
 محمد علي سعد

¿  ما الذي يريده ال�شعب من احلوار؟ ومن 
جلنة احلوار؟ هذا ال�شوؤال اليوم بالن�شبة لنا 

ك�شعب ووطن والهم لنا كحا�شر وم�شتقبل 

ويف اجتهادنا للبحث عن اإجابة �شافية كافية 

لل�شوؤال الذي طرحناه نقول: اإن الغر�ض من 

احلوار هو حماولة البحث عن حلول ناجعة 

التي  ومعاجلات �شافية ملجمل امل�شكالت 

تواجهنا يف جم��االت ال�شيا�شة، االقت�شاد، 

االمن، واالم��ان، وحماية الوحدة الوطنية 

لل�شعب اىل جانب ق�شايا اأخرى ذات �شلة.. 

وعلى هذا االأ�شا�ض مت ت�شكيل جلنة اإعداد 

احل��وار التي �ُشكلت من قائمة املائتني ثم 

اختزلت لقائمة الثالثني من املوؤمتر واأحزاب 

امل�شرتك واأ�شيف لها ممثلون عن موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين.. الخ.

وال��ي��وم و�شعبنا اليمني وم��ع��ه ال��دول 

ال�شقيقة وال�شديقة تتابع ج��والت جلنة 

احلوار املكلفة باإعداد ق�شايا احلوار الوطني 

املزمع عقده هذا ال�شهر، فهو ياأمل اأن يوفق 

امل�شوؤولون عن اإعداد اأجندة احلوار املنتظر 

يف االنتهاء من عملهم  والولوج اإىل مائدة حوار 

وطني �شامل ي�شع االأولويات الوطنية ل�شعبنا 

ونظامنا ودولتنا وم�شاحلنا العليا فوق وقبل 

اأي اعتبار.

ومن جانبنا ك�شعب فاإن اأق�شى ما نريده من 

احلوار هو اأن يف�شي لالتفاق على الق�شايا 

التالية:

اأواًل: اأن يوؤكد احلوار الوطني على وحدة 

الوطن ودميقراطيته وتطوير  اآليات العمل 

الوطني وال�شيا�شي والدميقراطي خدمة 

للم�شالح العليا للوطن ومواطنيه.

ث��ان��ي��اً: ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن ح��ل امل�شكلة 

االقت�شادية التي تواجه بالدنا يقت�شي حلحلة 

العديد من املواقف ال�شيا�شية واحلزبية التي 

توؤثر �شلباً على الداخل وتلقي بظاللها على 

اخلارج.. اإذ ال حل للم�شكلة االقت�شادية دون 

اأمن وا�شتقرار ي�شود علي البالد.

كيد على م�شروعية املطالبة  التاأ  : ثالثاً

���ش��الح��ات ال�شيا�شية واالقت�شادية  ب��االإ

باعتبارها �شرورية تخدم وح��دة البالد 

و�شوف تطور من اأدواتها ال�شيا�شية، ال اأن 

يكون الغر�ض من اال�شالحات حتقيق مكا�شب 

ل�شالح طرف و على ح�شاب الطرف االآخر.

رابعاً: التاأكيد على مكافحة الف�شاد بتغيري 

عدد من القوانني واإ�شالح قوانني �شرعنة 

بغري ق�شد من خالل اإعطائها م�شاحة اأكرب 

النت�شاره من نافذة جناح الفا�شدين باللعب 

على الثغرات التي حملتها بع�ض القوانني.

خام�شاً: التاأكيد على م�شاألة االمن واالمان 

واال�شتقرار الواجب اأن يعم كل اأنحاء البالد، 

وهي م�شوؤولية وطنية و�شيا�شية وحزبية 

جماعية ولي�شت فقط م�شوؤولية تقع على 

احلكومة وحدها، وان يقر املتحاورون ان 

جملة االختالالت االمنية قد اأثرت علينا كوطن 

و�شعب ونظام وم�شت حتى لقمة املواطن 

الب�شيط واقت�شاد البالد و�شمعتها وتنميتها 

ب�شورة عامة.

 �شاد�شاً: اأن يعزز احلوار الوطني م�شاألة 

التجربة الدميقراطية ب�شورة عامة والتي 

ت�شكل االنتخابات فيها حجر ال��زاوي��ة، مع 

قناعاتنا باأن التجربة الدميقراطية وبعد مرور 

ع�شرين عاماً على بدئها حتتاج اىل تطويرها 

من خالل تطوير اآلياتها وقوانينها.. الخ.

�شابعا: التاأكيد يف احلوار على اأهمية اتخاذ 

�شل�شلة من االج��راءات العاجلة والتي من 

�شاأنها و�شع حد لتزايد معاناة املواطن والتدين 

املتهاوي مل�شتوى دخله واأح��وال معي�شته، 

واالنتباه اىل ان اال�شتمرار يف تدين امل�شتوى 

املعي�شي حلياة النا�ض يف عموم الوطن قد 

يف�شي اىل توترات قد ال حتمد عقباها.

