة من الصراعات واحل������روب األهلية وهذا 
حدث بالثورتني الفرنسية والروسية، وبالتالي فإن 
البل������دان العربية خصوص������ا بتونس ومصر لعبت 
دورا أساسيا في اإلطاحة بنظام عربي كان سائدا 
منذ احلربني العامليتني لتنشأ نتيجة هذه الوضعية 
صراعات شديدة بني هذه الثورة والثورة املضادة، 
وه������ذه املعادلة أوجدت تغيي������را عميقا في الوضع 
اإلقليمي و فراغا في الس������لطة مم������ا أدخل البالد 

العربية في نوع من الصراعات«.
وعن البع������د املس������تقبلي لهذه الث������ورات، يقول 
ش������فيق: »في احلقيقة ال تنتهي الثورة بل ُتقَيّم مبا 
يحدث بعدها، وتقييمها يتجس������د في ما ستسقطه 
من ممارسات سابقة، بعد ذلك لكل ثورة في العالم 
مآالتها، الثورة الفرنس������ية شهدت تغيرات كثيرة، 
ول������م تتكرس الدميقراطية إال س������نة 1907 تقريبا 
)أي بع������د أكثر من ق������رن على قيامه������ا(، والثورة 
الروس������ية استغرقت س������بع س������نوات من احلرب 
األهلية اخلطيرة. وشهدت البالد مجاعات كبيرة«.

 »كل بلد في العالم إذن - يخلص املفكر العربي 
البارز - له منط معني بعد الثورة، اآلن املشكل أن 
العالم العربي له منط مختلف ال ميكن قياسه على 
ما سبق،. كما أن كل دولة عربية لها خصوصياتها، 
إال أنه في ض������وء أن هناك دوما محاوالت لزعزعة 
ه������ذه الثورات فقد تبني أنها جميعا تقع على رمال 
متحرك������ة، وفي حاالت جاءت قوى أخرى لتتس������لم 
األمر، مثال في مصر اس������تلم اجليش احلكم على 

أرض رجراجة«. 
وم������ن املثال املصري، ينتقل ش������فيق إلى احلالة 
العراقية ليوضح رؤيت������ه: »خذ مثال في العراق مت 
تغيي������ر النظام بعد االحت������الل األمريكي )2003( 
وقامت حكومة تزعمها ن������وري املالكي تبني في ما 
بعد أنها محاط������ة بالقالقل والعراقي������ل فانهارت، 
واآلن ب������رزت ظاه������رة تس������مى »داع������ش« جتعل 
أمريكا تتدخل من جديد الس������تئصال هذا التنظيم 

الس������رطاني وتتحالف مع خمس������ني دولة، وهذا ال 
يعقل ألنه في السابق كانت واشنطن ترسل فريقا 
تنه������ي هذا األفي������ون، اليوم تس������تدعي دوال لتقف 

جنبها«.
»وهذا يدل على أن الوضع مفكك وكثير التعقيد 
أم������ام تفاقم قوة ه������ذا التنظيم وتقدمه������ا وأنا في 
احلقيقة ال أرى ملا يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية 
مستقبال في املنطقة ألنها تدور فوق رمال متحركة 
أصال كم������ا أوضحنا، وليس صحيح������ا ما يقوله 
باراك أوباما )الرئيس األمريكي( أن القضاء عليها 

سيستغرق سنوات طويلة«، يؤكد شفيق.
أما في اليمن حي������ث ظاهرة احلوثيني، فيوضح 
ش������فيق أن س������يطرتها على الوضع لم تكن أيضا 
هين������ة« وبالتالي كل ذلك يعني أن »حتليل الظواهر 
اجلدي������دة ف������ي العال������م العربي يجب أن ينس������ينا 
املعادلة في الس������ابق في أيام احلرب الباردة وأيام 
االس������تعمار وأيام تواجد العسكريني ألننا اآلن في 
مرحلة ال ميكن أن نتصور فيها االجتاهات املمكنة 

وبالتالي التنبؤ مبسار الثورات العربية«.
وكدلي������ل على صعوبة التنبؤ مبس������ار التطورات 
العربية، يستش������هد ش������فيق مبا فعلته واش������نطن 
حي������ث ذكرت الصحافة األمريكي������ة منذ نحو العام 
أن اوباما سينس������حب من منطقة الشرق األوسط 
ويتخل������ى عنها وبدأ يركز عل������ى محاصرة الصني 
الشعبية في ظل وفاق أمريكي روسي خاصة بعد 
مؤمت������ر جنيف2 من اجل س������وريا العام املاضي، 
ولكن ج������اءت األوض������اع احلالية وظه������ور داعش 
فعادت الواليات املتح������دة للمنطقة، فقلبت املعادلة 
كم������ا ع������ادت معادلة كس������ر العظام ب������ني القطبني 
األمريكي والروسي ورجعت األوضاع بينهما إلى 

التأزم، وهو ما سينعكس أيضا على منطقتنا.

وبالع������ودة إل������ى تون������س، كحالة عربي������ة أخرى 
يش������خصها املفكر العربي منير ش������فيق، فيقول: 
»تونس كانت تعمل في ظل وضع اقليمي معني في 
الس������نتني األخيرتني إلى أن وقع تغيير في الليبي 
عبر س������يطرة الل������واء خليفة حفت������ر ووصوله إلى 
بنغازي، فهذه املس������ألة ستقلب الوضع في تونس، 
الت������ي عليها أن تتعامل مع واق������ع جديد لم تتحدد 
معامل������ه بعد وإلى أين سيس������ير، إذن كل األحزاب 
التونسية، سواء نداء تونس أو النهضة أو غيرها، 
بحاجة إلى تبني معالم الوضع إلى أين س������يتجه، 

فكل شيء آيل إلى التغيير واالنقالبات«.
وح������ول ما إذا كان������ت القوى الت������ي تدخلت في 

كتابة الدس������تور التونسي محلية أم دولية رد منير 
ش������فيق »بلى الداخلي واإلقليمي وداخل املكونات 
االجتماعية يعني دور الكنيسة واإلخوان واجليش 
والقومي������ني والس������لفيني تعاظ������م وقع ف������ي مصر 
وضع جديد وصار أمام فراغ ومس������تقبل وفرص 
فصار الكل يقول أين دوري ومن س������يقرر مصير 
مص������ر؟ ومن هنا بدأ صراع العمالقة. وبدأ ميزان 
ث������ورة جديد يتكون واس������توعبت الن������اس الدرس 
وبات������ت القوى الدولي������ة تتدخل وال تت������رك األمور 
تس������ير اعتباطيا واذكر مثال روس������يا والصني في 
مواقفها من س������وريا وليبيا هناك اختالف.. وحتى 
املنتصري������ن في االنتخابات بات������وا في حيرة ماذا 
س������نفعل وكيف بتن������ا بهذه الق������وة وأمامهم حرب 
جديدة مثال احلركات اليسارية واإلسالميني كلهم 
رؤوا أن لديهم ق������وة؟ لم يكن لديهم قبل الثورة أي 
مكان������ة؟ اإلعالم أيضا ؟ ه������ذا الوضع اجلديد هو 

الذي يتطلب إعادة فهم .
وفي خصوص أي اجتاه للثورة التونس������ية في 
ض������وء النتائج األخيرة لالنتخاب������ات التي فاز بها 
نداء تونس على حساب حركة النهضة ذات التوجه 
اإلس������المي، قال منير شفيق »أنا في اعتقادي أن 
تونس تبق������ى، رغم التحوالت الت������ي حصلت، في 
مرحل������ة عابرة لن تكرس مس������تقبل تونس ومازال 
األمر لم يحس������م بع������د .. ولكن على أي أس������اس 
ستستقر األوضاع، ال احد يعلم؟ لذلك التونسيون 
في حيرة وحتى املنتصر )في التشريعيات( أمامه 
معرك������ة انتخابية )رئاس������ية(  ون������داء تونس ليس 
مطمئنا لنتائجها .. الوض������ع في تونس ليس فقط 
محليا بل ل������دول اجلوار واملنطق������ة دور كبير فيه، 
وهناك قوى عدي������دة على اخلط، وأنا أقلل في هذا 

