وداع مهيب لصادق الشهداء
واستفتاء يليق بفكره ومشروعه
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السنة الواحد والثالثون

في دراسة ملركز اجلزيرة

مهرجان طالبي بجامعة صنعاء
للمطالبة بخروج املسلحني
احلوثيني

انتقال متعثر :اليمن بني إمالءات
السالح وفرص الشراكة
النزوح القسري  ..املواطن وحده
من يسدد فاتورة جماعة العنف
في ظل غياب الدولة
مينيون :احلروب واألزمات أفشت
الفقر وضاعفت فرص البطالة

اقرأ لـ:
> أحم ــد عثم ــان

> ناصر يحيى

> أحمد عبدامللك املقرمي
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أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون :شبكة إبن الهيثم

أناقة
متميزة  -جودة

عالية  -ذوق رفيع



شبك ـ ــة إب ــن الهيث ــم
للبصـريـ ــات والسمعـ ـيـات
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< املركز الرئيسي :صنعاء ش الزبيري أمام البنك
العربي ،ت 504906 :فاكس272267 :
تعز :شارع جمال جوار فندق االخوة
ت  221520 :جولة املسبح259480 :
< فرع صنعاء:
ش تعز جوار مطبعة املفضل ت 263113
< عدن:
كريتر ،امليدان ،مبنى فندق اجلزيرة ت 257486

< احلديدة:
ش صنعاء جوار مركز اكرم لالتصاالت ت 213745:
< املركز العاملي للنظارات صنعاء ،ت277739 :




rawdhahtaiz@yahoo.com 

متابعات
مهرجان طالبي بجامعة صنعاء للمطالبة
بخروج املسلحني احلوثيني
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رئيس إصالح مأرب:

ما ّصرح به القيادي املؤمتري األمير حول رفضنا
توقيع اتفاق يحفظ أمن احملافظة محض افتراء
اس���تهجن رئي���س ف���رع اإلص�ل�اح مب���أرب وعض���و مؤمتر
احل���وار الوطن���ي الش���يخ مبخ���وت ب���ن عب���ود الش���ريف
تصريح���ات عض���و املؤمت���ر الش���عبي الع���ام محم���د عب���د
العزي���ز األمير بخصوص رفض اإلصالح التوقيع على أي
اتف���اق يحفظ أمن واس���تقرار محافظة م���أرب واعتبر تلك
التصريحات محض افتراء .
وق���ال رئيس اص�ل�اح مأرب :ألول مرة اس���مع ه���ذا الكالم
م���ن االخ محم���د االمير ولم يعرض علين���ا أو يطلب منا ما
حتدث به عضو املؤمتر الشعبي العام .
وأض���اف الش���ريف:ما أعلمه أن بعض الش���خصيات التي
تنتمي إلى املؤمتر الشعبي العام ومنهم محمد عبدالعزيز
منذ فترة تقارب الش���هر وهم يس���وقون ورقه موقعه منهم
وم���ن احلوث���ي عل���ى القبائ���ل وليس على األح���زاب وقد س���بق أن عرضوها عل���ى قبائل
احملافظ���ة أكث���ر م���ن م���ره وقوبلت بالرف���ض املطلق من قبائ���ل احملافظ���ة  ،كونها جتعل
مليش���يات م���ن خارج احملافظ���ة حتل محل الدولة وتنتقص من كرام���ة وعزة أبناء قبائل
احملافظة .

محكمة األموال العامة تنفي صحة فرضها
حراسة قضائيه على سبأفون
نفت محكمة األموال العامة االبتدائية بصنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل االعالم عن فرض
احلراسة القضائية على شركة سبافون  ، ،مؤكدة على اهمية تكذيبهم للخبر في نفس تلك الوسائل
اإلعالمية وفقا للقانون..
وجددت سبأفون احترامها ألحكام القضاء العادل باعتباره عنوان احلقيقة ومرجعية اجلميع.
.داعية كافة االطراف السياسية الى الكف عن الزج باملماحكات السياسية في الشأن االقتصادي
ملا يترتب عليه من اضرار فادحه باالقتصاد الوطني واالستثمار في اليمن ..
جاء ذلك في جلسة احملكمة املنعقدة االثنني املاضي  ،حيث أجلت احملكمة النظر في القضية
املرفوعة ضد الشركة بزعم وجود تهرب ضريبي الى  8ديسمبر املقبل.

> فارس الشعري
نظ���م املئ���ات م���ن ط�ل�اب وطالب���ات
جامع���ة صنع���اء صب���اح الثالث���اء
مهرجانا جماهيريا للمطالبة بإخالء
اجلامع���ة م���ن املس���لحني احلوثي�ي�ن
والذي تس���بب وجوده���م بانتهاكات
جسيمة بحق الطالب وأعضاء هيئة
التدريس .
وف���ي املهرج���ان ال���ذي بدأ بالنش���يد
الوطن���ي هت���ف الط�ل�اب بش���عارات
رافضه لتواجد املس���لحني احلوثيني
داخ���ل احل���رم اجلامع���ي ومطالب���ة
بحراسة مدنية .
وقال بيان صار عن احلركة الطالبية
الرافضة لتواجد املليش���يا باجلامعة
إن رئي���س جامع���ة صنع���اء الدكتور
عب���د احلكي���م الش���رجبي مس���تمر
بالتغاض���ي ع���ن كل اإلنتهاكات التي
يتع���رض لها الط�ل�اب واالكادمييون
من قبل مليشيات احلوثي .
واك���د الط�ل�اب ف���ي البي���ان عل���ى
استمرار خطواتنا التصعيدية حتى
حتقي���ق املطالب داعي���ا أعضاء هيئة

التدريس وجميع الطالب لإلحتش���اد
الثالثاء القادم.
وأض���اف البي���ان أن املهرج���ان يأتي
ضمن احتجاجات الطالب الس���لمية
املطالب���ة بإخ�ل�اء املظاه���ر املس���لحة
م���ن اجلامع���ة وإيج���اد ح���رس مدني
وإلغاء رسوم املوازي وسرعة إجراء
انتخابات اإلحتاد .
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ويق���ول الط�ل�اب انه���م تف���ادوا ف���ي
مهرجانه���م ح���دوث تص���ادم م���ع
املس���لحني احلوثي�ي�ن املتواجدي���ن
داخل اجلامعة والذين كانوا يرددون
ش���عار الصرخة املعبر ع���ن اجلماعة
بجانب املتظاهري���ن بهدف االحتكاك
بالط�ل�اب وإيج���اد ذريع���ة لتفري���ق
الطالب احملتجون .

سفير السعودية بصنعاء:ندعم اليمن للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته
أكد السفير السعودي بصنعاء محمد بن سعيد آل جابر دعم بالده
لليمن بصورة كبيرة باعتبار أمن اليمن قضية حيوية تتصل بأمن
اململكة واملنطقة بصورة خاصة ومنطقة اجلزيرة العربية بصورة
عامة .
وأشار خالل لقائه الثالثاء بصنعاء الرئيس عبدربه منصور هادي
إلى أن خادم احلرمني الشريفني يوجه دائما مبتابعة األحداث في

في تصعيد جديد مسلسل املصادرة احلوثية
للممتلكات اخلاصة

اليمن ومساعدته من أجل استقراره وأمنه ووحدته.
من جانبه ,ثمن الرئيس عاليا املواقف الصادقة واألخوية من خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز عاهل اململكة العربية
السعودية جتاه اليمن وما تقدمه اململكة من مساعدات من أجل أمن
واستقرار ووحدة اليمن .

د.الذيفاني:الشهيد صادق منصور رجل التوافق
الوطني الساعي لبناء دولة القانون

اقتحم مسلحون حوثيني الثالثاء املاضي شركة تكنولوجيا الغاز باملجمع الصناعي بصنعاء  ..حيث اطلقوا الرصاص
احلي بداخل الشركة واحتجزوا عددا من موظفيها تنفيذا ألوامر ما يسمى بلجنة احلوثي االقتصادية لثورة .. 2014
يذكر ان الشركة ملك ملستثمر اجنبي الى جانب شركاء محليني من بينهم الشيخ حميد االحمر.

افتتاح املعرض اجلديد لسيارات لكزس
وخدمات ما بعد بيع لسيارات لكزس  ،تويوتا
 ،شاحنات الهينو في اليمن
افتتح املركز التجاري للسيبارات
واحملركات ،الوكيل احلصري
تويوتا،
لكزس،
لسيارات
وشاحنات هينو في اليمن ،معرض
لكزس اجلديد وكذا خدمات ما
بعد البيع ( ورشة الصيانة وقطع
الغيار) وذلك في صنعاء شارع
اخلمسني
من جانبه أكد السيد /عيدروس
بازرعة ،الرئيس التنفيذي للمركز
انه وبافتتاح هذا املركز الذي
يعد اكبر مركز لبيع السيارات
وتقدمي خدمات ما بعد البيع في
اليمن سوف يدعم جتربة العمالء
عبر تقدمي خدمة ذات جودة
عالية .ان مثل هذا املركز الكبير

ُيتوقع منه تقدمي أطار مناسب
خلدمة السيارات ذات الرفاهية
وتقدمي خدمة بجودة عالية تضمن
ملالكي السيارات جتربة ممتعة
وثرية .مضيف ًا ان املركز اجلديد
معد باحدث املعدات التي تواكب
تكنولوجيا العصر املستخدمة في
تشخيص وصيانة السيارات وكذا
معد بكوادر فنية مدربة ومؤهلة
ومتميزة بخبرة عملية واسعة وذلك
لضمان جودة الصيانة مع توفير
أفضل لقطع الغيار.
و أكد السيد /بازرعة أن هذا
االجناز قد مت بدعم من عمالء
املركز األوفياء وثقتهم العالية
باملركز  ،وكذا دعم شركة تويوتا

اليابان  ,والدعم الذي ملسناه من
جميع طاقم العمل في املركز.
ومرة أخرى يتقدم الرئيس
التنفيذي بشكره اجلزيل جلميع
عمالئنا لثقتهم بنا.
لكزس  ,والتي مت تدشينها في
السوق اليمنية قبل أكثر من
عقد من الزمان ,والتي ُعرف
عنها الفخامة وكذا حتضي
بأعلى حصة سوقيه في سوق
اليمن .ومعرض لكزس اجلديد
يحتوي على موظفي مبيعات ذو
خبره وحسن استقبال للعمالء
ملساعدتهم القتناء اختيارهم من
لكزس.

صاح��ب اإلمتي��از

االشرتاكــــات

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

أقيم االثنني املاضي في نادي تعز عزاء للشهيد
صادق منصور احليدري الذي مت تشييع جثمانه
اليوم والذي اغتيل الثالثاء بتفجير عبوة ناسفة
بسيارته.
وحضر العزاء جموع من الش���خصيات االجتماعية
و املسؤولني والتجار واملشائخ ومسؤلي املنظمات
واالحزاب والكيانات الثورية واملستقلة .
وف���ي الع���زاء أك���د الدكت���ور عب���د الل���ه الذيفاني أن
الش���هيد ص���ادق منصور ل���م يكن متعصب���ا حلزبه
ح���زب اإلص�ل�اح رغ���م ال���دور الفاعل للح���زب خالل
مس���يرة ث���ورة فبراي���ر  ,ب���ل كان يس���عى أن يك���ون
اجلمي���ع صفا واحدا م���ن أجل الوصول إلى الهدف
املسوم لبناء دولة العدل والقانون .
وأض���اف  :عندم���ا كان يختل���ف الث���وار ويح���اول

رئي��س التحري��ر

محم ��د عبدالو ه ��اب اليو س ��في

للمؤسسات 10000 :ريال < لألفراد 4000 :ريال < الدول العربية 60 :دوالر < بقية دول العالم  130دوالر
اجلمهورية اليمنية  -صنعاء ت - 230317 :فاكس  < 235887ص .ب)435( :

htt:// www.alsahwa.yemen.net - Email: alsahwa@yemen.net.ye

البعض أن يفرق الصف الثوري كان الشهيد يعمل
معنا على جتميع الشمل ومللمة الصفوف.
وأكد الذيفاني أن عالقته مع الش���هيد لم تكن عالقة
أس���رية أو حزبية وإمنا هي عالقة أس���مى من ذلك ,
عالقة التغيير والدولة املدنية واألمن واالستقرار.
وكشف الذيفاني جانبا من حياة الشهيد خصوصا
خالل أيام ثورة فبراير حيث قال» كان الش���هيد من
الذي���ن ال يف���رون ف���ي الس���اعات احلاس���مة حينم���ا
كانت حمم النار تصب على س���احة احلرية بل كان
الشهيد في مقدمة صفوف املرابطني».
وألقي���ت خ�ل�ال جلس���ة الع���زاء كلم���ات ع���ن أس���رة
الش���هيد ألقاه���ا عب���د الواح���د حي���در ,وكلمات عن
املش���ائخ والعلماء كما القيت العدي���د من القصائد
الشعرية .

س��كرتري التحري��ر
يحي ��ى الينا ع ��ي

إدارة اإلعالنات

Email: fm403623@yahoo.com

متابعات
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مشوف

ضمن مسلسل الفيد والنهب..

احلوثي ��ون يقتحم ��ون من ��ازل مس ��ئولني وقي ��ادات
عسكرية ومؤسسة خاصة بصنعاء
في تصعيد مستمر ,نفذ الحوثيون خالل األسبوع الماضي حملة اقتحامات وحصار لمنازل قيادات عسكرية ومسئولين
ومؤسسات خاصة في العاصمة صنعاء باإلضافة إلى تواصل مسلسل االعتقاالت واالختطافات خارج إطار القانون.

> الصحوة – علي قيس
اقتحم مسلحون حوثيون يوم السبت
املاض� � ��ي منزل محاف� � ��ظ محافظة مأرب
س� � ��لطان الع� � ��رادة ف� � ��ي ح� � ��ي اجلراف
ومترك� � ��زوا داخله,كم� � ��ا اقتحموا منزل
محاف� � ��ظ اجلوف محمد س� � ��الم بن عبود
الشريف.
كما اقتحم مس� � ��لحون حوثيون منزل
قائد ل� � ��واء اجل� � ��وف العس� � ��كري اللواء
الركن عادل القميري مبنطقة احلتارش
ش� � ��مال العاصمة اليمنية صنعاء ،وقال
مصدر مق� � ��رب من الل� � ��واء القميري إن
املس� � ��لحني احلوثي� �ي��ن قام� � ��وا بتفتيش
املنزل رغم تواجد أس� � ��رته بالداخل ثم
قام� � ��وا باخلروج منه إل� � ��ى باحة املنزل،
وكان املس� � ��لحون احلوثي� �ي��ن أمهل� � ��وا
أسرة القميري ساعة ملغادرة املنزل قبل
اقتحامه .
أخالق حوثية
وفي رده على قيام مجاميع مس� � ��لحه
من احلوثيني باقتحام منزله في صنعاء
ق� � ��ال محاف� � ��ظ محافظة مأرب س� � ��لطان
الع� � ��رادة :إن ه� � ��ذا االقتح� � ��ام ميثل مع
األسف املشروع الذي وصل إليه هؤالء
وهو املشروع الذي ميتلكونه لبناء الدولة
على ما يبدو».
وأض� � ��اف العرادة في منش� � ��ور على
صفحته عل� � ��ى الفيس بوك» في احلقيقة
ال يهمني البيت وال غيره بقدر ما يهمني
وما يؤس� � ��فني حال اليمن أن يصل إلى
ه� � ��ذه املرحلة ونع� � ��ود إلى ه� � ��ذا احلال
والناس تتقدم إل� � ��ى األمام ,لكنني أؤكد
أن القي� � ��م اليمنية تأبى مثل تلك األعمال
واملمارسات».

اقتحام مؤسسات

وضمن اقتحام املؤسس� � ��ات الرسمية
واالس� � ��تيالء عليها وفرض جلان شعبية
إلدارة بعض املؤسسات عبر هذه اللجان
اقتح� � ��م موظف� � ��ون ومس� � ��لحون حوثيون
صب� � ��اح األحد املاضي مكتب نائب وزير
اإلع� �ل��ام ف� � ��ؤاد احلمي� � ��ري ،بالعاصمة
صنعاء ،وأجب� � ��روه عل� � ��ى مغادرته بعد
إصرارهم على ذلك.
وقال مص� � ��در إن احلمي� � ��ري فوجئ
باحتش� � ��اد ملوظف� �ي��ن موال� �ي��ن جلماع� � ��ة
احلوثيني املس� � ��لحة ،وآخرون مسلحون،

أمام مكتبه ،وطلب� � ��وا منه مغادرة املكتب
عل� � ��ى الفور ،حيث غادر احلميري مكتبه
دون الدخول معهم في أية مشادات.
نزعة ثأرية
الكاتب واحمللل السياس� � ��ي ياس� �ي��ن
التميمي اعتبر االقتحامات األخيرة التي
طالت منازل محافظ� � ��ي مأرب واجلوف
وقائد محور اجلوف بأنها تعبر عن نزعة
ثأرية واضح� � ��ة ،وأعتب� � ��ر التميمي هذه
التصرفات من قبل مليش� � ��يات احلوثي
بأنها»:عكس� � ��ت حج� � ��م اإلخف� � ��اق الذي
تواجهه املليشيا احلوثية ،بعد أن فشلت
في مترير مشروعها للسيطرة العسكرية
على البالد ،حتت الفتة مكافحة اإلرهاب
التي تُرفع مبس� � ��اندة واش� � ��نطن وبعض
العواصم الغربية واإلقليمية ،وهي مهمة
ال تستهدف س� � ��وى تصفية قوى الثورة
والتغيير في بلدان الربيع العربي».

مشروع خطير

وأكد التيمي :أن انحدار املمارس� � ��ات
احلوثية إلى هذا املستوى من اإلسفاف،
ُيخف� � ��ي وراءه رغب� � ��ة في كس� � ��ر اإلرادة
التي أفش� � ��لت مشروع عس� � ��كرة اليمن
وفرض واقع جديد ،اإلرادة التي أفشلت
االنق� �ل��اب الهجني الذي ش� � ��هدته اليمن
في  21س� � ��بتمبر املش� � ��ئوم ،مشيرا إلى
أن كل الذي� � ��ن مت اقتح� � ��ام منازله� � ��م هم
أولئ� � ��ك الرجال الذين واجهوا املليش� � ��يا
وكسروها وكش� � ��فوا وجهتها وأهدافها
ومشروعها اخلطير لتمزيق اليمن.
وأض� � ��اف :أما اقتح� � ��ام مكتب الثائر
الكبير فؤاد احلميري ،فهو عمل بلطجي
واضح ،ويدل على أن ش� � ��ركاء االنقالب
عل� � ��ى ثورة الـ 11م� � ��ن فبراير ما يزالون
يواصلون القيام بامله� � ��ام القذرة ملعاقبة
الثوار وكسر إرادتهم ،فقد أصبح األمر
مكشوف ًا وأظهر كيف أن احلوثيني الذين
كانوا كما يدع� � ��ون جز ًء من ثورة فبراير
أصبح� � ��وا مجرد ه� � ��راوات بيد الرئيس
املخلوع يستخدمها ملعاقبة خصومه.

وضع غير طبيعي

من جانبه اعتبر احمللل السياس� � ��ي
نبيل البكيري ه� � ��ذه االقتحامات بأنها
أفع� � ��ال طبيعي� � ��ة لوضع غي� � ��ر طبيعي
مؤكد ًا أن املليشيات املسلحة ال ميكن
أن تتص� � ��رف كدول� � ��ة ،وأنها س� � ��تبقى
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مليشيات حتى ولو حازت السلطة كون
ذهنية التفكير امليليشيوي ال يخرج عن
مهمته السياسية كعصابة متارس كل
ما يتعارض مع كل ما هو شرعي.
وأش� � ��ار البكيري إلى أن استمرار
مث� � ��ل هذا األفعال ش� � ��يء طبيعي حتى
تس� � ��تعيد الدول� � ��ة هيبتها وش� � ��رعيتها
املغتصبة من قبل املليشيات املسلحة.

إدانات

وفي اجتماع موس� � ��ع ملشائخ مأرب
واجل� � ��وف بصنع� � ��اء أعل� � ��ن االجتماع
احتجاجه واس� � ��تنكاره جلرمية اقتحام
مسلحي احلوثي ملنزلي الشيخ سلطان
العراده والشيخ محمد سالم بن عبود
الش� � ��ريف والكائنني مبنطقة اجلراف
ش� � ��مال العاصمة صنع� � ��اء» .معتبرين
ذلك مب� � ��ا وصفوه «بالعي� � ��ب واملنكرة»
محافظا مارب واجلوف.
وفي االجتماع الذي أقيم في صنعاء
طالب الش� � ��يخ غالب األج� � ��دع بخروج
مس� � ��لحي احلوثي من منازل محافظي
م� � ��أرب واجلوف ،قب� � ��ل حتكيمهم إزاء
ذلك التصرف ،ومن ثم رد االعتبار.
احصائيات..
وكان مرك� � ��ز «صنع� � ��اء لإلع� �ل��ام
احلقوقي» كش� � ��ف ف� � ��ي تقرير أولي له
قبل فترة ع� � ��ن جرائم نه� � ��ب واقتحام
واس� � ��عة ارتكبتها جماعة احلوثيني في
العاصمة صنعاء ش� � ��ملت مؤسس� � ��ات
حكومي� � ��ة مدنية وعس� � ��كرية ومنظمات
مجتمع مدن� � ��ي ومؤسس� � ��ات إعالمية
باإلضاف� � ��ة ملس� � ��اجد ومنازل س� � ��كنية
ومؤسس� � ��ات طبي� � ��ة وتعليمي� � ��ة ومقار
حزبية.
ومنذ س� � ��قوط العاصمة صنعاء بيد
املليش� � ��يات في 21س� � ��بتمبر املاضي
تزايدت ش� � ��كاوى األفراد واملؤسسات
من اقتحامات احلوثيني مع اس� � ��تمرار
توغلهم داخل ش� � ��وارع وأحياء املدينة
ونش� � ��ر املزيد من املسلحني في معظم
التقاطعات لتحل محل األجهزة األمنية
والعس� � ��كرية املغيبة متام ًا عن املشهد
الراهن.
وس� � ��رد التقرير عشرات االنتهاكات
املوضحة برس� � ��ومات بياني� � ��ة .وفيما

يلي تلخيص ألبرز املعلومات واألرقام
الواردة فيه:
 يش� � ��ير التقري� � ��ر إل� � ��ى اقتحام ماال يق� � ��ل ع� � ��ن  15مؤسس� � ��ة حكومية
عسكرية أبرزها القيادة العامة للقوات
املسلحة ووزارة الدفاع وهيئة األركان
العام� � ��ة وقيادة ق� � ��وات الدفاع اجلوي
ومعسكرات أخرى.
 املؤسس� � ��ات املدنية نالت نصيبهامن اقتحامات احلوثيني حيث رصدت
املنظم� � ��ة اقتحام ونهب  13مؤسس� � ��ة
حكومية مدنية أهمها مجلس رئاس� � ��ة
الوزراء ومجلس� � ��ا النواب والش� � ��ورى
والبنك املركزي ومطار صنعاء الدولي.
 باإلضاف� � ��ة إل� � ��ى اقتح� � ��ام ثمانيمؤسس� � ��ات إعالمي� � ��ة -أوله� � ��ا القناة
الرس� � ��مية اليمني� � ��ة -وقنات� � ��ي س� � ��بأ
واإلمي� � ��ان اململوكت� �ي��ن للدول� � ��ة ووكالة
سبأ لألنباء وكذلك قناة سهيل وبعض
الصحف واإلذاعات الرسمية.
 وحتدث التقرير كذلك عن اقتحام 26مؤسسة تعليمية و 29مقرا حزبيا
وخمس مؤسسات طبية باإلضافة لـ62
منزال سكنيا معظمها لقيادات سياسية
وعسكرية وناشطني مدنيني.
 ل� � ��م تس� � ��لم األندي� � ��ة الش� � ��بابيةواملس� � ��اكن الطالبية ه� � ��ي األخرى من
الده� � ��م واالقتح� � ��ام ،حي� � ��ث مت اقحام
ناديي الفتح واليرم� � ��وك وكذلك أربعة
مساكن طالبية.
 ويواصل مسلحو احلوثي اقتحاماملس� � ��اجد في صنعاء خاصة الكبيرة
منها ،ورصدت املنظم� � ��ة اقتحام ما ال
يقل عن  35مس� � ��جدا منها مسجد ذو
النورين أحد أكبر مس� � ��اجد العاصمة
حيث مت فرض إمام وخطيب للمسجد
م� � ��ن جماع� � ��ة احلوثي� �ي��ن ،باإلضاف� � ��ة
القتحام عدد من مراكز حتفيظ القرآن
الكرمي ونهب محتوياتها بحجة البحث
عن أسلحة وأنها تتبع «التكفيريني».
 ونال� � ��ت منظم� � ��ات املجتمع املدنيالت� � ��ي تق� � ��دم خدماته� � ��ا للش� � ��رائحاألضعف في املجتم� � ��ع -نصيبها من
االقتحامات على يد مس� � ��لحي جماعة
احلوثيني ،حي� � ��ث مت اقتحام ما ال يقل
علن  15مؤسسة وجمعية خيرية.
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العدالة عن طريقة
تفجير املنازل
نه� � ��ب وجتميد أم� � ��وال حميد
األحم� � ��ر تكش� � ��ف اللصوصي� � ��ة
وقطع الطريق احلاكمة اليوم،
انا هنا ال أريد أن أدافع العن
حميد وال حم� � ��ود لكن ما يجري
غير منطق� � ��ي وهمجية وعار علي
الطالعني والنازلني ،وعلي السرق
املبهرري� � ��ن وعل� � ��ى املتفرج� �ي��ن،
وعلى الناهبني والساكتني  ،على
املدنني والقبائل  ،وهي باملناسبة
شهادة له ال عليه.
دعون� � ��ا م� � ��ن حكاية الفس� � ��اد
فنح� � ��ن أم� � ��ام أحق� � ��اد تاريخية
وخصوم� � ��ة وفج� � ��ور يس� � ��تخدم
الدولة والقضاء
م� � ��ا يجري فضيح� � ��ة أخالقية
وسياس� � ��ية تش� � ��هر بالدولة اكثر
مما هي علي� � ��ه وباملجتمع أيضا
ألنه انتقام وانتقاء يفتقد للفضيلة
والشهامة وكل القيم.
لنعتبر أن الرج� � ��ل متورط في
قضايا فساد ..حسنا  ...نفذوا
قان� � ��ون عام حملاكمة الفاس� � ��دين
واس� � ��ترداد االم� � ��وال العام� � ��ة
مبكيال واحد وحينها س� � ��يكون
عمال وطنيا وس� � ��ترفدون الدولة
مبليارات ال� � ��دوالرات ما يجري
ليس أكثر من االنتصار لناهبي
أم� � ��وال اليمن وكبار الفاس� � ��دين
وتصفية حس� � ��ابات باسم النيابة
العامة لألسف.
طبق� � ��وا العدالة عل� � ��ي اجلميع
بدون استقصاد يريح ويخدم من
نهبوا العباد والبالد.
ه� � ��ذا ال عالق� � ��ة ل� � ��ه مبحاربة
الفس� � ��اد وال العدالة ..هذا نهب
حل� � ��ق اآلخرين و أش� � ��به بتفجير
املن� � ��ازل لك� � ��ن باس� � ��م النياب� � ��ة
والقضاء.
على العموم البد من إدانة لهذا
املس� � ��لك من كل من يحترم نفسه
والعدالة ويحب اليمن ...
واالدان� � ��ة هن� � ��ا ال دخ� � ��ل لها
بش� � ��خص حمي� � ��د وال غير حميد
لكنه� � ��ا كلم� � ��ة حق أم� � ��ام طغيان
البلطجة وانقاذ للمروءة الوطنية
التي تداس وللقانون الذي ينتهك
وانتصار ملا تبقي من الش� � ��هامة
املدفونة ورثاء للدولة املنتهكة....
صحي� � ��ح ان الدول� � ��ة كله� � ��ا
مخطوفة لكن عيب على القضاء
والقض� � ��اة ان يعمل� � ��وا على هذا
النح� � ��و املجافي ألبس� � ��ط قواعد
العدالة تنفيذا لثارات سياس� � ��ية
وشخصية وعقابا خلروج الرجل
عن املألوف وسكة الفيد.

تقرير
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حادثتا اغتيال سياسي خالل شهر ..

االغتياالت السياسية ..غياب احلقيقة وجلان حتقيق بدون نتائج
االغتياالت السياس��ية باتت ش��بحا يطل برأس��ه بين الحين واآلخر في
محاوالت لخلط األوراق وتعقيد المشهد السياسي أكثر  ،في ظل حالة عدم
االستقرار األمني والسياسي التي تمر بها البالد  ،وقد مثلت عملية اغتيال
أمين عام إصالح تعز صادق منصور والقيادي في المشترك المتوكل تطوراً
هو األول من نوعه منذ أقل من عام ،فهو األخطر منذ اغتيال عضو مؤتمر
الحوار الوطني أحمد شرف الدين في يناير ،من العام الجاري.
لـ � � �ـ الصحوة «حتى لو أعلنت التحقيقات لن تس� � ��تطيع
الس� � ��لطة فعل شيء ملن يقف وراء هذه االغتياالت لذلك
فاملعلوم� � ��ات يتم ضخه� � ��ا للجهات الدولي� � ��ة واإلقليمية
والدلي� � ��ل حيثيات الق� � ��رار الدول� � ��ي األخير بخصوص
العقوب� � ��ات ضد صالح واحلوثيني» وأوضح الش� � ��ريف
«أن جلنة العقوبات أكدت أنها استند إلى أدلة وثبوت
في ت� � ��ورط من صدر ضدهم الق� � ��رار في كل األحداث
والفوض� � ��ى واالغتياالت في اليمن» وقال الش� � ��ريف «
يوجد لدينا س� � ��لطه ال متل� � ��ك أدوات القهر املادي التي
ميكنها أن تصل للجاني وتقدمه للعدالة وتعاقبه «

ياسر عقيل
حت� � ��ول الص� � ��راع السياس� � ��ي عل� � ��ى الس� � ��لطة عبر
التظاهر ،إل� � ��ى تدهور األوض� � ��اع األمنية في صنعاء
واحملافظ� � ��ات إل� � ��ى االنتقام السياس� � ��ي ،ع� � ��ن طريق
االغتياالت السياس� � ��ية ،فواقعة اغتيال صادق منصور
واملتوكل القت استنكار ًا واسع ًا في األوساط الرسمية
واحلزبي� � ��ة ،وأكدت جميعه� � ��ا أن اجلهة التي تقف وراء
االغتياالت تهدف إلى إرباك املشهد السياسي وإدخال
البلد في صراع طائفي.