ثامناً: اأن يدخل املتحاورون قائمة احلوار 

وه��م يحملون قناعات را�شخة باأنهم كلهم 

م�شوؤولون اأم���ام ه��ذا ال�شعب وان جناح 

احلوار م�شوؤوليتهم  جميعاً وان اف�شاله هو 

ف�شل لهم جميعاً، لهذا ال عيب اأن يقدموا معاً 

التنازالت لبع�شهم البع�ض خدمة مل�شلحة 

الوطن ومواطنيه وان يدركوا ان ف�شل احلوار 

ب�شبب تعنت طرف �شد االآخر �شيوؤدي بالبالد 

اىل �شفري هاوية لن ينجو منها احد ال حاكم 

وال معار�شة.

نكتفي بهذا القدر مما يريده ال�شعب من 

احل��وار وجلنة احل��وار الأن القائمة اأط��ول 

واكرب من اإيجازها مبو�شوع.. ونختم بقول 

املوىل عز وجل: »اإن اهلل ال يغري ما بقوم حتى 

يغريوا ما باأنف�شهم« �شدق اهلل العظيم.۹

ما الذي يريده 
الشعب من 
لجنة الحوار؟
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مقاربات إن مشاعر اإلميان في وطن اإلميان واحلكمة تتعاظم 

بانتصارات احلياة احلرة الكرمية

مع »ياسني« يف حواره التلفزيوني!

وحديثه اليوم عما ي�شميه بالت�شوية التاريخية هو الذي ميكن و�شفه باأنه ياأتي 

من قبيل »الهبل ال�شيا�شي« الذي ما كنا نتمنى له الوقوع فيه اأو اأن ياأكل الثوم 

بفمه نيابة عن اأولئك الذين اجربوه على ترديد مثل هذه امل�شطلحات العتيقة 

التي عفا عليها الزمن وجتاوزها �شعبنا بانت�شاره لوحدته التي هي ثمرة ن�شاله 

وت�شحياته، ولهذا فاإن اأية حماولة لالرتداد عن الوحدة االندماجية التي حتققت يف 

ال�22 من مايو 1990م وحتت اأي م�شمى لي�ض اإال حماولة بائ�شة ومك�شوفة الإعادة 

متزيق الوطن ولو بعد حني وهي التي قربها �شعبنا وت�شدى لها الأنه يدرك تلك 

املرامي اخلبيثة وغري ال�شريفة التي تقف وراءها.

وكان على يا�شني اأن يكون ح�شيفاً ويوا�شل �شمته يف هذا املو�شوع ال اأن يفعل 

كما فعل �شنوه )با�شندوة( حيث �شكتا دهرًا ونطقا كفرا.

واإذا كانت ثمة ظروف و�شعوبات معروفة وجد فيها )يا�شني( نف�شه اأنه يواجهها 

داخل حزبه امللغوم بال�شراعات والتجاوزات منذ اأن جاء على راأ�ض قيادته مدعوماً 

من املوؤمتر ال�شعبي العام وعلى اأ�شا�ض اأنه عن�شر وحدوي وهي الظروف رمبا 

التي دفعته ليجاري تلك االأ�شوات الن�شاز داخل �شفوف حزبه احلاملة باإعادة 

عجلة التاريخ يف الوطن للوراء واالرتداد مرة اأخرى عن الوحدة بعد اأن ف�شلت 

حماولتها االأوىل يف �شيف عام 1994م بعد ما اأ�شعلته من فتنة احلرب وحماولة 

االنف�شال والتي ت�شببت يف تلك »النتائج الكارثية« التي يتحدث عنها اليوم 

يا�شني ومازال الوطن يجرت اآثارها حتى اليوم م�شتغلني تلك الروح املت�شاحمة 

التي تعامل بها الوطن وقيادته ممثلة يف فخامة الرئي�ض علي عبداهلل �شالح التي 

جتاوزت لتلك القيادات االنف�شالية يف احلزب اال�شرتاكي جرميتها و�شوءاتها بحق 

الوطن ووحدته رغم ما اأحلقته بالوطن من اأ�شرار وخ�شائر كبرية يف االأرواح 

واملمتلكات وما ارتكبته من انتهاك للد�شتور وخيانة وطنية عظمى.. وها هي اليوم 

نف�ض الوجوه القدمية اجلديدة ومن ذات ال�شنف ال�شيئ من الب�شاعة الكا�شدة 

حتاول مرة اأخرى العودة اإىل ارتكاب ذات الفعل ال�شنيع بحق الوطن ووحدته 

م�شتندة يف هذه املرة على الرتويج لثقافة الكراهية والبغ�شاء واالأحقاد بني 

اأبناء الوطن الواحد وعلى اأعمال العنف والفو�شى واجلرائم الب�شعة التي تقوم 

بارتكابها بحق املواطنني االأبرياء وعلى اأ�شا�ض الفرز املناطقي املقيت وتقوي�ض 

ال�شلم االجتماعي لظنها ال�شاذج باأن ذلك هو طريق الو�شول لتحقيق ماآربها لتنفيذ 

خمططها القدمي اجلديد يف اإعادة متزيق الوطن واإ�شعال احلروب وال�شراعات 

بداخله ولكنها �شتظل ظنوناً خائبة الأن �شعبنا يف �شماله وجنوبه و�شرقه وغربه 

على وعي واإدراك مبرامي هوؤالء الذين لن ينجحوا اأبدًا يف م�شاعيهم الأنهم واهمون 

ومتاآمرون ويعي�شون على هام�ض التاريخ و�شد اإرادة االإجماع الوطني..