السياق من أهمية أوروبا«. 
وحول م������ا إذا كان يقصد بذلك دورا لإلمارات 
والس������عودية املناهضتني لتيار اإلخوان املسلمني، 
في ضوء اس������تبعاده لدور أوروبي في تونس، قال 
منير ش������فيق: »نعم، لقد بدؤوا بتش������كيل حتالفات 
جديدة، بعد صع������ود النهضة في تونس واإلخوان 
في مص������ر والعدالة والتنمية ف������ي املغرب، وبدؤوا 
بالتس������اؤل: هل نتحالف معهم؟ أم نغّيرهم؟، بقوا 
ف������ي ارتباك إل������ى أن ج������اء دور اجليش في مصر 
ليحس������م األمر )في اجتاه التدخل(.. أنظر كيف مت 
التدخ������ل من قبل اجلميع في كتابة الدس������تور في 
تونس فكل قوة كانت تبحث عن مكانها ومستقبلها 

فيه«.
في إطار االرتباك نفس������ه في املواقف اإلقليمية، 

يشير ش������فيق إلى التغيرات احلاصلة في املواقف 
االيراني������ة التقليدي������ة و«االرتب������اك« ال������ذي حصل 
حيث لم يعد اإليرانيون يتنفس������ون الصعداء أمام 
تالح������ق التطورات إال أنهم يس������عون ف������ي الوقت 
نفسه لالس������تفادة منها.  كما يشير املفكر العربي 
إل������ى »الالعب احمل������وري في املنطق������ة حاليا، وهي 
قطر ودورها عبر قناته������ا اجلزيرة، فنرى أنه منذ 
منتص������ف ع������ام 2012 انتهى هذا ال������دور عمليا، 
ونفس الشيء بالنسبة للسعودية واإلمارات اللذين 

شرعا في إعادة ترتيب أوراقهم في املنطقة«.
ويضف منير ش������فيق  »أنا برأيي اجلميع واقف 
على رمال متحركة ف������ي احلقيقة وأن األجواء في 
حالة تس������ونامي وعواصف وعملي������ا قد يقع حدث 
غير متوق������ع يغير كل التحالف������ات واألولويات كما 
غّير داعش إستراتيجية أمريكا وإيران وكل القوى 

املختلفة ..
وح������ول احتماالت عودة املاض������ي، أي أوضاع 
م������ا قبل الث������ورات العربي������ة، يجزم منير ش������فيق: 
»مس������تحيل.. املاضي لن يتكرر.. ألن هذا املاضي 
هو معادلة موازين قوى انته������ت وتغيرت، فالقوى 
الس������ابقة كانت مبنية على نتائ������ج احلرب العاملية 
األولى والثاني������ة وهذه انتهت عاملي������ا وإقليميا وال 

ميكن إعادة بنائها«. 
ويتاب������ع: »خرجت هذه الثورات أصال بس������بب 
انهيار السيطرة العاملية ولوال انحسار دور أمريكا 
وانه������زام هذه القوة في العش������ر س������نوات ما بني 
2001 و2010 ول������و لم يكن الكي������ان الصهيوني 
انهزم أمام املقاومة اللبنانية في 2006 وخذل في 
2008 مل������ا كانت قامت هذه الثورات أصال .. فهي 
منتج ملعادلة جديدة وهذا تفسيري أن تغير املوازين 
اخلارجية وش������يخوخة األنظمة هي سبب الثورات 
والسبب األبرز يبقى سقوط مشروع جورج دبليو 
بوش )الرئيس األمريكي السابق( اخلاص بالشرق 
األوسط الكبير، فقد أسقط أيضا األنظمة االعتدال 
العرب������ي التي كان������ت تراهن على واش������نطن، أما 
الضربة القاتلة التي غيرت بقوة األوضاع فجاءت 

من مصر )حني سقط نظام مبارك(«.
ويختت������م ش������فيق بخالص������ة لرؤيت������ه املعمق������ة 
للوضع اإلقليم������ي مفادها: »اجلمي������ع واقف على 
رم������ال متحرك������ة، واألج������واء في حالة تس������ونامي 
وعواص������ف، وعمليا قد يقع حدث غير متوقع يغير 
كل التحالف������ات واألولويات في املنطقة مثلما غيرت 
داعش اس������تراتيجية أمريكا وإي������ران وكل القوى 

املختلفة«..
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»بالرغم من التدخالت الخارجية المتعددة 
في محاولة لتوجيه مسارات الثورات العربية، 
إال أن��ه ال أحد بإمكانه الي��وم التنبؤ بمصير 
ه��ذه الث��ورات ومآالته��ا« و«الجميع واقف 
على رمال متحركة« ، مثلما لم يكن بإمكان 
الغ��رب أن يفع��ل ش��يئا ل�«إنقاذ الرؤس��اء 
العرب الذين أسقطتهم هذه الثورات«، مثل 
زين العابدين بن علي في تونس وحس��ني 
مب��ارك ف��ي مصر..رؤي��ة معمق��ة طرحها 
المفكر الفلسطيني البارز منير شفيق، خالل 
زيارت��ه مكتب وكالة األناضول بتونس حيث 
عق��د لقاء مفتوح��ا مع المحرري��ن ومقابلة 

خاصة مع األناضول.

منير شفيق: الثورات العربية »على رمال متحركة« وال أحد 
ميكنه التنبؤ مبصيرها
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 حسان العماري

 م���ع تس���ارع األح���داث حولن���ا وكث���رة املتغيرات، 
وتوال���ي االبت���اءات، يظ���ن اإلنس���ان وهو ف���ي حالة 
ضع���ف إمياني وصلة بالله وعدم اس���تيعاب حلقيقة 
هذه الدنيا، أنها نهاية احلياة، وأنه ال خير فيها وال 
جن���اة منه���ا، ويتوقع الش���ر بكل ص���وره، فيمأل قلبه 
باخل���وف والقل���ق واالضطراب���ات النفس���ية، وتأتيه 
التكهن���ات والهواج���س ف���ي أقب���ح صورها وأبش���ع 
مظاهره���ا، فتضع���ف القي���م العظيم���ة ف���ي نفس���ه، 
وتس���وء أخاق���ه وتنع���دم الثقة مبن حوله، فيخس���ر 
حياته وسعادته ودينه وآخرته. ونسي هذا اإلنسان 
أن له���ذا الك���ون ربًا عظيم���ًا يحكم فيه مبش���يئته، ال 
معق���ب حلكمه وال راد لقضائ���ه، يبتلي العباد حلكمة 
ر  ه���و يعلمه���ا وهو أرحم بهم من أنفس���هم، مل���ٌك ُيدِبّ
أمَر عب���اده، يأمُر وينَهى، وُيعِط���ي ومينع، ويخفُض 
ويرف���ع، أوامُره ُمتعاقبٌة عل���ى تعاُقب األوقات، نافذٌة 
بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم 
َماَواِت َواأْلَْرِض ُكَلّ َيْوٍم ُهَو  يكن: )َيْس���َأُلُه َمْن ِفي الَسّ
ج كرًبا،  ِفي َشْأٍن( ]الرحمن: 29[.ال يغفل وال ينام، ُيفِرّ
ويجِبر كس���يًرا، وُيغِني فقيًرا، وُيجيَب دعوًة، ويدفع 