اغتيال صادق منصور ..
في األس� � ��بوع املاضي متت عملية اغتيال أمني
ع� � ��ام إص� �ل��اح تعز ص� � ��ادق منص� � ��ور وقبل ذلك
القيادي باملش� � ��ترك املتوكل وشكلت جلان حتقيق
لكش� � ��ف اجلناة وتقدميهم للعدال� � ��ة لكن مراقبون
يعتبرون قرارات تشكيل جلان حتقيق غير مجدية
في ظل جتميد عمل اللجان الس� � ��ابقة التي شكلت
من� � ��ذ  2012وعدم خروجها بنتائج في الكش� � ��ف
ع� � ��ن املتورطني في عملي� � ��ات االغتي� � ��االت املتتالية
والتي ش� � ��هدتها البالد منذ ثالث� � ��ة أعوام  ،فخالل
األس� � ��بوع املاض� � ��ي ش� � ��هدت اليمن ثان� � ��ي عملية
اغتيال سياس� � ��ية في أقل من ش� � ��هر ،أودت بحياة
أمني عام إصالح تعز ص� � ��ادق منصور احليدري
بعبوة ناسفة ،صباح وذلك بعد نحو أسبوعني على
اغتيال محمد املتوكل ،القي� � ��ادي في حزب احتاد
القوى الشعبية ،.وقد اغتيل صادق منصور بينما
كان يقود س� � ��يارته متجه ًا إلى عمله بجوار «نادي
تع� � ��ز» ،في قل� � ��ب املدينة  ،وذلك عبر عبوة ناس� � ��فة
مت لصقه� � ��ا على الباب األمامي للس� � ��يارة وأودت
بحياته على الفور .وأعلن مدير أمن محافظة تعز،
مطهر الشعيبي ،في تصريح صحفي ،عن تشكيل
جلنة حتقيق ،وكش� � � َ
�ف عن أن قوات األمن اعتقلت
ع� � ��دد ًا من املش� � ��تبهني في التورط ف� � ��ي اجلرمية.
وقال الش� � ��عبيي أنه مت تش� � ��كيل جلنة للتحقيق في
هذا احلادث اإلجرامي الذي اس� � ��تهدف أمني عام
اإلص� �ل��اح باحملافظة ولفت إلى أن تش� � ��كيل جلنة
للتحقيق في هذه اجلرمية جاء بناء على توجيهات
قيادة الس� � ��لطة احمللية باحملافظة ويتولى رئاستها
وكيل احملافظة أنس النهاري وتضم في عضويتها
نائ� � ��ب عام الش� � ��رطة العقيد عبد احلليم األش� � ��ول
ومختص� �ي��ن في البحث اجلنائ� � ��ي وجهازي األمن
السياسي والقومي واالستخبارات العسكرية .
وقد ش� � ��هدت مدينة تعز عملي� � ��ات اغتيال خالل
األعوام املاضي� � ��ة في أوقات متفرقة ،اس� � ��تهدفت
غالبيتها أمنيني وعس� � ��كريني ،لم تكشف السلطات
نتائ� � ��ج التحقيقات فيها ،وبدا الفت ًا أن نس� � ��بة من
حوادث االغتيال تتم في املكان ذاته.
خيوط اجلرمية..
فقد كش� � ��ف مصدر أمن� � ��ي أن األجهزة األمنية
تتعق� � ��ب خلية متخصصة باالغتياالت السياس� � ��ية
يتزعمها قائد عسكري ،مقرب من النظام السابق،
والتي تنشط في  6محافظات مينية.
وقالت مصادر لصحيفة الق� � ��دس العربي «ان
األجهزة األمنية تتبع خلي� � ��ة مكونة من العديد من
العس� � ��كريني ورجال األمن املوالني للنظام السابق
ويتزعمها أحد القادة العسكريني احملسوبني عليه،

فتح ملفات االغتياالت..

متخصصة باالغتياالت السياسية في اليمن»
وأوضح أن «هذه اخللية تركز نش� � ��اطها في 6
محافظات مينية هي تعز وإب وعدن وحلج والضالع
والعاصمة صنعاء وتس� � ��تخدم تقنيات وأس� � ��لحة
حديثة ف� � ��ي عمليات االغتيال والتي اس� � ��تخدمتها
ألول م� � ��رة في عملي� � ��ة اغتيال أم� �ي��ن عام إصالح
تعز صادق منصور التي نفذت األس� � ��بوع املاضي
مبتفجرات غريبة ،لم تعرف األجهزة األمنية حتى
اآلن نوعيتها ،كونه� � ��ا متطورة جدا وال تتوفر لدى
املؤسسات األمنية أو العسكرية اليمنية»
وأوضح أن عملية اغتيال املس� � ��ؤول اإلصالحي
كشفت اخليوط األولى عن هذه اخللية التي تسعى
األجهزة األمنية إلى تع ّقبها ومحاصرتها ومحاولة
احلد من عمليات االغتياالت التي تسعى إلى القيام
بها من أجل رمبا االنتقام من القادة السياس� � ��يني
الذين كان لهم دور في الثورة الشعبية عام 2011
ضد نظام الرئيس الس� � ��ابق عل� � ��ي عبدالله صالح
باإلضافة إل� � ��ى محاولة خلط األوراق السياس� � ��ية
في ظل األزمة السياس� � ��ية واالختالالت األمنية في
البالد إثر سيطرة املسلحني احلوثيني على العديد
من احملافظ� � ��ات اليمنية الرئيس� � ��ية وفي مقدمتها
العاصمة صنعاء.
وأش� � ��ار إلى احتمال وق� � ��وع العديد من عمليات
االغتياالت السياسية في البالد في حال لم تتمكن
األجه� � ��زة األمنية من احتواء املوقف والقبض على
عناصر خلية االغتياالت السياس� � ��ية التي قد تطال
العدي� � ��د م� � ��ن الش� � ��خصيات املؤثرة م� � ��ن مختلف
األحزاب واملكونات السياسية في اليمن.
مجلس النواب..

وكان مجل� � ��س الن� � ��واب قد حث اللج� � ��ان احلكومية

التي كلف� � ��ت بالتحقيق في ح� � ��وادث االغتياالت لبعض
الش� � ��خصيات السياسية ومنتس� � ��بي القوات املسلحة
واألمن أن تضطلع باملهام التي أوكلت إليها خالل وقت
قياس� � ��ي وتقدمي حصيلة عملها وم� � ��ا تتوصل إليه من
نتائج إلى اجلهات املعنية التخاذ اإلجراءات املناس� � ��بة
إزائها مبا في ذلك مجلس النواب عبر الوزراء املعنيني.
ولف� � ��ت املجلس إلى أن س� � ��رعة اجناز تل� � ��ك اللجان
ألعماله� � ��ا س� � ��يؤدي بالضرورة إلى احل� � ��د من ارتكاب
األعم� � ��ال اإلرهابية واجلرائم وبالتالي ترس� � ��يخ دعائم
األمن واالستقرار والسكينة العامة.
إلى ذلك واصل املجلس اس� � ��تعراضه لتقرير اللجنة
البرملانية اخلاصة املكلفة بدراسة احلسابات اخلتامية
للموازنة العامة للدولة وحس� � ��ابات املوازنات املس� � ��تقلة
وامللحق� � ��ة والصناديق اخلاصة وحس� � ��ابات موازنات
الوح� � ��دات االقتصادية للعام املال� � ��ي 2012م  ،وكانت
العاصمة صنعاء شهدت خالل الفترة املاضية عمليات
اغتيال للعديد من الشخصيات السياسية الهامة.

غياب الدولة ..

ويعتبر مسلس� � ��ل االغتياالت من أبرز القضايا التي
لم تكش� � ��ف سرها إلى اآلن في ظل الغياب شبه الكامل
لدور األجهزة األمنية احلكومية وسيطرة الفوضى على
املشهد األمني الذي أصبح مسرحا للعديد من عمليات
القت� � ��ل ّ
املنظمة واملمنهجة  ،حيث إن اجلهات التي تقف
وراء عملي� � ��ات االغتيال قد تس� � ��تغل الفلتان األمني في
البالد ملمارس� � ��ة ه� � ��ذه العمليات لس� � ��هولة الفلتان من
العق� � ��اب ،وحتمي� � ��ل اجلهة الت� � ��ي تدير ش� � ��ؤون البالد
املس� � ��ؤولية الكاملة وراء وقوع ه� � ��ذه األحداث التي قد
تؤثر على املستقبل السياسي لليمن  ،وفي هذا السياق
يقول احمللل السياس� � ��ي على الش� � ��ريف « أن الس� � ��بب
الرئيس� � ��ي لعدم كش� � ��ف جلان التحقيق هو عدم وجود
دولة وال مؤسس� � ��ات قوية بإمكانها أن تثبت قوتها في
كشف اجلاني ومعاقبته .وأضاف الشريف في حديث

زادت عملي� � ��ات االغتيال السياس� � ��ي في اليمن في
املراحل املفصلية من االنتقال السياس� � ��ي التي تشهده
البالد ،أي إنه� � ��ا لم تعد مجرد أعم� � ��ال إرهابية وإمنا
أعما ًال سياسية تصب في مصلحة األطراف املتضررة
من عملية التحول السياسي احلالي.
وكانت األمانة العام� � ��ة لإلصالح قد دعت إلى فتح
ملف االغتياالت السياسية التي طالت عددا من الرموز
الوطنية والى عدم الس� � ��ماح لغياب حقيقة هذه اجلرائم
عن الش� � ��عب أو تقييدها ضد مجهول ،وأكدت بأن أي
تقاعس أو تس� � ��ويف ف� � ��ي التحقيق ف� � ��ي تلك احلوادث
اإلرهابية أو أي محاوالت إلخفاء احلقائق أو التس� � ��تر
عنها ال يعني س� � ��وى تستر على القتلة ومنحهم فرصا
أخرى للمضي في مش� � ��اريعهم الغ� � ��ادرة بحق الوطن
وأمنه وسكينته العامة  ،ودعت األمانة العامة لإلصالح
كافة القوى الوطني� � ��ة للوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة
وإلى العمل س� � ��ويا وب� � ��روح صادقة ويقظ� � ��ة من أجل
حصار دائرة العنف وعدم الس� � ��ماح ملش� � ��اريع العنف
واإلرهاب باالتساع والتمدد.

مطالبات بالتحقيق..

وشهدت مدينة تعز السبت املاضي مظاهرة حاشدة
انطلقت من ش� � ��ارع جمال وصوال إلى مكان استشهاد
األمني العام املساعد لإلصالح صادق منصور ،ودعت
في بيان له� � ��ا إلى رفع مس� � ��توى أداء األجهزة األمنية
وإمكانياتها وقدراتها إلى احلد احملقق لس� � ��رعة كشف
مالبسات اجلرمية ومعرفة مرتكبيها ومن يقف وراءها
واطالع الرأي العام بذلك.
وطالب البيان «بس� � ��ط نفوذ الدول� � ��ة وفرض هيبتها
وتعزيز دور مؤسس� � ��اتها مبا يحقق األمن واالستقرار
في البالد» وأكد املش� � ��اركون أنهم س� � ��يبقون في حالة
اس� � ��تمرار للفعاليات واالحتجاجات السلمية حتى يتم
كش� � ��ف مالبس� � ��ات القضية ومعرفة اجلهة التي تقف
خلف ارتكاب ه� � ��ذه اجلرمية النكراء وإن� � ��زال العقوبة
العادلة بحقها.
إل� � ��ى ذلك نفذت أس� � ��رة املتوكل ونش� � ��طاء حقوقيون
وأكادميي� � ��ون األحد املاض� � ��ي وقف� � ��ة احتجاجية ثانية
للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات والقبض على اجلناة
وحتويله� � ��م للمحاكمة ،وقال بي� � ��ان للوقفة االحتجاجية
التي نُظمت بالقرب م� � ��ن جولة اجلامعة اجلديدة «نعيد
التأكيد على املطالبة بتحقيقات مهنية وجادة وفاعلة في
جرمية االغتيال».
وطالب البيان بالكش� � ��ف عن نتائج التحقيقات للرأي
العام وإحالة اجلناة للعدالة ،وشدد على ضرورة إبالء
الس� � ��لطة ومختلف األطراف الوطني� � ��ة ملف االغتياالت
أولوية إلنهاء هذا املسلسل والعمل من أجل حقن دماء
اليمنيني  ،وذكر إن أي تقاعس من اجلهات الرس� � ��مية
واألمنية عن أداء واجبها إزاء ملف االغتياالت يضاعف
من أثارها السلبية على السلم العام.
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تعز  ..وداع مهيب لصادق الشهداء واستفتاء يليق بفكره ومشروعه
بيننا وبينهم الجنائز  ..هكذا قالوا قديما  ،وأكدته تعز في جنازة ش��هيد السلم والتوافق الوطني
القيادي في اللقاء المشترك واألمين المساعد لإلصالح الشهيد  /صادق منصور الحيدري ..
كان وداعا مهيبا يليق بصادق الشهداء ورد اعتبار لتعز – كل تعز –
واس��تفتاء على مكانة الرجل ودوره في الحياة السياس��ية واالجتماعية وعلى مش��روعه في السلم
والتوافق وتجنيب تعز ويالت العنف واالقتتال ..
وهو الدور الذي أزعج تجار الح��روب وأعداء الحياة  ،فامتدت أياديهم اآلثمة الخاطئة لتغتال صوت
السلم وروح التوافق ممثال في أحد دعاته ورموزه ..

عبدالقوي العزاني
حتما ..ستقر عني الشهيد بهذا االلتفاف اجلماهيري
الكبي� � ��ر  -وال� � ��ذي جس� � ��دته جنازت� � ��ه التاريخية وغير
املس� � ��بوقة في احملافظة – حول فكره ونهجه ومشروعه
ومساره  ..فيما ستظل أعني القتلة واجلبناء شاخصة
وملطخة باخلزي والعار واإلثم والدماء ..
يقول األستاذ ش� � ��وقي أحمد هائل سعيد – محافظ
تعز –  :كان أخي الشهيد صادق منصور من الكوادر
السياسية النادرة التي تتحلى بقيم اإلخالص والوطنية
واحملبة والس� �ل��ام  ،كان ش� � ��خصية متزنة ومعتدلة في
الطرح واملنطق وكان محل ثقة واحترام اجلميع .
ويضيف املهندس رش� � ��اد س� � ��يف األكحلي  -وكيل
محافظة تعز –
اليوم تودع تعز أحد رموزها وأحد وجوه مدنيتها ،
رجل السلم والش� � ��راكة والتوافق الذي كان في مقدمة
كوادر األحزاب والتنظيمات السياسية التي عملت على
وص� � ��ول أبناء تعز إلى توافق وطن� � ��ي جنبها حتى اآلن
االنزالق إلى مخاط� � ��ر االحتقان واملواجهات وقد لعب
الشهيد دورا غير عادي في هذا السياق ..
وما هذا احلش� � ��د اجلماهيري الذي نش� � ��اهده اليوم
إال اس� � ��تفتاء من هؤالء الناس على العالقة التي كانت
تربطهم بالشهيد ..
ومنذ نحو عش� � ��ر س� � ��نوات جمعتنا بالشهيد عالقة
نض� � ��ال وكفاح وهم وطني مش� � ��ترك جس� � ��د الش� � ��هيد
صادق منصور خالله� � ��ا روح التوافق واحلرص على
اجتماع القوى السياسية ومتتني عرى التفاهم والثقة
فيما بينها  ،والس� � ��عي من أجل املصلحة العليا للوطن
 ،وكان� � ��ت عالقته طيبة مع كل الن� � ��اس  ،كما كان مثاال
للعمل اجلاد وال� � ��دؤوب والتواصل اخلالق البعيد عن
األضواء .
نسأل من الله الرحمة لش� � ��هيدنا ونتمنى أنت تكون
هذه أخر جرمية في محافظة تعز .
سلطان احلكيمي – رئيس مجلس تنسيق النقابات
واملنظمات « متني « –

حتدث قائ� �ل��ا  :تعز ودعت أح� � ��د أبنائها املناضلني
احملبني للخير والسالم والوئام ..
وبه� � ��ذا ال� � ��وداع اجلماهي� � ��ري غير املس� � ��بوق أثبت
الش� � ��هيد أنه كان أمة لوطن كم� � ��ا أثبتت تعز أنها وطن
للجميع  ،وطن للمحبة والتسامح  ،فرغم احلزن الكبير
وجدنا أبناء تعز رجاال وشبابا يهتفون للوطن وللمحبة
والسالم ..
تعز تش� � ��يع شهدائها وتهتف للحياة يا أعداء احلياة
!!..
وأن هذه اجلماهير مبختل� � ��ف مكوناتها وانتمائاتها
خرجت لتؤكد للجميع بأن هذا البطل الكبير كان رجل
سلم ووئام وتوافق ووفاق ..
أما األس� � ��تاذ عبد احلافظ الفقي� � ��ه – رئيس املكتب
التنفي� � ��ذي للتجمع اليمني لإلص� �ل��اح بتعز  ..فقد أكد
بأنه� � ��م يودع� � ��ون اليوم أحد ق� � ��ادة ث� � ��ورة  11فبراير
والذي كتب الله له الش� � ��هادة وأختاره في هذه الظروف
العصيبة بع� � ��د أن أداء دوره الرس� � ��الي والوطني على
أكمل وجه ..
مضيف� � ��ا  :وها هي تعز ومعه� � ��ا مختلف محافظات
اجلمهورية التي ش� � ��اركت بوفود م� � ��ن مختلف القوى
السياسية  ،تودع اليوم شهيد احلرية والسلم والتوافق

والشراكة واالصطفاف الوطني ..
وإن هذه اجلنازة املهيب� � ��ة وهذا الوداع الكبير بقدر
ما يعكس مكانة الش� � ��هيد وعظمته ودوره السياس� � ��ي
والترب� � ��وي واخلدم� � ��ي واالجتماع� � ��ي يجس� � ��د أيض� � ��ا
التف� � ��اف أبناء تعز حول رجاله� � ��ا املخلصني ورفضهم
للعنف واجلرائم واالغتي� � ��االت التي يحاول من خاللها

الشهيد صادق منصور االمين المساعد لإلصالح بتعز
االسم  /صادق منصور علي سيف احليدري
 مواليد :االفيوش مديرية مذيخرة محافظة إب عام .1966 حصل على الترتيب األول على مستوى اجلمهورية عام - 1988معاهد معلمني خريج كلية التربية جامعة تعز عام .93/92 يعمل موجه تربوي -.متزوج وله  4ذكور  4إناث. األمني املساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني لإلصالح في محافظة تعز لدورتني انتخابيتني. له مساهمات عديدة في اجلانب التربوي والتنظيمي والسياسي واالجتماعي. لعب دور في الثورة الشبابية الشعبية السلمية  -.2011كان له حضور الفت في تكتل أحزاب اللقاء املشترك. كان ل� � ��ه دور محوري في جتنيب تعز تداعي� � ��ات اإلحتراب وجتميع كلمتها متنقال بني القوى واألحزاب املختلفةوالشخصيات الوطنية للحفاظ على موقف واحد وجتنيبها ما يجري من نزاعات في العاصمة واحملافظات.

أعداء احملافظة والوط� � ��ن جر اجلميع إلى مربع الفتنة
واالقتتال واالحتراب ..
لكنن� � ��ا نقول للقتل� � ��ة واجلبناء وكل م� � ��ن خطط ودبر
ونفذ هذه اجلرمية الش� � ��نعاء ال نامت أعينكم وأن دماء
الش� � ��هيد ستش� � ��عل ثورة جديدة  ،وأن هذه اجلماهير
الت� � ��ي خرجت اليوم لتوديع ش� � ��هيد تع� � ��ز واليمن تؤكد
بأننا متمسكون بفكره ونهجه ومشروعه وماضون في
طريقه ودربه  ..درب الثورة واحلرية والسلم والشراكة
والتوافق الوطني .
ويؤك� � ��د األس� � ��تاذ /عبدالله جس� � ��ار – رئيس فرع
التنظي� � ��م الوحدوي الناصري بتع� � ��ز بأن هذا اليوم يوم
حزن وأسى حملافظة تعز ولكل اليمن التي فقدت رجل
الس� � ��لم والتوافق واحلوار واملدنية والذي كان يس� � ��عى
دائم� � ��ا جلمع الكلمة ورأب الصدع وجتنيب تعز ويالت
احلرب واالقتتال التي تعيشه عددا من احملافظات ..
وهو مش� � ��روع ونهج عمل الش� � ��هيد صادق منصور
ومعه كل املخلصني في محافظة تعز من أجله وضحى
بحيات� � ��ه وهو يكافح م� � ��ن أجل حتقيق الس� � ��لم واألمن
ملدينته ومحافظته ..
وكان أخر اجتماع لنا في املش� � ��ترك قبل يوم واحد
من استش� � ��هاده – رحمه الله  -من أجل تعزيز اتفاق
الس� � ��لم وجتنيب تعز الصراع والذي أجمعت عليه كل
الق� � ��وى السياس� � ��ية واالجتماعية واجلهات الرس� � ��مية
ومنظمات املجتمع املدن� � ��ي  ،وبفقدانه فقدنا أحد رموز
السلم والوفاق والعمل السياسي الوطني املشترك .
ضياء السامعي – الناشط في ثورة  11فبراير –
حزننا كبير ومصابنا جلل وخسارتنا فادحة برحيل
الرجل األوس� � ��ع ص� � ��درا واألكثر عم� �ل��ا واألعلى همة
واألعمق نظرة واألرق قلبا واأللني فؤادا ..
رح� � ��ل الرجل ال� � ��ذي ال يحم� � ��ل احلق� � ��د وال يعرف
الضغينة وإمنا كان الود واحملبة رسالته في احلياة ..
كان يواجه املشكالت ويحل املعضالت  ،يجلس مع
اجلميع ويتفق مع الكل
ويتواجد في كل القضايا ..
وعزاؤنا أنه رح� � ��ل كبيرا كما كان في حياته  ،رحل
كالعظماء صادقا وش� � ��هيدا  ،في خامتة مشرفة تليق
به وبعطائه .

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

الطغاة الذين جعلوا الشعوب تترحم على أيام االستعمار!
ربما كان أحد مظاهر حس��ن حظ االس��تعمار األورب��ي لبلدان كثيرة
من العالم القديم؛ أن األنظمة والحكام الذين خلفوا المستعمر بعد
خروجه كانوا من السوء بحيث أن الشعوب ترحمت بسببهم على أيام
االس��تعمار وعلى ما كان فيها من إيجابي��ات ؛على قلتها وانحصارها
ف��ي مناطق قليلة؛ ضاعت هي بدورها في ظل السياس��ات الفاش��لة
والصراعات الدموية على الس��لطة! وصحيح أن هناك بلدان ش��هدت
حال��ة من التطور والتنمية أفضل بكثير بل وبما ال يقارن مع أحوالها
أيام االس��تعمار؛ إال أن الس��بب في ذلك يعود إل��ى امتالكها لثروات
ضخمة في باطن األرض مع قلة في عدد السكان؛ مما أدى إلى تحولها
إلى مجتمعات رفاهية ،كما أن األنظمة السياس��ية التي نش��أت ظلت
على عالقات قوية ظاهرة وباطنة باالستعمار وإشرافه ورعايته ،وغالبا
فإن التحرر او خروج المستمر لم يكن نتيجة عمل ثوري مسلح!

حيا
من برع يا استعمار إلىّ ..
ق� � ��د يك� � ��ون مؤمل� � ��ا أن يترحم الن� � ��اس عل� � ��ى زمن من
اس� � ��تعمرهم ونهب بالده� � ��م لكنها احلقيقة امل� � ��رة التي ال
ينكرها إال مس� � ��تفيد ممن خلفوه ،وقد نشأت في بلد كان
من املعهود أن تس� � ��مع فيه الن� � ��اس (بعد أخذ االحتياطات
األمنية الالزم� � ��ة) يقولون( :الله يرحم أيام بريطانيا) ..أما
في حالة عدم ظروف األمان فقد كانت الس� � ��خرية جاهزة
في اإلش� � ��ارة إلى نفس الفت� � ��رة بالقول (مع غمزة بالعني):
أيام االستعمار ..البغيض!
ودون تبرئة املس� � ��تعمر م� � ��ن دوره في ترتيب األوضاع
ملج� � ��يء أنظم� � ��ة وقادة س� � ��يئني او عمالء له؛ فال ش� � ��ك أن
إحباطات احلاضر ،وس� � ��وداوية املس� � ��تقبل القادم في ظل
األنظمة السيئة التي حكمت كثيرا من املجتمعات هو الذي
دفع ش� � ��عوبا ؛كان� � ��ت تدفع الدماء دون حس� � ��اب كرها في
االس� � ��تعمار وأمال في رحيله؛ لفعل ما هو أسوأ من مجرد
التحس� � ��ر على أيامه ،ثم ازدادت احلالة سوءا حتى جاءت
أيام كانت قوى سياس� � ��ة واجتماعية تذهب بنفس� � ��ها إلى
عواصم االستعمار (القدمي واجلديد) لتحضه بإخالص(!)
عل� � ��ى القدوم لغزو بلدانها وحتريرها م� � ��ن النظام الوطني
الثوري الغاش� � ��م الذي يحكمها باحلديد والنار والكيماوي
كما حدث في العراق ،ويحدث اآلن في سوريا! ورمبا كانت
من املش� � ��اهد ذات الداللة على ما نقول ما عرضته قنوات
التلفاز العاملي� � ��ة عن بعض احتف� � ��االت الكويتيني بوصول
قوات التحال� � ��ف الدولي بقيادة األمريكي� �ي��ن والبريطانيني
إلى مش� � ��ارف مدين� � ��ة الكويت أثناء ح� � ��رب حترير الكويت

م� � ��ن االحتالل العراقي ..مثل ذلك الرجل الذي لبس العلم
األمريكي حول جسمه معتزا به ،أو اآلخر الذي راح يقبل
علما طاملا كانت املش� � ��اعر الغالبة في الكويت تصنفه علما
لالستعمار واالستغالل!
ويب� � ��دو أن ترحم البش� � ��ر على املاض� � ��ي اجلميل(!) ال
يقتصر فقط على عهود االس� � ��تعمار؛ فحتى توالي العهود
الوطنية وراء بعضها صاحبه ظهور املش� � ��اعر والتقييمات
نفس� � ��ها؛ فقد راح� � ��ت كل أمة لعنت أختها الس� � ��ابقة على
طريقة أه� � ��ل النار ،وصار كل يغني على لياله أو زمنه هو
ويبك� � ��ي عليه ويصوره للناس بأنه(الزمن اجلميل!) ..ففي
اجلزء اليمني الذي حكمه اإلمام لم يكن نادرا أن تس� � ��مع
بعض كبار الس� � ��ن يترحمون على أيامه وهم يرون ضعف
السلطة مقارنة بهيبتها أيامه؛ رغم أن الفوارق املادية ليس
لصالح زمن اإلمام بأي معيار ..وفي املقابل فقد جاء زمن
ترحم فيه اليمنيون ع� � ��ل أيام األتراك وخاصة في املناطق
التي ظلت حتت س� � ��يطرتهم ،وعرفت حتت حكمهم أشكاال
م� � ��ن التطور املادي أبرزها :البدء في إنش� � ��اء س� � ��كة قطار
وإنشاء ش� � ��بكة البرق ،وبناء مؤسسات تعليمية وصناعية،
والتعليم املجاني ،واملش� � ��اركة الش� � ��عبية في إدارة شؤون
املواطنني!
عدن :مائة عام من التخلف االستعماري!
بع� � ��د مائة عام من الس� � ��يطرة االس� � ��تعمارية على عدن؛
لم تك� � ��ن املدينة في حالة تتفق ال مع مدة االس� � ��تعمار وال
مع مفهوم كلمة االس� � ��تعمار نفس� � ��ه الت� � ��ي تعني العمران

والتطور! ولعله من املناس� � ��ب ونح� � ��ن نحتفل األحد القادم
بذكرى االس� � ��تقالل الوطني أن نس� � ��تعيد جزءا من حقيقة
تاريخية عن وض� � ��ع عدن (أما بقية مناطق اجلنوب فحدث
ع� � ��ن التخلف فيها وال حرج!) بع� � ��د مائة عام من احتاللها
عام  ..1839فقد س� � ��جل املؤرخ اليمني الراحل /سلطان
ناجي (صاحب كتاب :التاريخ العسكري لليمن)؛ شيئا من
حقائق ذلك التخلف كما نش� � ��رتها في مقال قدمي بعنوان:
مائة عام من التخلف نقتطف منها ما يلي:
[ وقبل أس� � ��ابيع ،كنت أبحث في بعض الكتب الثقافية
عن معلومات معينة فوجدت بحث ًا للمؤرخ اليمني األستاذ
س� � ��لطان ناجي بعن� � ��وان( :الثقافة كمي� � ��دان مواجهة بني
التح� � ��رر واالس� � ��تعمار :ع� � ��دن )1937-1839وهو بحث
سبق نش� � ��ره في مجلة املستقبل العربي -أكتوبر ،1981
ويتضم� � ��ن البحث معلومات مثيرة عن املس� � ��توى املتخلف
التي كانت عليه مس� � ��تعمرة عدن خالل املائة س� � ��نة األولى
من االس� � ��تعمار البريطاني والس� � ��يما فيما يتعلق بالتعليم
والثقافة!
افتتحت سلطات االحتالل البريطاني أول مدرسة فيع� � ��دن بع� � ��د  17عام ًا من احتاللها ثم أغلقت بعد س� � ��نتني
فق� � ��ط ولم يعد فتحها إال عام 1866م أي بعد ربع قرن من
استعمار عدن! وخالل العشر السنوات التالية (-1866
 )1875بل� � ��غ عدد التالمي� � ��ذ اليمنيني العرب واملس� � ��لمني
 6ط� �ل��اب بالتم� � ��ام والكمال! فيما حاف� � ��ظ أهالي عدن على
مدارس� � ��هم الوطنية اإلس� �ل��امية امللحقة عادة باملساجد..

وبعد  60عام ًا من احتالل عدن؛ وفي نهاية القرن التاسع
عشر؛ بلغ عدد املدارس احلكومية االبتدائية ثالث مدارس
عربية تض� � ��م  256تلميذ ًا فقط! فيما لم يزد عدد التالميذ
الع� � ��رب في املدارس احلكومي� � ��ة اإلنكليزية عن  16تلميذ ًا
من أص� � ��ل  1768تلميذ ًا والبقية كانوا من أبناء اجلاليات
غير العربية! وحتى عام 1937م لم تكن الدراسة في عدن
تؤهل لاللتحاق بالدراسة اجلامعية أو العليا!
وفي عام 1937وجه األس� � ��تاذ أحمد س� � ��عيد األصنج
 رئيس نادي اإلصالح العربي اإلس� �ل��امي -رسالة إلىالزعيم الس� � ��وداني عبدالرحمن املهدي يشكو فيها ضعف
التعليم والثقافة في مس� � ��تعمرة عدن ،ومما جاء فيها (أن
عدن ال يوجد فيها طبيب وال مهندس وال محام وال أس� � ��تاذ
ف� � ��ي التربي� � ��ة والتعليم من أبناء الع� � ��رب!) وبعد  100عام
من االس� � ��تعمار -1937م كان هن� � ��اك  4مدارس ابتدائية
حكومية و 6مدارس ابتدائية معانة ال يتجاوز عدد طالبها
 1000تلمي� � ��ذ! وف� � ��ي األربعيني� � ��ات بع� � ��د ضم ع� � ��دن إلى
وزارة املس� � ��تعمرات البريطانية ،بد ًال من تبعيتها للس� � ��لطة
البريطاني� � ��ة في الهند ،كان هناك أربعة فقط من الش� � ��باب
يحملون مؤهالت جامعية تلقوا دراستهم في اخلارج على
نفقة أهاليهم!
وعلى الرغ� � ��م من أن أول مطبع� � ��ة انكليزية دخلت عدن
عام 1853م إال أن الهدف كان اس� � ��تخدامها في األعمال
الشاقة في سجن عدن! وظلت كل املطبوعات تصدر باللغة
االنكليزية حتى ظهرت مطبعة فتاة اجلزيرة عام 1940م!