وكم كنا نتمنى على االأخ يا�شني وهو يتحدث ب�شيق و�شجر عن اأولئك النفر من 

خ�شومه داخل احلزب وخارجه الذين قالوا باأن احلوار اجلاري اإمنا هو �شمايل  

�شمايل وو�شفه لهم باأنهم ماأزومون ومهزومون ويريدون اأن يفر�شوا اأنف�شهم 

كممثلني للجنوب اأو اأو�شياء عليه لكي تتحدث معهم ال�شلطة اأن يوجه ذات الرد 

لنف�شه ومن ي�شاطره الراأي يف حزبه .. فمن الذي اأعطاكم اأنتم اأي�شاً يف اال�شرتاكي 

احلق يف ادعاء الو�شاية على املحافظات اجلنوبية ال�شرقية فلي�ض من حق اأحد اأو 

اأية جهة كانت ادعاء الو�شاية على اأي جزء من الوطن �شماله اأو جنوبه �شرقه اأو 

غربه.. فالو�شاية هي ل�شناديق االقرتاع وما يعرب عنه ال�شعب خاللها من اإرادة 

حرة وحيث اأن �شعبنا قد اختار وعن قناعه النهج الدميقراطي التعددي الذي 

يفرز من يريدهم ال�شعب حكاماً له وممثلني عنه يف املوؤ�ش�شات الد�شتورية التي 

تاأتي بها �شناديق االقرتاع ولي�ض ال�شفقات والت�شويات التي تتم خارجها والتي 

ت�شتلب من ال�شعب اإرادته وهذا ما لن يكون .. وحيث ال يجوز الأحد اأن يفر�ض 

نف�شه بدياًل لتلك املوؤ�ش�شات الد�شتورية اأو جتاوزها الأنها ال�شمانة للدميقراطية 

ولال�شتقرار ال�شيا�شي ولل�شرعية الد�شتورية واأن اأي حوار اأياً كان اأطرافه اأو 

جدول اأعماله ال يجوز اأن يكون و�شيلة للنيل من تلك املوؤ�ش�شات الد�شتورية اأو 

اإفراغها من م�شمونها واإمنا يجب اأن يكون حمكوماً باإطارها واإال اأ�شبح حوارًا 

هداماً واأ�شبه بحوار الطر�شان ولن يقود الوطن اإال ملا قاده اإليه ذلك احلوار يف 

�شيف عامي 93-1994م والذي اأنتج ما ي�شمى بوثيقة احلرب واالنف�شال وكل 

ما ترتب عليها من نتائج كارثية..

ولهذا ف��اإن على احل��وار الوطني اجل��اري بني اأط��راف املنظومة ال�شيا�شية 

واالأطياف املدنية اأن يكون موؤطرًا بروؤية وطنية م�شوؤولة ملتزمة بالثوابت 

الوطنية وم�شتلهمة جتارب املا�شي ومدركة مزالق العودة بالوطن اإىل ذلك 

املربع اخلطري الذي وجد نف�شه فيه خالل تلك الفتنة امل�شوؤومة التي بذرت بذورها 

ال�شريرة يف تلك )الوثيقة( ال�شوداء التي ولدت ميتة وقادت الوطن اإىل ما قادت 

اإليه من حرب ودماء ودمار، كما اأن على اأطراف ذلك احلوار اأن يدركوا باأنه ومهما 

كانت الق�شايا املطروحة على طاولة احلوار اأو امل�شاركني فيه االإدراك باأن تعطيل 

م�شرية الدميقراطية من خالل حماولة التعطيل مرة اأخرى الإجراء االنتخابات 

النيابة القادمة يف موعدها املحدد لي�ض يف م�شلحة الوطن ولن ي�شتفيد منه �شوى 

اأولئك الذين يريدون الهروب من خو�ض هذا اال�شتحقاق الد�شتوري الدميقراطي 

الإدراكهم باأنه لي�ض لديهم ما يخ�شرونه يف رف�شهم االحتكام اإىل �شناديق االقرتاع 

ب�شبب �شاآلة وجودهم لدى القاعدة ال�شعبية املعزولني عنها ورف�ض جماهري 

ال�شعب لهم وعدم منحها لهم ثقتها الأنها على يقني من حقيقتهم وف�شلهم من مواقع 

اختبارها لهم يف املا�شي القريب والبعيد وعدم قدرتهم على تقدمي اأي �شيء مفيد 

لل�شعب والوطن ب�شبب عقم براجمهم ال�شيا�شية وممار�شتهم املكتظة باالأعمال 

ال�شيئة والطائ�شة واملزايدات وال�شعارات الفارغة التي ال تغني وال ت�شمن من 

جوع والتي مل تورث �شوى اجلروح واالآالم والتخلف واحلرمان..