شرًا وينصر مظلومًا ويبطش بجباٍر ويطعم جائًعا
ْلِق  ا َعِن اخْلَ ويشفي مريضًا؛ قال عن نفسه: )َوَما ُكَنّ
َغاِفِلنَي( ]املؤمنون: 17[.لذلك كان لزامًا على املسلم أن 
ال يستسلم أو يضعف أو ييأس حتى ال تعتريه هذه 
الهموم واملخ���اوف واألوهام، وليث���ق بالله وليتوكل 
علي���ه، وإن ن���زل الب���اء كان على يقني بأن هذه س���نة 
الله في هذه احلياة، وأن الله -س���بحانه وتعالى- ال 
يريد بهذا الباء مهما كان إال اخلير لعباده حلكمة قد 
ال نعلمها وقد ال ندركها، وعليه أن يبذل ما يستطيع 
م���ن جهد لدفع���ه بالوس���ائل الش���رعية واملادية، ولو 
بدع���اء أو كلمة أو نصيح���ة أو أمر مبعروف أو نهي 
ع���ن منكر، والله -س���بحانه وتعالى- يتولى بعد ذلك 
أموره كلها، فيجعل بعد الضيق فرًجا، وبعد العس���ر 
يس���ًرا. وانظ���روا إل���ى أصحاب اإلميان م���ن صحابة 
رس���ول الل���ه -صلى الله عليه وس���لم- ي���وم األحزاب 
وقد تكالبت عليهم ورمتهم بقوس واحدة وحاصرت 
مدينته���م، وق���د بلغ���ت القل���وب احلناج���ر من ش���دة 
احل���ال، واليهود قد نقض���وا الصلح وتآمروا عليهم، 
وفي هذه اللحظة العصيبة واملوقف احلرج واجلوع 
والليلة الظلماء والري���ح ماذا قال أصحاب اإلميان؟! 
ق���ال تعالى: )َومَلَّ���ا َرَأى امْلُْؤِمُنوَن اأْلَْح���َزاَب َقاُلوا َهَذا 
ُه َوَرُس���وُلُه َوَما  ُه َوَرُس���وُلُه َوَص���َدَق الَلّ َم���ا َوَعَدَن���ا الَلّ
َزاَدُه���ْم ِإاَلّ ِإمَيانًا َوَتْس���ِليمًا( ]األحزاب:22[، ويوم أن 
خوفوه���م بأعدائهم وعدتهم، وكيف أنهم قد أجمعوا 
أمره���م على حربهم والقضاء عليهم بعد معركة أحد، 
وم���ا زال���ت جراحهم تن���زف، لم يخ���ف الصحابة ولم 
يعتِرهم الهم والقلق، ولم يتطرق اليأس إلى قلوبهم، 
بل صور -س���بحانه وتعالى- موقفهم وثباتهم وقوة 
ِذيَن  إميانه���م وكيف كانت عاقبته���م، قال تعال���ى: )اَلّ
اَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَش���ْوُهْم(  اُس ِإَنّ الَنّ َقاَل َلُهُم الَنّ
الف���رج  ال���ذي حص���ل؟! كان  فم���ا  ]آل عم���ران173[، 
اإلله���ي والتوفيق الربان���ي حظه���م ونصيبهم جزاًء 
له���ذا اإلمي���ان واليقني بالله والتوكل علي���ه: )َفَزاَدُهْم 
ِإمَيانًا َوَقاُلوْا َحْس���ُبَنا الّلُه َوِنْع���َم اْلَوِكيُل * َفانَقَلُبوْا 
َبُعوْا  َسْس���ُهْم ُس���وٌء َواَتّ ْم مَيْ ���َن الّلِه َوَفْضٍل َلّ ِبِنْعَم���ٍة ِمّ
ِرْض���َواَن الّل���ِه( ]آل عم���ران: 173، 174[، ولذل���ك قال 
ُف َأْوِلَياءُه(،  ���ْيَطاُن ُيَخِوّ ا َذِلُكُم الَشّ َ تعالى بعدها: )ِإَنّ
يعني: يخوفكم بأوليائ���ه ومناصريه: )َفَا َتَخاُفوُهْم 

ْؤِمِننَي( ]آل عمران175[.  َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم ُمّ

إن األحداث والهواجس واملخاوف التي يعيش���ها 
املسلم مهما كان تأثيرها على مسيرة حياته وعاقته 
برب���ه ومب���ن حول���ه وعل���ى واق���ع احلياة ومس���تقبل 
األف���راد والش���عوب واملجتمع���ات، ق���د ال ي���درك وهو 
ف���ي حال���ة ضعف من اإلميان والصل���ة بالله أن طوق 
النج���اة قري���ب منه، وأن اخلير ف���ي متناول يده، وأن 
الفرج قاب قوس���ني أو أدن���ى.ورب محنة كانت منحة 
ربانية للفرد املس���لم واملجتمع املس���لم إذا أحس���نوا 
التعام���ل معه���ا؛ فمن ذلك: تكفي���ر الذنوب واخلطايا، 
ورفع الدرجات، وتطهير النفوس وتزكيتها، وربطها 

بخالقها،
والتمك���ني والنص���ر والتميي���ز والتمحي���ص ب���ني 
العب���اد، ومعرف���ة أه���ل الص���دق والصب���ر واإلميان، 
وكش���ف وفض���ح أه���ل اخليان���ة والك���ذب والنف���اق؛ 
ى َنْعَل���َم امْلَُجِهِديَن ِمنُكْم  ُك���ْم َحَتّ ق���ال تعالى: )َوَلَنْبُلَوَنّ
اِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَبَرُكْم( ]محمد:31[، وقال تعالى:  َولَصّ
���وِع َوَنْق���ٍص  ���ْوِف َواجْلُ ُك���ْم ِبَش���ْيٍء ِم���َن اخْلَ )َوَلَنْبُلَوَنّ
اِبِريَن(  ���ِر الَصّ َمَراِت َوَبِشّ ِم���َن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُف���ِس َوالَثّ
]البق���رة:155[. ف���إذا زارتك ش���دة فإنا هي س���حابة 
ش���تاء، هّبت عاصفة ش���ديدة على س���فينة في عرض 
البح���ر فأغرقته���ا وجنا بع���ض ال���ركاب، منهم رجل 
أخذت األمواج تتاعب به حتى ألقت به على ش���اطئ 
جزي���رة مجهولة ومهجورة، م���ا كاد الرجل يفيق من 
إغمائ���ه ويلتق���ط أنفاس���ه، حتى س���قط عل���ى ركبتيه 
وطلب من الله املعونة واملس���اعدة، وس���أله أن ينقذه 
م���ن ه���ذا الوض���ع األليم، م���رت عدة أي���ام كان الرجل 
يقت���ات خاله���ا م���ن ثمار الش���جر وما يصط���اده من 
أرانب ويش���رب من جدول مياه قريب وينام في كوخ 
صغي���ر بناه من أعواد الش���جر ليحتم���ي فيه من برد 
اللي���ل وح���ر النهار، وذات ي���وم أخذ الرج���ل يتجول 
ح���ول كوخ���ه قلي���ًا ريثم���ا ينضج طعام���ه املوضوع 
على بعض أعواد اخلش���ب املتقدة، ولكنه عندما عاد 
فوجئ بأن النار التهمت كل ما حولها، فأخذ يصرخ: 
مل���اذا؟! حت���ى الكوخ احترق، لم يعد يتبقى لي ش���يء 
ف���ي ه���ذه الدني���ا، وأنا غريب ف���ي هذا امل���كان، واآلن 
يحترق الكوخ الذي أنام فيه!! ملاذا كل هذه املصائب 
تأت���ى علّي؟!نام الرجل من احلزن وهو جوعان، ولكن 
ف���ي الصب���اح كانت هن���اك مفاج���أة في انتظ���اره، إذ 
وج���د س���فينة تقترب من اجلزيرة وين���زل منها قارب 
صغير إلنقاذه، فلما صعد على س���طح الس���فينة أخذ 
يس���ألهم كيف وج���دوا مكانه وما ال���ذي دلهم عليه؟! 
فأجاب���وه: لق���د رأينا دخان���ًا، فعرفنا أن ش���خصًا ما 
يطل���ب اإلنقاذ!! فإذا س���اءت ظروفك ف���ا تخف، فقط 
ِثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك، وأحسن 