الكونغو ..اجلرمية الكبرى!
قبل أيام قرأت موضوعا لباحث عربي يدعى (أحمد اخلطيب) بعنوان[ :حني
تقتل  10ماليني أفريقي ال يدعوك أحد هتلر!] عن جرائم االستعمار البلجيكي
في الكونغو ..وعلى قدر ما ش� � ��اع وذاع عن مثل هذه اجلرائم االستعمارية إال
أن ما حدث في الكونغو ميثل األمنوذج األبشع ..وهذه مناذج من فظائع ال نظن
أن كثريني سمعوا بها من قبل:
[ هذا الرجل أكثر من  10ماليني إنسان في الكونغو ..اسمه ليوبولد الثاني
ملك بلجيكا ..كان ه� � ��ذا الرجل «ميلك» الكونغو خالل حكمه للمملكة البلجيكية
بني عامي  1885و .1909فبعد عدة محاوالت اس� � ��تعمارية فاش� � ��لة في آسيا
وأفريقي� � ��ا ،اختار الكونغ� � ��و لتكون هد ًفا له .أول خطوة كانت «ش� � ��راء» الكونغو
واستعباد أهلها .كانت مساحة الكونغو تبلغ آنذاك ضعف مساحة بلجيكا 72
مرة؛ ولم يكن س� � ��كان القبائل فيها يستطيعون القراءة والكتابة .خدعهم ليوبولد
ليوقعوا عق ًدا يقول:
ف� � ��ي مقابل قطعة واحدة من املالبس في الش� � ��هر ،تُقدم إل� � ��ى كل من زعماء
لكل منهم ،يتخلى زعماء
القبائل املوقعني أدناه ،باإلضافة إلى هدية من املالبس ٍ
طوعا ومن تلقاء أنفس� � ��هم ،وورثتهم وخلفائهم لألبد… عن كافة حقوقهم
القبائل ً
في جميع أراضيه� � ��م إلى «اجلمعية» (بزعامة ليوبول� � ��د)… ويلتزمون بتوفير ما
ُيطلب منه� � ��م من عمالة ،أو غير ذلك من األعم� � ��ال أو اإلصالحات أو احلمالت
العسكرية التي تعلنها «اجلمعية» في أي وقت ،وفي أي جزء من هذه األراضي…
كل الطرق واملمرات املائية التي متر في هذا البلد ،واحلق في حتصيل الرسوم

عنه� � ��ا ،وجميع حقوق صيد احليوانات واألس� � ��ماك ،والتعدين ،والغابات ،تكون
ملكي ًة مطلق ًة للجمعية!
ال نتعلم عن ليوبولد الثاني شي ًئا في املدرسة .ال نسمع عنه شي ًئا في اإلعالم.
كما أنه ال ميثل جز ًءا من الروايات املتداولة عن القمع (الهولوكوست في احلرب
العاملية الثانية على س� � ��بيل املثال) .إنه جز ٌء من تاريخ االس� � ��تعمار ،والعبودية،
واملذابح اجلماعية في أفريقيا ،التي تتعارض مع رؤية «الرجل األبيض» للعالم،
وتفوقه التاريخي على األعراق األخرى.
وج� � ��د ليوبولد آنذاك مصدر ثراء نادر ،كان العالم ف� � ��ي هذه الفترة مأخو ًذا
باختراع العجالت القابلة للنفخ وعجالت السيارات .لذا زاد الطلب بشكل كبير
على املطاط .املعلومة األولى بش� � ��أن ش� � ��جر املطاط هي أنه يحتاج إلى  15عا ًما
على األقل بعد زراعته ليكون صا ً
حلا لالس� � ��تخدام .كانت أرض الكونغو خيا ًرا
مثال ًّي� � ��ا؛ فبها الكثير من الغابات املطيرة وأش� � ��جار املطاط..كانت طريقة ليوبولد
الثاني لكس� � ��ب الثروة وحشي ًة ،كان جنوده يقتحمون قرى القبائل األفريقية في
األرض التي اس� � ��ماها «دول� � ��ة الكونغو احلرة» ،ويأخذون النس� � ��اء رهائن حتى
يجب� � ��روا الرجال على االنتقال إل� � ��ى الغابات ليجمعوا ُعص� � ��ارة املطاط؛ وحني
ُيس� � ��تهلك الش� � ��جر متا ًما في مكان ما ،كانوا ُيجبرون على االبتعاد أكثر وسط
الغابات.
كانت عقوبة التهاون في العمل قاس� � ��ية .اس� � ��تخدم ليوبول� � ��د الثاني مرتزقة
أس� � ��ماهم «القوة العامة» ليراقبوا «العبيد» خالل العمل ،وإذا لم يحصلوا على

احلص� � ��ة حُ
املددة كانوا يضربون «العبيد» بالس� � ��ياط ،أحيا ًن� � ��ا حتى املوت ،أو
يقطع� � ��ون أيديهم متا ًما .من لم ميوت� � ��وا بالتعذيب ماتوا حتت وطأة إنهاك العمل
لس� � ��اعات طويلة ،أحيا ًن� � ��ا دون طعام أو ماء! أما النس� � ��اء الرهائن فلم ي ُكن في
مأمن؛ كان االغتصاب ،والتعذيب ،والتجويع حتى املوت ممارسات مألوفة.
�تار من احلجج التي س� � ��اقها ليوبولد الثاني ليروج
كل هذا كان يتم حتت س� � � ٍ
الس� � ��تعمار الكونغو ،بداي ًة من األعمال اخليرية ونشر الديانة املسيحية ،وحتى
وقف جتارة الرقيق.
لكن حمالت ليوبولد القاس� � ��ية لم تكن الس� � ��بب املباشر الوحيد للموت .فبعد
بالس� � ��خرة ،لم ي ُعد إنتاج الطعام كاف ًيا للنساء
أخذ الرجال األصحاء إلى العمل ُ
جوعا،
واألطف� � ��ال والعجائز والرج� � ��ال الضعفاء في القرى .كان� � ��وا يتضورون ً
وميوتون .اجتاحت املجاعات أرض الكونغو؛ وتفشت أوبئة أودت بحياة املاليني
مثل السل ،وا ُ
جلدري ،وأمراض الرئة!
ه� � ��ل ترى؟ حني تقتل أكثر من  10ماليني إنس� � ��ان أفريقي ال يقول أح ٌد أنك
تش� � ��به هتلر ،لن يصبح اس� � ��مك مراد ًفا للش� � ��ر؛ ولن تثير صورتك اخلوف ،أو
الكراهي� � ��ة ،أو حتى األس� � ��ى ،لن يتكلم أح ٌد عن ضحاياك ،واس� � ��مك سينس� � ��اه
التاريخ!
انته� � ��ى كالم الكاتب ..فهل يحق للماليني ان تقول :اللهم اجعل غضبك على
الذين جعلوا الشعوب رغم كل ما عانته من االستعمار تقول:
[ الله يرحم أيام االستعمار!].
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من يتحمل مسؤولية مايحدث في احلديدة؟
تس��قط الدولة بالتدريج  ..وتتالشى تحت سقف زهو
انتص��ار أحد المكون��ات االجتماعية ،ويفق��د المواطن
اليمن��ي كل ي��وم فرصته ف��ي االمن واالس��تقرار ،مع
اس��تمرار هذا الوضع الكارثي الذي تش��كل في  21من
س��بتمبر الفائ��ت ،مؤسس��ات الدولة وجيش��ها وأمنها
المختط��ف منذ ذلك التاريخ ،وأصبح تحت تصرف جماعة
الحوثيي��ن ومن حالفها ،أو انظم اليها ابتغاء جاه ومال
وسلطة ،لألسف يتم اس��تنزافها من قوت الشعب ومن
مال��ه الع��ام وايراداته المحدودة وعلى حس��اب حاضره
ومس��تقبله ،ه��ذا الواقع الجديد ،ال يص��ب في مصلحة
أحد حتى الحوثيون ،س��يجدون أنفسهم ،امام مواجهة
حقيقي��ة لم يع��د بمقدور أح��د مواجه��ة كل تحديات
مرحلة ما بع��د انهي��ار الدولة ،في محافظ��ة الحديدة
نموذجا النهيار مفاجئ للدولة والمجتمع

عبد الحفيظ الحطامي
إذا ما اس� � ��تمرت هذه الفوضى الناجتة عن املمارسات
املخيف� � ��ة التي تط� � ��ال حي� � ��اة وحاضر ومس� � ��تقبل املواطن
وك� � ��ذا مؤسس� � ��ات الدولة ،وم� � ��ن خالل عالقتي الواس� � ��عة
بجهات رس� � ��مية متعددة ،كل يوم أج� � ��د معلومة جديدة عن
ممارس� � ��ات تتم علنا وعلى مرأى ومس� � ��مع كل اجلهات في
الدولة ،هذه املمارس� � ��ات التي تنفذ باس� � ��م جماعة احلوثي
ومس� � ��لحيها ،وكل اجلهات تشير صراحة اليها ،سوى من
حلفائهم املتشبثون مبفاصل الدولة ومؤسساتها ومكاتبها
احلكومية ،وأصح� � ��اب املصالح واملنافع ،مرورا باملتفرجني
والصامت� �ي��ن ،وانته� � ��اء مبن يخالفونها ال� � ��رأي ويناهضون
تصرفاتها وسياس� � ��تها ويختلفون معه� � ��ا ،اليوم في مدينة
احلدي� � ��دة بإمكان ضابط امن او قائد عس� � ��كري او ضابط
في معس� � ��كر ،أو أي من مراكز النفوذ ،أن يلصق ش� � ��عار
الصرخة على ظهر س� �ل��احه ،أو واجهة س� � ��يارته املدنية أو
العسكرية ،لينهب أرضا تكون ملواطن أو للدولة حق عام أو
خاص ،وثمة مشكالت بدأت تظهر وبشكل ملحوظ ،ومن لم
يقدر على ف� � ��ض نزاعه مع آخرين في احملاكم ،حتولت الى
البحث ع� � ��ن ظهر يؤمن لهم انتزاع ملكية هذه االرض بحق
او بباط� � ��ل ،ومن املفارقات أن جت� � ��د جهتان أحيانا ،كليهما
تتخذ من الصرخة وسلة النتزاع ملكية لها ،بإمكانك اليوم
ان تكون أحد مسلحي احلوثي او من مناصريه وانت معفي
من مجرد املساءلة ،واستغل الكثير من املتسيبني والناهبني
والفاس� � ��دين ومراكز القوى والنف� � ��وذ تدهور احلياة العامة
للمواطنني وعدم اس� � ��تقاللية املؤسسات احلكومية وانهيار

االم� � ��ن واجليش ،لتندرج تلك اجلهات حتت الوية احلوثيني،
ومن يجرؤ على محاس� � ��بة هؤالء ان تدرعوا باجلماعة التي
تعيش زهو انتصار ،حتى اآلن ال يعرف الش� � ��عب على من
انتص� � ��رت ،ولصوص االراضي وناهبي املال العام وأركان
فس� � ��اد احلكم العائل� � ��ي ال يزالون يعرش� � ��ون ف� � ��ي مواقع
ومفاصل املواطن والوطن ،من ارجاء هذه احملافظة الوافرة
بامل� � ��وارد ،والثروات ،بينما تنش� � ��غل اجلماعة احلوثي التي
حتص� � ��ر انتصاراتها على خصومها الش� � ��خصيني ،وتترك
مستنقعات الفساد الذي ارهق املواطن والوطن على امتداد
عقود يستكمل ذبح ما بقي من حياة في هذا الشعب ،وينهي
فصول نهب آخر قط� � ��رة دم وعرق من جبني وقلب املواطن
اليمني ،فقصور قادة اركان العس� � ��كرين واس� � ��تثماراتهم
واموالهم في املؤسس� � ��ات احلكومية واخلاصة واملختلطة،
ومزارعهم التي قدت من اراضي ابناء تهامة ،واس� � ��تقطعت
من حقوقهم ،ومت ش� � ��راؤها بأثمان بخسة ،من بعض من ال
يقدر على ش� � ��راء الديزل وادوات ال� � ��ري والزراعة ،ليغدوا
معظ� � ��م ابناء تهام� � ��ة مجرد عم� � ��ال في اقطاعي� � ��ات اركان
احلك� � ��م العائلي واركان نظامه قادة عس� � ��كريون ومدنيون،
لم تطلها بس� � ��وء ما يس� � ��ميه احلوثيون بأنه� � ��ا ثورة  21من
سبتمبر ،في اجلانب االمني اليوم فقط نورد بعض مشاهد
اهتزاز االمن ،فاملس� � ��لحون وبلباس مدني الذين يتحصنون
قلعة كورني� � ��ش احلديدة بدون أي ح� � ��ق قانوني ،ويتخذون
من نادي الضباط ،واس� � ��تراحة للواء على محسن ،ومنزله
منطلقا للتحرك بس� � ��يارات حتى اللحظ� � ��ة ال حتمل ارقاما،
ويتوزع� � ��ون على عدد من املناطق احليوي� � ��ة ومداخل مدينة
احلديدة ومينائها ومطارها وعدد من معس� � ��كراتها وبعض
جوالتها وشوارعها ،يتحركون بدريعة حماية هذه احملافظة
كما يقول� � ��ون ،ليغدوا املواطن البس� � ��يط واقع حتت
رحم� � ��ة االس� � ��لحة والس� � ��يارات الس� � ��ائبة جلماعة
احلوث� � ��ي ،قتل رياض العليمي ،وحتى اآلن ال يزال
قتله بال هوي� � ��ة رغم ما تبديه اجلماعة من تفاوض،
طبع� � ��ا يتم ذلك خارج دائ� � ��رة القضاء ،االمر ايضا
يتك� � ��رر في ضحايا مفرق الضح� � ��ي ،واملتهم فيها
مسلحو احلوثي في دفن اولياء الدم قتيلهم ،وباعت
اس� � ��رة اجلريح ما متلك ملعاجل� � ��ة جريحا ،اختطف
عبد الرحمن مكرم منذ  3اس� � ��ابيع بقوة الس� �ل��اح
وهو خارج من لقاء تشاوري من مقر تطوير تهامة،

ويخط� � ��ف من بعده نقيب املعلمني طارق س� � ��رور ،والدكتور
ماه� � ��ر الصلوي القيادي ف� � ��ي نقابة املهن الطبية ،وس� � ��الم
بافقي� � ��ه امني عام النقابة ،ويتم اختطافهم ظهر في ش� � ��ارع
صنعاء منذ اس� � ��بوع من وس� � ��ط مدينة احلديدة ،دون ادنى
تهم� � ��ة او أي مبرر ،ال يعرف اطف� � ��ال املخطوفني وعائالتهم
املروعة ،أي� � ��ن مصير ابنائهم حتى اللحظة ،كل وس� � ��اطات
االف� � ��راج عنهم ب� � ��اءت بالفش� � ��ل ،وحني يت� � ��م التخاطب مع
مكت� � ��ب احلوثيني يقول البعض منه� � ��م ،ان ثمة طرف ثالث،
وليس لن� � ��ا عالقة بخطفهم ،رغم تأكيدات تش� � ��ير الى انهم
هي اجلهة التي ال يزال املخفيون قس� � ��ريا من ابناء احلديدة
واحملافظ� � ��ات اجلنوبي� � ��ة ،في قبضة احلوثي� �ي��ن ،الذين يرد
بعضهم حني يس� � ��أل عن م� � ��كان احتجازهم بأن املخطوفني
لدى االمن الع� � ��ام ،وحني يتم الس� � ��ؤال عنهم لدى اجهزت
االمن يقولون ال يوج� � ��د لدينا معتقلني ،يبقى االمر واضحا
وجلي� � ��ا ان املخطوف� �ي��ن تتحمل جماعة احلوثي املس� � ��ؤولية
عنهم ،ألنها املسؤولة عن امن احملافظة ومسلحوها يجوبون
الش� � ��وارع واملداخل واجلوالت ويطاردون كل من يشتبهون
ب� � ��ه او من يواجههم ،فإما يفرج� � ��وا عن املختطفني وينفذون
ما وع� � ��دوا به م� � ��ن حماي� � ��ة ارواح املواطن� �ي��ن ،او يتركون
لألجهزة االمنية ان تقوم مبهامها وتس� � ��اءل عن أي تقصير
؟ واحلوثيون هذه املرة توس� � ��عت دوائر توس� � ��عهم لتش� � ��مل
اجليش والقوات البحرية ،فاملعسكر او اللواء الذي ال تقدر
على تس� � ��لمه حتى ولو بشكل صوري ،ويكون تواجدها فيه
قليال ،تذهب الختالق مش� � ��كالت في� � ��ه ،كما حدث في قيادة
البحرية ،فقد اس� � ��تغل احلوثيون بع� � ��ض املطالب احلقوقية
لع� � ��دد من الضباط واجلنود في القاعدة البحرية ،ليفرضوا
تواجدهم بداخلها ،ورأينا تواجدهم داخل مبنى القاعدة مع
احملتجني العس� � ��كريني ،احلوثيون يستغلون كل االختالالت
واملشكالت ومظاهر الفساد في بعض املؤسسات وتدخلها،
بدعوى محاربة الفساد ،ليجد املواطنني واملوظفني في هذه
املؤسس� � ��ات انه ال جدي� � ��د وال حل لهذه املش� � ��كالت وامنا
تعميقها ،وتدخل جهات جدي� � ��دة في ايراداتها ،فاحلوثيون
زاروا مكت� � ��ب مؤسس� � ��ة الكهرب� � ��اء باحلدي� � ��دة ،وكانوا قد
احكم� � ��وا تواجده� � ��م في مين� � ��اء احلديدة ،ال� � ��ى ان وصلوا
الى الثروة الس� � ��مكية ،حيث اكدت مص� � ��ادر ان احلوثيون
مينع� � ��ون موانئ ومراك� � ��ز االنزال الس� � ��مكي من حتصيل
عائدات الدول� � ��ة املتمثلة  % 3من عائدات الصيد التقليدي

بحس� � ��ب القانون رقم  2لعام  2007م ،وهذا يعني جتفيف
موارد الدولة املالية التي توشك على االنهيار ،مستغلني ان
الدولة اجهضت حقوق الصيادين في العقود املاضية ،ولم
تداف� � ��ع عنهم ،في الوقت الذي كانوا يتم مصادرة قواربهم،
اضافة الى عدم توفير لهم سبل الصيد اآلمن ،وفي املقابل
تفرض عليهم الرس� � ��وم ،اال ان أي اجراء من ش� � ��أنه خدمة
الصيادين يج� � ��ب ان يتم وفق عدال� � ��ة القضاء ،وليس وفق
مس� � ��لحني يفرضون ما يريدون من اجراءات هنا وهناك ،لم
ينتهي االمر عند هذا احلد بل وصل الى اقتحام مس� � ��لحني
قال� � ��وا انهم من احلوثيني ملكتب الهيئ� � ��ة العامة للنقل البري
فرع احلديدة ،املس� � ��لحني اقتحموا املكتب بحسب شكوى
ادارة مكتب النقل العام ،والعبث مبحتوياته واالعتداء على
موظفيه ،واقتياد  3من موظفيه الى احد اقس� � ��ام الشرطة،
هذه الفوضى التي تتفاقم مظاهرها وبشكل مخيف ،يجعل
املواطن مرتهنا لقانون الفوضى ال للعدالة واالمن..
ش� � ��عرت بفداحة املأساة وانا ارى حجم الكارثة التي
حلت به� � ��ذه احملافظة ،فب� � ��دال ان تذهب ه� � ��ذه اجلماعة
للتصالح مع مكونات هذه احملافظة ،ذهبت الى توس� � ��يع
دوائر اخلالفات والصراع� � ��ات وخلق بؤر للتوتر ،فحني
يداهم مس� � ��لحون وبزي مدني وبس� � ��يارات ب� �ل��ا ارقام،
ساحة احلراك التهامي بعد صالة اجلمعة ويتم مطاردة
املصورين وتتبع بعضهم الى اماكن عملهم وتهديدهم ان
هم نش� � ��روا صور اجلمعة التي اقامها احلراك التهامي،
في أي قناة او وس� � ��يلة اعالم ،كما قاموا بنهب وتكسير
كاميرا الزميل االعالمي في احلراك التهامي اس� � ��ماعيل
املديش ،ترى ماذا تس� � ��مي هذه التصرفات واملمارسات
التي تتم باسم احلوثيني ،الغريب ان كل هذه املمارسات،
كصحفيني حتى اآلن ومع اس� � ��تعدادنا لس� � ��ماع الرأي
اآلخ� � ��ر للتوضيح مما يحدث من افعال وممارس� � ��ات من
قب� � ��ل احلوثيني ومكتبهم في احملافظة ،اال انه وحتى هذه
اللحظة لم يرد مسلحي احلوثي على كل هذه التصرفات
التي يتهم ضحايا ها جماعة احلوثي ،ولم يعقدوا مؤمترا
صحفي� � ��ا واحدا للتوضي� � ��ح او يصدروا بيان� � ��ا ليقولوا
لوسائل االعالم رأيهم في كل تلك االتهامات ،لكن املروع
واخلطي� � ��ر ان تطال تدخالت احلوثيني القضاء فهذا امر
خطير ،ويهدد بانهيار ش� � ��امل للمواطنة والعدالة ،رئيس
نيابة االم� � ��وال العامة القاضي وضاح القرش� � ��ي ،وجه
بتعليق العمل في نيابة االموال االبتدائية واالس� � ��تئناف،
حتى يتم معاقبه مس� � ��لحني قالوا انهم حوثيون وقيامهم
باالعت� � ��داء على وكيل النيابة بالس� � ��ب واإلهانة والتهديد
واقتحام حرم النيابة من قبل مليشيات احلوثي املسلحة
ليحي� � ��ل الواقعة للنيابة اجلزائية املتخصصة ..توس� � ��ع
جماع� � ��ة احلوثي في مفاص� � ��ل الدولة ،وتوس� � ��عها بهذه
الفوضى ،يعن� � ��ي ان الدولة في الرمق االخير من البقاء،
فالدول� � ��ة الرخوة املتآكله بالفس� � ��اد ،الذي انتجها النظام
الس� � ��ابق ،لم يكن ينقصها ،مليش� � ��يات ومسلحني وتعدد
سلطات وجهات ومراكز نفوذ ،فهي غنية « بعسكرتاريا
« الفساد والتخريب والنهب ،كانت الدولة اليمنية بحاجة
الى ارادة صادقة النتشالها من مغبة السقوط واالرتقاء
بها الى مس� � ��توى احالم الش� � ��باب اليمن� � ��ي الذي خرج
متطلع� � ��ا الى دولة مدنية ،رأس مالها العدالة واملس� � ��اواة
واملواطنة ،وليس مراكز النفوذ واجلماعة.

الخميس  4صفــر 1436هـ الموافق  27نوفمبر  - 2014العدد ()1448

األسرة

alsahwa@yemen.net.ye

8

مينيون  :احلروب واألزمات  ..أفشت الفقر ...
وضاعفت فرص البطالة
ف��ي ظل هذا العالم المليء بالحروب والصراعات والمتاعب ٬يعيش اليمنيون
حياة اس��تثنائية وغي��ر عادية؛ يتنقلون من معاناة إلى أخرى ٬ومن مأس��اة إلى
موطن خلخلته األحداث وأنهكته الحروب وأتعبته
مأس��اة هزيل ٌة هي الحياة في
ٍ
التالعب��ات السياس��ية بين مدٍ وج��زر ،وكل فواتير المعاناة يدفعها اإلنس��ان
العادي الذي أصبح يبحث عن العيش اليومي ليعيش تحت وطأة الفقر والبطالة.
ذكرى الواحدي
تصوير :طالل الحزمي
ق� � ��رب من� � ��زل عبدربه منص� � ��ور رئي� � ��س الدولة
جتسدت قصة الفقر والغنى كانت حتمل كل املعاناة
وصور املآس� � ��ي التي خلفتها الصراعات واحلروب
لفت نظري امرأة وأوالدها األربعة يفتش� � ��ون بلهفة
بأكي� � ��اس قمامة ملقاة بجانب أح� � ��د املنازل نثروا
كل محتوياته� � ��ا وبدئوا بتجميع اللقيمات اليابس� � ��ة
والقناني الفارغة وحتى املالبس الوس� � ��خة نفضوا
غبارها وخبئوها في أكياسهم..
امتنعت األم عن ذكر اس� � ��مها وأس� � ��ماء أطفالها،
ولكنها اكتفت بالقول( :إن األزمة واحلروب أجبرتها
وأطفاله� � ��ا على اخلروج للتس� � ��ول واعتالء براميل
القمامة للبحث عن شيء يبيعونه أو يأكلونه)..
وتذكر :أنها ليست املرأة الوحيدة التي اضطرت
للخ� � ��روج؛ ب� � ��ل كثير من جاراتها إما متس� � ��والت أو
باحثات ف� � ��ي براميل القمامة ال� � ��ذي يعتبر املصدر
الوحي� � ��د لعيش� � ��هن وتتب� � ��ع الفضائل الت� � ��ي يرميها
األغنياء.
من جانب آخر روت أم صالح لـ «الصحوة» قصة
طفل يبلغ السادسة من العمر كان جالس ًا بجوارها
يتس� � ��ول .وقالت :إن هذا الطف� � ��ل ،ويدعى (محمد)،
معاق ًا كلي ًا ،وأن أس� � ��رته تأتي به كل صباح وتتركه
بجوار أحد البنوك.
وأضافت «شكل الطفل وحالته البائسة تستجدي
القلوب الرحيمة».
وبكت أم صالح وهي تصف إهمال أسرة محمد
له.
وقال� � ��ت« :إنه� � ��م يحضرون� � ��ه في الصب� � ��اح ،ثم
يأت� � ��ي أحدهم بعد العصر جلم� � ��ع محصول الفترة
الصباحي� � ��ة ،ويتركونه عل� � ��ى الرصيف بال طعام أو
شراب».
وتتابع بقولها( :وضع البالد واألزمات املتالحقة
ضاعفت من أمثال أس� � ��رة محمد التي إما تتس� � ��ول
مبعاق فيها أو يتسول كل أفرادها بشكل يبعث على
احلزن واأللم.
تضي� � ��ف ليلي احل� � ��رازي (باحثة) :وج� � ��وه كثيرة
مختلفة أصبحنا نراها بالش� � ��ارع بشكل يومي تزاد
أعدادها بش� � ��كل مخيف ،توضح مدى الكارثة التي
خلفتها الصراع� � ��ات واحلروب على املجتمع اليمني
والتي س� � ��تنعكس سلب ًا على تقدمه وتطويره بل على
اإلنسان نفسه.
تقول :هناك أش� � ��خاص نعرفهم من اجليران أو
األصدق� � ��اء البعض يبيع املنادي� � ��ل (أو قناني املياه)
واآلخ� � ��ر يتس� � ��ول معظم أفراد املجتم� � ��ع وقع حتت
رحى األزمة والفقر الذي اليرحم.

تقاطع الفقر التسول

أفراح (اس� � ��م مستعار) ش� � ��ابه في العشرينيات
من عمرها أيض ًا ،اتخذت من التقاطعات الرئيس� � ��ية
مكان ًا ملمارس� � ��ة التس� � ��ول .تقول أفراح :إن زوجها
أجبرها على التسول .وأضافت« :ال أجيد أي حرفة

ول� � ��م أتعلم وهذا ما أجبرني على التس� � ��ول وما زاد
معاناتي ومعاناة ابني اش� � ��تداد األزمة فقبل سنتان
كنت أحصل على ما يسد بعض احتياجاتنا وشراء
ال� � ��دواء لزوجي ،أما اآلن فما نحص� � ��ل عليه بالكاد
نشتري به ما نأكله..
تتابع :أحوال كثير من الناس أصبحت تتش� � ��ابه
حت� � ��ى مع من كان يرحمك ويعطي� � ��ك ،لم يعد يبذل،
كما كان والس� � ��بب مانحن فيه م� � ��ن خوف وأزمات
وحروب.
تتحدث (اس� � ��مهان فت� � ��ح) أخصائي� � ��ة اجتماعية
بقولها :هؤالء األس� � ��ر تقطعت بهم الس� � ��بل وضاقت
بهم األرض حل بهم الفقر وأشقى أطفالهم وحرمهم
م� � ��ن أدنى مقومات احلياة ،وهنا يظل س� � ��ؤال الذي
يقض� � ��ي على مضاجعه� � ��م وينفجر كالب� � ��ركان في
خلدهم كيف لك أن تطعم أطفالك وقد نهش فيهم
اجلوع ينامون على حلم بطونهم جوعى تواس� � ��يهم
بكلمات للصبر واالس� � ��تعانة بالله وبالفرج
أمهاتهم
ٍ
القريب؟!
وتضيف :يحلم األطفال أن يأكلوا لقمة دون جهد
ناهيك عن باقي الكماليات التي لم يرها بعضهم في
حياته ،بعكس نظرائهم من اجليران الذين يسبحون
في اإلسراف والبذخ ورغد العيش ومعظم أطعمتهم
الزائدة تذهب إلى صناديق الزبالة!
تتابع بقوله� � ��ا :فال تس� � ��تغربي أن جتدي الكثير
ف� � ��ي ظل الظ� � ��روف الصعبة وحال الب� �ل��اد املتدهور
أن يخرجوا للش� � ��وارع وميتهنون التسول ،وكل ما
تتخيله فقط ليعيشوا.

الفقر والبطالة

ق ّدرت «خطة االس� � ��تجابة اإلنس� � ��انية لليمن لعام

2014م» التي أصدرها مكتب األمم املتحدة للشؤون
اإلنس� � ��انية ،حجم االحتياجات اإلنسانية بأكثر من
 704مالي� �ي��ن دوالر .وتع� � ��ود األزمة اإلنس� � ��انية في
اليم� � ��ن بالدرج� � ��ة األولى إل� � ��ى الفقر املس� � ��توطن،
واالفتقار الطويل إلى التنمي� � ��ة ،واحلكم الضعيف،
والضغط البيئي ،والكثافة السكانية ،واستمرار عدم
االس� � ��تقرار والصراعات السياسية .كما أن انهيار
اخلدمات األساس� � ��ية عقب االضطرابات السياسية
أغرق البالد في أزمة إنسانية حادة.
فأوض� � ��اع اليمن االقتصادي� � ��ة واالجتماعية لم
تتبدل كثير ًا في ع� � ��ام 2013م ،ولم يلمس اليمنيون
التغيير الذي أرادوه ،على رغم مرور ثالث س� � ��نوات
على ان� � ��دالع االحتجاجات الش� � ��عبية التي أطاحت
بالرئيس الس� � ��ابق وكانت تنش� � ��د الع� � ��دل والتنمية
ومحاربة الفساد.
وبق� � ��ي  54ف� � ��ي املائة من اليمني� �ي��ن الذين يبلغ
تعداده� � ��م حوالى  25مليون ش� � ��خص حتت خط
الفقر ،فض ً
ال عن ارتفاع معدالت البطالة إلى 40
في املائة بصورة عامة وفي أوس� � ��اط الشباب إلى
ما فوق  60في املائة .وخالل عام 2013م استمر
التده� � ��ور االقتصادي واألمن� � ��ي وتزايدت معاناة
اليمنيني ج ّراء ازدياد الهجمات التي اس� � ��تهدفت
أنابي� � ��ب نقل النفط والغاز وخط� � ��وط نقل الكهرباء
وكاب� �ل��ات اإلنترنت والهات� � ��ف الثابت .وتض ّرر ما
يقدر بنحو  58في املائة من سكان اليمن (14.7
مليون ش� � ��خص) بس� � ��بب األزمة اإلنس� � ��انية من
حروب وصراعات احلاصلة في البالد.

بطالة افترست األمل

مايحص� � ��ل ف� � ��ي اليمن من تده� � ��ور اقتصادي
وأمني وحروب س� � ��اعد على اتساع رقعة البطالة
وتفشي الفقر ليطال نسب ًا كبيرة من أفراد املجتمع
اليمني ،وهذا بالتأكيد يوفر بفعل البطالة مباشرة
الزي� � ��ادة القتل وأعم� � ��ال الس� � ��لب والنهب وعامل
مشجع للفس� � ��اد واجلرائم املخلفة بالشرف ،كما
أنه يس� � ��هم في تفاقم العديد من املشكالت كتزايد
ضغوط الطل� � ��ب عل� � ��ى االحتياج� � ��ات واخلدمات
األساس� � ��ية وخاصة التعليم والصحة والس� � ��كن
والغذاء ،وزيادة ضغوط العرض في سوق العمل
وارتفاع نسبة اإلعالة والبطالة والفقر.
أمني احليفي ،تاجر خردة معدنية في اخلمسني
من عمره لديه ثالثة من األطفال..