وال اأدري من اأراد االأخ يا�شني اأن ي�شتغفل اأو يغالط باإنكاره العنف وارتكاب 

اجلرائم عما ي�شميه »باحلراك ال�شلمي« ودفاعه امل�شتميت عنه وهو اأول من يعلم 

حقائق ما يرتكب من جرائم ب�شعة من قبل عنا�شر حم�شوبة على ذلك امل�شمى 

»باحلراك« الذي يعلم القا�شي والداين باأن ال �شلة له بالعمل ال�شلمي اإزاء ما 

تقوم به قيادته وعنا�شره من ارتكاب اأعمال اإجرامية ويف و�شح النهار بدءًا من 

القتل للنف�ض املحرمة وقطع الطرقات واالعتداء على املواطنني االأبرياء و�شلبهم 

اأموالهم ونهب وتخريب املمتلكات العامة واخلا�شة وتفجري املراكز االأمنية 

واالإدارية واالعتداء على اجلنود واأفراد االأمن وهم يوؤدون واجبهم والتن�شيق 

وتنفيذ العمليات امل�شرتكة مع العنا�شر االإرهابية من تنظيم القاعدة واخرها 

ما حدث يف مديرية لودر ومدينة جعار وهو ما ك�شفته التحقيقات مع بع�ض من 

األقي القب�ض عليهم �شواء من عنا�شر تنظيم القاعدة اأو ما ي�شمى »باحلراك«، 

ثم ماذا �شيقول االأخ اأمني عام احلزب اال�شرتاكي عن تلك القيادات والعنا�شر 

اال�شرتاكية التي متار�ض مثل هذه اجلرائم النكراء اأو حتر�ض عليها اأمثال نا�شر 

اخلبجي و�شالل علي �شائع و�شالح ال�شنفرة وحممد �شالح طماح وطاهر طماح 

وعلي �شيف العبديل وغريهم وهم قيادات ميدانية فيما ي�شمى »باحلراك« ويف ذات 

الوقت هم قيادات يف احلزب اال�شرتاكي اليمني وهل باإمكانه التن�شل منهم وهو 

الذي مل يرتدد يف املفاخرة بوجود حزبه يف قلب احلراك فاأي تناق�ض هذا؟ اأو اأي 

�شحك على الذقون هذا الذي يتم واجلميع يعلم من هم هوؤالء؟ وماذا يرتكبون 

من العنف واجلرائم؟!

وال �شك اأنني اأ�شفق على االأخ يا�شني اإزاء احلرية التي وجد نف�شه فيها وهو يبدو 

م�شتتاً وم�شطرباً يف روؤاه وحتديد مواقفه وعدم قدرته على اإر�شاء اأي طرف .. فهو 

بدا م�شو�شاً يف حتديد موقفه هل يكون مع الوحدة اأم االنف�شال وحتت اأي الفتة.. 

وهل يركب موجة )احلراك( اأم يتن�شل من االأعمال االإجرامية واالإرهابية التي 

يرتكبها هذا احلراك و�شركاوؤه من عنا�شر تنظيم القاعدة التي قال عنها الدكتور 

عبدالكرمي االرياين يف حوار العربية معه  باأنها اإن مل يكن »احلراك« م�شاركاً لهم 

اأعمالهم واأهدافهم فاإن هذه العنا�شر االإرهابية وجدت يف املناخ امل�شطرب وحالة 

الفو�شى والعنف التي اأوجدها احلراك يف بع�ض املناطق يف املحافظات اجلنوبية 

االأر�شية املنا�شبة لتناميها وارتكاب اأعمالها االإرهابية يف تلك املناطق .. فاأين 

»ال�شلمية« مما ن�شاهده ون�شمعه من اأعمال اإحراق وروايات مقززة يندى لها 

اجلبني االإن�شاين وحيث و�شل االأمر اإىل تلك االنتهاكات الال اإن�شانية التي م�شت 

مواطنني اأبرياء وقام خاللها بع�ض عنا�شر احلراك بقطع اأع�شاء من اأج�شاد 

�شحاياهم اأو ا�شتهداف جنود وهم يوؤدون واجبهم يف احلفاظ على االأمن وقتلهم 

بطرق غادرة حتى وهم يوؤدون ال�شالة اأو يتناولون اإفطارهم بعد اأذان املغرب بعد 

يوم من ال�شيام خالل �شهر رم�شان املبارك .. فماذا ميكن اأن يقال عن هذه اجلرائم؟ 

واأين ال�شلم منها؟! ومن الذي يلجاأ لثقافة العنف التي نفاها عن هوؤالء املجرمني؟ 

وعن حزبه املكبل بهذه الثقافة التي لطاملا طبعت م�شرية حكمه على مدى 25 عاماً 

يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية قبل اأن ي�شرق فجر الوحدة الو�شاء ومل يتخل 

عنها البع�ض منهم حتى االآن والتي خلفت وراءها اآالف ال�شحايا واأنهار الدماء 

ولي�شت كارثة ال�13 من يناير عام 1986م ببعيدة عن االأذهان ليطبق االأخ يا�شني 

يف هذه احلالة املثل القائل »رمتني بدائها وان�شلت«.

