13

االثنين 2011 / 1 / 17 :م
الموافق  / 12:صفر 1432 /هـ
العدد)1538( :

عبثية المشترك
تعود تكتل المشترك على افتعال
األزم��ات بين الفينة واألخ��رى ..إذ لم
يرق له أن يعيش الوطن في طمأنينة
إّ
ال وحث الخطى نحو تشكيالت ما جادت بها
السياسة وعقول
«ج���ه���اب���ذت���ه»
ا لمعتقين من
م��ص��ط��ل��ح��ات
وأف��������ع��������ال
ف����وض����وي����ة..
م���س���ت���ه���دف���اً
ب��ذل��ك تضليل
ال��ش��ارع والنيل
م���ن م��ن��ج��زات
ومكاسب الشعب
باستغالل المناخ
ال��دي��م��ق��راط��ي
بليغ الحطابي وت��وج��ي��ه��ه نحو
ت��أزي��م األوض���اع
عبر تأجيج النزعة
االنتقامية العدائية لهذا الوطن التي تعكس
ميل هذه األح��زاب إلى ما يؤزم أجواء التآلف
والتوافق واالتفاق وفي عداء واضح بينه وبين
الموضوعية في التناول والتعاطي المسؤول مع
الواقع السياسي واالقتصادي الراهن واخراج
البالد من مآزق مفتعلة..
> تقف أمامنا جملة من الحقائق التي تكشف
اصرار المشترك على توسيع فساده السياسي
عبر مختلف األساليب وبطرق مفضوحة صارت
معروفة للمتابعين والمهتمين والمراقبين
ومحاولة لتعكير صفو الحياة العامة ..أبرزها
أن هذه األحزاب ال تمتلك رؤية وال توجهًا وال
تدافع عن قضايا الوطن واإلنسان بقدر ما
تحاول النيل من أمنه واستقراره ،وتحاول بكل
الوسائل مصادرة حقوقه واالجهاز على مكاسبه
الديمقراطية..
فلم تقترب هذه األحزاب من المواطن ولم
ترتبط بهموم الشعب ومشاكله وتحدياته
الراهنة ،إذ نجدها بين الحين واآلخر تبتعد
أكثر للذهاب بالمواطن بعيداً عن همه اليومي
واستقراره المعيشي وتستغل ذلك بهدف
تحقيق مكاسب سياسية وشخصية ضيقة..
وما المحاوالت المستميتة الختالق األزمات
واألعذار إلعاقة االستحقاق االنتخابي المقبل
طوال فترة الحوار األطول إ ّ
ال تأكيد على ذلك
النهج والرؤية.
> إذاً يفترض على هذه األحزاب وقيادتها
بشكل خاص ،النظر في سلوكها وممارساتها
السياسية على نحو نقدي لمعالجة اخطائها
الفادحة بحق الوطن والمواطن بد ً
ال من السعي
إلدخال الوطن والمواطن في أزمات متوالية
ومعاناة مستمرة!!