الظن به. 
والك���وارث  واملصائ���ب  حولن���ا  م���ن  واألح���داث 
والف���ن قد تكون طوق جن���اة لنا جميعًا؛ ألن الله هو 
الع���دل الذي ال يجور، فأحس���نوا العم���ل وثقوا بالله 
وأحس���نوا الظ���ن به، فإن���ه كرمي عظي���م. اللهم اهدنا 
به���داك، وال تولن���ا أح���دًا س���واك. لق���د نس���ي الكثير 
م���ن الن���اس ف���ي غم���رة األح���داث والف���ن واملصائب 
والكوارث أن الله هو الذي بيده املوت واحلياة، وكل 
ش���يء عنده مبق���دار، وأنه كتب اآلجال وق���ّدر األقدار 
وحك���م ب���ني العباد، وال يجري في ه���ذا الكون أمر إال 
بإرادته ومش���يئته، وعنده علم الغي���ب ال ينازعه فيه 
أحد؛ قال تعال���ى: )َوِعنَدُه َمَفاِتُ اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإاَلّ 
ُه���َو َوَيْعَلُم َما ِف���ي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَما َتْس���ُقُط ِمْن َوَرَقٍة 
ٍة ِفي ُظُلَم���اِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل  ِإاَلّ َيْعَلُمَه���ا َواَل َحَبّ

َياِبٍس ِإاَلّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي( ]األنعام: 59[.
وكان لضع���ف الصل���ة بالل���ه والثق���ة ب���ه والتوكل 
عليه، والتساهل في العبادات والطاعات، والتكاسل 
ع���ن الواجب���ات، وعدم ش���كر النعم؛ ال���دور األكبر في 
ضيق النفوس وتكدر األحوال.فكيف ترجو السعادة 
وتري���د الع���ون وتتطل���ع إل���ى الفرج واألمن النفس���ي 

وثقتك بالله ضعيفة، وتوكلك عليه ضعيف!! 
ق���ال عام���ر بن قي���س: »ثاث آي���ات من كت���اب الله 
اس���تغنيت به���ن عل���ى م���ا أن���ا فيه: ق���رأت ق���ول الله 
َسْس���َك الّلُه ِبُض���ٍرّ َفَا َكاِش���َف َلُه ِإاَلّ  تعال���ى: )َوِإن مَيْ
َسْس���َك ِبَخْي���ٍر َفُه���َو َعَلى ُكِلّ َش���ْيٍء َقُديٌر(  ُه���َو َوِإن مَيْ
أراد  إذا  الل���ه  أن  وأيقن���ت  فعلم���ت  ]األنع���ام:17[، 
ا لم يقدر أح���د على وج���ه األرض أن يدفعه  ب���ي ض���ًرّ
عن���ي، وإن أراد أن يعطين���ي ش���يًئا لم يق���در أحد أن 
يأخ���ذه مني، وقرأت قوله تعال���ى: )فاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم 
َواْش���ُكُروْا ِلي َواَل َتْكُفُروِن( ]البقرة:152[، فاش���تغلت 
بذك���ره -جل وعا- عّما س���واه، وق���رأت قوله تعالى: 

ٍة ِفي اأَلْرِض  )َوَما ِمن َدآَبّ
َها َوُمْس���َتْوَدَعَها  ِإاَلّ َعَلى الّلِه ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْس���َتَقَرّ
ِبنٍي( ]هود:6[، فعلمت وأيقنت وازددت  ُكٌلّ ِفي ِكَتاٍب ُمّ
ثق���ة ب���أن رزقي ل���ن يأخذه أح���د غيري«.إنن���ا بحاجة 
إل���ى ه���ذا اإلميان بالله وه���ذا اليقني وه���ذه العقيدة 
ف���ي زمن فس���دت فيه القيم واألخ���اق، وجتّرأ الناس 
في���ه على املعاص���ي والس���يئات، وارتكبت احملرمات 
وس���فكت الدماء وانتهكت األعراض، وتعدى املس���لم 
عل���ى أخي���ه املس���لم، إنن���ا بحاج���ة إلى ه���ذا اإلميان 
لنتجاوز احملن والفن واالبتاءات وقد حفظنا ديننا 
وأخوتن���ا وأوطانن���ا ومجتمعاتنا، إنن���ا بحاجة إلى 
تقوية هذا اإلميان في قلوبنا حتى نشعر مبعية الله 
وتوفيقه، وحتى ال تطول تعاس���تنا ويزداد ش���قاؤنا 
وتكثر همومنا ومش���اكلنا.إن بعد العسر يسًرا، وإن 
بع���د الش���دة فرج���ًا ومخرجًا، وإنها لس���نة من س���ن 
الله الذي بيده كل ش���يء، وأم���ره بني الكاف والنون، 

وإرادته فوق كل
ش���يء مهم���ا كان���ت ق���وة البش���ر ومهم���ا أحكمت 
خططه���م ومهم���ا كث���رت عدته���م وأعداده���م، ومهما 
بلغ كيدهم وبطش���هم وجبروتهم، هذا يوسف -عليه 
السام- وقد ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير 
ف���ي م���كان مهج���ور وبعي���د، وال يعلم بذل���ك أحد من 
الن���اس، كي���ف جاءه الف���رج وطوق النج���اة رغم هذه 
الشدة الباء الذي يعيشه، لقد جاء الفرج وهو يلقى 
ُهْم ِبَأْمِرِهْم َهَذا َوُهْم  َئَنّ في البئ���ر: )َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِه َلُتَنِبّ
ال َيْش���ُعُروَن(، أي ف���رج ه���ذا؟! أوحى الل���ه إليه وحي 
إلهام، ال تخف من الهاك، ال تخف ستعيش، وستصل 
إل���ى مكانة ومنزل���ة تنبئهم بأمره���م، بكيدهم وهم ال 
يش���عرون. ملا أخرج الله يوس���ف -عليه السام- من 
الس���جن لم يرس���ل صاعق���ة تخلع باب الس���جن، ولم 
يأمر جدران السجن فتتصّدع، بل أرسل رؤيا تتسلل 
ف���ي ه���دوء الليل خلي���ال امللك وهو نائ���م، فيطلب من 
سيدنا يوسف أن يفسرها ويخرج من السجن عزيًزا 
كرمًي���ا، وأن���ت، كم م���ن مصيبة كنت تظنها س���تكون 
القاضي���ة، وك���م من ح���زن ظننت أن الدني���ا لن حتلو 
بع���ده، وكم من عزيز فقدته فتوهمت أنه لم يعد بعده 
ش���يء يس���تحق احلياة، كم وكم؟! لك���ن احلياة عادت 
كم���ا كان���ت، ولرمبا بطعم أحل���ى وأق���دار أجمل، فا 
تتضاي���ق وانتظر الفرج، فثقوا بالل���ه وتوكلوا عليه 
تصل���ح أحوالكم وتطيب نفوس���كم، وقدموا بني يدي 
ربك���م عب���ادة خالصة وعم���ًا صاحًلا وخلًقا حس���ًنا 