واأخريًا نحن ال نتفق مع االأخ يا�شني يف ت�شاوؤمه باأن احلوار الوطني لن يف�شي 

اإىل حتقيق اأهدافه املن�شودة وحيث ال ينبغي اال�شتعجال فيه ويجب اإعطاوؤه 

امل�شاحة الوا�شعة والكافية من الوقت الذي يحتاجه دون اأن يكون ذلك �شبباً يف 

تعطيل اال�شتحقاق الد�شتوري الدميقراطي املتمثل يف االنتخابات النيابية القادمة 

واإجرائها يف موعدها املحدد يف ظل وجود كل ال�شمانات الكفيلة بنجاحها ونزاهتها 

وي�شتمر احلوار .. فاحلوار �شيظل هو الو�شيلة احل�شارية املثلى وباحلوار وحده 

ميكن معاجلة كافة ق�شايانا وم�شاكلنا مهما كانت التباينات واالجتهادات يف الروؤى 

وعلى اأ�شا�ض اأن يكون ذلك احلوار هو مل�شلحة الوطن اأواًل ولي�ض معادياً له باأي 

حال!۹

¿ تابعت باهتمام الحوار التلفزيوني الذي أجرته قناة »العربية« مع األخ ياسين سعيد نعمان أمين 
عام الحزب االشتراكي اليمني .. ومن الغريب أن األخ ياسين الذي كان كما غيره من قيادة االشتراكي 
من أولئك المتحمسين إلعادة تحقيق الوحدة االندماجية وعلى أساس رهانهم الخائب على تلك 
العناصر من مخلفات اإلمامة وكذلك االنقالبيين من الناصريين وغيرهم من تلك العناصر في شمال 
الوطن التي صورت لهم بأنه بتحقيق الوحدة ومجيئهم إلى صنعاء فإن الحزب االشتراكي سوف 
يستولي على كامل السلطة في الوطن وأن األرضية مهيئة له في الشمال لتحقيق هذه الغاية، ولكن 

هذا المشروع فشل وخسر الرهان!

حسن زيد.. 
حديث القبح واألحقاد!

¿  من تابع تلك املقابلة التي اأجرتها قناة »العربية« مع ممثل 
احلوثيني يف اأح��زاب اللقاء امل�شرتك ح�شن زيد املفرح ال�شك انه 

�شيكت�شف اإىل اأي مدى يحمل مثل هذا الرجل يف قلبه من االأحقاد ال�شوداء 

وال�شغائن ال�شخ�شية �شد الوطن وثورته ونظامه اجلمهوري 

وقياداته الوطنية.. واىل اأي مدى كان هذا »املفرح« كذوباً وخمادعاً 

دون حياء يف حماولته قلب احلقائق وت�شليل الراأي العام الذي تابع 

حديثه امل�شموم.. واىل اأي مدى كان »حوثياً« مد�شو�شاً كاحلرباء يف 

�شفوف قيادة احزاب اللقاء امل�شرتك وكان »اإمامياً« حاقدًا و«متطرفاً« 

و«عن�شرياً« مقيتاً و«متع�شباً« اأكرث من اأولئك »االأئمة« الكهنوتيني 

من نظام اآل بيت حميد الدين الذين ت�شلطوا على رقاب �شعبنا ردحاً 

من الزمن واقتلع جذورهم من االأر�ض اليمنية متحررًا من طغيانهم 

وا�شتبدادهم وممن �شواهم من بقاياهم الذين خلفوهم وراءهم من 

»النبتات ال�شيطانية« الغريبة التي زرعوها من تلك العنا�شر والتي 

ياأتي يف طليعتهم �شخ�ض ك�«زيد« وحفنة احلوثيني الذين ظل يدافع 

عنهم با�شتماتة ويربئ �شاحتهم بغباء مف�شوح من كل ما ارتكبوه من 

اأعمال اإجرامية بحق الوطن و�شواهدها قائمة وملمو�شة يف بع�ض 

مناطق حمافظة �شعدة ومديرية حرف �شفيان يف اإط��ار م�شاعيهم 

البائ�شة للعودة بالوطن اإىل تلك العهود الظالمية وحتت الفتة االدعاء 

املزعوم ب�«احلق االإلهي« الذي ما اأنزل اهلل به من �شلطان ومل يقره 

دين او منطق او يتما�شى مع هذا الع�شر او مع كل احلقوق االإن�شانية 

والدميقراطية التي كفلها الد�شتور واملواثيق الدولية. 

لقد جتلَّى كذب وخداع »زيد« يف كل كلمة اأو اإفراز �شيئ تقياأت به 

نف�شه القبيحة اململوءة باالأ�شقام ال�شيا�شية وباأوهام املا�شي البائد 

الذي مازال يحن اإليه مع اأمثاله من »املعتوهني« و«مر�شى النفو�ض« 

الذين جت��اوزه��م الزمن ولفظتهم اإرادة ال�شعب ومل يعد لديهم 

ماي�شوقونه �شوى ب�شاعة الكالم املمجوج والكا�شد الذي يحاولون 

الرتويج له يف زمن الدميقراطية والتعددية وحرية الراأي والتعبري 

التي اأتاحت لهم متنف�شات ال حدود لها لكي يفرزوا كل ما بدواخلهم من 

قبح وعفونة ولكي يهرطقوا مبا يجعلهم يف دائرة »اجلهل« و«الغباء« 

ويك�شف حقيقتهم ويعريهم اأمام الراأي العام جمردين حتى من اأوراق 

التوت التي ت�شرت عوراتهم و�شوءاتهم..