بين
المعقول
ورعب
المجهول
أحمد مهدي سالم
تشويش لوعي المواطن ..اتهامات متبادلة،
وتراشق كالمي بلغة التهديد ،وخلط لألوراق
واألفكار ،وعجنها في محاليل األكاذيب وظهور خلطة
عجيبة ال يميزُ البعض منها شيئًا وال على أي شاطئ
يرسو!
َك ُثرَ ال ّلجاج ،وتفاقمت الخصومة وبرز الفجور في الخطاب
المهدد بالويل والثبور.
س ّلت أجهزة الدعاية أسيافها من أغمادها وحرّضت
المطابخ على غزو وملء عقول المواطنين وفق قناعاتها
وسياساتها ومرجعياتها.
ازدادت خطابات التحريض وفتاوى التكفير وحمالت
التشهير وارتكاب جرائم وحشية وسفك دماء أبرياء من
الجنود والمواطنين وسرقة وخطف السيارات ،والسطو
على المرافق والمستودعات ونهب معظمها وخصوصًا
في بعض مناطق بعض المحافظات الجنوبية والتي
ضعفت فيها هيبة الدولة وغاب القانون ،وساد أو تسيّد
في الشوارع خطاب واحد تأزيمي ..تعددت رسائله التي
وصلت الى جهاتها.
ومع استفتاء جنوب السودان اشرأبت األعناق وراحت
بعض العقول في أحالم يقظة مع وجود فارق كبير،
وبون شائع بين البلدين ،واالسقاط وارد ،والفكر شارد في
ظل االبتعاد عن توجيهات القائد ،واستحالة عودة النظام
البائد ،وارتضاء القتل بدم بارد؛ لكن البطون الجائعة من
السهل قيادتها الى أي شيء؛ فإذا غنّيت للجائع استمع
لك ببطنه -كما تقول إحدى الحكم اإلنسانية -فما بالك
والذهن مشوش ،والجيوب فارغة والنفوس منكسرة..
والغضب الحاضر من بعض التصرفات المسؤولة؟! مع
وجود تباين بين إيجابية ومنطقية خطابات القيادة،
وسلبية وسائل التوعية الوطنية ،وخلو الساحات من
العمل الموازي ولو بالتساوي.
ترقب خائف من المجهول مع اشتداد حُمّى التهديدات،
وصعوبة الحصول على لقمة العيش الكريم كنتيجة
لتراكم األزم��ات ،وتداخل الوضع المحلي بالمخالب
االقليمية ،وتعقيدات المطامع الغربية التي يروجون لها،
ويبشرون بخير قادم يزيل الوضع القائم الذي الشر حوله
حائم كما يتمنون وإن أخفوا األماني الزائفة والرغبات
الشيطانية تحت ستار عبارات معسولة ،وتبريرات ساذجة
تضعهم على أقل شيء في خانات الالتوازن ،واالبتعاد
عن ثبات الموقف ،ووحدة الرؤية أو هجر نقاط الحياد.
الوطنية مغروسة في النفوس ومعجونة بخاليا الدماء،
غير أن متواليات األالعيب السياسية وغياب التوعية
الصحيحة واالعتماد على آليات تثقيف قديمة وازدواجية
قيادات ..فكيف يمكن تغيير مثل تلك الصور السلبية
التي رسخها في الوعي ،الفساد ،وإهمال الكفاءات،
والممارسات المخلة والثقة المبالغ بها بالمنتفعين من
المؤتمر الشعبي العام.

قبل الختام

 سلطان البركاني المؤتمري المصادم والمقارع أفحمهمبقوله :شارع المؤتمر أكبر من شارعكم ،وللنيام نقول:
صح النوم.
 يحلو لقيادات ّومنظري المشترك تكرار مفردات وعبارات
كاذبة على شاكلة «االنقالب على الدستور» ،ويا «خبرة
المشترك» ..الذي يهرب من االنتخابات هو المنقلب على
الدستور ،وطبعاً هذا تعرفه جدّتي.
الى د .عيدروس النقيب
 في األنظمة الديمقراطية ليست هناك ديمقراطيةتوافقية ،هناك أكثرية وأقلية ،والثانية تخضع لألولى
مش تتمرد علشان تلقى تياراً «يطبل ويفقع لها مشن..
من أجل يقضي شان» على قول حسين المحضار.
< قالوا :الحب أعمى ،وأيضاً الحقد أعمى ،بل أشد عمى..
واهلل يعين من يتعامل مع عميان البصر والبصيرة.
آخر الكالم
تَرفَّقْ أيُّها الجاني عليهم
فإن الرفق بالجاني عتابُ

رأي
المتغيرات الدولية االقتصادية والسياسية
وال��ث��ق��اف��ي��ة واالع�لام��ي��ة ،تتغير معها
استراتيجية العالقات بين الدول من حين
آلخر ..وبالتالي محددات التعامل حاضراً ومستقب ً
ال،
في ضوء المصالح المشتركة كمتغير وليس ثابتًا،
على المستويين الثنائي والمتعدد ،ودون االنشداد
للماضي واستدعاء سلبياته أو إيجابياته ..كما أن
للمواقف السياسية تأثير اً مهمًا إلع��ادة صياغة
العالقات.
في ضوء ذلك نجد العالقات العربية التركية ،
أفضل مما كانت عليه في السابق ،من الناحيتين
التاريخية والسياسية ،منذ دولة الخالفة اإلسالمية
في اسطنبول ..اللهم بضع سنوات كانت شبه
مزدهرة.
ومع خصوصية العالقات اليمنية  -التركية ،في
العديد من الجوانب ومنها الروابط االجتماعية