علق بقوله« :نحن لس� � ��نا أغنياء مبا فيه الكفاية
حت� � ��ى نقدر على توفي� � ��ر كل ش� � ��يء أطفالنا أنهم
يأكل� � ��ون ما نق� � ��در عل� � ��ى توفيره أو يأخ� � ��ذون ما
نستطيع جلبه».
ولك� � ��ن اآلن من يعمل أو يش� � ��ترى الوضع خلى
الناس تفكر كيف حتصل عل� � ��ى لقمة العيش إما
شراء بعض األثاث أو املعادن أو حتى املالبس لم
تعد في اهتماماتهم ناس فقدوا مصدر عيش� � ��هم
وخس� � ��روا سبل العيش بالنسبة لي خسرت كل
شيء.
يقول الش� � ��اب نبيل «أكثر من خمس� �ي��ن مواطن ًا
يأتونن� � ��ي يومي ًا ليعرضوا علي ش� � ��راء أجهزتهم،
فهن� � ��اك من فق� � ��د عمله وهن� � ��اك من يري� � ��د توفير
احتياجات ضرورية ملنزله وآخر اإليجار ومعظمهم
س� � ��رحوا من وظائفهم وأعمالهم بس� � ��بب الوضع
واالضطرابات املتالحقة».
نفذت األم� � ��وال التي خصصها الش� � ��اب نبيل
لشراء األجهزة وعرض أجهزته على جنب الطريق
للبيع « لكن ال أحد يش� � ��تري» مضيف ًا «في بعض
األحيان أبيع ما أجمع من األجهزة لبعض احملال
التجارية على األقل أعود ألطفالي بشيء.
م� � ��ن ناحيته� � ��ا قال� � ��ت موظفة تعمل في قس� � ��م
الش� � ��ؤون الفنية في إحدى املؤسس� � ��ات اخلاصة
طلب� � ��ت عدم ذكر اس� � ��مها «والله إني بعت جهازي
النقال رغم أهميته لعملي ،بس� � ��بب الوضع املادي
الس� � ��يئ ومهددة بفقدان عملي ألن الوضع املادي
للمؤسس� � ��ة تأثر باألزمات واحلروب ،لذا استغنت
املؤسسة عن موظفني وأنا في الطريق لننضم كلنا
إلى طابور البطالة أو اإلجرام..
فقد مئات من املوظفني وظائفهم ،وتآكل ما تبقى
لهم من مدخرات أو أموال بصورة كبيرة ،في ظل
ارتفاع األسعار وغالء املعيشة.
علي بشكل
الديون
يقول حسني ثابت :تراكمت
ّ
جنون� � ��ي منذ فقدت وظيفتي وصار بي احلال إلى
رصيف البطالة والفقر..
بحثنا عن أعمال أخرى فتس� � ��مع نفس اإلجابة
(ال عمل والوضع سيئ للجميع)!!
ص� � ��رخ منفع� �ل � ً
ا :يريدوننا أن نس� � ��رق أو نقتل
كنا راضيني حتى بالرواتب الضئيلة والفقر وكل
قسوة الدنيا.
ذرفت دموعه :أطفالي من أين يأكلون ويشربون
وأنا بال عمل.
تقول نعيمة حس� � ��ني ( 36عام ًا) موظفة :إنها
اقترضت ه� � ��ي وزوجها أموا ًال لش� � ��راء الطعام
ألوالدها اخلمس� � ��ة لك� � ��ن األموال الت� � ��ي أخذتها
نف� � ��دت ،عليهما إيجار ش� � ��هرين أيض ًا .ألنها هي
وزوجها فقدوا عملهم..
قالت وه� � ��ي حتبس دموعها« :الش� � ��يء األكثر
إيالم ًا هو عندما يريد ابنك ش� � ��يئ ًا وال تس� � ��تطيع
ش� � ��راؤه ،فأحيان ًا أندم أني جئت باألوالد إلى تلك
احلياة».
س� � ��امية املش� � ��ولي ـ منس� � ��قة مش� � ��اريع ـ ترى
الوضع االقتصادي والسياس� � ��ي أثر على األسر
اليمنية بشكل كبير  ..وبسبب الوضع فقد الكثير
أعماله� � ��م أو وظائفهم بل إن كثير ًا من املش� � ��اريع
توقفت إلى أجل غي� � ��ر معروف ،وكل ذلك انعكس
س� � ��لب ًا على كل فرد في املجتمع وأصبح رصيف
البطالة في اليمن أكثر اتساع ًا..
ال تزال األزمات واحلروب تطحن في اجلس� � ��د
اليمني حتى حتيله إلى رماد ينثره الفقر والبطالة
م� � ��ادام هناك جتار حرب ودم� � ��ار يقرعون الطبول
ويدمرون ما تبقي من أمل لليمنيني.

الحقوق
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املواطن وحده من يسدد فاتورة جماعات العنف املسلحة في
ظل غياب حتمل مسؤولية الدولة
النازح وحده من يس��دد فاتورة ما تقوم به جماعات العنف المسلحة ويتعرض
هو وأس��رته للتش��ريد وممتلكاته للضي��اع والتدمير دون مراع��اة من جماعات
العن��ف للجهد الذي بذل من قبل المواطن الغلبان والس��نين التي أمضاها في
بناء مس��كن أو تربية طفل حتى شب يافعا أو إصالح مزرعة ،ويقع المواطن في
أماكن المواجهات المس��لحة بين فكي كماش��ة العنف من الجماعات المسلحة
وتخاذل الجيش واألمن بالقيام بواجبه بحماية المواطن.

ناجي قدام
احلاج���ة «ظبي���ة س���ويدان» توفت األس���بوع املاضي مع
أح���د أبنائه���ا متأثرين بإصابتهم اثر س���قوط قذيفة هاون
عل���ى الكهف ال���ذي جلأوا الي���ه جراء القصف العش���وائي
الذي شنه احلوثيون على منطقة «خبزة» االسبوع املاضي
في منطقة قيفة رداع مبحافظة البيضاء ،وأسفرت القذيفة
– كذل���ك  -عن إصابة  3نس���اء و  6أطف���ال من النازحني من
أبن���اء قيفة الذين نزحوا من مناطقه���م جراء املعارك  ،الى
كهوف «الغبيب و الشقيق واالجروف «.
عش���رات األالف م���ن النازح�ي�ن ف���ي مناط���ق متفرقة من
مناط���ق اجلمهورية وما تزال األعداد ف���ي تزايد ككرة ثلج
ت���زداد ضخامة في كل دورة خاصة في ظل توس���ع مناطق
املواجه���ات ،واألخط���ر ان جماع���ة العن���ف ال تش���عر ب���أي
مسؤولية قانونية أو اخالقية جراء األضرار التي تلحقها
بح���ق املواطنني العزل الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم
للتدمير ،فيلجأ املواطنون الى النزوح حفاظا على حياتهم
وأس���رهم فيكون���ون عرض���ة للمعاناة دون أي���ة التفاتة من
اجلهات الرس���مية احلكومية أو جماع���ات العنف إلصالح
ما أفسدته أيديهم وصنعته ميليشياتهم.
أكث���ر م���ن  2500نازح م���ن منطقة قيف���ة رداع مبحافظة
البيض���اء وأكث���ر م���ن  40000نازح م���ن محافظ���ة عمران،
وم���ا يقارب م���ن  3000نازح من دم���اج ،و 43000نازح من
محافظ���ة صع���دة جراء احل���روب الس���ت ،وأالف أخرى من
اجلوف وما تزال األعداد في تزايد.

منظمات اغاثة

يق���ول املستش���ار االجتماع���ي ف���ي منظم���ة االغاث���ة
االس�ل�امية واملفوضية الس���امية لش���ؤون الالجئني محمد
طاهر الش���عري ،ان  45000شخص تضرروا في محافظة
عم���ران فقط وه���ؤالء ليس���وا نازحني كله���م ومهجرين من
بيوته���م وامنا هناك مهجرين وآخري���ن في منازلهم لكنهم
متضرري���ن بعضهم نقدم لهم مس���اعدة مل���رة واحدة ونحن
اآلن نق���وم بعملي���ة رص���د وتقيي���م للح���االت ف���ي محافظة
عمران.
وأضاف الش���عري – ف���ي تصريح للصحوة – ان هناك
 43000شخص آخرين هم نازحون من صعدة جراء حروب
صع���دة الس���ت ،هناك  2000أس���رة في املخيم���ات 17000
أس���رة خ���ارج املخيم���ات يقيم���ون ف���ي التب���اب واألودي���ة،
نعطيهم مس���اعدات غذائية ورعاية صحية ومساعدات أما
الذي���ن هم داخل املخيمات فهم أحس���ن ح���اال من الذين هم
خارجها نقوم بتوفير كل ما يحتاجونه من غذاء الى عناية
صحية وتعليم وفرش وبطانيات وخيام وأدوات املطبخ.
وأش���ار ال���ى ان هن���اك نازحني م���ن عمران ف���ي صنعاء
م���ا يقارب  11000أس���رة نعطيه���م غذاء ،ومس���جلني لدى
املنظمة الس���امية لش���ؤون الالجئني لكن ليسوا متجمعني
في أماكن محددة.
س���كان محليون من محافظة عم���ران أكدوا للصحوة ان

جرمي���ة حرب وجرمي���ة ضد اإلنس���انية يعاقب عليها من
ارتكبها ألنها تدمر قرى بكاملها وتدمر أسر وتشرد سكان
قرى بكاملها وهذا ال يجوز ال في الشرع وال في القانون.
وأك���د ان مس���ؤولية الدول���ة مس���ؤولية مباش���رة فيم���ا
يخ���ص حماية املواطن وممتلكات���ه وفيما يخص احلروب
وإدارته���ا وجتني���ب املواطنني والقرى اكب���ر قدر ممكن من
األض���رار اذا كان وال بد م���ن املواجهة كما يقولون محاربة
االرهاب او غير ذلك ويجب ان تكون املواجهة بالقدر الذي
يحاف���ظ على ممتل���كات الناس وتكون بعي���دة عن املناطق
الت���ي فيه���ا س���كان وتبتعد بق���در الالزم ع���ن أماكن تواجد
الس���كان الن احل���روب ف���ي امل���دن لها ط���رق معين���ة وليس
بالشكل العشوائي والتدميري بشكل كلي واذا متت مبثل
ه���ذه الطريق���ة من تدمي���ر القرى بش���كل كل���ي فاعتقد انها
جرمية حرب يحاسب عليها من قام بهذه األعمال.
وأش���ار ال���ى ان الدولة هي املس���ؤولة باملق���ام األول عن
مثل هذه الكوارث او غيرها ومس���ؤولية الدولة مس���ؤولية
مباش���رة باعتبار ان الدولة متث���ل املواطن ولذلك أي ضرر
او كوارث يتعرض لها املواطن فالدولة تتحمل املس���ؤولية
كامل���ة من اع���ادة البن���اء وجب���ر الضرر وع�ل�اج املصابني
وتعوي���ض اس���ر م���ن فق���دوا م���ن أقاربه���م فالدول���ة وه���ي
املسؤول املباشر على مثل هذه احلاالت.

آثار وتداعيات

هناك س���كان متضررين في مناط���ق حدثت فيها مواجهات
في قرى محافظة عمران اال انه لم يقدم لهم أية مس���اعدات
حتى اآلن رغم ان هناك جلنة زارتهم قبل شهرين ورصدت
حاالتهم ،وهم في أمس احلاجة ملد يد العون لهم.
أم���ا في محافظة البيض���اء فقال املستش���ار االجتماعي
للمنظم���ة ان فريق���ا من املنظمة توجه ال���ى البيضاء ليقوم
بعملي���ة رص���د وتقييم وعلى ضوئه يقرروا ما هو الش���يء
الذي ممكن تقوم به املنظمة وما نخش���اه ان ال يستطيعوا
الوصول الى النازحني بسبب استمرار النزاع.
وكان���ت احصائي���ات ميني���ة رس���مية قال���ت إن ع���دد
النازحني جراء النزاعات املس���لحة ف���ي بعض املناطق بلغ
خالل السنوات املاضية ما يقارب نصف مليون نازح ،لكن
منظم���ات حقوقي���ة اعتبرت األرقام جزئية ال تش���مل جميع
النازحني في مناطق الصراع املسلح.
ووف���ق تقري���ر حكوم���ي ملرك���ز املعلوم���ات ف���ي إدارة
مخيم���ات النازحني ف���إن إجمالي النازح�ي�ن من محافظتي
أبني وصعدة بلغ  460014ميثلون  72225أسرة.
وذكر التقرير أن عدد النازحني من صعدة -التي شهدت
س���ت حروب متوالية منذ  2004بني قوات اجليش واألمن
م���ن جهة واحلوثيني م���ن جهة أخرى وآخره���ا في فبراير
 2010-بل���غ  321806نازح�ي�ن ،وه���و م���ا ميث���ل  65%م���ن

إجمالي السكان.

مسلحو احلوثي يختطفون الناشط اإلعالمي
مجاهد الساللي من مدينة رداع بالبيضاء
اختطف مس���لحو جماعة احلوثي الناش���ط اإلعالمي مجاهد
الساللي من مدينة داع مبحافظة البيضاء مساء االثنني املاضي.
وق���ال مص���در محل���ي لـ»الصحوة ن���ت»,إن مس���لحي احلوثي
اختطف���وا الس�ل�الي م���ن مدين���ة رداع أثناء توجهه إل���ى مناطق
املواجهات في قيفة إلعداد تقرير حقوقي عن أوضاع النازحني.
وأش���ار إلى أن والده تأكد من اختط���اف احلوثيني لنجله من
خالل تواصله معهم,مؤكد ًا أن قبيلته ح ّذرت احلوثيني من تأخر

جرائم حرب

احملام���ي إس���ماعيل الديلم���ي يؤك���د ان الدول���ة هي من
تتحمل املسؤولية األولى جتاه النازحني وفقا للقانون ألن
هؤالء هم مواطنون مينيون وهم من أبناء الوطن ولذا في
حال حدوث نكبات فهي املسؤولة على إيوائهم وإطعامهم
والتكفل بهم وإعادتهم إلى مساكنهم وقراهم.
وأض���اف الديلمي – في تصري���ح للصحوة – ان الدولة
هي املس���ؤولة على هؤالء النازحني وفقا للش���رع والقانون
واألص���ل ف���ي مث���ل ه���ذه احل���روب العبثي���ة الت���ي يك���ون
ضحيتها ف���ي املقام األول األخير املواطن وتكون الضحية
املمتل���كات واألرواح األص���ل انه في مثل ه���ذه احلروب ان
تتوقف وإذا به ش���يء يستدعي استخدام السالح فالدولة
ه���ي م���ن تتكفل ب���ه ويكون اس���تخدامه مح���دود مع األخذ
بأقص���ى درجات احل���رص من عدم إحداث أي تدمير للقرى
واملدن وعدم اإلضرار باملواطن.
وق���ال احملام���ي الديلمي إن عل���ى الدول���ة أن تضع حدا
ملثل هذه احلروب وحتاول قدر اإلمكان اال متس مبمتلكات
املواطن وأمواله أما أن يدمر كل ش���يء بشكل جماعي فهو
غي���ر صحي���ح يتنافى م���ع وظيف���ة الدولة وم���ا يحدث هو

إطالق سراح مجاهد.
ويع���د ه���ذا ثان���ي عملي���ة اختط���اف لناش���ط إعالم���ي بعد أن
اختطف احلوثيون قبل أس���ابيع الناش���ط اإلعالم���ي عمار التام
م���ن مق���ر عمله ف���ي مستش���فى رداع احلكوم���ي ال���ذي يعمل فيه
طبيبا,قب���ل أن يفرج���وا عن���ه بنف���س الي���وم إث���ر ضغ���وط قبلية
وإعالمية.

ويع���د الن���زوح – حس���ب التوصي���ف الدول���ي  -م���ن
أصع���ب اآلثار اإلنس���انية الناجمة عن النزاعات املس���لحة
والعنف ،وكثيرا ما يعد النزوح الداخلي النتيجة املباشرة
النته���اكات القانون الدولي اإلنس���اني .وعلى الرغم من أن
القانون الدولي اإلنس���اني ملزم من الناحية القانونية لكل
م���ن الدول واألطراف الفاعلة م���ن غير الدول ,إال أن العديد
م���ن أحكامه يضرب به ع���رض احلائط .ومازالت الهجمات
املباش���رة على املجتمع���ات املدنية وانع���دام األمن بصورة
عام���ة وتدمير س���بل العيش جتبر أع���دادا ال حصر لها من
املدنيني على الفرار من ديارهم.
ويعي���ش آالف ا املهجري���ن والنازح�ي�ن ف���ي اليم���ن
مأس���اة حقيقي���ة نفس���يه واجتماعي���ه وصعوب���ة اإلي���واء
وتوصي���ل الغ���ذاء فهن���اك صور ومش���اهد حزين���ة ومؤمله
يعيش���ها النازحون فهناك آالف النس���اء واألطفال يباتون
ويصبح���ون في العراء أو عالة على غيرهم ينتظرون متى
يأتيهم احد بش���يء يس���د رمقهم فلم يع���ودوا يحلمون إال
بامل���اء و الغذاء و املأوى واألمن و واالس���تقرار .والنس���اء
واألطف���ال يتحمل���ون الع���بء األكب���ر الناج���م ع���ن ت���ردي
الوضع اإلنس���اني فكثير من األسر النازحة تركت منازلها
ومزارعه���ا وأمالكه���ا حيث كانت في مس���توى عيش كرمي
وحتول���ت بفع���ل النزوح إلى أس���ر فقيرة تبحث عما يس���د
رمقها.
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تعد المرة األولى التي يص ِّرح فيها السيد جمال بن عمر مبعوث األمم المتحدة
في الثاني من الش��هر الجاري (نوفمبر/تش��رين الثان��ي  ،)2014بأن اليمن يمر
بمنحنى مثير للقلق لم يش��هده من قبل( ،)1نتيجة التطورات األخيرة ،بإسقاط
الحرك��ة الحوثي��ة «أنصار اهلل» العاصمة صنعاء عس��كريًّا ،وأغل��ب المحافظات
الشمالية فيما سُمي بثورة  21سبتمبر/أيلول الشعبية.
ورغم أن األط��راف اإلقليمية والدولية الراعية للعملي��ة االنتقالية في اليمن
ال ت��زال تعلن دعمها ورعايتها إكمال المرحلة االنتقالية واس��تقرار األوضاع في
البل��د ،إال أن المتغي��رات الداخلية األخي��رة أحدثت واقعًا جدي��دًا على األرض،
َّ
المش��كلة
ألقى بظالله على معادلة توازن القوى ،وعلى قدرة الحكومة الجديدة
بموجب اتفاق الس��لم والش��راكة ،في مواجهة قضايا وملفات حساسة ،متعلقة
باألوضاع االقتصادية واألمنية واستمرار انتشار المسلحين في الشوارع ،ومتعلقة

دراسة
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باستحقاقات قادمة كالدس��تور الجديد ،وقضايا شكل الدولة االتحادية وطبيعة
النظام السياس��ي القادم ،وقضية الوحدة بين ش��طري اليمن ،في ظل استمرار
معارضة أطراف رئيس��ية في توازن القوى ،وفي األحداث األخيرة ،للطريقة التي
تم بها تش��كيل الحكومة ،واعتراضها على بعض أعضائها؛ ما يرش��ح اس��تمرار
األزمة السياس��ية ،التي قد تتطور إلى صراع عس��كري مرة أخ��رى يهدد بانهيار
العملية االنتقالية ،وإمكانية انزالق البلد إلى حالة من الفوضى.
م��ا هي ديناميات العملية االنتقالية بعد هذه التطورات؟ وما هي المس��ارات
المحتملة لليمن؟

خـ ــال ــد الرمـ ــاح

انتقـ ـ ــال متعـ ـ ــثر:

اليمن بني إمالءات السالح وفرص الشراكة
اليمن بني الثورة والثورة املضادة

ب� � ��دأت إرهاص� � ��ات م� � ��ا ُس� � ��مي بث� � ��ورة  21س� � ��بتمبر/
أيل� � ��ول الش� � ��عبية ،عندما أعلنت حركة أنص� � ��ار الله في 18
أغس� � ��طس/آب موج� � ��ة احتجاجات ش� � ��عبية تصعيدية على
مراحل ،بهدف معلن هو الضغط على احلكومة للتراجع عن
جرعة اإلصالحات االقتصادية التي رفعت أس� � ��عار الوقود
بنسبة تصل إلى  .60%ورغم أن احلكومة أبدت مرونة في
التفاوض مع حركة أنص� � ��ار الله ،والتوصل بصورة مبدئية
إلى اتف� � ��اق يقضي بخفض اإلضافات في أس� � ��عار الوقود
بش� � ��كل يتناس� � ��ب مع الوضع االقتصادي ف� � ��ي البلد ،فقد
انتقل� � ��ت التطورات بصورة متصاعدة إلى اس� � ��تخدام القوة
العس� � ��كرية في محيط العاصمة صنع� � ��اء أو ًال ،وصو ًال إلى
اقتحامها عسكر ًّيا في  21سبتمبر/أيلول والسيطرة عليها
دون مقاومة عس� � ��كرية تُذكر ،عدا املقاوم� � ��ة القصيرة التي
قادها اللواء علي محس� � ��ن األحمر ،القائد الس� � ��ابق للفرقة
األولى مدرع واملنطقة العس� � ��كرية الشمالية الغربية (املنطقة
السادسة حال ًيا) بتكليف من الرئيس عبد ربه منصور هادي
فيما بقيت باقي الوحدات العس� � ��كرية على احلياد .وحسب
التس� � ��ريبات غير املؤكدة فإن الرئيس هادي هو من طلب من
محس� � ��ن التوقف عن املقاومة التي ف� � ��ات أوانها وأصبحت
غي� � ��ر مجدية ،وحس� � ��ب تصريح الحق للرئي� � ��س هادي فإن
هناك «مؤامرة كبرى حتالفت فيها أطراف خارجية وداخلية
جتاوزت حدود الوطن» ( .)2وكان االس� � ��تمرار في اخليار
العس� � ��كري يعني ج َّر البالد إل� � ��ى الفوضى واالنهيار .وهي
نف� � ��س ا ُ
حل َّج� � ��ة التي جعلت حزب اإلص� �ل��اح أكبر األحزاب
اإلس� �ل��امية املناوئة حلركة احلوثيني يعلن أنه لن يكون طر ًفا
في أي صراع عسكري.
توقيع األطراف السياس� � ��ية على اتفاق السلم والشراكة
الوطنية في  22س� � ��بتمبر/أيلول ،جل� � ��ب معه بعض التفاؤل
بأن األزمة انتهت وجتنبت البالد االنزالق نحو العنف ،وأنها
تسير نحو التسوية السلمية ،إال أن احلركة احلوثية فاجأت
اجلميع بتوس� � ��يع انتشارها العسكري إلى باقي احملافظات
لتقوم بإس� � ��قاط املدن اليمنية واحدة تل� � ��و األخرى ،بعضها
بأع� � ��داد محدودة ج ًّدا من املس� � ��لحني .حتى وصل التواجد
العسكري احلوثي إلى معظم احملافظات الشمالية ،بعضها
تس� � ��يطر عليه احلركة بصورة شبه كاملة كصعدة وعمران،
ومحافظ� � ��ات أخرى تس� � ��يطر عليها بص� � ��ورة جزئية وثالثة
بصورة رمزية.
لم تقم احلركة بإسقاط هياكل الدولة الرسمية ومؤسساتها
في احملافظات واملدن التي س� � ��يطرت عليها ،واكتفت بوضع
ممثلني عنها في املصالح واملؤسس� � ��ات احلكومية لإلشراف
على س� � ��ير العمل ( ،)2ونشر مس� � ��لحيها في مداخل املدن،
ونقاط تفتيش داخلها لضبط احلالة األمنية ،تتواجد أحيانًا
إلى ج� � ��وار نقاط التفتيش العس� � ��كرية التابعة للدولة ،والتي
صدرت لها توجيهات عليا بع� � ��دم االحتكاك أو الدخول في
مواجهات مع املسلحني احلوثيني.
س� � ��قوط العاصمة وباقي احملافظات بهذه الصورة فاجأ
اجلميع ووضع العديد من عالمات االستفهام .ويكاد يكون
من املس � � � ّلَم به بني املراقبني احملليني أن اكتس� � ��اح العاصمة
املدججة بترسانة كبيرة من األسلحة والوحدات العسكرية،
ما كان ليتم لوال حصول احلوثيني على تس� � ��هيالت ق َّدمتها
أطراف في الدولة ،ورضا وقبول ضمني من أطراف إقليمية
ودولية.
ُوجه أصابع االته� � ��ام إلى الرئيس
ت
�ية،
�
�
�
س
رئي
�ورة
�
�
�
ص
وب
َّ

الس� � ��ابق علي عبد الله صالح وبقاي� � ��ا نظامه ،بالدخول في
حتالف غير معلن مع احلركة احلوثية ،قام مبوجبه بتسخير
نفوذه القبلي والسياسي والعس� � ��كري لدعم وتأمني الغطاء
الداخلي لتوس� � ��عاتها العس� � ��كرية ( ،)3والتدخل املباش� � ��ر
أحيا ًن� � ��ا إلى جانبه� � ��ا ،بغرض تصفية حس� � ��ابات قدمية مع
خصومه السياس� � ��يني ،واس� � ��تخدام احلركة احلوثية كرأس
حربة لالنتقام منهم والقضاء عليهم ،وبش� � ��كل خاص اللواء
علي محس� � ��ن األحمر القائد الس� � ��ابق للفرقة األولى مدرع
املنش� � ��ق عن نظ� � ��ام صالح ،ومش� � ��ايخ آل األحم� � ��ر ،وحزب
اإلصالح اإلسالمي؛ القوى الرئيسة الداعمة لثورة فبراير/
ش� � ��باط  2011ضد نظام صالح ،وهم خصوم مش� � ��تركون
للرئي� � ��س صالح واحلوثي� �ي��ن م ًعا ( ،)4ع� �ل��اوة على خلخلة
ت� � ��وازن القوى الذي يق� � ��وم عليه النظ� � ��ام االنتقالي كأهداف
مشتركة للطرفني.
تالق� � ��ى ذلك مع م� � ��ا تعتب� � ��ره احلركة احلوثي� � ��ة مصالح
مش� � ��روعة ،ف� � ��ي إضع� � ��اف أه� � ��م خصومها السياس� � ��يني
والعقائديني ،وتوس� � ��يع نفوذها خارج مناطقه� � ��ا التقليدية،
ومبا ِ ّ
ميكنها من اكتساب شرعية في الوجود وممارسة نفوذ
سياس� � ��ي واجتماعي على األرض ،تأمل حتويله إلى شراكة
دائمة ف� � ��ي إدارة الدولة والنظام السياس� � ��ي ،م� � ��ع إمكانية
االحتفاظ مبشروعها العسكري اخلاص.
وبص� � ��ورة ثانوية ،توج� � ��ه أصابع االته� � ��ام لوزير الدفاع
اليمني الس� � ��ابق املقرب من الرئيس عبد ربه منصور هادي
(وبش� � ��كل غير مباشر للرئيس نفس� � ��ه) ،وتتهمه في أحسن
األح� � ��وال بالتخاذل عن الوقوف أمام التوس� � ��ع العس� � ��كري
احلوث� � ��ي ،وتعمد إزالة احلواجز من أمامه ( ،)5ابتداء بترك
الل� � ��واء  310املرابط في عمران يس� � ��قط في أيدي احلوثيني
واعتبار اجليش محاي ًدا على أساس أنه صراع بني أطراف
محلية ،ليس� � ��ت الدولة طر ًفا فيه .وه� � ��و ما فتح الطريق أمام
فسره البعض
سقوط مدينة عمران والعاصمة صنعاء الح ًقا َّ

عل� � ��ى أنه توج� � ��ه مقصود هدفه تس� � ��هيل س� � ��يطرة احلركة
احلوثية على الش� � ��مال ،وفتح الباب أم� � ��ام خيار االنفصال
بني الشطرين.
اعتبر البعض اآلخر تعامل الرئيس هادي مع التحركات
احلوثي� � ��ة صائ ًبا ،ألنه ج َنّب الب� �ل��اد الوقوع في صراع كان
�تطاعا
س� � ��يقودها إلى الفوضى واالنهيار ،ألنه لم يكن مس� � � ً
الدخ� � ��ول في مواجهة ش� � ��املة مع احلوثي� �ي��ن في ظل وجود
تواطؤ من داخل النظام ،واقتصاد شبه منهار ،وتفكك عميق
في املواقف السياسية الداخلية ،ونفوذ قوي ال يزال للرئيس
الس� � ��ابق ف� � ��ي اجليش والعديد م� � ��ن مرافق الدول� � ��ة املهمة،
إل� � ��ى جانب أن الرئيس هادي رمبا س� � ��اير رغبات األطراف
اخلارجية وتفضيالتها.
وفي كل األحوال ،ما حدث في اليمن ال ينفصل عن سياق
الثورة املضادة ملا يس� � ��مى :ثورات الربي� � ��ع العربي ،والتي
استهدفت دعامتها الرئيس� � ��ية جماعات اإلخوان املسلمني.
وحسب ديفيد هيرس� � ��ت فإن أطرا ًفا إقليمية مؤثرة أسهمت
في توجيه بوصلة األحداث في اليمن (تدخل إماراتي مباشر
وسوء تقدير س� � ��عودي) ،إلضعاف حركة اإلخوان املسلمني
في اليم� � ��ن مم َّثلة بحزب اإلصالح اإلس� �ل��امي ( .)6ويأتي
كاستمرار ملا جرى ويجري في مصر وسوريا وليبيا ،بهدف
احترازي يتمثل في إيقاف انتقال عدوى الثورات إلى أقطار
عربية أخرى .وبش� � ��كل أع َّم ،منع موجة التحول الدميقراطي
من االنتش� � ��ار في املنطقة .ووجد مس� � ��اندة أط� � ��راف دولية
ليست مس� � ��تعدة للدفاع عن دميقراطية توصل اإلسالميني
إلى السلطة في بعض دول املنطقة العربية.