وال ندري ماذا اأراد هذا »العن�شري« اإي�شاله وهو يقدم اأولئك القتلة 

واملجرمني واخلارجني على الد�شتور من اأترابه »احلوثيني« وكاأنهم 

مالئكة نزلوا من ال�شماء ب�شفحات بي�شاء وقلوب بريئة ال تن�شد 

غري ال�شالم والتفاخر باأعمال التخريب والقتل التي يرتكبونها جهارًا 

نهارًا واخلارجة على النظام والقانون وهم الذين قو�شوا باأفعالهم 

االإجرامية التي فاقت كل حد وعقولهم املتحجرة كل مقومات ال�شالم 

واأ�ش�شه واأف�شدوا مناخاته وبيئته بجرائمهم واأفكارهم الغريبة على 

جمتمعنا واملتخلفة لظالميتها امل�شدودة اإىل تلك االأزمنة الغابرة التي 

كابد �شعبنا يف ظلها القهر واجلهل والتخلف واحلرمان.. ثم من يريد 

ان يقنع هذا »احلوثي« االأجري الذي يعرف اجلميع حقيقته ونواياه 

ال�شيئة ال�شريرة بتلك االأقاويل الكذوبة التي اأراد من خاللها -بحمق- 

اال�شاءة يف كل اجتاه، وهو يعلم قبل غريه كيف اأنه يبيع وي�شرتي يف 

مواقفه لكل من يدفع له ليكون »بوقاً« ي�شتاأجره.. وكيف انه جعل من 

نف�شه رخي�شة عندما مل يتورع عن االعتداء واال�شتيالء غري امل�شروع 

حتى على ما حرم اهلل من اأموال الوقف وحقوق اليتامى ومل تنُج من 

مطامعه حتى ترب املقابر وو�شايا الواقفني وحقوق وممتلكات حتى 

االأقربني من اأهله واأقربائه.. ومن لي�ض الأهله واالأقربني خري فيه فكيف 

�شيكون لوطنه فيه خري.. فماذا ميكن اأن ننتظر من �شخ�ض كهذا ظل 

ميتطي لالأ�شف اليوم �شهوة »اأحزاب اللقاء امل�شرتك« بعد اأن ت�شلل 

كما اأمثاله بني املند�شني اإىل �شفوفها وليتحدث با�شمها ويجريرّ مواقفها 

لالنتقام ال�شخ�شي وللرتويج لذلك امل�شروع االإمامي الكهنوتي املتخلف 

والبائ�ض الذي ا�شتوطن ذاته املري�شة املتخمة باالأنا والقبح وتوهم 

اإمكانية متريره وحتت اأية الفتة »عن�شرية« ال تدلل �شوى على قبحه 

و�شوء مقا�شده، م�شتغاًل نعمة احلرية والدميقراطية التي ينعم 

بها اجلميع يف وطننا اليمني يف ظل راية ثورته ونظامه اجلمهوري 

ووحدته الوطنية .. 