وس���لوًكا س���وًيا. لق���د كان نبين���ا -صل���ى الل���ه عليه 
وس���لم- يصن���ع األمل رغ���م دائرة اإلحب���اط احمليطة 
ب���ه.. فهناك حرب ش���عواء على دينه وأصحابه وصد 
وتكذيب وس���خرية واستهزاء وتعذب وغير ذلك ومع 
ذل���ك كان يصن���ع األمل ف���ي نفوس أصحاب���ه بالعمل 
واإلصرار والعزمية والثبات على احلق والثقة بالله 
والت���وكل علي���ه واليقني بأن الله س���بحانه وتعالى ال 
يت���رك أولياءه وال عب���اده دون رعاية وتدبير أمورهم 
حت���ى وإن ابتاه���م بصنوف االبتاء ولع���ل في ذلك 
خي���ر كثي���ر ال يدرك���ه اإلنس���ان.. واملتأّمل في س���يرة 
النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك.. فعندما هاجر 
صل���ى الله عليه وس���لم إل���ى املدينة وقد أرس���لت في 
طلب���ه قري���ش و ق���د أباحت دم���ه وهو ف���ي الصحراء 
ال طع���ام وال ش���راب وامل���وت يترصده ف���ي أي حلظة 
ف���إذا بس���راقة بن مالك أحد فرس���ان قري���ش خلفه قد 
غاص���ت قدما فرس���ه في الت���راب فينظر إليه رس���ول 
صلى الله عليه وس���لم قائًا ل���ه بكل ثقة وتفاؤل:» يا 
س���راقة ل���م تصنع هذا؟ َقاَل: إن قريش���ًا ق���د وعدوني 
بكذا من اإلبل، َقاَل: )أوليس لك بخير منها؟ َقاَل: وما 
هما، َقاَل: سواري كسرى« )البخاري )3906( ومسلم 
)2009(.. وي���وم معرك���ة األح���زاب وكل تلك الظروف 
العصيب���ة الش���ديدة الت���ي أحاط���ت باملس���لمني م���ن 
حص���ار جماع���ي من مختلف قبائل الع���رب واليهود، 
وبجيش يبلغ عش���رة آالف مقاتل، ومن جوع وخوف 

وهلع وشدة
برد..، لم ييأس املسلمون، ولم يفقدوا ثقتهم بالله 
تعال���ى، بل إن الرس���ول صل���ى الله عليه وس���لم كان 
ف���ي ظل تلك الظ���روف يعدهم بفتح الش���ام، وفارس، 
واليم���ن، وه���ي ال���دول العظمى ف���ي ذل���ك الوقت مع 
وجود دائ���رة اإلحباط املادية احملسوس���ة باحلصار 
وأع���داد اجلي���ش احملاصر للمدينة م���ن قبائل العرب 
وقل���ة اإلمكان���ات ل���دى املس���لمني والب���رد واجل���وع 
واخل���وف إلى جان���ب دائرة اإلحب���اط املعنوية داخل 
املدينة يتزعمها املنافقني والذين كان عمله التخويف 
والتثبيط والسخرية واالستهزاء والقعود والهروب 
م���ن املواجهة وحتمل املس���ئولية حتى قال الله فيهم 
َرٌض  ِذي���َن ِف���ي ُقُلوِبِه���م َمّ :) َوإْذ َيُق���وُل امْلَُناِفُق���وَن َواَلّ
ُه َوَرُس���وُلُه إاَلّ ُغ���ُروًرا (]األحزاب: 12[..  ���ا َوَعَدَنا الَلّ َمّ
فبمج���رد موق���ف أو ابت���اء أو فتن���ة واح���دة ظهرت 
احلقائق وكش���فت اإلدعاءات واتضح���ت الصفوف.. 
وألن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه 
عل���ى صناعة األم���ل وعدم اليأس لم يتأث���روا بدائرة 
اإلحب���اط رغم أن القل���وب قد بلغت احلناجر وضاقت 
النفوس ألنها نفوس بش���ر لك���ن اإلميان بالله والثقة 
ب���ه ومبنهج���ه والتصدي���ق بوع���ده ووعي���ده وب���ذل 

املستطاع من
األعم���ال ثبته���م حتى ذهبت ه���ذه الغمة وخرجوا 
منه���ا منتصري���ن ق���ال تعال���ى: ) َومَلَّ���ا َرَأى امْلُْؤِمُنوَن 
ُه َوَرُس���وُلُه َوَصَدَق  اأَلْح���َزاَب َقاُلوا َهَذا َم���ا َوَعَدَنا الَلّ
َوَتْس���ِليًما( إمَياًن���ا  إاَلّ  َزاَدُه���ْم  َوَم���ا  َوَرُس���وُلُه  ���ُه  الَلّ
]األح���زاب: 22[.. فهك���ذا املؤم���ن يجع���ل م���ن احملنة 
منح���ة بصبره ويقينه وثقته بالل���ه الذي بيده املوت 
واحلي���اة والرزق، يدبر األم���ور ويجريها وفق رادته 
ومش���يئته وبهذا يحصل العبد على األمن النفسي.. 
قال ش���يخ اإلس���ام بن تيمي���ة: أنا جنتي وبس���تاني 
في صدري أينما اجتهت.. إن نفي عن بلدي س���ياحة 
وحبس���ي خلوة وقتلى شهادة.. وصدق الله إذ يقول 

ِه َفُهَو َحْسُبُه( ]الطاق )3([  ْل َعَلى الَلّ ) َوَمْن َيَتَوَكّ

ى
كر

ذ

 ال تيأس فربما محنة تحولت 
إلى منحة

انتقد الدكتور س���لمان العودة، األمني العام املساعد 
الحتاد العلماء املس���لمني، غياب الرؤية في األمة وعدم 
التخطيط للمس���تقبل أو امتاك مش���روع واضح لذلك، 
ف���ي وقت يوجد لكل فئة من الناس مش���روعها اخلاص 
به���ا. وقال الداعية اإلس���امي البارز خ���ال لقائه على 
قن���اة املج���د ف���ي حلق���ة بعن���وان »التنظي���ر ومش���اريع 
التغيي���ر«: »أتأل���م حينم���ا أج���د ل���كل فئ���ة م���ن الن���اس 
مش���روًعا ناجًح���ا، كالغرب مث���ًا أو الوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة، أو االحتاد الروس���ي اجلديد، و«إس���رائيل« 
ا واضًحا، فيما  ا صهيونًيّ التي متتلك مش���روًعا إقليمًيّ

نفتق���د نحن إل���ى الرؤية«.وأضاف: »حت���ى إيران لديها 
أيًض���ا مش���روع مذهبي، ولكن ال ميك���ن إال أن تؤمن أن 
ه���ذا املش���روع واٍع ويع���رف طريقه ويحق���ق جناحات 
كبي���رة، خاصة إذا كانت نس���بة الش���يعة ف���ي العالم ال 
تتعدى %10 من املس���لمني، إال أن حضورهم وتأثيرهم 
السياسي واالقتصادي والثقافي يتعدى ال�%30 بدليل 
س���طوتهم في إيران والعراق وس���وريا ولبنان واليمن 
واخلليج«.وتاب���ع: »كنت أس���أل دائًما العرب الذين نزل 
ا  ا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبًيّ فيه���م القرآن وخاطبهم بقوله: »ِإَنّ
ُك���ْم َتْعِقُل���وَن« ما هو العقل؟«، مش���يًرا إلى أن العقل  َعَلّ َلّ

يعن���ي هن���ا »التنظي���ر« وأن ح���االت الفش���ل س���واء في 
املي���دان اجلهادي أو السياس���ي جاءت نتيجة ل� »غياب 
التنظي���ر الس���ليم«، و«التخم���ة في الكام املك���رر وغير 
املبني على رؤي���ة وفكر وجتربة«.وعن تنظيم »داعش«، 
اعتب���ر الع���ودة أن التنظيم يكرر أخط���اء »القاعدة« قبل 
نت بعض  عشر س���نوات، على الرغم من أن القاعدة تلَقّ
ال���دروس، متس���ائًا: »ه���ل معن���ى أن أي درس واجه���ه 
غي���رك ال تقبل���ه إال إذا واجهت���ه أنت؟«.وأش���ار إل���ى أن 
التنظي���م أمامه حتديات صعبة من داخله ومن خارجه، 
ف���ي العال���م العرب���ي والعال���م اإلس���امي وف���ي العال���م 

الغربي، الفًتا إلى أن غياب الرؤية السياسية كفيل بأن 
ر أي مش���روع، ومتسائًا: »الساح الذي تقاتل به  ُيفِجّ
من أين لك؟ أليس س���اح عدوك؟، وهل يصنع لك عدوك 
س���اًحا لتنتصر به عليه؟«.وقال العودة: »ما زلت أذكر 

شباًبا كانوا
يرس���لون لي )فاكس���ات( من الشيش���ان وم���ن أماكن 
عدي���دة يري���دون م���ن الن���اس أن يلحقوا به���م ويتركوا 
مش���اريع التعليم والدعوة بالعالم اإلسامي، واآلن ها 
نح���ن نعي���د اخلطأ ف���ي كل م���رة ونبدأ م���ن الصفر وال 

نستفيد من جتارب اآلخرين«.