توازن قوى جديد في واقع معقد

من ضمن التداعيات املهمة لتطورات األحداث في اليمن
أن معادل� � ��ة ت� � ��وازن القوى التي قامت عليه� � ��ا ثورة فبراير/
ش� � ��باط  2011والح ًق� � ��ا النظ� � ��ام االنتقالي ،تغيرت بش� � ��كل

خصوصا في ش� � ��قيها القبلي والعس� � ��كري ،ليقوم
ملموس
ً
على أنقاضها توازن قوى جديد أطرافه ثالث قوى رئيس� � ��ية
تتصدر املش� � ��هد ،ه� � ��ي :الرئيس هادي ،والرئيس الس� � ��ابق
صالح ،وحركة أنصار الله.
الرئي� � ��س عب� � ��د ربه منصور ه� � ��ادي ،املناف� � ��س التقليدي
لصالح ،رغم أنه أس� � ��هم بقصد أو ب� � ��دون قصد في خلخلة
توازن القوى الذي يقوم عليه النظام االنتقالي الذي يرأسه،
إال أنه ال يزال قوة رئيس� � ��ية في النظام السياسي ،مسنو ًدا
مبنصبه كرئيس للدولة ،ومبس� � ��اندة ودعم األطراف الدولية
واإلقليمي� � ��ة ،والعص� � ��ا الغليظ� � ��ة للجنة العقوب� � ��ات األممية،
باإلضافة إلى نفوذه ف� � ��ي احلكومة واجليش وأجهزة األمن
بفعل منصبه ،وكش� � ��ريك رئيس� � ��ي ميثل اجلنوب في النظام
السياسي .ومع ذلك فقوة الرئيس هادي تأتي في احملصلة
األولى من دعم ومس� � ��اندة األطراف اخلارجي� � ��ة أكثر منها
اعتما ًدا على توازن القوى الداخلي.
عودة الرئيس صالح م� � ��رة أخرى إلى التأثير في معادلة
توازن القوى لم تكن بس� � ��بب اكتس� � ��ابه عناصر قوة جديدة،
وامنا بس� � ��بب تخلصه من أطراف رئيس� � ��ية مناوئة له داخل
النظ� � ��ام ،كانت تش� � ��اركه النفوذ في املؤسس� � ��ة العس� � ��كرية
(اللواء علي محس� � ��ن األحمر) ،والنفوذ القبلي (مش� � ��ايخ آل
األحمر) ،والسياس� � ��ي بإضعاف حزب اإلصالح من خالل
قصقصة أجنحته القبلية والعس� � ��كرية ،واقتصار قوته اليوم
على اجلانب السياس� � ��ي واجلماهيري ،وه� � ��ي عناصر قوة
غير مؤثرة في ح� � ��ال انتقلت التفاعالت بني القوى الداخلية
م� � ��ن اإلطار السياس� � ��ي إل� � ��ى اإلطار العس� � ��كري ،واجتهت
بش� � ��كل متزاي� � ��د إلى االعتم� � ��اد على عناصر الق� � ��وة املادية
ف� � ��ي التفاعالت البينية ،فتجعل م� � ��ن اإلصالح وباقي القوى
السياسية مخازن قوة غير مؤثرة لتوجيه مسار األحداث.
وباإلضافة إلى النفوذ القبلي والعسكري للرئيس صالح،
ال يزال بيده رئاس� � ��ة حزب املؤمتر الشعبي
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الع� � ��ام ،وأغلبية في البرملان ،وثروة مالية كبيرة ومخزون من
األس� � ��لحة ،وما يقارب  6000جندي هم حراسته اخلاصة
التي يستطيع استخدامها في توجيه األحداث.
لك� � ��ن من جانب آخر ،من املتوق� � ��ع أن يؤدي قرار مجلس
األمن األخير بفرض عقوبات على الرئيس صالح متنعه من
الس� � ��فر وجتمد أرصدته املالية ،إلى احل� � ��د من قدرته على
احلرك� � ��ة واملناورة داخل ًّيا بص� � ��ورة متدرجة .وعلى األرجح
أن رد الفعل املتسرع على العقوبات ،باتخاذ اللجنة الدائمة
حلزب املؤمتر الش� � ��عبي العام -بإيعاز من الرئيس صالح-
قرا ًرا بتنحية الرئيس عبد ربه منصور هادي والدكتور عبد
الك� � ��رمي األرياني من منصبيهما كأمني عام وأمني مس� � ��اعد
للحزب ،س� � ��تكون له تداعيات خطيرة على متاس� � ��ك احلزب
وفاعليته خالل الفترة القادمة ج َّراء االس� � ��تياء املتصاعد من
العدي� � ��د من قيادات احلزب في الش� � ��مال واجلنوب من هذا
القرار.
أما القوة النامية في معادل� � ��ة توازن القوى اجلديد فهي
حركة أنص� � ��ار الله؛ حي� � ��ث م َّكنتها األح� � ��داث األخيرة من
اكتس� � ��اب عناصر قوة جديدة على حساب باقي األطراف.
وكم� � ��ا جنحت ف� � ��ي إضعاف قوى رئيس� � ��ية مناوئة لها ،فقد
اس� � ��تطاعت مد تواجدها ونفوذها في وقت قياسي من رقعة
جغرافي� � ��ة محدودة لتصل إلى أغلب احملافظات الش� � ��مالية،
واس� � ��تولت أثناء متددها العس� � ��كري على أعداد كبيرة من
األسلحة جتعلها تضاهي في قوتها دولة صغيرة ،وأصبحت
شري ًكا رئيس ًّيا في إدارة الدولة والنظام السياسي ،وهو ما
كانت ترفض بعض األطراف قبوله إال بعد أن تتحول احلركة
إلى حزب سياس� � ��ي وتس � � � ِ ّلم أس� � ��لحتها الثقيلة واملتوسطة
للدولة.
ويب� � ��دو أن احلركة تتجه لتصبح القوة الرئيس� � ��ية األولى
خ� �ل��ال الفترة القادمة ،بس� � ��بب قضمها املتدرج من عناصر
ق� � ��وة األطراف األخرى ،ومضيها بخطى ثابتة نحو االندماج
في مؤسس� � ��ات الدولة احليوية ،وتوسيع قدرتها على تقدمي
مزيد من املنافع واخلدمات .وكونها حركة نامية فت ِ ّية ومتوثبة
جعلها مصدر جذب ألعداد متزايدة من الشباب سواء غير
املتح� � ��زب أو من قواعد األحزاب السياس� � ��ية ف� � ��ي املناطق
األقرب إليها سياس � � � ًّيا واجتماع ًّيا ،وبش� � ��كل خاص حزب
املؤمتر الش� � ��عبي العام؛ حيث يس� � ��اعد التقارب في املواقف
فيم� � ��ا بني الطرفني ف� � ��ي إذابة احلدود السياس� � ��ية والفكرية
الفاصل� � ��ة ،وس� � ��هولة االنتقال م� � ��ن جانب إل� � ��ى آخر .ومن
املتوق� � ��ع أن جتد األطراف األخرى صعوبة في إيقاف جذب
احلركة لكوادرها احلزبية وكذلك الش� � ��خصيات االجتماعية
والقيادات العسكرية الطامحة والراغبة في ركوب موجتها.
وتسعى احلركة من جانب آخر لتحقيق تقارب وقبول من
األطراف الدولية واإلقليمية ذات التأثير في الش� � ��أن اليمني،
عبر تس� � ��ويق نفسها كش� � ��ريك ميلك اإلرادة والقدرة وميكن
االعتماد علي� � ��ه في مكافحة ما يس� � ��مى بالظاهرة اإلرهابية
في اليمن.
جناح توسع احلركة احلوثية سيكون له بالتأكيد تداعيات
إقليمية؛ حي� � ��ث ينعكس بالضرورة عل� � ��ى موقع إيران كقوة
إقليمية مؤثرة في الش� � ��أن اليمن� � ��ي ( ،)7ولتنتقل من موقع
الالع� � ��ب الثانوي إلى العب إقليمي رئيس� � ��ي ،ال يقل تأثي ًرا
بل قد يفوق اململكة العربية الس� � ��عودية ،التي فقدت مؤخ ًرا
العديد من حلفائها التقليديني.
وف� � ��ي التطورات األخيرة كانت الرياض اخلاس� � ��ر األكبر
مما جرى ،بس� � ��بب حساس� � ��ية موق� � ��ع اليمن بالنس� � ��بة لها،
املالصق له� � ��ا متا ًما ،وترتبط معه بش� � ��ريط حدودي طويل.
ويعتبر اليم� � ��ن مبثابة عمقه� � ��ا االس� � ��تراتيجي أو حديقتها
اخللفية ،تتأثر مبا يجري فيه بشكل مباشر .وبطبيعة احلال

ال تتحمل املصالح االس� � ��تراتيجية السعودية خسارة اليمن
ملصلحة طرف إقليمي منافس.
وتعتبر اململكة العربية السعودية اليوم أن سيطرة احلركة
احلوثي� � ��ة على األوضاع في اليمن تق� � ��وي التهديد اإليراني
ألمنه� � ��ا القومي ،وقد ته� � ��دد صادراته� � ��ا النفطية وحركتها
التجارية مع العالم فيما إذا وصلت الس� � ��يطرة احلوثية إلى
مضيق باب املندب مستقب ً
ال (.)8

العملية االنتقالية :حتديات باجلملة

بع� � ��د التوقيع على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية في
الرياض في  23نوفمبر/تش� � ��رين الثاني  ،2011بدأ حينها
ما ُس� � ��مي بالعملية االنتقالية باليمن برعاية الدول العش� � ��ر،
ووظيفتها مس� � ��اعدة انتقال البلد إلى إقامة نظام سياس� � ��ي
توافقي جديد ،كحل وسط يجمع بني مطالب النظام السابق،
وبني تطلع� � ��ات قوى ث� � ��ورة فبراير/ش� � ��باط  2011املطالبة
بالتغيير .لكن إذا س� � ��عى طرف م� � ��ن األطراف إلى االنقالب
على العملية االنتقالية ومحاولة السيطرة على السلطة بالقوة
فإن العملية االنتقالية س� � ��تنهار وتس� � ��وء األوضاع بصورة
مباش� � ��رة وسريعة أو بصورة غير مباشرة ،وسيتشكل نظام
سياسي غير تش� � ��اركي يقوم على القبضة البوليسية وقمع
احلريات.
ولذلك تواج� � ��ه العملي� � ��ة االنتقالية في ض� � ��وء التطورات
األخي� � ��رة ،حتديات مفصلي� � ��ة على أكثر م� � ��ن صعيد ،فمن
ناحية سقط الغطاء التشريعي والقانوني ِ ّ
املنظم للعملية ،بعد
تراجع وس� � ��قوط املبادرة اخلليجية بسقوط حكومة الوفاق،
وتغي� � ��ر موازين القوى الداعم لها على األرض ،وال تس� � ��تند
العملية االنتقالي� � ��ة اليوم إال على مخرجات احلوار الوطني،
واتفاق السلم والشراكة ،بل إن توازن القوى احمللي اجلديد
ال يدعمها ،فض ً
ال عن مخاوف حقيقية من أن اتفاق الس� � ��لم
والش� � ��راكة كإطار منظ� � ��م للعملية االنتقالي� � ��ة ،قد ال يصمد
طوي ً
ال بس� � ��بب ما به من ثغرات وقصوره عن التعامل مع كل
االستحقاقات القادمة .وال يزال االلتزام بهذا االتفاق جزئ ًّيا
حت� � ��ى اآلن ،وال يلتزم به معظم األطراف ،ومخت َر ًقا بش� � ��كل
واض� � ��ح من األطراف التي بيده� � ��ا القوة .وكان الرئيس عبد
رب� � ��ه منصور هادي في خطابه بتاريخ  26أكتوبر/تش� � ��رين
األول ،أي :بعد أكثر من ش� � ��هر عل� � ��ى توقيع االتفاق ،طالب
األطراف املوقعة االلتزام باالتفاق وس� � ��حب امليليشيات من
العاصمة واحملافظات وترك الدولة تقوم بواجبها في حماية
األمن (.)9
ومن جانب آخر ،رغم أن األطراف السياسية استطاعت
بصعوب� � ��ة اخل� � ��روج من مأزق تش� � ��كيل احلكوم� � ��ة اجلديدة
وتسمية أعضائها ،إال أن األزمة وحالة االنسداد السياسي
ما زالت مرشحة لالستمرار بسبب اعتراض أطراف رئيسية
كالرئي� � ��س صالح واحلرك� � ��ة احلوثية على طريقة تش� � ��كيل
احلكومة وبعض أعضائها ،والتهديد باالنس� � ��حاب منها ،بل
واالنس� � ��حاب كما فعل حزب الرئيس صالح ،والتحول إلى
معارضة ،وال ُيس� � ��تبعد أن تتحول في الواقع إلى معارضة
مسلحة بس� � ��بب بنيتها العسكرية وانتش� � ��ار مسلحيها في
الشوارع لتمارس نفو ًذا وس� � ��يطرة على األرض إلى جانب
الدولة.
وحت� � ��ى في حال اخلروج من هذا امل� � ��أزق ،فإن احلكومة
أوضاعا اقتصادية وأمنية متردية ،وجماعات مسلحة
تواجه
ً
منتش� � ��رة على األرض تس� � ��عى لفرض دورها األمني كأمر
واق� � ��ع ،وحر ًبا ال يبدو أنها س� � ��تتوقف بني القاعدة واحلركة
احلوثية ( ،)10تتم بإس� � ��ناد من اجلي� � ��ش اليمني وأطراف
خارجية (.)11
كم� � ��ا أن األطراف املعنية بالعملي� � ��ة االنتقالية على موعد

 1مقابل���ة :بنعم���ر يعرب عن خوفه م���ن «التطورات األخي���رة» في اليمن،موق���ع أرام ني���وز 2 ،نوفمبر/تش���رين الثان���ي http://www.،2014
eremnews.com/?id=76541
 2ه���ادي :مؤامرة داخلية وخارجية وراء س���قوط صنع���اء ،موقع جريدةالرياض الس���عودية ،األربعاء  29من ذي القعدة 1435ه -24سبتمبر/أيلول
2014م ،العدد http://www.alriyadh.com/979121 ،16893
 - 3انظ���ر :احلوثي���ون يس���يطرون عل���ى محافظ���ة احملوي���ت ،...موق���ع
الي���وم ب���رس ،الثالث���اء  21أكتوبر/تش���رين األول http://www.،2014
alyompress.com/news.php?id=2832
 4العربي���ة تواص���ل مهاجم���ة «صالح» وتكش���ف مصادر قوت���ه ،...موقعمراقب���ون برس ،اخلميس  23أكتوبر/تش���رين األول http://www.،2014
moragboonpress.net/news6109.html
 5دبلوماس���يون يكش���فون ع���ن عالقت�ي�ن منحت���ا احلوثي�ي�ن االنتص���ار،ويتحدثون عن دوافع «صالح» ملناصرتهم ،مأرب برس ،األربعاء  15أكتوبر/
تش���رين األول http://marebpress.net/news_details. ،2014
php?sid=103626&lng=arabic
عب���د الوه���اب الروحان���ي ،تعقي���دات املش���هد اليمن���ي :س���قوط صنع���اء
( ،)3-2موق���ع جري���دة الش���رق األوس���ط ،االثن�ي�ن  20أكتوبر/تش���رين األول
http://www.aawsat.com/home/article/204156 ،2014
 6يق���ول هيرس���ت« :األدل���ة متواترة عل���ى أن اإلمارات العربي���ة املتحدة،احللي���ف األق���رب للمملك���ة العربي���ة الس���عودية ،ه���ي الت���ي فتح���ت الطريق
أم���ام احلوثي�ي�ن ليجتاح���وا الب�ل�اد ،وأن اململك���ة تبن���ت موقفها بن���اء على
حس���ابات خاطئ���ة ،وأن اإلص�ل�اح كان س���يوقف امل���د احلوثي قب���ل أن يصل
إل���ى أبواب صنع���اء ،وافترضوا أن احلوثيني واإلصالح س���يقضي بعضهم
عل���ى بعض .»..انظر :ديفيد هيرس���ت ،االرتدادات في اليمن :تقدم احلوثيني

ملواجهة اس� � ��تحقاقات وقضايا محورية حتتاج إلى إجماع
وش� � ��راكة ،بعضها كان قد مت حس� � ��مه أثناء مؤمتر احلوار،
لكن على األرجح سيعاد فتح النقاش واجلدل حولها مجد ًدا،
نتيج� � ��ة حتفظ ومعارضة أطراف رئيس� � ��ية عليها؛ كفيدرالية
الدولة ،وعدد األقاليم وتوزيعها ،وش� � ��كل النظام السياسي،
وغيرها من املضامني الرئيس� � ��ية للدستور اجلديد ،إال أنه ال
توجد مرجعية أو آلية مؤسس� � ��ية حلسم اخلالفات املتوقعة
كما كان الوضع مع مؤمتر احلوار.
ويواجه البلد ،في نفس سياق التحديات ،مطالب انفصالية
متزايدة في اجلنوب على خلفية التوسع العسكري احلوثي
واملخاوف ل� � ��دى بعض األطراف من عودة النظام الس� � ��ابق
إلى الواجهة .وكانت فعاليات احلراك اجلنوبي بذكرى ثورة
 14أكتوبر/تش� � ��رين األول ،قد أصدرت بيانًا طالبت فيه ِ ّ
بفك
االرتباط مع الشمال وأمهلت الشماليني املقيمني في اجلنوب
حت� � ��ى  30نوفمبر/تش� � ��رين الثاني الق� � ��ادم ( ،)12وأعلنت
مفتوحا حتى حتقق مطالب االستقالل ،وأصدرت
اعتصا ًما
ً
الكتلة البرملاني� � ��ة اجلنوبية في البرملان اليمني ( 20عض ًوا)
بيا ًن� � ��ا أيدت فيه مطالب املعتصمني ( .)13ورغم أن اجلنوب
غير جاه� � ��ز لعملية ِ ّ
فك ارتباط فورية تفصله عن الش� � ��مال،
بس� � ��بب عدم وجود هياكل الدول� � ��ة ،واخلالفات العميقة بني
القادة اجلنوبي� �ي��ن ،)14( إال أن انهي� � ��ار العملية االنتقالية
والنظام التشاركي القائم ،قد يدفع قوى مغامرة إلى ركوب
موجة االنفصال والدفع بكال الش� � ��طرين نحو انهيار الدولة
والدخول في حال� � ��ة من الفوضى وعدم االس� � ��تقرار ،ج َّراء
الصراع املتوقع على الس� � ��لطة في الش� � ��طرين ،في حال لم
توجد قوة قادرة على حس� � ��م مس� � ��ألة الصراع على السلطة
لصاحلها ،وإحكام قبضتها على األوضاع املنفلتة.
وم� � ��ن جانب آخ� � ��ر ،هناك مخ� � ��اوف متزاي� � ��دة في ضوء
املس� � ��تجدات األخي� � ��رة والتحالف� � ��ات القائمة من أن تس� � ��ير
التطورات في اجتاه إجهاض مشروع الدولة املدنية ،وعودة
نوع من احلكم القمعي البوليسي العسكري أو الثيوقراطي،
وأن يك� � ��ون االجتاه الغالب هو التمكني للمش� � ��اريع اخلاصة
العائلية والطائفية والشطرية ،على حساب املشروع الوطني
العام في إقامة دولة مدنية تشاركية عادلة تستوعب اجلميع
وحتترم حقوق وحريات املواطنني.

االجتاهات املستقبلية

قد يكون من الصعب استشراف اجتاهات األوضاع في
اليمن خالل الفترة القادمة نتيجة تسارع األحداث وإمكانية
اجت� � ��اه بعض األط� � ��راف لتبني خيارات غير رش� � ��يدة وغير
متوقعة .لكن في اخلطوط العريضة يراوح مس� � ��تقبل العملية
االنتقالية اجلارية في البلد بني ثالثة مسارات محتملة:
< األول :مسار استمرار العملية االنتقالية
وهذا املس� � ��ار يدعمه م� � ��ا تبقى من قوى ث� � ��ورة فبراير/
ش� � ��باط  ،2011والرئيس هادي ،بينما الدع� � ��م املؤثر يأتي
من األط� � ��راف الدولية واإلقليمية الراعي� � ��ة للعملية ،والعصا
الغليض� � ��ة للجنة العقوبات الدولية ،خش� � ��ية م� � ��ن أن يؤدي
انهيار العملية االنتقالية إلى انهيار الدولة وانزالق األوضاع
نحو الفوضى واحلرب األهلية ،فتتضرر املصالح اإلقليمية
والدولية ،ولذا لن تس� � ��مح هذه الق� � ��وى ألية قوة محلية بدفع
البلد نحو االنهيار ،وستعمل على منع ذلك مبختلف السبل
مبا فيها إقرار مزيد م� � ��ن العقوبات على األطراف املعرقلة،
وقد يكون من ضمنها خيار التدخل العسكري إذا لزم األمر
ملساندة قوات على األرض .ويبدو حلد اآلن أن توازن القوى
القائم لن يس� � ��مح لطرف واحد باتخ� � ��اذ قرار االنقالب على
العملي� � ��ة االنتقالية وفرض س� � ��يطرة أحادية على األوضاع،
وس� � ��يكون القيام بذلك عم ً
ال متهو ًرا غير محسوب العواقب،

ه ـ ــوامش

كاب���وس للس���عوديني ،موقع عرب���ي  ،21الثالثاء 21 ،أكتوبر/تش���رين األول
http://arabi21.com/Story/783348 ،2014
باإلجنليزي���ةhttp://www. :
للمق���ال
األصل���ي
الن���ص
huffingtonpost.com/david-hearst/blowback-in-yemen--houth_b_6015990.html؛ انظ���ر ً
أيضا :تقري���ر :قيام جماعة احلوثي
بتوزي���ع أموال هائلة بالعمل���ة اإلماراتية ،موقع عدن بوس���ت ،اخلميس 30
أكتوبر/تشرين األول /http://aden-post.com/news/19352 ،2014
 7ع َّب���رت طهران بوضوح عن س���رورها مبا حققت���ه احلركة احلوثية منتقدم ،وال يجد املسؤولون اإليرانيون اليوم أدنى حرج في نسبة الفضل في
ذلك إلى أنفس���هم .وص َّرح علي أكبر واليتي ،أحد مستش���اري املرشد ووزير
عاما ،بأنه يأمل بأن تقوم
اخلارجية اإليراني السابق ملا يقرب من ستة عشر ً
مجموع���ة أنصار الله (أي :احلوثي�ي�ن) في اليمن بنفس الدور الذي يقوم به
حزب الله في لبنان .انظر :ديفيد هيرست ،مصدر سابق.
 8اململكة العربية الس���عودية قلقة ج ًدّا من التطورات األخيرة في اليمن،هجوما قاس���يًا عل���ى الرئيس
وتش���ن قن���اة العربية احملس���وبة على اململكة
ً
صالحَّ ،
وذكرته بفضل الرياض في معاجلته وترميم وجهه ،وأنه قام بتضليل
اململك���ة وخداعه���ا .انظر :عل���ي عبد الله صالح في مخطط تعاون س���ري مع
احلوثي�ي�ن ،موقع قن���اة العربية 23 ،أكتوبر/تش���رين األول http:// ،2014
/www.alarabiya.net/ar
 9كلم���ة الرئي���س هادي أمام مجلس الدفاع الوطني وهيئة مستش���اريه،ً
نق�ل�ا عن قن���اة اليمن الرس���ميةhttps://،
 26أكتوبر/تش���رين األول ،2014
www.youtube.com/watch?v=ZTpDy6ZQCWU&feature=y
outu.be
 10باح���ث في ش���ؤون اجلماعات اإلس�ل�امية :القاعدة لم يك���ن غاف ًال عن
احلوث���ي وحرص على تأجيل املعركة التي س���تطول وس���تكون مؤملة ،موقع
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بس� � ��بب األوضاع االقتصادية واألمنية املتردية ،وهشاش� � ��ة
وتفكك مؤسسات الدولة ،وحالة التفكك واالستقطاب احلادة
في البنية االجتماعية والسياسية القائمة.
< الثاني :مسار انهيار العملية االنتقالية
وذلك بطبيعة احلال لن يحدث من تلقاء نفسه وإمنا نتيجة
س� � ��عي أطراف داخلية (الرئيس صالح واحلركة احلوثية)،
تس� � ��اندها أطراف إقليمي� � ��ة (إيران) ،للقي� � ��ام بانقالب على
نظ� � ��ام الرئيس هادي يغي� � ��ر قواعد اللعبة ف� � ��ي البلد ويقلب
رأس� � ��ا على عقب ،س� � ��واء مت ذلك عب� � ��ر انقالب
األوض� � ��اع ً
عس� � ��كري عنيف بقيام املس� � ��لحني احلوثيني وقوات الرئيس
صالح في العاصمة بالس� � ��يطرة على املؤسس� � ��ات احليوية،
وإعالن تنحية الرئيس هادي عن الس� � ��لطة وتشكيل مجلس
عسكري إلدارة األوضاع في البلد ،كما لوحت بذلك احلركة
احلوثية في وقت س� � ��ابق .أو عبر انقالب ناعم بقيام أغلبية
الرئيس صالح في البرملان بإعالن سحب الثقة من الرئيس
ه� � ��ادي ،ليتولى منصب الرئيس مؤقتًا رئيس مجلس النواب
مبوجب الدستور اليمني ،على أن يتم الح ًقا إجراء انتخابات
رئاسيةّ ِ ،
متكن جنل الرئيس السابق من الوصول إلى مقعد
الرئاس� � ��ة مقابل حتول احلركة احلوثية إلى شريك رئيسي
في النظام اجلديد (.)15
وهذا املس� � ��ار س� � ��يكون له عواقب عديدة ،أهمها :دخول
اليمن كل ًّيا حت� � ��ت النفوذ اإليراني ألنها الوحيدة التي ميكن
أن تدعم مثل هذا التحول الدراماتيكي في الساحة اليمنية.
وسيعزز مش� � ��روع االنفصال بني الشمال واجلنوب بشكل
غير مس� � ��بوق ،وقد يقود إلى انفصال فوري بني الشطرين،
وس� � ��تكون له في كل األحوال تداعي� � ��ات وعواقب كبيرة على
مشروع التغيير وعلى مستقبل اليمن ً
أرضا وسكانًا.
< الثالث :مسار إدخال تعديالت على العملية االنتقالية
القائمة
ويع ِ ّبر عن هذا املس� � ��ار تصريح وزير الشؤون اخلارجية
العماني لـصحيفة (الش� � ��رق األوسط) :إن على دول مجلس
التعاون اخلليجي السعي لتقدمي املبادرة اخلليجية رقم (،)2
ألن املبادرة اخلليجية األولى قضت الغرض منها ،واألوضاع
اجلديدة حتتاج إلى مبادرة جديدة تناسبها( .)16رغم عدم
إمكاني� � ��ة اجل� � ��زم بفائدة ذل� � ��ك عمل ًّي� � ��ا ،إال أن التطورات قد
تذه� � ��ب في هذا املس� � ��ار من ًعا النهيار العملي� � ��ة االنتقالية أو
اس� � ��تهدافها من أحد األطراف الداخلي� � ��ة ،بحيث يتم تالفي
القصور والفجوات املوجودة في اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة
ً
وأيضا إجراء
الوطني� � ��ة ،ومنحها قد ًرا أكبر من اإللزامي� � ��ة،
تعديالت على بعض التفاهمات الس� � ��ابقة مبا يتناس� � ��ب مع
الواقع القائ� � ��م ،ومبا يحقق تطبيق مخرجات احلوار وإقرار
الدس� � ��تور اجلديد ،وصو ًال إلى إجراء االنتخابات الرئاسية
والبرملانية القادمة في مواعيد ثابتة متفق عليها.

خامتة

في وضع بلد كاليمن اليوم ،يعاني من انقسام وهشاشة
املؤسسات ،وبشكل خاص املؤسس� � ��ة العسكرية واألمنية،
وتدني األوضاع االقتصادية وانتشار امليليشيات املسلحة،
وتنام� � ��ي النزعات االنفصالية ،م� � ��ن الصعب أن تنجح عودة
نظ� � ��ام قمعي إقصائي ف� � ��ي فرض االس� � ��تقرار مرة أخرى.
والس� � ��بيل الوحيد لينج� � ��و اليمن من مصير مأس� � ��اوي هو
أن تنج� � ��ح القوى احمللية بدع� � ��م وضغط األطراف اخلارجية
املهتمة باس� � ��تقرار البلد ،في إقامة نظام سياسي تشاركي
حقيقي يقوم على قواعد العدالة واملساواة وسيادة القانون،
وإال ف� � ��إن التقس� � ��يم والصراعات الداخلي� � ��ة العنيفة هي ما
ينتظر مستقبل البلد.

عدن بوست ،االثنني  20أكتوبر/تشرين األول http://aden-post. ،2014
/com/news/19076
 11طائرات أميركية ومينية تس���اند مس���لحي احلوثي في رداع وهجومبري مس���نود بق���وات اجليش ،موقع األهالي نت 26 ،أكتوبر/تش���رين األول
http://alahale.net/article/18565 ،2014
 12احل���راك اجلنوبي ميهل جميع الش���ماليني إلى  30نوفمبر/تش���رينالثان���ي ملغادرة احملافظ���ات اجلنوبية (نص البيان) ،م���ارس برس ،الثالثاء
 14أكتوبر/تش���رين األول http://marebpress.net/news_ ،2014
details.php?sid=103581&lng=arabic
 13نواب جنوبيون يعق���دون اجتماعً ا في عدن ويعلنون تأييدهم ملطلبح���ق تقري���ر مصير ،جن���م امل���كال 27 ،أكتوبر/تش���رين األول http://،2014
html.182093/mukallastar.com/news/2014
 14ع���راك ب�ي�ن فصيل���ي البي���ض وباعوم عل���ى منصة س���احة العروضومحلل���ون :اخلالفات بني فصائل احلراك عميقة-ال رؤية موحدة لإلجراءات
التصعيدية ،وال ملس���تقبل اجلنوب ،موقع حصاد اليوم 17 ،أكتوبر/تشرين
األول http://www.hasadalyoum.com/news714.html،2014
 15عب���د العزي���ز ظافر معي���اد ،احتماالن ملس���ار األزمة بع���د وأد حكومةبح���اح ،موقع املش���هد اليمني 10 ،نوفمبر/تش���رين الثان���ي http://،2014
www.almashhad-alyemeni.com/art24272.html
 16انظ���ر :حوار وزير الش���ؤون اخلارجية العماني مع صحيفة الش���رقاألوس���ط 9 ،نوفمبر/تش���رين الثاني http://www.aawsat.com/،2014
home/article
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شهيد تعز

عبداحلافظ الفقيه

الس����لم والتواف����ق ه����دف س����ام وغاي����ة نبيلة
يس����عى إليه����ا اليمني����ون بع����د عن����اء الص����راع
والعنف الذي يس����عى إليه دع����اة العنف والقتل
والص����راع وجت����ار احل����روب الذي����ن ال يري����دون
لليم����ن اخلير واالس����تقرار وكان ألبناء تعز بكل
مكوناته����م دور كبي����ر في الس����عي والعمل على
الوصول إلى إتفاق الس����لم والتوافق والذي مت
اخل����روج به من خالل اجتم����اع كل املكونات مع
السلطة احمللية ومع قائد املنطقة الرابعة والذي
من خالل����ه مت االتفاق على جتنيب تعز الصراع
والعنف وعلى أن تقوم السلطة احمللية واللجنة
األمني����ة ممثل����ة باجلي����ش واألم����ن بواجبهم في
حفظ األمن واالس����تقرار في محافظة تعز وعلى
رفض كل املليشيات من أي جهة كانت أو جلان
ش����عبية حت����ل مح����ل الس����لطة احمللي����ة كان ذلك
االتفاق التاريخي هو قرار أبناء تعز جميعا...
ش����هيدنا صادق منص����ور رحمه الل����ه كان له
دور فع����ال ف����ي هذا اللقاء م����ع إخوانه في قيادة
اللق����اء املش����ترك وم����ع بقية املكونات والس����لطة
احمللي����ة وقد أخبرني رحمة الله أنه كانت هناك
مح����اوالت قوية إلى أخر حلظة في إفش����ال هذا
اللق����اء ولك����ن بالتواص����ل واملتابع����ة مت إفش����ال
ه����ذه احمل����اوالت التي كانت ال تري����د إجناح هذا
اللقاء...
صادق منصور األمني العام املساعد إلصالح
تع����ز كان ال يهمه األلقاب ولكنه كان رجال عامال
متفاني����ا صادق����ا أمين����ا متواضع����ا عفيف����ا همه
األول واألخي����ر كيف يقوم بواجبه وكيف ينجح
ف����ي عمله كان يعم����ل ليال ونه����ارا وبهمة عالية
إلجناز األعمال املكلف بها بل يبادر إلى أي عمل
يرى فيه خدمة ملجتمعه و أمته ولذلك عمل ليال

كاريكاتير

ونه����ارا في إقناع جميع املكونات واألش����خاص
ف����ي الوصول إلى الس����لم والتوافق في محافظة
تع����ز ه����ذا ال����دور الكبي����ر واملتميز ال����ذي قام به
أغ����اض أعداء الس����لم والتوافق و أع����داء األمن
واالستقرار لتعز فدبروا اغتياله..
لق����د كان صادق منصور حرا ثائرا أبيا يأبى
الظل����م واالس����تبداد والطغي����ان ولذل����ك كان ف����ي
مقدم����ة ثورة  11فبراي����ر 2011م وكان قائدا في
س����احة احلرية م����ع إخوانه في اللقاء املش����ترك
ف����ي ح����ل مش����اكل الس����احة و اس����تيعاب الثوار
وح����ل مش����اكلهم وكان رج��ل�ا ش����جاعا ال يخاف
في الله لومة الئم فكان ليلة محرقة س����احة تعز
ف����ي الس����احة إل����ى آخر اللي����ل و كذلك ف����ي فترة
الرص����اص املصب����وب عل����ى مدينة تع����ز ظل في
الساحة وفي امليدان ومع إخوانه..
كان ص����ادق منصور رجل عالقات من الطراز
الفري����د م����ع كل الن����اس وم����ع كل املكون����ات فقد
اس����تطاع بتواضعه وحنكت����ه التقريب بني كثير
م����ن املختلف��ي�ن وبني املكونات وخاصة بالس����لم
والتواف����ق وغيره����ا ...كان����ت لديه الق����درة على
امتص����اص غض����ب اآلخري����ن أو انفعاالته����م أو
إساءتهم..
وكان رحم����ة الل����ه عليه عفيف����ا ال يعمل لذاته
أو لنفس����ه أو أس����رته فقد خالطته وعش����ت معه
فترة طويلة فلم يطلب ش����يئا لنفس����ه أو ألسرته
أو ألقاربه مهما كانت ظروفه.
وكان رحمة الله عليه معلما ومربيا وناجحا
في األعم����ال التنظيمية التي كلف بها في إدارة
الفروع واملديريات وغيرها ...وكان متواضعا ال
يح����ب الظهور وبعيدا عن الكبر والغرور ولذلك
كان يس����ير وحي����دا ب����دون حراس����ة ومرافقني...