ولكن هيهات اأن ينجح هو ومن على �شاكلته!۹

نقاًل عن موقع »ردفان بر�س«

املتمردون وجنون العظمة
¿ حني يطلق االن�شان لنف�شه العنان لتتحكم 

يف اأمره وحتدد م�شريه وحني ي�شع احلبل 

على الغارب ويتجاهل نداءات عقله ي�شبح 

م�شريه وم�شتقبله م�شوؤوماً الأنها جتلب 

عليه الويالت، فطبيعتها بال�شوء اأمارة 

ن ك��م��ا ق���ال ت��ع��اىل:  اإ «

ال��ن��ف�����ض الأم����ارة 

بال�شوء« وهذا 

ه�������و ح�����ال 

ع�������ش���اب���ة 

ال����ت����م����رد 

واالإج���رام 

احل��وث��ي��ة 

ال�������ت�������ي 

مت��������ردت 

ع���ل���ى ك��ل 

ال���ق���وان���ني 

واالن���ظ���م���ة 

ال����ت����ي حت��ك��م 

ت�شرفات االن�شان 

وتر�شد �شلوكه مبا 

يف ذل��ك ال��ق��راآن الكرمي 

وال�شنة النبوية واالأع��راف 

والقوانني القبلية والد�شتور والقانون، 

فاأوغلت يف ممار�شة اجلرائم واالآثام حتى باتت 

تتفاخر بذلك بل تعده نوعاً من العظمة التي ال 

تعدو عن كونها وهمية اأ�شابها م�شها يف ظل 

غياب ال��رادع وال��وازع الداخلي.. وهنا نقول 

لتلك الع�شابة: اإن كل ما تبيتونه يف نفو�شكم 

وماتخفونه من احلقد الدفني على هذا الوطن 

واأهله قد اأ�شبح وا�شحاً ومفهوماً للجميع، 

وكل ما ت�شعون اىل حتقيقه وحتاولون جاهدين 

احل�شول عليه من ال�شلطة واملن�شب وتنفيذ 

اأجندة خارجية حتت مظلة حماربة 

امريكا وا�شرائيل حم��ال عليكم 

ب��ع��د يف نيله م��ن ال�شم�ض،  واأ

فمحال اأن ي�شبح �شفاك الدم 

وجمرم احلرب وموقظ الفنت، 

وموؤجج ال�شراعات وبوؤرة 

العمالة، قائدًا الأمة اأو ل�شعب 

يف يوم من االيام وان حدث 

بع�ض من ذل��ك فلن يكون 

اال على حفنة من اأمثاله من 

الظالم  املجرمني خفافي�ض 

ي�شتطيعون  ال  ل���ذي���ن  ا

ال�شوء وال  العي�ض يف 

جمابهة النور.. فل�شتم 

�شوى جمموعة من 

املجرمني من قطاع 

ال��ط��رق و�شعاف 

ال����ن����ف����و�����ض م��ن 

املنبوذين يف 

جمتمعاتكم 

وال�����ذي�����ن 

بكم  ى  د و اأ

ط��م��وح��ك��م ال���ف���ارغ اىل 

الهاوية و�شاقكم الكرب والغرور اىل الولوغ 

يف دماء االأبرياء فتمر�شتم ذلك وتعودمت عليه 

حتى ماتت �شمائركم فاأ�شابكم جنون العظمة 

وماعاد يوؤثر فيكم �شيء حتى اآي��ات القراآن 

الكرمي بزواجرها ونواهيها التي متردمت عليها 

حتى �شارت ممار�شة كل اجلرائم واق��رتاف 

كل االآث��ام والكبائر �شيئاً  عادياً ال يتاأنب لها 

�شي�شكم  حا اأ فتبلدت  �شمائركم  م��ن  �شمري 

وم�شاعركم فكانت حياتكم حياة بهيمية »اإن هم 

اإال كاالأنعام بل هم اأ�شل �شبياًل«.. كفى غرورًا 

ومتادياً يف االإثم واجلرمية وليكن يف ح�شابكم 

اأن ما و�شلتم اإليه مل يكن اإال ب�شبب تفرق اأبناء 

�شعدة فلتعرفوا حجمكم وقدر نفو�شكم، ورحم 

اهلل امرءًا عرف قدر نف�شه، واإن اأبناء �شعدة 

اليوم قد اأدركوا كل ذلك و�شيقفون لكم باملر�شاد، 

حينها لن حتت�شنكم االر�ض اأو تظللكم ال�شماء 

ولن مينعكم جبل اأو حتملكم قدم، واعلموا اأن 

الدماء التي عبثتم بها لن ت�شيع فقد خرج من بني 

�شفوف اأبناء �شعدة اأنبلهم واأكرمهم واأوفاهم 

هم رجال باعوا اأنف�شهم هلل فكانوا �شيوفاً  واأبررّ

باترة تقطع روؤو���ض املجرمني، وجعلوا من 

�شواعدهم بنادق بعيدة املدى تالحق اخلونة 

واملف�شدين، ومن ذرات دمائهم طلقات متفجرة.. 

اأحرار يرددون ما قاله اأبو االأحرار..

ون����اأب����ى احل���ي���اة اإذا ُدن�����ش��ت

 ب��ع�����ش��ف ال���ط���غ���اة واإره���اب���ه���ا

ون��ح��ت��ق��ر احل�����ادث�����ات ال��ك��ب��ار

ت��ع��اب��ه��ا اإذا اع���رت����ش���ت���ن���ا ب��اأ

����ش���ت���ع���ل���م اأم�����ت�����ن�����ا اأن�����ن�����ا

رك��ب��ن��ا اخل���ط���وب ح���ن���ان���اً بها

رجال هانت عندهم الدنيا وت�شلمت يف نفو�شهم 

املعايل فجعلوا من اأنني االأرامل وااليتام حلناً 

يعزف اأن�شودة املجد وموال احلرية على اإيقاع 

البنادق ودوي القنابل فابت�شمت لهم الدنيا 

و�شتعانقهم رمال البالد وحتت�شنهم االر�ض 

وت�شتب�شر بقدومهم اجلبال وتغني لهم ع�شافري 

احلرية تبارك م�شعاهم، ومتطر �شحب الكرامة 

ل��رتوي �شمائرهم املخل�شة فتنبت م�شاعر 

فيا�شة واأحا�شي�ض �شادقة ترتجمها اأفعالهم 

البطولية فتكون ثمارها عزة و�شموخاً.۹

حسني الكازمي 

مصطفى خليل

محمد املنبهي
 سيف الوشلي 

يف رحيل األخفش
¿  �شوت الفن وحلنه اخلالد فنان القلوب 
الوطنية على ن��ط��اق اجل��ب��ال واله�شاب 

واالودية اليمنية املغفور له -باإذن اهلل- حممد 

قا�شم االخف�ض الذي عرفته منذ بدايات �شبابي 

مطلع ال�شبعينيات ..