الداعية سلمان العودة: غياب التنظير عند المسلمين افقدهم المشروع الحضاري
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سمير عطية>

تثار بين الحين واآلخر أس��ئلة كثيرة حول موقف المثقف العربي، ودوره فيما يس��تجد من القضايا، 
وم��ا يق��ع من أحداث في مختلف النس��ق السياس��ية واالجتماعية والفكرية، على أن ش��طرا من هذه 
األسئلة ينحو منحى اتهاميا، ويضع المثقف العربي في دائرة المشتبه به إن لم يكن في دائرة الجاني، 
مس��تعرضة في ذلك وثيقة اتهام طويلة، تش��ير تارة إل��ى ارتداه المقيت عن قي��م الحرية والعدالة 
والمس��اواة، وقبوله أن يكون ضمن حملة المباخر، وماس��حي األجواخ، وتش��ير تارة أخرى إلى التحاقه 
بالتي��ار التغريبي، والتبش��ير بالقيم الوافدة، وتش��ير تارة ثالثة إلى انكفائه على الذات، واس��تهالك 
طاقات��ه المبدع��ة في تقليب مواجع األنا والب��كاء على خرائب الذات بين ن��ار التغييب وحرور اإلقصاء 

والتهميش.
  عبدالغني المقرمي

أزمة ثقافة أم أزمة هوية؟

ف���ي مجموعت���ه الش���عرية اجلدي���دة )دم���وع 
س���اجدة( يقرع الش���اعر الكبير أحمد املعرسي 
أبوابا جديدة للشعر، باحثا عن وطن للقصيدة، 
وعب���ر ثالثة عش���ر نصا خليليا، وثالث عش���رة 
دمعة معرسية يلج الشاعر املعرسي إلى عوالم 
صوفي���ة هامس���ة، حتدوه���ا مناج���اة ف���ي طور 
الروح، وتس���بيحة في كت���اب احملبوب، وصوال 

إلى س���درة الروح، حيث يعيش الش���عر سجدًة 
في محراب اليقني.

من دموع املجموعة:
أتخيفني بالناِر؟ لسُت بخائٍف

فأنا بباِب املنعِم التّواِب
خوفي بأْن ألقى الرحيَم معاتبًا

إَنّ العتاَب جهّنُم األحباِب

دمـــــــــوع املعرســـــــــي

إلى سنديانة فلسطين ، التي طالما خجل 
الشعراُء أن ينظروا إلى بسالتها ، في الوقت 
الذي تختبئ فيه أقالمنا خلف جذوع األشعار 
، إليه��ا وهي تلف حلمها حول جذع الوطن ، 

تذود عنه إلى األبد ...

ألقيِت ِشْعري بواٍد غيِر ِذي ِهَمٍم
ملَّا سألِت عِن الَعليا ِبَواِدينا

َأمشي ُأَفِتُّش في صحراِء قافيتي 
وِح َيروي َعزَمُه فينا  عن َزْمَزِم الُرّ

واحللُْم َينهُض من أشالِء َصْرَخِتها
ال ِمْن غيابة جٍبّ فيِه َألقينا

يا َشهقَة احُللِم أحزاني ُتالِحقني
َوِمعوُل احلزِن في البيداِء ُيدمينا

يُح َتنثُر أشواقي َوَتطحُنها والِرّ
ينا !! عَلّ البذاَر َيكْن يأًسا ُيأِسّ

واللَّيُل َيعبُث باألقماِر والََهفي
ما قيمُة الُنّوِر ُيطفا في َمآقينا 

ْت نواِفَذَها وِح كْم دَقّ يا رعشَة الُرّ
ُعصفورُة اآلِه َنبكيها َوَتبكينا

ْت َحواِصُلها َهذي الَقناديُل قْد َجَفّ
واحَرّ قلباُه إْن طالْت ليالينا

ْبِح » جاَء الَنّذُل راوَدها في َعتمِة » الُصّ
ما غلََّق الباَب خوفًا ِمْن أغانينا! 

ـفِر تـْرَدُعـُه واأُلُمّ تـَْدفـَُعـُه ِبالُظّ
والَقهقهاُت بحِدّ القهِر َتكـويـنا 
يا لَوعـَة اآلِه واألوجاُع ِمْن ِحَمٍم

ق فى البيدا َشواطـينا  باَتْت ُتـحِرّ
أسياُف جْنَدِتـنا ُخشـٌب مسنـدٌة
فيها أصـابـُع مـن ثلـٍج ُتـفاديـنا

في خيلها عرٌج في جمعها مزٌق
في صوتها غنٌج جاءت لتحمينا

إني ألربأ أن أدعى لقافيٍة
ال تعشُق املجد أو تبكي فلسطينا

إني ألربُأ يا قدساُه ِمن كلٍم
يهفو ِلليلى وال يشتاق حطينا

يا لوعة اجلرح حني اجلرُح يفضحنا
نقتاُت خوفًا ونحسو من مآسينا
مضاِء َعْن وطٍن إِنّي ُأَفِتُّش فى الَرّ

قْد كَبّلوُه وصاغوا فيه تأبينا
ِسّتوَن ذاًل من اخلذالِن ما عرفوا

وا له ِمينا له طريقًا وال شُقّ
ار معتقٌل ستون ذاًل وسيُف الَدّ

في متحِف الذِلّ ، واألصفاُد ُتغرينا
والقوُم في البيِت قد طافْت حجيُجهُم

صلَّوا هناك وقالوا فيه آمينا
ُتسبى املآقي لكي ال تشتهي وطنًا

على الطلول وما تنفُكّ تبكينا
للقدس باب فرشنا دربه لهبا

نهفو إليه مالييًنا ماليينا
نى ُسَورًا فانظْر إلى اجلذِع يتلو للُدّ

الَّنصُر آٍت وَنحُن اليوَم باقونا 
يا سَيَّد احلرِف ُكْن للحتِف قافيًة
فالعرُس يبدُأ حني احلرُف يفدينا

_____
> رئيس بيت الشعر الفلسطيني.

رعشات أمام 
نوافذ الروح

وأيًا كانت هــــــذه التهم فإن احملصلة األخيرة 
ــــــا أمته  منهــــــا هــــــو ابتعــــــاد املثقف عــــــن قضاي
ــــــل الثقافة فــــــي أدنى صيغ  ــــــة، وحتوي املصيري
التجرمي إلى شــــــاهد زور عما تقتحم الســــــاحة 
ــــــوازل عظــــــام، يتخذ املثقف منهــــــا موقفا  من ن
ســــــلبيا، مخيبا لآلمال، وباستطاعة طرح كهذا 
أن يحشــــــد آالف الشــــــواهد واملواقف التي تدل 
داللة واضحة على الردة الثقافية التي تســــــّيدت 
املشــــــهد العربي، وأصبحت ال ظاهرة واضحة، 
وإمنــــــا حالة مزمنة، تتنامى يوما عن آخر، بفعل 
تطورات املشهد املتسارعة، التي تتناسل قبحا، 