حتى قبل استش����هاده رحمه الل����ه رفض مرافقة
ول����ده حرصا عل����ى بقائه ملذاكرة دروس����ه وألنه
ص����ادق فقد أخت����اره الله ش����هيدا "ويتخذ منكم
ش����هداء "وألنه منصور فسينصره الله ويكشف
القتل����ة املجرم��ي�ن اجلبن����اء "وم����ن قت����ل مظلوما
فقد جعلنا لوليه س����لطانا فال يس����رف في القتل
إن����ه كان منص����ورا "و القتل����ة الذي����ن اغتالوه ال
يظنوا أنهم اغتالوا مش����روعه وحلمه في السلم
والتوافق فإننا على دربه س����ائرون ومواصلون
املشوار (وال نامت أعني اجلبناء.) ...
لقد كان تش����ييع جنازته بذلك احلشد املهيب
م����ن محافظ����ة تع����ز وغيرها م����ن احملافظات ردا
عمليا ألعداء السلم والتوافق بأنكم لن تغتالوا
مش����روع ش����هيد تع����ز ش����هيد الس����لم والتوافق
فمش����روعه الس����لم والتواف����ق و االصطف����اف
مش����روع تع����ز ومش����روع اليم����ن كله����ا وه����ذا
احلضور الكبير واحلش����د املهي����ب في اجلنازة
دليل واضح أن دماء الش����هيد قد س����قت ش����جرة
احلري����ة والث����ورة م����ن جدي����د فدم����اؤه الطاهرة
ستس����ري ف����ي قل����ب كل مين����ي الس����تكمال ثورة
فبراير التي قدم شهيدنا روحه من أجلها.
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام املكارم
تقبل����ه الل����ه ف����ي الش����هداء و أس����كنه فس����يح
جناته و أحلقنا به شهداء
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى واحلرية
للمعتقل��ي�ن واخل����زي والعار للجبن����اء املجرمني
القتلة
"والل����ه غال����ب على أمره ولك����ن أكثر الناس ال
يعلمون" ...

أحمد عبدامللك املقرمي

خرج� � ��ت تع� � ��ز ي� � ��وم االثنني املاض� � ��ي تودع
ش� � ��هيدها الوفي ,الش� � ��هيد ص� � ��ادق منصور
احلي� � ��دري  ,األم� �ي��ن الع� � ��ام املس� � ��اعد للتجمع
اليمن� � ��ي لإلصالح باحملافظة .لم حتتش� � ��د تعز
لوداع الش� � ��هيد حتت الفتة سياسية أو حزبية
وال اجتماعية أو قبلية  ,وال جهوية أو مناطقية,
ولكنها خرجت لتودع ش� � ��خصا لم يرتهن ألي
من هذه املس� � ��ميات التي يغ� � ��رق فيها البعض
وتغمره الى حد التعصب األعمى  ,لكن شهيدنا
مبقدار ما أحب تع� � ��ز كان يحب اليمن  ,اليمن
الطبيعية من أقصاها الى أقصاها  ,فيرى في
اس� � ��تقرار األمانة اس� � ��تقرارا لتعز  ,ويرى في
اس� � ��تقرار محافظة ع� � ��دن أو احلديدة أو حلج
استقرار يخدم اليمن ويخدم تعز  ,وألن مجال
عمل� � ��ه في محافظة تعز  ,فق� � ��د كان مع خيرين
كث� � ��ر غيره يجد ويجتهد ف� � ��ي أن يعمل اجلميع
وبال اس� � ��تثناء الي مكون من مكونات احملافظة
من اجل أمن وسالمة واستقرار تعز وجتنيبها
اي استهدافات أمنية تهدد سلمها وسكينتها.
الكبار ال تأس� � ��رهم احلزبي� � ��ة  ,وان اخذوا
بها كوسيلة لتنفيذ برامج بناء من أجل اهداف
كبرى  ,الكبار ال يتمترسون حول رؤى قروية إو
مناطقية أو جهوية أو مذهبية  ,وامنا يلتقون عند
خطوط عريضة  ,ومهام كبيرة ونقاط مش� � ��تركة
في أرضية يقف عليه� � ��ا اجلميع وما أكثر هذه
النقاط وما أوسع األرضية ؟ ولقد كان شهيدنا
م� � ��ن هذا النوع الذي جتذب� � ��ه االهداف الكبيرة
ونقاط االتفاق التي تتقزم عندها نقاط اخلالف
ويتقزم معها م� � ��ن يتخندق عند نقاط اخلالفات
الهامش� � ��ية الصغيرة التي يتسلى بها الصغار
فتغرقه� � ��م النها تظهرهم غرباء ف� � ��ي املجتمع ,
غرباء على املشروع الوطني الكبير غرباء على
مش� � ��روع التحول الدميقراطي املنش� � ��ود  ,بل
وسيجدون انفس� � ��هم غرباء حتى في مناطقهم
وجهاتهم ومذاهبهم التي يس� � ��جنون انفس� � ��هم
فيها وسيكتشفون في القريب العاجل كم كانوا
صغارا ومحصورين ومخدوعني .
ودع� � ��ت تعز ش� � ��هيدها ألن مواقفه رحمه الله
كل الجزء وعن مجموع ال أفراد
كانت تعبر عن ٍ
 ,وعن وطن الجهة  ,وعن مشروع ال أطماع .
ودعت تعز ش� � ��هيدها من قبل كل مكوناتها ,
ألنه رحم� � ��ة الله كان يعبر بصدق عنها  ,ويقف
ضمن طابور طويل من املخلصني والشرفاء من
أبناء احملافظة وم� � ��ن كل املكونات ممن يريدون
لتعز السالم واالس� � ��تقرار والنهوض وهوم ما
يريدونه لليمن كل اليمن .
فوداعا أيها الشهيد الوفي الذي لم تخسره
أس� � ��رته فحس� � ��ب  ,بل خس� � ��رته تعز وخسرته
اليم� � ��ن ,وفقدت ش� � ��خصيا أخ� � ��ا حبيبا عزيزا
متازج� � ��ت روحي م� � ��ع روحه الى احل� � ��د الذي
اصابني فق� � ��ده بجرح غائر ل� � ��ن متحوه االيام
فرحمه الله رحمة واسعة,
وانا لله وانا اليه راجعون
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> عمر سالم النهاري

في رثاء الشهيد صادق منصور الحيدري رحمه الله
ي� � ��ا ( ص � � ��ادق� � � � ًا ) ك� � ��م أط� � �ف � ��أ األح � � �ق� � ��ادا
ول � � �ش � � �ع � � � ِب � � � ِه ق� � � �ط� � � � َع احل� � � � �ي � � � ��ا َة ِج� � � �ه � � ��ادا
ش � � � � � ��اؤوا ب�� �ق�� �ت�� � ِل� � َ�ك أن مي� � � ��وت ن� �ض���ا ُل� �ن���ا
وع � � �ظ � � �ي � � � ُم ف� � � � �ق�� � � ��دِ َك َج� � � � � � � � � � � َّد َد امل� � � �ي� �ل ��ادا
وم� � � � ��واك� � � � � ُ�ب ا ُ
حل � � � � � � � � ِ ّ�ب ال � � �ت� � ��ي راف�� �ق�� � َت�� �ه� ��ا
ل� �ل� �م� �ج ��د  ،ك� � �ن � � َ�ت ل � �ه� ��ا ت � �ف � �ي� � ُ
�ض وِ دادا
ه� � ��ا ق� � ��د أق�� � ��ام�� � � ْ�ت م� � ��ن رح � � �ي � � � ِل� � � َ�ك م� ��أمت � � ًا
وع�� �س� ��ى اجل � � �ن� � ��انُ ب � � � َ�ك اح � �ت � �ف� � ْ�ت أع�� �ي� ��ادا
م�� ��ن ُك � � � � � ِ ّ�ل أط�� � �ي� � � ِ
�اف ال � � � � ��رؤى أب � �ص� ��ر ُت � �ه � � ْم
ً
ن�� � � �ث� � � ��روا أس� � � ��اه�� � � � ْم أدم�� � � �ع�� � � �ا ومِ � � � � � � ��دادا
ص� � � � ّل � � ��وا ع � �ل � �ي� ��ك م� � ��واك�� � �ب�� � � ًا وق � � �ص� � ��ائ� � ��د ًا
وم � � � �ش� � � ��اع� � � ��ر ًا ع�� � �ب�� � � َر املَ�� � � � � � ��دى ت�� �ت�� �ه� ��ادى
�وات وه � � � ��ي أس� �ي� �ف� � ٌة
ُت�� � �ه�� � � َدى ل � � � َ�ك ال� � � ��دع� � � � ُ
وي� � � � � � � ُد ال � � �ي � � �ق �ي � ِ�ن ُت � � � �ه� � � ��دهِ � � � � ُد األك � � � �ب� � � ��ادا
وت� � � � ��رى ط� � �ي�� ��و َف�� � َ�ك وه� � � ��ي ب � ��اس� � �م� � � ُة املُ � �ن� ��ى
ف� � � � � َت� � � � � ُع � � � � ُّ�ب م� � �ن� � �ه � ��ا ل� � �ل� � �م� � �س� � �ي � ��رةِ زادا
وت�� � � ��رى وج � � ��وب� � � � ًا أ ْن ت � �س � �ي � � َر ح � �ش� ��و ُده� ��ا
ك�� � �ي� � � َ
�ف ارت� � � � ��أي� � � � � َ�ت وت � � � ��رف� � � � � ُع األوت � � � � � � ��ادا
�ات م� � ��ن ج� � �ع� � � َل ال� �ف� �ض� �ي� �ل� � َة در َب� � � � � ُه
م� � ��ا م � � � � َ
َ
وجل� � � � � � ْم � � � � � ِ�ع أش� � � � �ت�� � � � ِ
�ات األح� � � � �ب� � � � � ِة ن� � � ��ادى
م� � ��ن ع� � � � � َ
�وب ورح� � �م� � � ًة
�اش ِس� � �ل� � �م� � � ًا ل � �ل � �ق � �ل� � ِ
ً
ّ
�ن  ،وم� � � �ش� � � �ع� �ل� �ا وق� � � � � � � ��ادا
ل� � �ل� � �م� � �ت� � �ع� � �ب �ي� َ
�س�� � �ل�� � � ُم ق�� � � ��ا َم ع � �ل� ��ى ث�� � � � ��را ُه ُم� � � � � َو ِ ّدع� � � � � ًا
وال� � � ِ ّ
ُ
وع � � �ل� � ��ى ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��دِ ُي � � � � � � َر ِ ّت� � � � � ��ل األورادا
�دى
وب � � � � � ُك� � � � � ِ ّ�ل ج� � ��ام � � �ع� � � ٍ�ة وس� � � ��اح�� � � � ِة م � �ن � �ت� � ً
ف� � � � � � َ
�اض ال� � �ش� � �ه� � �ي� � � ُد ب� � � � ��ذِ ك� � � � ��رِ هِ إرش� � � � � ��ادا

ق� � � ��ام� � � � ْ�ت ف � � �ض� � ��ائ � � � ُل � � � ُه م � � � �ق� � � ��ا َم وج � � � � � � ��ودِ هِ
وس � � � � � � � َر ْت ل� � � َت� � �ه � ��دي اجل � � �ي � � � َل واألح� � � �ف � � ��ادا
وأن� � � � � � � � � � ِ
�ارت األرواح ب� � �ع � ��د خ � �ف� ��و ِت � �ه� ��ا
�وب ِح � � � � ��دادا
ُم� � � � � � ْذ أع� � �ل� � �ن � � ْ�ت ك � � � � � ُّ�ل ال � � �ق � � �ل� � � ِ
ف�� �ه� ��لِ ال � � � � � � � َّد ُم ا ُ
حل � � � � � � ُّر األب� � � � � � ُّ�ي إذا ج� ��رى
ُي � � � �ح � � � � ِي� � � ��ي وي � � � �ب � � � �ع� � � ��ثُ أم� � � � � � � � � ًة وب�� � �ل� � ��ادا

ل�� �ن� ��رى امل� � �ش�� ��اري� � � َع ال � �ص � �غ � �ي� ��ر َة أخ � �ف � � َق� � ْ�ت
ون� � � � � ��رى ال� � � �ك� � � �ب � � ��ا َر ت� � � �ق� � � � َّدم�� � ��وا ُر َّوادا
�رت
�راح اس� � َت� � ْك� � َب � ْ
ون� � ��رى ال�� �ب�ل��ا َد ع� �ل ��ى اجل � � � � ِ
وال � � �ف � � �ج � � � َر ع� � ��ن وط� � �ن�� ��ي ُي�� � ��زي�� � � ُ�ح س� � � ��وادا
ون�� � � � ��رى امل� � � � �ب � � � ��ادئَ م � � ��ن ت � � �ع � � � ّز وأه� � � ِل� � �ه � ��ا
ت� � �س�� ��ري ل� �ت� �م� �ح���و احل� � � �ق� � � � َد واألح � � � �س� � � ��ادا
ون�� � � � � ��رى ال � � �ي � � �م� � ��ان � � � ِ ّي� �ي��ن أس� � � �م � � ��ى ق�� ��ام� � � ًة
�ون ال� � � � ��عِ �� � � � � َّز واألم� � � � �ج � � � ��ادا
ي�� �س�� �ت�� �ن�� �ه�� �ض� � َ
وال� ��وع� � ُ�ي ُي� �ش���رقُ ف ��ي ال� �ع� �ق ��ولِ وف� ��ي ال � � � ُّرؤى
وي� � � �ح�� � ��اص� � � � ُر ا ُ
جل�� � � �ب�� � � �ن� � � ��ا َء واألوغ � � � � � � � � ��ادا
�وع ف� �ع� � َّم� �ه ��ا
واألم� � � � � � ��نُ ع� � � ��اد إل� � � ��ى ال� � � ��رب� � � � ِ
ً
ً
وغ � � � � � ��دا أس � � � ��اس� � � � �ا ش� � ��ام � � �خ � � �ا وع�� � �م� � ��ادا
ل� � �ي� � �ه� � �ي � � َ�ب ب � � � ��ال� � � � �ن� � � � � َّوام ع� � � ��ن أوط�� ��ان� � �ه�� ��م
ً
أن ق � � � ��د ك � � �ف� � ��اك� � ��م غ � � �ف � � �ل � � �ة و ُرق� � � � � � � � ��ادا
و(ال�� � � �ص� � � ��ادقُ امل� � �ن� � �ص � ��و ُر ) ب� �ع���د وداعِ � � � � � ِه
َ
وال� � � � � �غ � � � � ��د ُر أع � � � �ل� � � � َ�ن ط�� � �ي� � ��ش�� � � ُه ومت � � � � ��ادى
روح � � � � � � � ُه  :أن واص� � �ل � ��وا
لَ� � �ت� � �ث�� ��و ُر ف� �ي� �ن���ا
ُ
ً
درب � � � � � ��ي وف � � �ي � � �ض� � ��وا ح� � �ك� � �م� � �ة ورش � � � � � ��ادا
ط� � ��وب� � ��ى مل � � ��ن ب � ��اخل� � �ي � ��رِ ع � � � ��اش ُم� � �ب � � ِ ّ
�ش � ��را
وع�� � �ل�� � �ي�� � � ِه ي� � �ل� � �ق � ��ى ر َّب� � � � � � � � � � ُه اس� � �ت� � �ش� � �ه � ��ادا
�اب ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��دِ وأه� � � � ِل� � � � ِه
ي � � ��ا ُك � � � � � � � َّل أح � � � �ب� � � � ِ
ٌ
ّ
ُك� � � � � � � � ��ل ي � � � � ��واف � � � � ��قُ م � � � � ��و ُت� � � � � � ُه امل � � �ي � � �ع� � ��ادا
ب� � �خ� � �ت � ��امِ � � �ن � ��ا ه� � � ��ل ت�� ��رت� � �ق�� ��ي أس � � �م� � ��ا ُؤن� � ��ا
َ
َ
وص� � � �ف � � ��ا ُت� � � �ن � � ��ا ،ل � � � � � ُن� � � � ��ش� � � � � ِ ّ�رف األوالدا
�ون ج� � � �ن� � � � َد ع� � � � ��دال� � � � � ٍ�ة وك � � � ��رام � � � � ٍ�ة
ون � � � � �ك� � � � � َ
�ون ي � � � � � � ��و ُم رح � � �ي � � � ِل � � �ن� � ��ا م � � �ي� �ل��ادا
وي� � � � � �ك � � � � � َ

ُ
األقصىَّ ..أن ُ
وأسئلة األوراق
ات االحتراق،
> سمير عطية
ا ُّته���م الش���عر العرب���ي ف���ي فترة م���ن فتراته بأنه ش���عر
مناس���بات ،وف���ي وقت من أوقات «التجدي���د في األدب» كان
ُي ّته���م ع���د ٌد م���ن األدب���اء بأنه���م احتفالي���ونَّ ،
وأن إبداعهم
األدبي ال يرتبط إال باملناسبات.
بصراح���ة ..ه���ذه ال ُّتهم الثقافي���ة في عباءاته���ا النقدية
تلقي بظاللها علينا باس���تمرار ودون أن نش���عر حني نريد
أن نكتب عن محطة من محطات األدب في فلسطني.
واملعضل���ة ليس���ت –والله– في محابرن���ا ،أو أقالمنا أو
بح���ار أفكارن���ا ..فإنها ال تنض���ب بحول الل���ه وتوفيقه ،بل
ِّ
إن املعضل���ة املوجعة -إن جازت هذه التس���مية -تكمن في
كثرة املناسبات والذكريات في تاريخ القضية الفلسطينية
نفسها!!
إنه���ا «تق���ومي» بح���د ذاته ،ي���زداد ف���ي كل ع���ام أحداث ًا،
وي���زداد معها حجم العطاء الثقافي واإلبداع األدبي في كل
مجال من مجاالتها..
ليس وعد بلفور أولها وال نكبة  1948أو شقيقتها التي
ش���قيت ع���ام  1967هي آخره���ا ،بل هي فص���ول مريرة من
فص���ول هذه القضي���ة لم يكن باإلمكان جتاهله���ا ثقافي ًا أو
القفز عنها..
أجد نفس���ي مضط���ر ًا ألن أدف���ع عن األدب في فلس���طني
تهمة «املناس���بات» رغم أنها جزء من األدب العربي وتراثه
الغن���ي العظي���م ،ألن الوقوف في احملط���ات الثقافية أمر ال
بد منه باس���تمرار ،وخصوصية القضي���ة واملعطيات التي
أحاطت بها في بداياته���ا وحتى اليوم ،ومرور ًا بطبيعتها
وسخونة أحداثها وخطورة ما ميثله املشروع الصهيوني
ال���ذي جثم على أرضها منذ أكثر من  60عام ًا ،تضيء على
جوانب مهمة في هذا املشوار.
فعل���ى س���بيل املث���ال ،هن���اك ارتب���اط وثيق ب�ي�ن احلدث
السياس���ي ف���ي قضي���ة فلس���طني وانعكاس���اته ف���ي األدب
وميادين الثقافة ،وكذلك فإن تداعيات الثقافة لها بصمتها
في احلدث السياسي واالجتماعي واملقاوم.
ب���ل إن األدب ف���ي كثي���ر من األحي���ان كان «جه���از إنذار»
يوج���ه تنبيه���ات بالغة األهمية كإرهاص���ات لها ما بعدها،
وه���ي إرهاصات تنبثق من دور األديب واملثقف وش���عوره
باملسؤولية جتاه وطنه وأمته.

م���ن اله���ول عل���ى الذاك���رة أن تقف عن���د كل اجلراح
النازفة في فلسطني ،غير أنني أقول إن من األكثر هو ًال
أن تنس���ى هذه الذاكرة ما َّ
حل بفلس���طني .لذا فإن رفع
ِّ
«وذكر» ضرورة ثقافية وواجب تاريخي ومتطلب
شعار
وطني وديني بال أدنى شك.
كي���ف ال ونح���ن نس���تطيع أن نقرأ كثي���ر ًا من األمور
الواقعية في قضية فلس���طني م���ن خالل العني الثقافية
للمشهد التاريخي في كثير من احملطات.

رمزنا ووهمهم

مل���اذا يص ّر الصهاينة على تدمير املس���جد األقصى؟
ملاذا كل هذه املؤامرات املنهجية املتعاقبة؟ وملاذا يكون
املسجد األقصى بؤرة ساخنة في هذا الصراع؟
أس���ئلة كبي���رة بحج���م ه���ذا الوط���ن ،بحج���م فضاء
األقص���ى ال���ذي يحاص���ره الليل من���ذ عقود ،غي���ر أننا
نوجز اإلجابات ونختزلها في كلمة واحدة هي «الرمز».
هذه الرمزية تختزن بني ضلوعها تاريخ أمة بدينها
وتراثها وهويتها وأدبها.
وهو باختصار «الوه���م» الصهيوني الذي من أجله
يتش���بثون بأوت���اد اخلراف���ات ،ويحلق���ون بعي���د ًا ف���ي
مناطيد األسفار املزيفة.
ه���ذا الوه���م ال���ذي جل���أ لكل م���ا ه���و ممكن س���واء كان
ش���رعي ًا أو ال ..ل���ذا فإنه���م عب���ر العق���ود يهرول���ون بكل ما
اس���تطاعوا م���ن قوة ف���ي طري���ق التزييف ،تزيي���ف التراث
والهوي���ة واألدب ،ف���ي املأكل وامللبس واآلثار ،كي ينس���جم
«الوه���م» في أذهانهم مع الواق���ع ،وال مانع إن وصلوا إلى
ذل���ك عبر التزييف ،فالغاية تبرر الوس���يلة ،بل إن التزييف
جع���ل الغاية والوس���يلة في املنظور الصهيوني ش���ريفتني
تنطلق���ان م���ن تعالي���م التلم���ود وأوام���ر الت���وراة وأح�ل�ام
الصهاينة في بقاع األرض!!
وف���ي اقتراب أكثر م���ن بؤرة احلريق الثقافي للمس���جد
األقص���ى ،وفي نظرة عميقة لعملي���ة الفعل الصهيوني في
تنفي���ذ مخطط منهجي بحق مس���اجدنا ،جن���د كيف عملت
مؤسسات االحتالل بعد تهجير أصحاب األرض إلى تغيير
هوية املس���جد ،فت���ارة إلى «ملهى» ،وتارة إل���ى «مطعم» أو
متحف أو حظيرة أبقار أو كنيس يهودي أو مساجد مغلقة
ومهج���ورة ف���ي أحي���ان أخ���رى ،والقائم���ة املوجع���ة تطول
لدرجة أن ينتج منها أفالم تنقل لنا عن هذه اجلرائم.

وف���ق ه���ذا الس���ياق ،ج���اء حري���ق املس���جد األقص���ى
فلق���ي االهتم���ام اإلعالم���ي األب���رز نظ���ر ًا لرمزيت���ه الت���ي
حتدثن���ا عنه���ا ،وفي س���ياق متص���ل من مسلس���ل الترويع
والتزييف والتغييب لرموزنا التعبدية ،واصلت املؤسس���ة
الصهيوني���ة برنامجه���ا املخطط املنهجي ف���ي ذلك ،وليس
بعي���د ًا ع���ن ذاكرتنا القريب���ة ،ما جرى في قط���اع غزة إبان
الع���دوان الصهيون���ي علي���ه ،ح�ي�ن مت تدمير أكث���ر من 90
مسجد ًا خالل أقل من شهر.
وليس بعيد ًا عن احتالل مقنن للمس���جد اإلبراهيمي في
مدينة خليل الرحمن.
كل ه���ذه الب���ؤر الس���اخنة تنتظ���م ف���ي سلس���لة ملتهبة
يتوس���طها املس���جد األقصى املبارك ال���ذي وصل إلى حالة
ال يُحس���د عليه���ا ،وصارت معها س���خونة القصائد ولوعة
الشعراء تصطدم ببرودة حال عربي وإسالمي يتفوق على
قمم اجلبال ال في شموخه ،بل في برودته!! وفي هذا املقام
يقت���رب الش���اعر عبد الغن���ي التميمي في ديوانه الش���هير
(رسالة من املسجد األقصى) من هذا الوصف:
ُ
ِ
أوجاعنا
عن الهي َكلِ في
يبحث القو ُم ِ
ِ
أسماعنا
يحفِ رونَ املسج َد األقصى على

يستبيحونَ ِحمانا ودِ مانا
ِ
أضالعنا
يرسمونَ ال ُّذ َّل مِتثا ًال على
ُ
هل رأي ُت ْم َ
القهر
مثل هذا
ِ
واإلذالل في أوضاعِ نا؟!
حكاية أمل أم قصيدة إحباط؟
ه���ل ميك���ن احملاب���ر أن تطف���ئ لهي���ب األقصى
الذي حتترق أسواره باخلذالن؟
هل ميكن األدب���اء أن يتجاوزوا هاجس مطلع
معلق���ة عنت���رة ب���ن ش���داد وه���و يطل���ق تس���اؤله
الشهير:
هل غاد َر ُّ
الشعرا ُء من متردم؟
ماذا ميكن األديب واملثقف أن يقدم لغريق في
بحر متالطم األمواج غير صرخات التحذير؟! هل
ميكن أن يحذو حذو عبد الرحيم محمود مثال؟!
أم أن���ه الي���أس س���يحيط ب���ه ويت���رك س���فينة
املقاومة إلى غير رجعة؟!
ماذا بعد احملابر والدفاتر والسطور؟ ماذا بعد
املهرجانات والفعاليات واألمسيات والندوات؟
ه���ل سنس���تعير قصي���دة م���رمي العم���وري في
ذكرى ضياع القدس ،وننتحب معها متسائلني؟:
إلى أين متضي أيا حلم فينا؟
متوج اشتياق ًا وتهدر حينا
إلى القدس تهفو وتهدي حنينا
تلملم في القيد ذكرى حزينه
وجرح ًا تلوّ ى ّ
يلف املدينه
وتزداد األسئلة على شفاه أقالمنا وفي أوجاعنا مجدد ًا
في ظ�ل�ال االحتفاليات «الباهتة» بالق���دس عاصمة للثقافة
العربي���ة ،هل س���نقترب أكث���ر من األقص���ى وتراثه وهويته
وثقافته؟ أم أننا نبتعد أكثر وأكثر عن شواطئ عكا وحيفا؟
أسئلتنا الكثيرة التي حاصرت هذا املقال ،ال تع ّد أسئلة
حائ���ر ،ب���ل تس���اؤالت ثقافة تبح���ث لها عن موط���ئ قدم في
مدينة القدس.
ف���ي ه���ذه األج���واء املعتم���ة تع���ددت دروب احلكاي���ة
وتوجعت احل���روف ،غير َّ
أن من
كعادته���ا ،وأ َّنت الكلم���ات
ّ
ب�ي�ن عتمة ُ
اجل ّب وجدران���ه املخيفة ،هن���اك دائم ًا من يدلي
دل���وه ليخفف من أثر احلريق وظم���أ القوم وتعب احلكاية
والقوافل ،لينادي في قومه فرح ًا:
يا بُشرى ،هذا غالم!!
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الشرعية السياسية لدولة املسلمني

بين سلمية الشورى وطاغوتية
الخروج المسلح ..
اس����تعرضنا في العدد املاضي مس����ارات عالقات
علماء املس����لمني بالشرعية السياس����ية للسلطة ،وأكدنا
إجماع أهل السنة واجلماعة واملعتزلة واخلوارج وعامة
املس����لمني على أن مرجعية الشرعية السياسية للسلطة
ف����ي دولة املس����لمني مرجعية ش����عبية ،وأن اجلماعة هي
مصدر الش����رعية السياسية ،وإن اختلفت طرق جتسيد
هذه الش����رعية ،فإن اخل��ل�اف ينحصر في طرق االختيار
والترش����يح ،مع إقرار اجلميع أن الشورى هي الوسيلة
املثلى للترش����يح واالختيار ،ومهمة الشورى ال تتجاوز
االختي����ار والترش����يح وال يهمن����ا هن����ا إن كان����ت معلمة
أو ملزم����ة ألن األص����ل ف����ي إس����ناد الوالية يت����م بالبيعة
الش����عبية و التولية فال يثب����ت إال بأغلبية املبايعني،ألن
البيع����ة التعاقدي����ة كان����ت ه����ي اآللية الرس����مية إلس����ناد
السلطة وهي ما يناظر االنتخابات في واقع اليوم وأما
الش����ورى فكان����ت وس����يلة وترش����يح وقد يق����وم اخلليفة
باختي����ار وترش����يح من يليه في منصب����ه وهذا االختيار
مبثابة ترش����يح ال يصبح به الوالي ش����رعي ًا إال في حالة
انتخ����اب األم����ة ل����ه .وعلى ذل����ك اعتبر ابن تيمي����ة ان ما
حدث في بيعة الس����قيفة كان مجرد ترشيح وأن شرعية
أب����ي بك����ر الصدي����ق جاءت باإلس����ناد الش����عبي بعد ذلك
مببايعة أغلبية املس����لمني ..فال شرعية للقهر والتغلب،
وال شرعية إلهية ثيوقراطية ،وال شرعية للتزوير وغش
إرادة الشعب .الشرعية السياسية هي شرعية الشعب
كما جتس����دت أول األمر في تاريخ االجتماع السياس����ي
األول للمس����لمني باالختي����ار احل����ر والبيع����ة والش����ورى
وكما تطورت آلياتها في العصر احلديث بالدميقراطية
والنظام املدني الذي يحترم اخللفية الفلس����فية ملرجعية
الشعب العقدية والتشريعية.
بدون التوافق على هذه البديهيات س����يتكرر تيهنا
في األرض كثيرا وسيس����تمر مسلس����ل املنكر األكبر في
س����فك الدماء من أجل الس����لطة .ومع استمرار نظريات
اخلروج املس����لح وس����فك الدماء وانتهاك حرمة األموال
اخلاص����ة س����نظل في أخر الركب احلض����اري وفي موقع
التبعي����ة ضحاي����ا اجله����ل والفق����ر والتخل����ف واحلروب
األهلية.
< دميقراطية الطاعة السياسية لصاحب األغلبية
وكن����ا قد أش����رنا إش����ارة عابرة إل����ى مفهوم» طاعة
املتغل����ب» ف����ي الفق����ه السياس����ي الس����ني ال����ذي ظهر في
أواخ����ر القرن الثال����ث ،وأكدنا أن ه����ذا املفهوم ال يخرج
ع����ن النظرية اإلس��ل�امية العامة التي ت����رى أن اجلماعة
ه����ي مص����در الش����رعية السياس����ية ،ألن املتغل����ب كان
صاحب أغلبية عددية من أهل الش����وكة وهم أهل القدرة
عل����ى القت����ال ،وقدمي ًا كان����ت األمة جميعها أم����ة مقاتلة،
وأه����ل الق����درة عل����ى القت����ال ه����م البالغون الذي����ن يحق
له����م املش����اركة ف����ي االنتخابات ف����ي القوان��ي�ن احلديثة،
فاملتغلب في العص����ور األولى كان متغلب ًا بكثرة عددية،
ألن املجتمعات األولى لم تكن تعرف اجليوش النظامية
واملليش����يات املدرب����ة والت����ي متتل����ك أس����لحة متط����ورة
وخب����رات عس����كرية ،وله����ذا ظه����رت مقول����ة « م����ن غلبت
ش����وكته وجب����ت طاعت����ه» وق����وة الش����وكة وغلبتها إمنا
يك����ون بالق����درة عل����ى جمع أكب����ر عدد من أهل الش����وكة،
وكان صاحب هذه األغلبية مس����تحق ًا للطاعة السياسية
إذا حكم بالعدل ،وإذا ظلم واستأثر ،وجبت مدافعته بكل
وسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان
والقل����ب -إال من رضي وتابع .-وه����ذه املدافعة للظلم ال
تس����تلزم خلع اليد من الطاعة السياس����ية الالزمة إلدارة
مصال����ح املس����لمني وغيره����م ممن يعيش����ون ف����ي أكناف
دول����ة أغلبية املس����لمني ،ألن الطاعة السياس����ية للحاكم
الظال����م صاحب األغلبي����ة العددية واجبة في املعروف ال
ف����ي املنكر وفي البر والتقوى ال في اإلثم والعدوان على
ث����روات األمة ودمائها وأعراضها ،وق����د أكد اإلمام مالك
ش����رعية هذه الطاع����ة للحاكم الظالم ول����و حكم بغير ما
أنزل الله ،ألن العبرة في الطاعة السياس����ية العامة هي
أألغلبية ،يقول مالك»األمر في ذلك إلى الكثرة والقلة».
< الفشل في حتديد آليات الشورى
و ته����دف ه����ذه التناول����ة إل����ى التأكي����د أن التطبي����ق
التاريخ����ي اإلس��ل�امي ل����م يخ����رج كثي����ر ًا ع����ن أص����ول
النظرية اإلس��ل�امية للش����رعية السياس����ية ،كم����ا يتوهم
ذل����ك كثي���� ٌر من الدارس��ي�ن الذي����ن ال يفرقون ب��ي�ن األصل
ف����ي الترش����يح واالختيار وه����و الش����ورى ،وبني األصل
في إس����ناد الس����لطة وهو البيعة التعاقدية القائمة على
أس����اس مصدرية الشرعية الشعبية ،فقد ظلت الشرعية
السياس����ية في التاريخ اإلسالمي ش����رعية شعبية تقوم
على أس����اس التغل����ب العددي ألهل الش����وكة والعصبية
والبيعة التعاقدية االختيارية للوالي ،وكان اإلكراه على
البيع����ة لألقليات التي ترفض مبايع����ة صاحب األغلبية
هو الوس����يلة املتاح����ة ،إلقناع األقلي����ات التي تعيش في