ففي ال���22 من �شهر رم�شان املبارك رحل 

عنا فقيد الرتاث اال�شيل لالأغنية اليمنية بعد 

اأن جاوز  64 عاماً عمل الفقيد على االأحلان 

واالأغاين واالأنا�شيد الوطنية التي تغنى بها 

وغناها معه رجال الثورة اليمنية املجيدة.. 

وكوين من جيل  الثورة فقد تغنيت وغنيت 

معه يف خميمات ومراكز ومع�شكرات �شباب 

الك�شافة منذ عام 1974م وحتى عام 1981م 

كنا �شباب الك�شافة وجواالتها نردد دائماً يف 

مع�شكراتنا وخميماتنا وموؤمتراتنا داخل 

الوطن وخارجه ان�شودته امل�شهورة »اأال 

جينا نحييكم ون�شمر معاكم اأ�شعد اهلل م�شاكم 

يا جماعة«.

وعندما ك��ان يتغنى باالأن�شودة يف تلك الليايل وال�شمرات 

واملنا�شبات الك�شفية وال�شبابية الوطنية والعربية كان يلب�ض 

�شعار الك�شافة على رقبته بعلم اجلمهورية باألوانه الزاهية 

االحمر واالبي�ض واال�شود، ويحيينا ونحييه 

بتحية ال�شالم الك�شفي العربي والعاملي باليد 

اليمنى املرفوعة بثالث اأ�شابع ب�شعار اهلل .. 

الوطن.. الواجب، ويف عام 1982م غادرت 

الوطن للدرا�شة اجلامعية مب�شر العربية 

اىل عام  ال�شنون  بيننا  فباعدت  ال�شقيقة 

1989م حينها عدت اىل �شنعاء وطلبت من 

ال�شديق عبدالرحمن املقد�شي ا�شطحابي اىل 

منزله العامر بالرو�شة ومن يومها حر�شت 

على املقيل معه بني احلني واالآخر وتوثقت 

عالقتي به عن قرب.. فمنزله بالرو�شة كان 

يعترب منتدى لالأحبة مم��ن يع�شقون فنه 

ومقامات �شوته وملتقى اأ�شدقاء الفن اليمني 

وتراثه املو�شيقي باأ�شالته ومعا�شرته وكانت 

ينابيع قدراته الغنائية واالبداعية التي �شكلها 

اأحلاناً لكل فئات وقطاعات املجتمع اليمني.. 

اال و�شبابا ومعلمني وع�شكريني  مزارعني وعمرّ

ثوارا ومنا�شلني، وكذلك للطبيعة ومكوناتها من 

�شماء واأر�ض وجنوم وطق�ض ومناخات - اأمطار 

وغيول وكذلك للنبات وال�شجر والزرع والفاكهة وللغرائز الب�شرية 

ودوافعها املختلفة كاجلوع والعط�ض واحلب وال�شهر والفراق 

والو�شال وال�شفر واالنتقال والتكيف والتغيري والعافية واملر�ض، 

كل تلك الينابيع كانت ثقافة تراكمية ورثها من والده فنان اليمن 

الكبري قا�شم االأخف�ض اأحد عباقرة الفن اليمني ورمز ا�شالته، فكان 

حممد قا�شم االخف�ض بزمن الثورة واجلمهورية مبدعاً بكل اأعماله 

الفنية الرائعة وقد اأ�ش�ض مدر�شة فنية خا�شة به ال متل من �شماعها 

حتى ولو تكررت مرات ومرات.

واتذكر مبنت�شف الت�شعينيات باأين ا�شطحبته اىل منزل اال�شتاذ 

القدير عبدالعزيز عبدالغني حل�شور زفاف اأحد اأبنائه املحبوبني 

لقلوب النا�ض بالدائرة احلادية ع�شرة ويومها غنى فقيدنا اأعذب 

االأحلان الفرائحية والرتاثية الراقية اىل جانب من ح�شر املنا�شبة 

من الفنانني اأمثال الفنان  ايوب طار�ض والفنان فوؤاد الكب�شي 

وغريهم كرث..  واعتقد باأن تلك املنا�شبة العزيزة موثقة بال�شوت 

وال�شورة لدى ا�شتاذنا القدير عبدالعزيز عبدالغني الذي كان 

واليزال و�شيظل على الدوام بطبعه االن�شاين  الرفيع يقدر اأهل 

الفن والفنانني..

نعم رحل عنا الفنان حممد قا�شم االخف�ض ولكن اأحلانه واأغانيه 

�شتظل خالدة يف وجدان وقلوب حمبيه وهنا ادعو قناة اليمن 

الف�شائية وغريها من القنوت اأن تذكر مبا قدمه فقيدنا للمكتبة 

االذاعية والتلفزيونية من ثروة ثقافية وغنائية وتقدم مناذج 

من تلك االبداعات يف اأربعينية فقيد القلوب الوطنية تغمده اهلل 

بوا�شع رحمته.۹

الفقيد/ حممد قا�شم االأخف�ض