وتتكاثر تعاسة وشناعة.
وتكاد التناوالت اإلعالمية جتمع على ضلوع 
املثقف العربي فــــــي جرمية محو الوطن، بل إنه 
ــــــف أضعاف أضعاف  ليجــــــد من الزجر والتعني
ما يلقاه السياســــــيون الغارقون حتى شــــــحمة 
ــــــالوي واملصائب التي تلد في  األذن في كل الب
ــــــش في جلبابهــــــم، وجتد في  أحضانهــــــم، وتعي

ساحاتهم كل وسائل التمكني.
وال يقتصــــــر أمر اتهام املثقــــــف على النخب 
ــــــى إلى رجل  ــــــة فقــــــط، ولكنه ميتد حت اإلعالمي
ــــــم تأففه  ــــــذي يبدي عظي الشــــــارع البســــــيط، ال
من هؤالء املتفلســــــفون الذين يســــــمون أنفسهم 
بـ)املثقفني(، كمصدر لألزمــــــات املتالحقة التي 

يأخذ بعضها بتالبيب بعض.
وفــــــي ظني أَنّ هذا املوقــــــف العام من املثقف 
ــــــة املتردية التي يعيشــــــها الوطن  صنعته احلال
ــــــف زوايا املشــــــهد، مما وّلد  ــــــي في مختل العرب
شعورا جمعيا بضرورة البحث عن وعاء ُترمى 
ــــــوم، وكلمات الزجر والتعنيف،  عليه عبارات الل
وقد جنح أساطني السياســــــة في تقدمي املثقف 
ــــــان( كبش فــــــداء لهذا الغرض، كســــــتار  )الغلب
يخفي تصرفات السياســــــيني الرعناء من جهة، 

وحتجيما لدور املثقف من جهة أخرى.
ومــــــع أنني ال أبرء ســــــاحة املثقــــــف من تهمة 
ــــــارة، واخلنوع تارة أخــــــرى، إال أن  التواطــــــؤ ت
ــــــة أكبر من ذلك بكثير، فألســــــنة النيران  القضي
طالت شتى جوانب املشهد، وطوفان اخلراب عَمّ 
كل زوايا املسرح، وأصبح الوطن العربي اليوم 
يعيش حالة مــــــوات عام، وال يجيد غير النزيف: 
نزيف اإلنسان، ونزيف الثروة، ونزيف الكرامة، 
والثقافــــــة هنا ليســــــت صانعة محضــــــة لذلك، 
ــــــب جتلياتها انعــــــكاس حقيقي  ولكنهــــــا في غال
ــــــر باألوضاع  ــــــات الواقــــــع ومفاعيله، تتأث ملجري

سلبا وإيجابا.
ــــــة التي يعيشــــــها الوطن  إن األزمــــــة احلقيقي

ــــــي هي أزمــــــة هوّية، ولدت فــــــي أحضان  العرب
احلروب الصليبية، ثم وجدت من األحقاد القوية 
املسلحة من يتعهدها سقيا ورعاية، حتى تفّشت 
وتعاظمــــــت، وأمعنت في فرض نفســــــها ال على 
ــــــص األمة العربية،  العناوين العريضة خلصائ
وإمنا على أخص خصوصياتها، ولم تسلم من 

ذلك حتى املالبس الداخلية.
ونحن اليوم إذ نعيش دائرة اســــــتالب طامة، 
نعيش معها خلال منهجيا عاما: في السياســــــة، 
وفي االقتصاد، وفي االجتمــــــاع، وفي الثقافة، 
وهذا اخللل مرســــــوم بدقة متناهية، وفق خطط 
اســــــتراتيجية، تقف خلفها مؤسســــــات هائلة، 
مدعومة باملال وبالكــــــوادر والكفاءات، ومهمتها 
تعميم حالة الشــــــلل في هذا اجلســــــد املسجى، 
ــــــذي مــــــا كاد يصحــــــو من صدمــــــة احلروب  ال
ــــــة، حتى أفزعته )ســــــايكس بيكو(، ثم  الصليبي
توالت الضربات عليه تباعا: احتالل فلســــــطني، 
ــــــالل العراق، تخريب  ــــــل الدور املصري، احت قت
دول املنطقة العربية حتت الفتات براقة، تقسيم 
ــــــم العربي إلى دويالت متناحرة، يســــــهل  العال
معها شــــــفط كل الثروات واخليرات التي يفيض 

بها هذا الوطن املغدور.
ومن هنا يّتضح جليا أن االنتكاســــــة الثقافية 
–مثلها مثل االنتكاسة االقتصادية، واالنتكاسة 
السياســــــية- عرُض وليس مرض، وأَنّ احلرب 
ــــــي يديرها اآلخر ضــــــد هذا الوطــــــن بقواه  الت
اخلفية، هي حرب تتغيا ضــــــرب الهوية، وتنال 
فــــــي طريقها مــــــن كل ما ميُتّ إلى هــــــذه الهوية 
بصلة، وهي ال تفّرق في ذلك بني القيم املوروثة، 
ــــــم احلداثية، طاملا وهي تصُبّ في مجال  أو القي

واحد: مجال خصوصية األمة.

وفي غمار هذا احمليط امللتهب، يالقي املثقف 
ــــــه من احملــــــن والرزايا،  ــــــص لقضايا أّمت املخل
ــــــه االقتصــــــادي البارع، والسياســــــي  ما يالقي
ــــــف، واملربي الواعــــــي، فكلهم في دائرة  احلصي
االســــــتهداف املبرمج، مما يشــــــُلّ من طاقاتهم، 
ويضعهــــــم مجبرين في زاوية ردود الفعل، التي 
غالبا ما تتســــــم ديناميكيتهــــــا بالنقص واخلطأ 
والعــــــوار، خاصة وأَنّ منطقة ردود الفعل تفتقر 
في جل أنشطتها إلى الوعي، وتعلن عن نفسها 

بأسلوب قلق ومرتبك.
ــــــوم أزمة الهوية  يعيش املثقــــــف احلقيقي الي
ــــــًة موجوعة ملتهبة، وهو حلساســــــيته  هذه حال
املفرطة أقرب الناس إلى ألســــــنة نيرانها، ومن 
ــــــم وهو في هذا املوقــــــف البائس أن يتحول  الظل
مــــــن ضحية مغلوبة إلى متهم أول، تتقاذف عليه 
التهم من كل حدب وصوب، في حني أَنّ الفاعل 
ــــــب احملنة بأصابعه  احلقيقــــــي الذي يدير جوان
ــــــة ال تلتفــــــت األنظار إليه، وكلما شــــــغب  اخلفي
مخلص باستهداف األمة، جاءت الردود، متهمة 
ــــــاه بأنه يعيش عقدة املؤامرة، فهل بقي شــــــك  إي
في هذه املؤامرة اليوم بعد أن ســــــقطت األقنعة، 
وبدا الغرب عاريا من كل القيم النبيلة التي كان 

يوهمنا بأنه ربها وصانعها وسيدها.
إَنّ الغرب اليوم يشــــــهر عريه، ويعلن نفعيته 
ــــــه، حتى  ــــــا خالصــــــا ال ريب في ومصاحلــــــه دين
ــــــو حتالف مع الشــــــيطان، فالغاية لديهم تبرر  ول
الوسيلة، ومن هنا علينا أن ندرك منبع األزمات، 
ــــــوزع التهــــــم جزافا، احترامــــــا لوعينا،  ال أن ن
ورحمة بذلك املثقــــــف املغلوب الذي يعيش حالة 
احتضــــــار ممتدة، فال هو مــــــات ليرتاح، وال هو 

واجد وطنا يستحق احلياة.