أكن����اف دولة املس����لمني من مس����لمني وغيره����م ،باحترام
إرادة األغلبي����ة وفرض س����يادة الدولة ،م����ع تكفل الدولة
بحماية حقوق األقليات.
وه����ذا التطبي����ق التاريخ����ي لم يقتص����ر على فترة
اخللف����اء الراش����دين ،فالنظ����ام الوراث����ي اجلب����ري كان
يس����تطيع أن يتج����اوز التش����اور ف����ي االختي����ار ويعتبر
الش����ورى معلمة ال ملزمة ونعني هنا ش����ورى الترش����يح
واالختيار ولكنه ال يس����تطيع جت����اوز األغلبية ومبايعة
أغلبية املسلمني املسلمني ،ألنه ال يستطيع التغلب بدون
أغلبية مقاتلة من عموم األمة التي كانت بكليتها جيوش
مقاتل����ة مع وج����ود تكاف����ؤ أدوات القوة .وم����ع أن غياب
الشورى في االختيار ،وفشل املسلمني في حتديد آليات
واضحة للش����ورى ساهم في تفكيك االجتماع السياسي
للمس����لمني ،ابتدا ًء من خالف����ة علي ,ووالية معاوية،فإن
ه����ذا التفكي����ك ال يعن����ي غياب الش����رعية الش����عبية ،فإن
غياب الش����ورى لم يؤدي إلى غياب الش����رعية الش����عبية
بالض����رورة ،فقد حصل اإلمام علي ،عل����ى أغلبية عددية
ف����ي املناطق الت����ي أدارها في الع����راق وغيرها ،وحصل
معاوي����ة على أغلبية عددية ممن بايعوه من أهل الش����ام
وغيرهم ،وكان جوهر اخلالف هو جتاوز آلية الش����ورى
في الترش����يح واالختي����ار والقفز إلى البيع����ة التعاقدية
ألخ����ذ الش����رعية السياس����ية ،ول����م يكن اخل��ل�اف متعلق ًا
مببدأ الشرعية الشعبية ،وبهذا نخلص إلى أن انقسام
االجتم����اع السياس����ي اإلس��ل�امي والص����راع على احلكم
الذي ظهر في وقت مبكر في التاريخ اإلسالمي ،ال يعود
إلى تغييب املس����لمني ألصل إسناد الشرعية السياسية
وه����و البيعة ،بقدر ما يعود إلى تغييب قاعدة الش����ورى
ف����ي االختي����ار ،وق����د أدرك اخلليف����ة عم����ر اب����ن اخلطاب
خطورة هذا التغييب حني تناهي إلى مسامعه أن بعض
املس����لمني يقول����ون أنه إذا م����ات عمر س����نبايع فالن من
الناس ،فاعتبر ذلك اغتصاب ًا للس����لطة ،جاء في صحيح
البخاري أن رج ً
ال قال لعمر :يا أمير املؤمنني هل لك في
ف��ل�ان يقول لو ق����د مات عمر لقد بايع����ت فالنا فوالله ما
كان����ت بيعة أبي بكر إال فلت����ة فتمت فغضب عمر ثم قال
إن����ي إن ش����اء الله لقائم العش����ية في الن����اس فمحذرهم
هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم وخطب عمر
في املس����لمني خطبة طويلة ومما قاله فيها حسب رواية
البخاري:بلغن����ي أن قائ��ل�ا منكم يقول والل����ه لو قد مات
عم����ر بايع����ت فالنا فال يغترن ام����رؤ أن يقول إمنا كانت
بيع����ة أبي بكر فلتة ومتت أال وإنها قد كانت كذلك ولكن
الله وقى ش����رها وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل
أبي بكر من بايع رجال من غير مشورة من املسلمني فال
يتابع هو وال الذي تابعه تغرة أن يقتال».
لقد أس����قط عمر محاولة احتكار الشورى حتت الفتة
التغل����ب أو أه����ل احلل والعق����د .و أدرك عمر أن التوافق
الذي حدث حول أبي بكر رغم ما صحب آليات الشورى
من إش����كاليات ،ال ميكن أن يتك����رر ،ألن أفضلية أبي بكر
ودوره النضالي في تاريخ اإلسالم ،كانت عام ً
ال حاسم ًا
في جتاوز املس����لمني آللية الش����ورى في بيعة الس����قيفة،
ومب����ادرة عمر إل����ى البيعة قبل اس����تكمال الش����ورى في
االختي����ار ،وق����د أخت����ار أب����و بكر ،عم����ر للن����اس ،بعد أن
شاورهم ،وأكد لهم أنه لم يضع األمر في عشيرته ،وأنه
بذل اجله����د في التفكير واالختيار واملش����اورة اخلاصة
وتوص����ل إل����ى أن عم����ر ه����و األصل����ح لوالي����ة املس����لمني
م����ن بع����ده ،وكان في إمكان املس����لمني رف����ض خيار أبي
بك����ر والتوافق على ش����خص أخر،ألن االختي����ار والعهد
من الس����ابق إل����ى الالحق لم يكن هو األصل في إس����ناد
الوالي����ة ،ولي����س أكثر من مجرد ترش����يح ،وسنش����ير في
تناوالت الحقة إلى اخلطأ الذي يقع فيه بعض الباحثني
في الفقه السياس����ي ح��ي�ن يتحدثون عن اختالف طريقة
تولية أبي بكر عن طريقة تولية عمر وطريقة تولية عمر
عن طريقة تولية عثمان ،دون تفريق بني أصل الش����ورى
ف����ي طريق����ة االختي����ار املتغي����رة و أص����ل طريقة إس����ناد
الوالي����ة الثابتة» البيعة التعاقدي����ة» ولو تغيرت آلياتها
عبر صناديق االقتراع في العصر احلديث.
< فس����اد قي����اس املغالب����ة الش����عبية عل����ى املغالب����ة
العسكرية
ولذلك نستطيع اجلزم أن الشرعية الشعبية لم ُت َغ ّيب
بصورة ش����به كلي����ة ،إال في العصر احلدي����ث ،مع ظهور
األنظمة العسكرية واملليشيات املدربة ،التي تعتمد على
أقليات عس����كرية مدرب����ة تدريب ًا خاص���� ًا ومتتلك معدات
عس����كرية متطورة ،كالدبابات والطائ����رات والصواريخ
وغيره����ا ،وحت����ول دون امت��ل�اك جماهير الش����عب لهذه
األس����لحة ،وله����ذا ف����إن الس����ؤال املنطق����ي ه����ل يص����ح
قي����اس طاع����ة املتغلب بأغلبي����ة أهل الق����درة على القتال
ف����ي العصور اإلس��ل�امية القدمي����ة ،على طاع����ة األنظمة
العس����كرية املعاص����رة املتغلب����ة بقوة الدباب����ة والطائرة

مجيب احلميدي

وعالقاته����ا اخلارجية ؟؟ إن الفرق لشاس����ع بني املتغلب
بأغلبية الش����عب ف����ي تاريخنا اإلس��ل�امي وبني املتغلب
بالدباب����ة واملدف����ع والطائ����رة والصاروخ ،واملليش����يات
واجليوش النظامية املدربة والتي تس����تلم مرتباتها من
ثروات الش����عب التي حتتكرها األنظمة العس����كرية ،مع
االعتماد على اإلسناد اخلارجي  ،وملعرفة الفرق الدقيق
ب��ي�ن أمن����اط الش����رعية السياس����ية و ميكن تقس����يم هذه
األمناط على النحو األتي:
1النم����ط األول وه����و النم����ط القائ����م عل����ى األص����ولالثالثة للشرعية السياس����ية اإلسالمية -أصل الشورى
في االختيار -وأصل البيعة في إس����ناد الوالية -وأصل
الع����دل ف����ي احلكم .فه����ذا النمط يقوم أساس���� ًا على مبدأ
«الش����ورى» في االختيار لتحقيق اإلجماع على املرشح،
قبل حتقيق مبدأ أصل إسناد الوالية»البيعة» ،ويبدو أن
عمر ابن اخلطاب هو أول من ابتكر آلية للش����ورى قابلة
للتطوي����ر ،حني فتح باب الترش����يح الختيار اخلليفة من
بعده ووضع معايير الختيار املرشحني وشكل جلنة عليا
ملش����اورة املسلمني ،حول اخلليفة األنسب ،قبل االنتقال
إل����ى املرحلة الثانية -مرحلة إس����ناد الوالي����ة بالبيعة،-
وفي هذا النمط يش����ترط مبايعة جميع املس����لمني ،وهذا
ما حدث في تولية أبي بكر حني بايعه جميع املس����لمني
باس����تثناء س����عد ب����ن عب����ادة ،وحدث نف����س اإلجماع في
تولية عمر وعثمان ،وهذه الصورة النموذجية للشرعية
الش����عبية لم تعرفها احلضارة البشرية حتى اليوم ،ألن
أرق����ى األنظمة الدميقراطي����ة تقوم على قاع����دة األغلبية
ولي����س اإلجم����اع الش����امل ،ويب����دو أن هذا الش����رط كان
شرط ًا مثالي ًا ولذلك كان عصي ًا على التطبيق في القرون
الالحقة.
2وف���ي النمط الثاني غابت اآللية التي يتوافق حولهاالناس في اختيار املرشحني ،وبدأ املجتمع يتحرك بعفوية
فوضوي���ة لفرض أكثر من مرش���ح ،فغابت روح الش���ورى
فاش���تعل الصراع بني األط���راف املتنازعة ،و بدأت األمور
تس���ير بص���ورة تلقائي���ة إل���ى صاح���ب األغلبية م���ن أهل
الشوكة» الهيئة الناخبة بعد أن يأخذ البيعة من األغلبية،
وإذا انقسمت األغلبية إلى أغلبيتني ،انقسمت الدولة إلى
دولتني ،وتظل هذه األغلبيات قابلة النقسامات انشطارية
متع���ددة ،تس���تمد فيه���ا كل أغلبي���ة ش���رعية متثيله���ا من
اجلماع���ة الت���ي متثلها ،حتى تع���ود األمور إل���ى طابعها
القبل���ي العش���ائري كم���ا يتبدى ف���ي الش���كل الثالث الذي
س���نأتي على ذكره ،و هذا النمط مع افتقاده إلى الشورى
وقيام���ه على قانون املغالب���ة ،والتوريث،فإن هذه املغالبة
تعتم���د أغلبية ش���عبية من أهل الش���وكة ،وهل يس���تطيع
الوال���ي أن يقول للناس :اخلليفة هذا،فإن مات فهذا ،ومن
أبى فهذا مشير ًا إلى سيفه،إذا كان ال ميتلك أغلبية مقاتلة
متث���ل أغلبي���ة الهيئة الناخبة .وهذا دلي���ل على أن قانون
املغالب���ة كان ال يلغي أص���ل البيعة التعاقدية والش���رعية
الش���عبية بقدر إلغائه ألصل الشورى في اختيار املرشح،
وأما أصل العدل وهو شرط الطاعة في البيعة التعاقدية،
فق���د كان تطبيق هذا األصل خاضع ًا لدرجة تقوى احلاكم
و مس���توى اخليرية في جماعة املس���لمني وكان للجماعة
ف���ي العصور األولى دور ًا مهم ًا في ممارس���ة الرقابة على
تصرفات الوالة.وإقالة بعضهم،و عندما يعش���عش الظلم
وتعجز الدولة عن تطبيق العدل،فإنها تفتقد إلى الشرعية
الشعبية املساندة وسرعان ما تسقط.
ويب���دو أن الفتنة التي ظهرت في عصر عثمان ،أعاقت
االس���تفادة من جتربة عم���ر الش���وروية وتطويرها ،فآلت
األم���ور إل���ى ه���ذا الش���كل العفوي ال���ذي غاب���ت فيه روح
الش���ورى بع���د استش���هاد عثم���ان .ويبدو أن ه���ذا النمط
هو النمط الذي اس���تغرق معظم فترات التاريخ اإلسالمي
م���ن العص���ر األموي حت���ى العص���ر العثماني،باس���تثناء
الدويالت الصغيرة الذي ظهرت في ظل الدولة العثمانية
والتي تندرج في الشكل الثالث.
 3ف���ي النم���ط الثال���ث يتفت���ت االجتم���اع السياس���ي،وتؤول األمور إلى عصبية العش���يرة األكثر عدد ًا واألكثر
متاسك ًا والتي تتمكن من التحالف مع أكبر قدر من القبائل
الصغي���رة ،وهذا النم���ط ال يفتقد بصورة كلية للش���رعية
الش���عبية ،ولكن���ه يفتق���د إلى جوه���ر هذه الش���رعية ،ألن
الش���رعية القبلية فيه ال تقوم على البيعة العامة للش���يخ
ولكنها تقوم على مبايع���ة أعيان القبيلة ،ويلعب اإلقطاع
الزراع���ي والوض���ع االقتص���ادي دور ًا كبي���ر ًا ف���ي صناعة
الشرعية القبلية ،وقد بدأ هذا النمط بالتشكل في عصور
االنحطاط واس���تمر ف���ي عهد الدول���ة العثمانية ،وبرعاية
من االس���تعمار الغربي ،لغرض تفتيت الوحدة السياسية
للمسلمني.
 4ف���ي النم���ط الراب���ع ،النمط العس���كري احلديث وقدم���ر ه���ذا النمط األخير م���ن أمناط أنظمة احلك���م املتغلبة
مبرحلت�ي�ن :ف���ي املرحل���ة األول���ى كان النظ���ام العس���كري
ف���ي الدول القطري���ة اجلمهورية حتدي���د ًا ،يحكمه مجلس

عس���كري م���ن الضب���اط الذي���ن ُأطل���ق عليه���م الضب���اط
األح���رار وكان���ت املجال���س العس���كرية تش���كل م���ن كب���ار
خريج���ي الكلي���ات العس���كرية من مختلف أنح���اء الوطن،
دون أي معايي���ر أس���رية أو مناطقية ،وق���د متكنت الدولة
العس���كرية الوطني���ة ف���ي ه���ذه املرحلة من حش���د طاقات
الش���عب لبن���اء جمهوري���ات عصري���ة التش���كيل ،وتتمتع
بق���در م���ن االس���تقاللية ،و فتح���ت أب���واب االس���تفادة من
احلض���ارة الغربي���ة ف���ي التعلي���م والصناعة والتحس�ي�ن
النس���بي ملس���توى املعيش���ة ،وبع���ض األمن���اط احلياتية
املعاص���رة ،وف���ي الثالث���ة العق���ود األخيرة دخل���ت الدولة
العس���كرية الوطنية مرحلة جديدة حتولت فيها من نظام
املجلس العس���كري الوطني إلى نظام املجلس العس���كري
العائل���ي ،واهتم���ت ه���ذه األنظم���ة مبحارب���ة التنمي���ة
السياس���ية ف���ي الداخل وكون���ت أح���زاب ديكورية حاكمة
وظيفته���ا إضع���اف أح���زاب املعارضة وتضيي���ق اخلناق
عل���ى املجتمع املدني من خالل تفريخ النقابات ،وأضعفت
روح االنتم���اء للوط���ن بع���د أن جعل���ت االنتم���اء للح���زب
احلاك���م ه���و معي���ار ال���والء لألس���رة العس���كرية ومعي���ار
اس���تحقاق حقوق املواطنة الطبيعية ،وقد فش���لت الدولة
العسكرية العائلية فش ً
ال ذريع ًا في مواصلة جهود الدولة
العس���كرية الوطنية التنموية ،وأغلقت أبواب االس���تفادة
من التجربة السياس���ية الغربية في التشريعات واألنظمة
الت���ي حتافظ عل���ى احلق���وق واحلريات،ومواثيق العقود
الدس���تورية التي طورتها التجربة الغربية البشرية للحد
من طاغوتي���ة احلاكم ولتحقيق العدالة التي أمر بها الله
ف���ي كل الديانات الس���ماوية وناضلت م���ن أجلها الفطرة
البش���رية وطورت الس���ياجات الرادعة لتغول الطاغوتية
املطلقة.
أعاقت األنظمة العس���كرية محاولة االس���تفادة من
هذه التجربة الغربية ،مع أن هذه التجربة اس���تفادت في
قرونها الوس���طى من جتربة املس���لمني ،وأخذت من الفقه
السياس���ي واملالي اإلس�ل�امي ،فلس���فة العق���ود والتبايع.
وب���دأت األنظم���ة العائلي���ة تس���تعني بالثقاف���ة الس���لفية
التقليدي���ة للتحذير من خطورة الدميقراطية على العقيدة
وض���رورة طاعة ولي األم���ر املتغلب ،متجاهل���ة أن قانون
املغالبة في األنظمة الش���عبية القدمية يختلف جذري ًا عن
قان���ون املغالبة في الدولة العس���كرية الت���ي حتولت فيها
املؤسس���ة العس���كرية إلى قبيلة مبعدات قتالية متطورة،
ال تس���مح باملنافس���ة الش���ريفة في املغالبة.وهذا يعني أن
الدول���ة العس���كرية العائلية ال تقوم على قاعدة الش���ورى
واإلجماع الش���عبي والبيعة التعاقدية املش���روطة بالعدل
ف���ي تاري���خ صدر اإلس�ل�ام ،وال تق���وم على قاع���دة البيعة
الش���عبية اجلبري���ة املعروف���ة في تاريخن���ا العربي والتي
تقوم على أس���اس املغالبة القتالية مع التكافئية النسبية
للمع���دات القتالية ،لدى جميع أطراف النزاع ،والتس���ليم
بالس���لطة لصاحب الغلبة والذي يكون في العادة صاحب
أغلبي���ة عددية ،وال تق���وم أيض ًا على قاع���دة الدميقراطية
احلديث���ة ف���ي ال���دول املعاص���رة ،وال تق���وم عل���ى قاع���دة
ديكتاتوري���ة األنظم���ة العس���كرية الوطني���ة الش���مولية،
التي تتمتع مبجالس عس���كرية وطنية ،شبيهة باملجالس
العسكرية العربية في بداية عصر االستقالل ،وباختصار
أصبح���ت أنظمتن���ا العربي���ة أنظمة مس���خية وعبارة عن
خليط فاسد ألسوأ ما أنتجته األنظمة الشمولية وامللكية
والعسكرية والدميقراطية.
واخلالص���ة أن الدول���ة العربية القطري���ة املعاصرة ،لم
ترف���ض فقط االس���تفادة م���ن التجربة الغربي���ة في تداول
الس���لطة واحلف���اظ على امل���ال العام ،ولكنه���ا قاومت هذه
التجربة واستعانت بالقوة العسكرية إلفشال أي محاولة
إلح�ل�ال الدميقراطي���ة ،وقام���ت بتأم�ي�ن مصال���ح الغرب،
لتضم���ن مس���اندته له���ا ف���ي مواجه���ة أي ثورة ش���عبية،
وظه���رت ألول م���رة ف���ي التاريخ العربي واإلس�ل�امي دول
إسالمية وعربية قطرية تفتقد بصورة مطلقة ألي شرعية
ش���عبية اجتماعي���ة ،ول���و على أس���اس املغالب���ة القتالية
املتكافئ���ة .ولكنها تعتمد على اجليوش النظامية املدربة،
والتقني���ة العس���كرية احلديث���ة التي يت���م جتهيزها لقمع
الش���عوب التي تفكر بتحقيق إرادتها واستعادة حريتها،
فض ً
ال عن اعتمادها على الدعم املقدم من الدول اخلارجية.
وله���ذا فش���لت ه���ذه الدول���ة العس���كرية العائلي���ة في
حتقي���ق أهدافه���ا التنموي���ة ،ألن جهوده���ا متح���ورت في
احلف���اظ على بقائها في الس���لطة ،وكان م���ن الطبيعي أن
تتس���اقط دوي�ل�ات األس���ر العس���كرية ف���ي ث���ورات الربيع
العرب���ي بعد أن أصبحت مس���ألة بقائه���ا أصبحت مهددة
بع���د فش���لها ف���ي حتقي���ق الوح���دة العربي���ة و التنمي���ة
واالس���تقالل ،و بع���د أن أصبح���ت قابلة للتف���كك ،ومهيأة
للردة احلضارية إلى النمط الثالث ،منط تفكيك االجتماع
السياس���ي والع���ودة إل���ى دوي�ل�ات العش���ائر والقبائ���ل،
والظاهر أن جميع الدول القطرية في عاملنا العربية بدأت
تفقد عوامل بقائها تدريجي ًا.
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ش��هدت الش��وارع المحيطة بمطار صنعاء الدول��ي ازدحام ًا كبيرا
بالسيارات والجماهير التي توشحت العلم اليمني مع األغاني الشعبية
والوطنية احتف��ا ًء بعودة منتخبنا الوطني لكرة القدم،الس��بت ،من
الرياض بعد مش��اركته الفريدة ببطولة الخليج العربي في نسختها
الثانية والعشرين.

عبدالله السامعي

لف���ت منتخبنا الوطن���ي األنظار إليه بأدائ���ه الرائع في
خليج���ي ،22حي���ث خط���ف نقطتني م���ن تعادلني س���لبيني
أم���ام منتخب���ي البحري���ن وقط���ر ،إال أن مبارات���ه األخيرة
أم���ام الس���عودية حرمته من بلوغ ال���دور ربع النهائي بعد
تلق���ي مرمى منتخبنا هدف ًا هو الوحيد في هذه الدورة من
الالعب السعودي نواف العابد.
ولق���ي املس���توى الذي قدم���ه منتخبن���ا الوطني إعجاب
وتأيي���د اجلماهير اليمنية واخلليجية حيث فاجأ اجلميع
به���ذا املس���توى م���ا دف���ع بإعالمي�ي�ن ومحلل�ي�ن رياضيني
خليجيني إلى رفع العقال احتراما لهذا األداء.
وقال اإلعالمي الرياضي الش���هير مصطفى اآلغا مادح ًا
املنتخ���ب اليمني عقب مبارات���ه أمام البحرين «مهما كانت
نتيج���ة اليم���ن والبحري���ن نرف���ع القبع���ة لليم���ن» ،مضيف ًا
«لي���س املهم املال وال املدربني العامليني وال حتى املنش���آت
الضخمة ،األهم هي الروح والقتالية واالس���تمتاع باللعب
ب���دل أن يك���ون واجب���ا فقط( ،اليم���ن عنجد ..روع���ة)» ،كما
أش���ار إل���ى أن املنتخب اليمني وجمهوره يعطون دروس���ا
جلميع املنتخبات واجلماهير اخلليجية.
م���ن جهته قال جنم املنتخب العماني عماد احلوس���ني
«ل���م أتفاجأ بخ���روج أي منتخب في البطول���ة ،ولكن يجب
أن أش���يد باملنتخ���ب اليمني ،الذي ملس���نا التميز في أدائه
ومس���توياته ،واخت�ل�اف مس���تواه عن البطوالت الس���ابقة
ومتع���ة اجلماهي���ر ،ولم ينقصهم س���وى املهاج���م الهداف
للتسجيل».
وقال الالعب الس���عودي الس���ابق فهد الهريفي واصف ًا
أداء املنتخ���ب اليمني «رأينا ك���رة برازيلية خليجية قدمها
منتخ���ب اليمن ..مترير رائع ..ملس���ات برازيلية ..وكان من
الصعب أن أختار أسوأ العب في املنتخب اليمني».
وق���ال احمللل الرياض���ي الس���عودي عبدالعزيز الدغيثر
الذي تفاجأ بأداء منتخبنا الوطني واملؤازرة التي وجدها
ف���ي الري���اض «ل���م أعتذر من قب���ل على تصريح ل���ي ،لكني
أعت���ذر لليمن ش���عبا وجمهورا والعب�ي�ن ،وعقالي ال يرتفع
ألي شيء لكني اليوم أرفعه لهم».
وأش���اد كثي���ر م���ن النق���اد واإلعالمي�ي�ن والش���خصيات
الرياضي���ة اليمني���ة ب���أداء املنتخب ومس���تواه على الرغم
م���ن ظروف إع���داده الصعب���ة ،مؤكدين بأن هذه املش���اركة
ميك���ن أن تك���ون نقطة انطالقة جديدة للك���رة اليمنية ملزيد
من التطوير والتقدم نحو األفضل والوصول إلى مستوى
الكرة اخلليجية على املدى القريب.

اجلمهور اليمني فاكهة البطولة

ل���م يك���ن األداء وح���ده مالف���ت أنظار اإلع�ل�ام اخلليجي
إلى منتخبنا الوطني ف���ي خليجي ..22اجلماهير اليمنية
أيض��� ًا كان له���ا النصيب األكبر في ج���ذب األضواء ،حيث

تعد األكثر حضور ًا في هذه البطولة .
املش���رف واملتمي���ز
ونتيج���ة احلض���ور اجلماهي���ري
ِّ
وص���ف اإلعالم اخلليجي اجلماهي���ر اليمنية بأنها «فاكهة
البطولة».
وأش���اد أمي���ر الري���اض األمي���ر ترك���ي ب���ن عبدالل���ه
ً
قائ�ل�ا« :اجلمهور اليمن���ي هو حصان
باجلمه���ور اليمني
البطولة وحقق املركز األول في احلضور واملشاركة ،شكر ًا
لهذا اجلمهور فقد أبدع ومتيز».
وقال جنم املنتخب القطري الس���ابق منصور مفتاح أن
اجلمه���ور اليمن���ي أنق���ذ البطولة من الفش���ل وضرب مثال
رائع���ا للمس���اندة احلقيقي���ة ملنتخب بالده ال���ذي أبهر كل
املتابع�ي�ن لل���دورة بأدائ���ه وعطائه رغم الف���ارق الكبير في
اإلمكاني���ات واخلب���رات بينه وجميع املنتخبات املش���اركة
في بطولة كأس اخلليج العربي.
وع ّبر القائم بأعمال الس���فارة اليمنية في الرياض زين
القعيط���ي ع���ن ارتياح���ه ألن اجلمه���ور واملنتخ���ب اليمني
ص���ار محل إعج���اب كافة النقاد واحمللل�ي�ن الرياضيني في
كافة القنوات اخلليجية التي تنقل بطولة خليجي 22وأنه
ل���م يعد احلديث الس���اخر عن منتخبنا أم���را واردا بل حل
محل���ه اإلعج���اب ،وهذا ه���و أكبر منجز حققت���ه اجلماهير
واملنتخب اليمني في هذه البطولة.
وطال���ب مدافع املنتخب الس���عودي أس���امة هوس���اوي
جماهي���ر ب�ل�اده باحلض���ور مل���ؤازرة املنتخب الس���عودي
ً
قائ�ل�ا « ُأصبنا باإلحباط
أس���وة بجماهير املنتخب اليمني
عندما شاهدنا جمهور اليمن ميأل املدرجات ،وكأننا نلعب
في اليمن وليس في السعودية».
وأض���اف هوس���اوي «اجلماهي���ر اليمني���ة أحرجتن���ا
بحضوره���ا الكبير حتى أن بعضهم جل���س يؤازرنا ..الله
يعطيهم العافية» .
ووصف العب منتخبنا الوطني وليد احلبيش���ي مشهد
اجلماهير بأنه األروع في حياته.
وق���ال في تصري���ح صحفي «لم أر ف���ي حياتي مثل هذا
اجلمه���ور ول���م أكن أتوقع ذلك احلضور أبدا» مش���ير ًا إلى
أن رؤيت���ه لهذا احلش���د الكبير في الري���اض «يصنع رهبة
كبيرة».
وأش���ار العب منتخبنا الوطني محمد احليفي «ش���عرنا
وكأننا نلعب في العاصمة صنعاء».
م���ن جهة أخرى ق���ال الصحف���ي الس���عودي عبدالعزيز
النه���دي أن���ه «في أعماق األداء املش���رف لالعب���ي املنتخب
اليمن���ي كانت رس���الة ل���كل الالعبني الس���عوديني (املاليني
ليس���ت كل ش���يء) ،ول���و توزع���ت قتالي���ة الع���ب واحد من
اليمن على العبي الس���عودية لكان األداء أفضل بكثير مما
ظهر عليه املنتخب الس���عودي ،ولو توزعت روح وحماس
مش���جع واحد من املدرج األحمر على جماهير الس���عودية
مل���ا كان ذاك الف���راغ املعي���ب في املدرجات أثن���اء املباريات

الس���ابقة خلليجي ،22مش���ير ًا إلى أن «الكرة تبتهج حتت
أقدام الفقراء ومتتلئ سرورا حني تكون رغيف سعادتهم».
وقال أحمد محمد اجلمعان ،أحد املش���رفني في إس���تاد
املل���ك فهد ،أن اجلمهور اليمني لم يس���بب لنا أي مش���اكل
رغم احلضور الكبير الذي لم نكن نتوقعه.
وأض���اف اجلمع���ان« ،عادة نش���عر بالضغ���ط للحضور
الكبير ،لكن اجلمهور اليمني كان متفهم ألقصى درجة».

ماذا بعد خليجي22؟

وبع���د ع���ودة منتخبن���ا الوطني م���ن الرياض يتس���اءل
الش���ارع الرياض���ي اليمن���ي عن مس���تقبل املنتخ���ب ،وهل
سيجد االهتمام الالزم بعد أدائه املش ّرف في خليجي22؟
وفي هذا الس���ياق ق���ال الصحفي الرياضي اليمني عبد
اله���ادي ناج���ي علي «اآلن وق���د أنهينا املش���اركة بنقطتني
ومرك���ز ثالث وكس���بنا منتخب��� ًا وطني��� ًا مبواصفات مينية
عالي���ة م���اذا بع���د ؟ وه���و الس���ؤال ال���ذي يظه���ر عق���ب كل
مش���اركة  ،نعم املنتخب عاد إلى أرض الوطن وبدون شك
هناك اس���تحقاقات أخرى قادمة لليمن هل س���يتم تس���ريح
املنتخ���ب احلال���ي والبح���ث ع���ن العب�ي�ن جدد ونع���ود من
البداي���ة ف���ي «عك « من جدي���د ؟ نتمنى أال يك���ون ذلك ألننا
لو عدنا من الصفر معنى ذلك العودة للبحث عن التميز.
وأض���اف علي ،نتمن���ى أن يت���م إعداد برنام���ج متكامل
للمنتخ���ب وأن يح���اط برعاية كبيرة من قب���ل االحتاد وأن
يعطى لهم االهتمام واستمرار اإلعداد للمشاركات القادمة
ألنه���م مجموعة من الش���باب الذين يس���تحقون أن يكونوا
ممثلني لليمن في استحقاقات قادمة وال نكرر ما حدث مع
منتخب الناش���ئني الذي أوصل اليم���ن للعاملية وبعدها مت
إحراقه والكل يعرف كيف ذلك .
م���ن جهته ق���ال العب نادي اليرموك أحم���د إبراهيم أن
منتخبن���ا الوطن���ي أع���اد هيبة الك���رة اليمنية ورفع اس���م
اليمن عالي ًا ،مش���ير ًا أن االهتمام بالكرة اليمنية والالعب

اليمني هو ماينقصنا لتقدمي األفضل.
وأض���اف إبراهيم لـ»الصحوة»« ،أعتقد أن س���بب تطور
طريق���ة اللع���ب يع���ود للجدي���ة من احت���اد الك���رة ،وإعطاء
احلري���ة الكامل���ة للم���درب ف���ي االختي���ار وتنفي���ذ التكتيك
املناس���ب خاص���ة وبالدن���ا غني���ة باملواه���ب واخلام���ات
الواع���دة ،متمني��� ًا من اس���تمرار دعم املنتخب���ات الوطنية
واألندية بشكل عام».
وقال عماد عبدالباري ،وهو طالب ميني في السعودية،
أن منتخبنا تفوق جماهيري ًا وأن مشاركتنا في خليجي22
هي األفضل.
وأض���اف عبدالب���اري لـ»الصحوة» أن���ه كان يحضر إلى
امللع���ب ملش���اهدة املنتخ���ب قبل س���اعة م���ن بدء املب���اراة،
مش���ير ًا إلى أن أكثر ما ش���ده في أداء املنتخب هو جتاوز
أخط���اء احل���كام وع���دم التأثر به���ا والتي كانت س���بب ًا في
تأجيل الفوز اليمني األول في تاريخ البطولة.
ووص���ف اجلمهور اليمن���ي بـ»العاش���ق للرياضة» وأنه
اس���تحق بج���دارة التصنيف رقم ( )1ف���ي بطوالت اخلليج
وظهوره في الرياض دليل على ذلك.
وطال���ب عبدالب���اري باالهتمام بعناص���ر املنتخب قائ ً
ال
«أن العبينا يتمتعون باملوهبة الفطرية ،وأمتنى أال ينتهي
ه���ذا املنتخب بعد البطولة» ،مش���ير ًا بأن���ه إذا مت االهتمام
واحلف���اظ على الالعب�ي�ن اليمنيني بكام���ل الفئات العمرية
س���تنعكس آثار ذلك إيجابا على بالدنا وسنشاهد العبينا
محترفني في كثير من البلدان العربية والعاملية.
وتعد مش���اركة منتخبنا الوطني ف���ي «خليجي »22هي
األفض���ل ف���ي تاري���خ مش���اركاته ببط���والت كأس اخللي���ج
العربي منذ «خليجي2003 »16م في الكويت.
وخ�ل�ال هذه الدورة اس���تطاع منتخبنا الوطني تخطي
حاج���ز النقط���ة الوحيدة إضاف���ة إلى أنه ل���م يدخل مرمى
منتخبنا سوى هدف واحد فقط ،بعد أن كان يتلقى العديد
من األهداف في الدورات السابقة.