ف������ي ظ������ل الظروف الس������يئة الت������ي متر بها 
اليمن تغدو املش������اركة ف������ي احلكومة تضحية 
وليس������ت مكس������بًا، وأمامه������ا مهم������ات صعبة 
وواجبات كثيرة، وقد جاء تشكيل احلكومة بعد 
اختالف القوى السياس������ية وعدم توصلها إلى 
اتف������اق يرضيها جميعًا، ث������م تفويضها لرئيس 
اجلمهورية ورئيس الوزراء بتشكيلها من ذوي 
الكف������اءة والنزاهة، وعلى الرغ������م من املخاض 
الصعب مت إع������الن احلكومة التي جاءت أغلب 
شخصياتها ممن لم يس������بق لهم تولي حقائب 
وزارية من قبل، وهو املطلب الذي ظل يطالب به 

كثير من الساسة واخلاصة والعامة...
ب������دأت االنتق������ادات ألعض������اء احلكومة قبل 
مباشرة أعمالهم، وس������واء كانت االعتراضات 
موضوعي������ة أو م������ن باب املكاي������دة، فإن وجود 
حكومة أفضل من الفراغ، وممارس������ة السلطة 
التنفيذية في ظل الدس������تور والقانون أولى من 
الفوضى أو االحتكام لألهواء وقوة الس������الح، 
كما إنه لي������س منطقيًا تقييم ال������وزراء بأحكام 
مس������بقة، ومن يتهم وزيرًا بالفساد فعليه تقدمي 
األدلة على ما يدعيه وبالط������رق القانونية؛ وإال 

فإن البديل فساد آخر يزيد الطني بّلة!!
كان اللق������اء املش������ترك موفق������ًا ح������ني تنازل 

بحصت������ه في احلكوم������ة للمكون������ات األخرىٰ 
وخاص������ة الق������وىٰ اجلديدة التي لم تش������ارك 
في الس������لطة من قبل، الس������يما أنه التزم بدعم 
احلكوم������ة لتق������وم بواجباتها، غي������ر أن جميع 
املكون������ات السياس������ية وافقت عل������ى التفويض 
وتش������كلت احلكومة وأدت اليمني الدس������تورية 
األحد املاضي، وستظل حتت الرقابة والتقومي، 
وأمتن������ىٰ على رئي������س اجلمهوري������ة التفاهم 
م������ع أي مكون لدي������ه اعت������راض، وإذا صدقت 
النواي������ا فليس من الصعوبة االتفاق على حلول 
مرضية، فخطورة املرحلة تقتضي دعم اجلميع 
إلجناح التسوية السياسية حتى الوصول إلى 

االنتخابات.
اليمن يخسر كل يوم، واملكونات السياسية 
تخس������ر - مبن فيهم من يظن أنه يكس������ب في 
املدى القصير - واجلميع يخش������ى من فش������ل 
احلكومة وال يريد أن ُينَس������ب له الفش������ل، لكن 
األمر أكبر من خس������ارة مح������دودة ألي مكون 
سياسي، فانهيار الدولة وتشظي الوطن كارثة 
لن يس������لم منها املواطن وال األحزاب، وسيندم 

اجلميع )والت ساعة مندم!!(.
م������ن الواضح أن اإلص������الح ُأعطي وزارات 
هامش������ية، وُأس������ندت له حقيبة الكهرباء ويبدو 

الكيد واضحًا بقصد إحراقه بس������بب الوضع 
املتردي لهذه املؤسس������ة، وأي وزير مهما كان 
عبقريًا وحتى ل������و ُأعطي اإلمكانات فلن يتمكن 
أن يعمل ش������يئًا النتشال الكهرباء مما وصلت 
إليه، وم������ن حق اإلصالح أن يعت������ذر عن هذه 
الوزارة، ليتوالها األكثر قدرة على إدارتها؛ أو 
عل������ى األقل عدم انهيارها، مع أن اختيار ثالثة 
وزراء إصالحيني كانوا في احلكومة الس������ابقة 
هو شهادة بكفاءتهم ونزاهتهم، ومن يقول بغير 
هذا فيقدم الدليل على دعواه وس������نكون جميعًا 

ضد الفاسدين والعاجزين واملقصرين...
باملختص������ر املفي������د إذا كان امل������راد خروج 
البالد إلى بّر األمان فلتتنازل كل املكونات عن 
مصاحلها اخلاصة، وعليها أن تتعاون في قيام 
مؤسس������ات الدولة بواجباته������ا، ال نريد تبريرًا 
للتعطيل وال تس������ويغًا للفوض������ىٰ، وإذا كان 
خروج اإلصالح من احلكومة سيرضي أطرافًا 
ترى أنه������ا مظلومة، أو تري������د حقائب إضافية 
فأدعو اإلصالح أن يبادر بس������حب وزرائه من 
احلكومة الستكمال التسوية السياسية، وإنهاء 
الوضع غير الطبيعي ال������ذي تعاني منه جميع 
احملافظ������ات  نتيجة تراجع الدول������ة عن القيام 

بواجباتها.

املنتخـــب اليمنـــي ينهـــي استعــــداده لكــــــأس اخلليج لكـــرة
 القدم التي تنطلق بالرياض اليوم اخلمـــيس

< توفيق الشنواح

تنطلق ف������ي العاصمة الس������عودية الري������اض، اليوم 
اخلمي������س ، بطولة كأس اخلليج العربي لكرة القدم في 

نسختها ال�22.
وتقام البطولة بنظام »مجموعتني« يقع في املجموعة 
األولى منتخبات: السعودية »البلد املستضيف » واليمن 
والبحري������ن وقطر .. وف������ي الثانية منتخب������ات: العراق 
وعم������ان والكويت و«حامل اللقب« املنتخب اإلماراتي .. 
ويحتضن منافساتهما استادا امللك فهد واألمير فيصل 
بن فهد خالل الفترة من 13 �� 24 من ش������هر نوفمبر/

تشرين الثاني اجلاري.
 وقد أنهى املنتخب اليمني األول لكرة القدم مرحلته 
اإلعدادية الرابعة واألخيرة التي تس������بق عملية اإلعداد 
والتحضير لبطولة اخلليج ، بخسارة بروفته اخلامسة 
»واألخيرة » بهدف������ني من نظيره املنتخب العماني الذي 
يس������تعد هو اآلخر ل������ذات البطولة ولك������ن في املجموعة 
الثاني������ة، س������جلهما ألحمر الس������لطنة الالع������ب محمد 

املسلمي في الدقائق 46 و 71.
وكان األحم������ر اليمني قد بدأ عملية اإلعداد للبطولة 
اخلليجية بخمس������ة لقاءات جتريبية حتت قيادة املدرب 
التش������يكي »ميروس������الف سكوب« في ش������هر سبتمبر 
)أيلول( بلقاء املنتخب املاليزي التي كس������بها بهدف ثم 
خ������رج متعادال بهدف ملثله في الثالث املباريات األخرى 
أم������ام كل من: إندونيس������يا والع������راق والكويت قبل أن 

يخسر اخلامسة من املنتخب العماني بهدفني نظيفني.
وقبي������ل مب������اراة املنتخ������ب الكويت������ي � قب������ل األخيرة �  
اس������تغرب عدد من الفنيني واملتابعني، قرار اجلهاز الفني 
ملنتخب اليمن، اس������تبعاد احلارس سعود السوادي الذي 
كان � بحس������ب الصحافة اخلليجية حينها � جنم املنتخب 
الوطن������ي في النس������خة املاضية التي أقيم������ت في املنامة 
بالبحرين، واس������تطاع خالل مب������اراة منتخب بالده أمام 
الكويت صد ركلة جزاء ومت اختياره إثر البطولة حارس������ا 
ملنتخب اخلليج بحسب اختيار عدد من الفنيني واملدربني.

كم������ا مت اس������تبعاد احملت������رف اليمني ف������ي الدوري 
البحريني املهاجم س������الم موس������ى املعروف بإمكانياته 
الفني������ة العالية في خط الهجوم مقارن������ة بأقرانه الذين 
اس������تقر عليهم االختيار في التشكيلة النهائية ل�سكوب 
في ظل ش������حة غير مس������بوقة في املهاجمني كما حتدث 
س������كوب بنفس������ه عن هذا األمر في تن������اوالت صحفية 

سابقة.
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