رئاسيات تونس :السبسي واملرزوقي يتأهالن للدور الثاني من االنتخابات »
حصل الباجي قايد السبس���ي مرشح حركة
نداء تونس عل���ى  % 39.4م���ن األص���وات في
انتخاب���ات الرئاس���ة التونس���ية الت���ي ج���رت
ي���وم األح���د  23نوفمبر /تش���رين الثاني فيما
حتص���ل محم���د املنص���ف املرزوق���ي املرش���ح
املس���تقل على  % 33.4من األصوات ،بحسب
نتائ���ج رس���مية نش���رتها اليوم الهيئ���ة العليا
املستقلة لالنتخابات في تونس.
وباألرقام ،حتص���ل قاي���د السبس���ي عل���ى
مجموع  1مليون و 289ألف و 384صوتا فيما
حتصل املرزوقي على  1مليون و 92ألفا و418
صوتا ،م���ن إجمالي عدد املصوت�ي�ن البالغ 3
ملي���ون و 267أل���ف و 569ناخب ،أي بفارق 6
باملائة بينهما.
وبذل���ك يجري الدور الثاني من االنتخابات
الرئاس���ية بني السبسي واملرزوقي ،يوم الـ28
من الشهر املقبل على األرجح.
مجم���وع األصوات  3 :ملي���ون و 267ألف
و 569صوتا
هذا وقد أش���ادت بعثتا االحتاد األوروبي
وجامع���ة ال���دول العربي���ة ،الي���وم الثالث���اء،
بأجواء االنتخابات الرئاسية التونسية وأداء
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
ول���م تس���فر االنتخابات الت���ي أجري���ت
األح���د املاض���ي ،ع���ن ف���وز مرش���ح باألغلبي���ة

البس���يطة ( ،)50%+1إذ حص���د زعي���م
ح���زب نداء تونس (علمان���ي) ،الباج���ي قائ���د
السبس���ي 39.4% ،م���ن األص���وات ،وحص���د
املرش���ح املس���تقل ،املنصف املرزوقي ،33.4%
وتأه�ل�ا مع���ا لل���دور الثان���ي م���ن االنتخابات
الش���هر املقبل ،حس���ب الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات.
وقال���ت رئيس���ة بعث���ة االحت���اد
األوروبي ،نيت���س أوتربروك ،الي���وم الثالثاء،
إن «االنتخابات الرئاس���ية تعد أول انتخابات
رئاس���ية تعددي���ة وش���فافة ج���دد م���ن خالله���ا
الش���عب التونسي متسكه بالقيم الدميقراطية
وذلك في مناخ هادئ ومحترم».
أوترب���روك قالت أيضا ف���ي مؤمتر صحفي
إن «الي���وم االنتخاب���ي (األح���د) مت ف���ي أجواء
هادئة ومنظم���ة» ،مضيفة أن «جتميع النتائج
ف���ي املكات���ب املركزي���ة مت بسالس���ة أكث���ر م���ن
االنتخابات التش���ريعية وذلك بفضل التدابير
التي قامت بها هيئة االنتخابات في الغرض»،
دون أن توضح ماهية هذه التدابير.
وتابع���ت أن «الهيئ���ة العلي���ا املس���تقلة
لالنتخاب���ات أثبت���ت مج���ددا اس���تقالليتها
وحياديته���ا وكفاءته���ا وحس���ن تنظيمه���ا
والتزامها».
م���ن جهت���ه ،ق���ال رئي���س بعث���ة املراقب���ة

االنتخابي���ة للبرملان األوروب���ي ،مايكل كاهلر،
إن «اس���تكمال االنتخاب���ات (بإج���راء جول���ة
ثانية) س���يمثل خط���وة مهم���ة ج���دا لدخ���ول
مرحل���ة م���ن املؤسس���ات املس���تدامة وتوطي���د
الدميقراطية في تونس».
كان���ت بعث���ة االحت���اد األوروب���ي اس���تهلت

عمله���ا في تونس ف���ي  17س���بتمبر /أيل���ول
املاض���ي ،مدعوم���ة بدبلوماس���يني م���ن الدول
األعض���اء باالحتاد األوروب���ي ،املعتمدين لدى
تونس ،ووفد متكون من  7أعضاء في البرملان
األوروب���ي ،وس���تظل في تونس حت���ى إع�ل�ان
الفائز باالنتخابات الرئاسية.

م���ن جهته���ا ،قال���ت بعث���ة مراقب���ي جامعة
ال���دول العربي���ة الي���وم ،إن «االنتخاب���ات
الرئاس���ية ج���رت وفقا مل���ا نص علي���ه القانون
االنتخاب���ي التونس���ي ،وأتاح���ت للناخ���ب
التونسي أداء واجبه االنتخابي بكل حرية».
وتابع���ت ف���ي تقري���ر حصل���ت «األناضول»
على نس���خة منه ،أن «املخالف���ات والتجاوزات
الت���ي حدث���ت خالل مختل���ف مراح���ل العملية
االنتخابي���ة لن يكون لها تأثي���ر جوهري على
نتائجه���ا النهائي���ة» ،معرب���ة ع���ن ارتياحه���ا
لـ»اإلع���داد والتنظي���م اجليد» لعملي���ة االقتراع
ولـ»أج���واء الهدوء والنظ���ام» التي جرت فيها
االنتخابات.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا املس���تقلة
لالنتخاب���ات اس���تفادت خ�ل�ال االنتخاب���ات
الرئاس���ية م���ن املالحظ���ات واالنتق���ادات التي
وجه���ت إليه���ا ف���ي االنتخاب���ات التش���ريعية،
وجتنب���ت العدي���د م���ن األخط���اء الت���ي حدثت
خ�ل�ال تل���ك االنتخاب���ات» ،دون أن يذكر أمثلة
ألخطاءه���ا في انتخابات البرملان التي أجريت
ف���ي  26أكتوب���ر /تش���رين ثان���ي املاض���ي،
وأسفرت عن فوز «نداء تونس» بأكثرية مقاعد
البرمل���ان ب���ـ 86مقعدا م���ن أص���ل  ،217وحلت
حرك���ة النهض���ة اإلس�ل�امية في املرك���ز الثاني
بـ 69مقعدا.
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رئاسيات تونس :السبسي واملرزوقي يتأهالن للدور الثاني من االنتخابات »
حصل الباجي قايد السبسي مرشح حركة
نداء تونس عل���ى  % 39.4م���ن األص���وات في
انتخاب���ات الرئاس���ة التونس���ية الت���ي ج���رت
ي���وم األحد  23نوفمبر /تش���رين الثاني فيما
حتص���ل محم���د املنص���ف املرزوق���ي املرش���ح
املس���تقل على  % 33.4من األصوات ،بحسب
نتائج رس���مية نش���رتها اليوم الهيئ���ة العليا
املستقلة لالنتخابات في تونس.
وباألرقام ،حتص���ل قاي���د السبس���ي عل���ى
مجم���وع  1ملي���ون و 289أل���ف و 384صوت���ا
فيم���ا حتص���ل املرزوق���ي عل���ى  1ملي���ون
و 92ألف���ا و 418صوت���ا ،م���ن إجمال���ي
عدد املصوت�ي�ن البال���غ  3ملي���ون و 267ألف
و 569ناخب ،أي بفارق  6باملائة بينهما.
وبذلك يجري الدور الثاني من االنتخابات
الرئاس���ية بني السبسي واملرزوقي ،يوم الـ28
من الشهر املقبل على األرجح.
وفيما يلي النتائج كاملة:
 - 1محم���د الباج���ي قائ���د السبس���ي
 1.289.384صوتا  39.46باملائة
 - 2محم���د املنصف املرزوق���ي 1.092.418
صوتا  33.43باملائة
 - 3حم���ة الهمام���ي  255.529صوتا 7.82
باملائة
 - 4محمد الهاش���مي احلام���دي 187.923
صوتا  5.75باملائة
 - 5س���ليم الرياحي  181.407صوتا 5.55
باملائة
 - 6كم���ال مرج���ان  41.614صوت���ا 1.27
باملائة
 - 7محم���د جنيب الش���ابي  34.025صوتا
 1.04باملائة
 - 8الصاف���ي س���عيد  26.073صوتا 0.80
باملائة
 - 9املنظر الزناي���دي  24.160صوتا 0.74
باملائة

 - 10مصطف���ى ب���ن جعف���ر  21.929صوتا
 0.67باملائة
 11كلث���وم كن���و  18.287صوت���ا 0.56باملائة
 12محم���د فريخ���ة  17.506صوت���ا 0.54باملائة
 13عبد ال���رزاق الكيالني  10.077صوتا -0.31.باملائة
 14مصطف���ى كمال النابل���ي  6723صوتا 0.21باملائة
 15عبد القادر اللباوي  6486صوتا 0.20باملائة
 16العرب���ي نص���رة  6426صوت���ا 0.20باملائة
 17حمودة بن س�ل�امة  5737صوتا 0.18باملائة
 18محم���د احلام���دي  5593صوت���ا 0.17باملائة
 19مح���رز بوصي���ان  5377صوت���ا 0.16باملائة
 20س���الم الش���ايبي  5245صوت���ا 0.16باملائة
 21س���مير العبدل���ي  5054صوت���ا 0.15باملائة
 22عل���ي الش���ورابي  4699صوت���ا 0.14باملائة
 23مخت���ار املاج���ري  4286صوت���ا 0.13باملائة
 24عب���د ال���رؤوف العي���ادي  3551صوتا 0.11باملائة
 25ياس�ي�ن الش���نوفي  3118صوتا 0.10باملائة
 26عب���د الرحي���م ال���زواري  2701صوت���ا 0.08باملائة
 27ن���ور الدين حش���اد  2181صوتا 0.07باملائة

مجم���وع األص���وات  3 :مليون و 267ألف
و 569صوتا
هذا وقد أش���ادت بعثتا االحتاد األوروبي
وجامع���ة ال���دول العربي���ة ،الي���وم الثالث���اء،
بأج���واء االنتخاب���ات الرئاس���ية التونس���ية
وأداء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
ول���م تس���فر االنتخابات الت���ي أجري���ت
األح���د املاض���ي ،ع���ن ف���وز مرش���ح باألغلبي���ة
البس���يطة ( ،)50%+1إذ حص���د زعي���م
ح���زب نداء تونس (علمان���ي) ،الباج���ي قائ���د
السبس���ي 39.4% ،م���ن األص���وات ،وحص���د
املرشح املس���تقل ،املنصف املرزوقي ،33.4%
وتأه�ل�ا مع���ا لل���دور الثان���ي م���ن االنتخابات
الش���هر املقبل ،حس���ب الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات.
وقال���ت رئيس���ة بعث���ة االحت���اد
األوروبي ،نيت���س أوترب���روك ،اليوم الثالثاء،

إن «االنتخابات الرئاس���ية تعد أول انتخابات
رئاس���ية تعددي���ة وش���فافة ج���دد م���ن خاللها
الشعب التونسي متسكه بالقيم الدميقراطية
وذلك في مناخ هادئ ومحترم».
أوترب���روك قالت أيضا ف���ي مؤمتر صحفي
إن «الي���وم االنتخاب���ي (األحد) مت ف���ي أجواء
هادئ���ة ومنظمة» ،مضيفة أن «جتميع النتائج
ف���ي املكات���ب املركزي���ة مت بسالس���ة أكث���ر من
االنتخابات التش���ريعية وذلك بفضل التدابير
التي قامت بها هيئة االنتخابات في الغرض»،
دون أن توضح ماهية هذه التدابير.
وتابع���ت أن «الهيئ���ة العلي���ا املس���تقلة
لالنتخاب���ات أثبت���ت مج���ددا اس���تقالليتها
وحياديته���ا وكفاءته���ا وحس���ن تنظيمه���ا
والتزامها».
م���ن جهت���ه ،ق���ال رئي���س بعث���ة املراقب���ة
االنتخابي���ة للبرملان األوروب���ي ،مايكل كاهلر،

إن «اس���تكمال االنتخاب���ات (بإج���راء جول���ة
ثانية) س���يمثل خط���وة مهم���ة ج���دا لدخ���ول
مرحل���ة م���ن املؤسس���ات املس���تدامة وتوطيد
الدميقراطية في تونس».
كان���ت بعث���ة االحت���اد األوروبي اس���تهلت
عمله���ا في تونس ف���ي  17س���بتمبر /أيل���ول
املاض���ي ،مدعوم���ة بدبلوماس���يني م���ن الدول
األعض���اء باالحتاد األوروب���ي ،املعتمدين لدى
تونس ،ووفد متكون من  7أعضاء في البرملان
األوروب���ي ،وس���تظل في تونس حت���ى إع�ل�ان
الفائز باالنتخابات الرئاسية.
م���ن جهته���ا ،قال���ت بعث���ة مراقب���ي جامعة
ال���دول العربي���ة الي���وم ،إن «االنتخاب���ات
الرئاس���ية جرت وفق���ا ملا نص علي���ه القانون
االنتخاب���ي التونس���ي ،وأتاح���ت للناخ���ب
التونسي أداء واجبه االنتخابي بكل حرية».
وتابع���ت ف���ي تقري���ر حصل���ت «األناضول»
على نس���خة منه ،أن «املخالفات والتجاوزات
الت���ي حدث���ت خ�ل�ال مختلف مراح���ل العملية
االنتخابي���ة لن يكون له���ا تأثير جوهري على
نتائجه���ا النهائي���ة» ،معرب���ة ع���ن ارتياحه���ا
لـ»اإلع���داد والتنظيم اجلي���د» لعملية االقتراع
ولـ»أج���واء الهدوء والنظ���ام» التي جرت فيها
االنتخابات.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا املستقلة
لالنتخاب���ات اس���تفادت خ�ل�ال االنتخاب���ات
الرئاس���ية من املالحظ���ات واالنتق���ادات التي
وجه���ت إليه���ا ف���ي االنتخاب���ات التش���ريعية،
وجتنب���ت العدي���د م���ن األخط���اء الت���ي حدثت
خ�ل�ال تل���ك االنتخاب���ات» ،دون أن يذكر أمثلة
ألخطاءها في انتخابات البرملان التي أجريت
ف���ي  26أكتوب���ر /تش���رين ثان���ي املاض���ي،
وأس���فرت ع���ن ف���وز «ن���داء تون���س» بأكثري���ة
مقاع���د البرمل���ان ب���ـ 86مقعدا من أص���ل ،217
وحل���ت حركة النهضة اإلس�ل�امية ف���ي املركز
الثاني بـ 69مقعدا.

عجز املوازنة ينذر بإفالس احلكومة ويهدد بفشلها
تم��ر اليمن بـ»مأزق اقتصادي صعب حي��ث تواجه الخزينة العامة
عجزاً كبيراً في مواجهة نفقاتها وقدرتها على إمكانية صرف رواتب
الموظفين حت��ى نهاية العام الحالي نتيجة تده��ور الوضع األمني
وتقويض الوضع السياسي ،بعد اجتياح مليشيات الحوثي المسلحة
العاصم��ة صنعاء مطلع س��بتمبر الماضي ،وإحكام س��يطرتها على
أجهزة الدولة ورغباتها التوسعية في العديد من المحافظات.

فارس الشعري
تواجه حكومة «بحاح « ،التي ش���هد تش���كيلها مخاض ًا
عس���ير ًا ،صعوب���ات وعقبات وحتديات كبي���رة ،وباألخص
املش���اكل االقتصادية ،وتتهدد مس���تقبلها بالفش���ل في ظل
تردي األوضاع األمنية والسياسية.
وتتح���دث مص���ادر ع���ن تصاع���د أزم���ة الس���يولة الت���ي
يُعانيه���ا البن���ك املرك���زي اليمني ,م���ع التراجع الش���هري
املس���تمر الحتياط���ي اليم���ن م���ن العمل���ة الصعب���ة؛ حيث
تضط���ر احلكوم���ة ش���هري ًا إل���ى الس���حب م���ن االحتياطي
لتغطية العجز القائم لديها.
وكش���ف املصدر أن الب���اب األول ف���ي املوازنة ،اخلاص
مبرتب���ات موظف���ي الدولة ,تع���رض لعملية س���حب كاملة؛
بحي���ث ل���م يعد في ه���ذه الب���اب أي مبلغ لتغطي���ة مرتبات
موظفي شهر ديسمبر القادم .
وكان املبعوث اخل���اص لألمم املتحدة إلى اليمن جمال
بنعم���ر ف���ي تصري���ح س���ابق ل���ه ق���د ح���ذر م���ن أن الوضع
االقتص���ادي ف���ي الب�ل�اد صعب ج���د ًا ،ومن غي���ر املؤكد أن
تتمك���ن احلكومة من مواصلة الدف���ع للموظفني بعد نهاية
السنة .
وتش���ير التقاري���ر الرس���مية إل���ى اس���تمرار تراج���ع
اإلي���رادات دون أن يط���رأ علي���ه أي حتس���ن من���ذ ،2009
حي���ث أظهرت أح���دث األرقام انخفاض إي���رادات صادرات
النفط إلى مليار و 340مليون دوالر خالل األشهر التسعة
األول���ى م���ن الع���ام اجل���اري ،بانخف���اض بل���غ  660مليون
دوالر ع���ن الفت���رة املقابلة من عام  2013في ظل اس���تمرار
االعتداءات على أنابيب النفط وتراجع كمية االنتاج.
وع���زا تقري���ر للبن���ك املرك���زي اليمن���ي ذلك إل���ى تعطل
اإلنت���اج بفعل أعمال التخري���ب والتفجيرات التي تعر'ض
لها أنبوب التصدير الرئيس���ي ف���ي محافظتي حضرموت
ومارب.
كم���ا أدت أعمال التخريب إلى تناقص حصة احلكومة

م���ن الص���ادرات وإجمالي إنت���اج النفط إل���ى 5ر 12مليون
برمي���ل خالل الفت���رة من يناي���ر حتى س���بتمبر املاضيني،
بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ماليني برميل عن الفترة
املقابلة من العام املاضي  -بحسب تقرير املركزي.
كم���ا جن���م ع���ن االعم���ال التخريبي���ة وتراج���ع القدرات
االنتاجي���ة لع���دد م���ن االب���ار  ..انخف���اض ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻤﻟﺨﺼص���ة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﺤﻤﻟﻠﻲ إﻟﻰ 5ر 14ملي���ون برمي���ل
خ�ل�ال ذات الفت���رة  ،بتراج���ع بل���غ 5ر 2مالي�ي�ن برميل عن
الفترة املقابلة من عام 2013م.
وجل���أت احلكوم���ة ـ بحس���ب التقري���ر ـ ال���ى تغطي���ة عجز
االس���تهالك احملل���ي باس���تيراد كمي���ات كبيرة من املش���تقات
النفطي���ة ﻣﻦ ﺍﺨﻟﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ احتياجات الس���وق من الوقود
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ  630ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ الفت���رة م���ن (يناي���ر ـ
سبتمبر .) 2014
وف���ي اش���ارة واضح���ة للحكوم���ة وعجزه���ا ع���ن حماي���ة
أنابيب النفط من التفجيرات التي ينفذها مس���لحون ،واصل
احتياط���ي األص���ول األجنبي���ة لدى البن���ك املرك���زي تراجعه
ليصل إلى خمسة مليارات و 56مليون دوالر بنهاية سبتمبر
املاضي بتراجع بلغ  124مليون دوالر عن شهر اغسطس.
وأوض���ح البن���ك املركزي اليمن���ي في تقرير تلق���ت وكالة
األنب���اء اليمنية (س���بأ) نس���خة منه  ،أن البنك ق���ام بتغطية
قيمة استيراد املشتقات النفطية واملواد الغذائية االساسية
في سبتمبر بنحو  183مليون دوالر
التح���ركات األخيرة ملليش���يات احلوث���ي باجتاه محافظة
م���ارب (الغني���ة بالنف���ط والغاز) ف���ي ظل اس���تعدادات رجال
القبائ���ل لردعهمُ ،تنذر باندالع مواجهات مس���لحة ،س���تلقي
بظ�ل�ال قامت���ة عل���ى مس���تقبل انت���اج النف���ط والغ���از ال���ذي
ق���د يتوق���ف وبالتال���ي مزي���د ًا من األزم���ات للخزين���ة العامة
واالستهالك احمللي .
وي���رى العدي���د م���ن اخلب���راء أن احلكوم���ة اجلدي���دة ل���ن

تس���تطيع إجن���از الكثي���ر في ظ���ل ت���ردي األوض���اع األمنية
والسياس���ية الت���ي جتر الب�ل�اد إلى مصاف الدولة الفاش���لة
عاملي ًا.
وحتت���اج احلكومة ابتكار مداخي���ل جديدة لرفد اخلزينة
العام���ة الت���ي تعاني عج���ز ًا كبير ًا قد يرتف���ع ألكثر من 25%
م���ن إجمال���ي اإلي���رادات العامة في ظ���ل النزي���ف املتواصل
لإلي���رادات جراء اس���تمرار االعتداءات عل���ى أنابيب النفط
الرافد الرئيس للخزينة العامة بنسبة .70%
كم���ا ُتعان���ي املوازن���ة العام���ة للدول���ة م���ن جمل���ة م���ن
االخت�ل�االت التي تعيق إحراز تقدم اقتصادي؛ أبرزها :تركز
اإلنفاق على احلتميات والنفقات اجلارية مع توقف النشاط
االس���تثماري للحكومة على مدى س���نوات ،ما أدى إلى تزايد
معدالت البطالة وتباطأ النشاط االستثماري اخلاص.
م���ن جهت���ه قال رئيس مركز الش���فافية واألم���ل الدكتور
س���عيد عبد املؤم���ن أن عجز املوازنة العام���ة ومالمح عدم
ق���درة احلكومة من دفع الرواتب نهاية العام احلالي ناجت
عن اعتماد الدولة دوم ًا على النفط كمصدر اساس���ي لرفد
ومتويل اخلزينة العامة للدولة .

موضح��� ًا أن االعت���داءات املتك���ررة على أنابي���ب النفط
تش���كل عائق كبير بالنس���بة للحكومة على اعتبار أن أكثر
م���ن  67%م���ن اخلزين���ة العام���ة وارد من اي���رادات النفط
معتب���ر ًا تراج���ع كمي���ات الفاق���د ف���ي الص���ادرات بنحو ما
يعادل  660مليون دوالر كارثة حقيقية على الدولة .
وأوضح أن احلكومات املتعاقبة لم تس���تطيع حتى اآلن
من تطوير الضرائب وحتصيلها بشكل صحيح باعتبارها
م���ورد رئيس���ي ه���ام بالنس���بة للدول���ة مبين��� ًا أن عائ���دات
الضرائب ما تزال طفيفة وشحيحة .
مبين���ا الس���بب ال���ى وجود فس���اد كبير داخ���ل مصلحة
الضرائ���ب ووزارة املالي���ة االم���ر ال���ذي يحد م���ن حتصيل
الضرائ���ب بش���كل حقيق���ي بحي���ث تغط���ي ج���زء مه���م من
املوازنة العامة للدولة .
وأك���د الدكت���ور س���عيد عدم وج���ود رغب���ة حقيقية لدى
الدول���ة واألح���زاب واملليش���يات ف���ي بن���اء الدول���ة في ظل
الوضع االمني الهش وتقويض الوضع السياس���ي والذي
يؤثر بش���كل س���لبي على اداء احلكومة وال يساعدها على
استعادة الدولة املفقودة .

.

ال تسمحوا باستمرار
نزيف الدم اليمني..
يس� � ��فك الدم اليمني كل يوم ،املس� � ��لم يقتل
أخاه املس� � ��لم ،فال خوف من الله وال مباالة بعقابه
ف� � ��ي اآلخرة ،وال وازع م� � ��ن ضمير ،وال رادع من
س� � ��لطات تكتفي بالنصح والبكاء ،ف� �ل��ا ُيق َبـل من
الدولة التنص� � ��ل عن مس� � ��ؤوليتها ،ألن هذا ينذر
مبخاط� � ��ر كبي� � ��رة إذا ل� � ��م تت� � ��م محاصرتها فإن
مس� � ��تقب ًال حالك الظالم ينتظر اليمنيني ال س� � ��مح
الله!!
اجلمي� � ��ع معن� � ��ي بب� � ��ذل كل م� � ��ا يقدر عليه
من جهد حلقن الدماء وحفظ األموال واألعراض،
ويتعني عل� � ��ى األخ رئي� � ��س اجلمهورية واحلكومة
أن يعمل� � ��وا إلنهاء هذا املش� � ��هد املخيف ،ومينعوا
الفوض� � ��ى واالقتتال حتى ال تتح� � ��ول البالد إلى
ساحة للحرب األهلية.
لنتذك� � ��ر أن كل املناط� � ��ق التي حدثت فيها
احلروب ن� � ��زح الكثير م� � ��ن س� � ��كانها وأصبحوا
عبئ ًا يضاف إل� � ��ى البطالة املوجودة ،حت ّول أولئك
النازح� � ��ون من منتجني إلى مش� � ��ردين يحتاجون
املس� � ��اعدة ،ويبحثون عن االستقرار بعد أن كانوا
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ف� � ��ي أمان وس� �ل��ام ،عندما تغي� � ��ب الدولة حتضر
األهواء ،وتسود األحقاد والضغائن ،وتتم تصفية
احلسابات القدمية...
لق� � ��د رأينا حني اختف� � ��ىٰ القانون وح ّلت
الق� � ��وة ب� � ��د ًال عنه ،كيف توق� � ��ف البن� � ��اء والتنمية،
وتراجع� � ��ت احلري� � ��ات واحلقوق ،وب� � ��دأ اخلوف
يس� � ��يطر على رجال املال واألعمال ،واذا استمر
احلال على ما هو عليه فالقادم أسوأ.
الي� � ��وم نرى من يز ّي� � ��ن لدق طبول احلرب
في مأرب ،وحتت مبررات واهية ،وأس� � ��باب ميكن
معاجلته� � ��ا وتداركه� � ��ا ،فمأرب اخلي� � ��ر والعطاء،
السـد ،ومأرب النفط
احلضارة والتاريخ ،ومأرب ّ
والغاز والكهرب� � ��اء ...مأرب بحاج� � ��ة إلى التنمية
والعدال� � ��ة ،وال حتتاج إلى ني� � ��ران احلرب ،مأرب
ينقصه� � ��ا حضور الدولة التي تق� � ��وم بواجبها وال
تتهاون مع العابثني وه� � ��م قلة ومعروفون ،وميكن
جمع الوجهاء واألعيان وإشراكهم في املسؤولية،
وال داعي الس� � ��تعراض القوة من أي طرف ،ومن
يس� � ��عىٰ لتش� � ��جيع االقتت� � ��ال والفوضىٰ ،إمنا

ميارس عم ًال إجرامي ًا يجب أن ُيدان من اجلميع،
وتتعاظم اجلرمية إذا ساعد املسؤولون في إثارة
اخلالف� � ��ات بني اإلخ� � ��وة ،فذلك ال ي� � ��ؤدي إال إلى
اخلراب والدمار؛ تلك سنة ماضية ال تتخلف ،فال
نريد أن يتف ّرق الناس أيدي سبأ مرة أخرىٰ!!
إن الدمار الذي يحدث في سوريا والعراق
وال� � ��ذي تقوده جهات إقليمي� � ��ة ودولية ويصب في
مصلح� � ��ة الكيان الصهيوني ،يجب أن ال نس� � ��مح
بإعادة صناعت� � ��ه وإنتاجه في اليم� � ��ن ،فتداعياته
س� � ��تكون أنكىٰ وأش� � ��د ،ألنه س� � ��يترك اليمن -
املنهك من األس� � ��اس  -قاع � � � ًا صفصف ًا ال يصلح
للعيش ،وس� � ��يكون م� � ��ن الصعب إع� � ��ادة احلياة
وترميم البنيان ومداواة اجلراح التي س� � ��تخلفها
احلروب مهما توقعنا مساعدات اخلارج...
نهيب بكل وسائل اإلعالم أن تعمل إلطفاء
احلرائق ،وال تفرح بإشعال النيران ،تبشر باخلير
وال تبتهج للشر ،تداوي األوجاع وال تنكأ اجلراح،
تدعو إلى جمع الكلم� � ��ة ووحدة الصف ،وال تذ ّكر
بداحس والغبراء ،وثارات ُبعاث...

وقفة احتجاجية لنساء مأرب للتنديد بجرمية اختطاف طبيبة طاجيكية
نفذت نساء مدينة مأرب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرمية اختطاف
الطبيبة الطاجكستانية جولي ايفا رووف ،من وسط املدينة في  29اكتوبر
املاضي من قبل مسلحني مجهولني وإقتيادها الى جهة مجهولة.
ورفعت النساء خالل الوقفة االحتجاجية التي دعت اليها عدد من املنظمات
النسوية في احملافظة ،الالفتات املنددة واملستنكرة بهذه اجلرمية وباالنفالت
االمني الذي تشهده احملافظة .
ورددت احلشود النسائية املشاركة في الوقفة شعارات تستهجن هذه اجلرمية
التي اعتبرتها مسيئة لكل أبناء احملافظة كونها استهدفت طبيبة أجنبية
جاءت لتقدمي اخلدمات الطبية واإلنسانية لنساء وأطفال احملافظة ..معتبرة
أن اختطاف امرأة اجنبية وصمة عار في جبني من قام بها.واعتبرتها خروجا
سافرا على قيم ومبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف وتتنافى مع أخالقيات شعبنا
وكل العادات االجتماعية والقبلية التي تنبذ مثل هذه املمارسات املشينة .

هذا وقد سلمت املشاركات في الوقفة التي أقيمت أمام مبنى املجمع احلكومي
في مأرب ،رسالة إلى محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة ،تضمنت التنديد
بهذه اجلرمية ومطالبة قيادة السلطة احمللية واجلهات األمنية بسرعة
مضاعفة عمليات البحث والتحري لكشف عن اخلاطفني ومالحقتهم حتى يتم
ضبطهم وتأمني حترير الطبيبة املختطفة واعادتها ساملة.
كما طالبت بسرعة محاسبة االجهزة االمنية والنقاط العسكرية في احملافظة
لتقصيرها في اداء واجباتها وعدم مسارعتها بتعقب اخلاطفني فور تلقيها
بالغا بحادثة االختطاف وتفاصيل ورقم السيارة التي استخدمها اخلاطفون .
وقد أثنى محافظ مأرب على مواقف نساء وأبناء احملافظة الرافض جلرمية
االختطاف التي تعرضت لها طبيبة أجنبية  ..معتبرا هذه اجلرمية من اجلرائم
الالأخالقية املنافية للشرع والقانون واخالقيات وأعراف القبائل اليمنية .
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