اليمن..
تركيا
محمد شنيف

والتاريخية القديمة الجديدة ،والعالقات االقتصادية
في مجاالت التبادل التجاري ،والبناء والتشييد،
والسياحة والصناعة والرؤى السياسية المتجانسة
بعد انتهاج تركيا سياسة خارجية متوازية ومقاربة
للسياسة العربية ،وبخاصة ما يتعلق بالقضية

الفلسطينية التي كان لتركيا مواقف إيجابية وواضحة
ضد العنجهية الصهيونية ..مع ذلك فإن العالقات بين
بالدنا وتركيا يجب أن تؤطر ضمن استراتيجية تعاون
وتنسيق لما فيه صالح البلدين ومصالح الشعبين
على المستويين الداخلي والخارجي ،ووفق خطوات
مدروسة وواقعية وشفافة ..لتجذير وتعزيز عالقات
االخوة واستشراف العديد من الخطوات المستقبلية
الملبية لطموحات وآم��ال البلدين ..في التعليم
والتقدم التقني ،وتبادل الخبرات ..وفتح االسواق
ومجال االستثمار ،واالستفادة من تجربة النهضة
التركية كدولة لها أهميتها الجغرافية واالقتصادية..
إليجاد شراكة فاعلة وحقيقية بين اليمن وتركيا..
وهذا ال يتأتى إال بالتنفيذ المزمَّن لالتفاقيات التي
تم التوقيع عليها في مختلف المجاالت ،ألن عالقة
بالدنا بتركيا استراتيجية ..واالستفادة من النهضة
التركية في الجانبين االقتصادي والتنموي أمر مهم
بالنسبة لنا حاضراً ومستقب ً
ال.

أحزاب مدفوعة األجر!!

في الوقت الذي يستعد فيه مؤتمرنا
الشعبي ال��ع��ام لتهيئة المناخات
الديمقراطية السليمة واآلمنة إلجراء االنتخابات
البرلمانية الرابعة في موعدها المحدد في
السابع والعشرين من ابريل القادم كاستحقاق
دستوري ووطني ألبناء شعبنا ..نقول في هذا
الوقت وفي موقف مستهجن جاء رد أحزاب اللقاء
المشترك وحلفائه في «اللجنة التحضيرية
للحوار الوطني» برفض ه��ذه
االنتخابات ،إقبال علي عبداهلل
وهي دعوة قوبلت برفض الشارع الذي يدرك
أبعادها وأهدافها ودوافعها السياسية الهادفة
الرئاسية والمحلية أواخر عام 2006م كانت تجسيداً
الى تمزيق الوطن ..ما دفع ببعض قيادات المشترك
وفي المقدمة قيادات الحزب االشتراكي اليمني الى لرفض الشعب لهذا الحزب الذي أخَّر بحكمه الشمولي
الفوضى والعنف والخروج على القانون والدستور المحافظات الجنوبية والشرقية عن مجاراة العصر
والنظام ،معتقدة ان المحافظات الجنوبية مازالت وحرمانها من متطلبات الحياة الضرورية ،ناهيك
تحت قبضتها وبطشها كما كان الوضع قبل الوحدة عن ممارسة سياسة تكميم االفواه وتحريم الحزبية
المباركة ،والتي جاءت لتخلص أبناء شعبنا في هذه والتعددية وغيرها من الممارسات واالساليب
المحافظات من سيطرة وهيمنة الحزب الشمولي  -االستبدادية.
إن األح��داث االجرامية واالرهابية التي شهدتها
الحزب االشتراكي ..ولعل نتائج كافة االستحقاقات
الدستورية منذ الوحدة المباركة وحتى االنتخابات بعض مد ير يا ت بعض ا لمحا فظا ت ا لجنو بية

وتحديداً في أبين ولحج ،أكدت أن العناصر الخارجة
على القانون ،ما هي إال دمى تحركها خيوط خارجية
بواسطة بعض قيادات الحزب االشتراكي التي تحلم
بالعودة للحكم كما كانت قبل الوحدة ،ولكنها عودة
ليس عبر صناديق االقتراع وإرادة الشعب بل عبر
العنف بكل مشتقاته وفقاً لما رُسم ويُرسم لهم من
قيادات انفصالية هاربة ال همّ لها إال تمزيق الوطن
الموحد وإحراق منجزاته العمالقة التي تحققت في
سنوات الوحدة.
إن األعمال االرهابية واإلجرامية التي راح ضحيتها
عدد من أبناء القوات المسلحة واألم��ن ،كانت رد
أحزاب المشترك على إرادة الشعب وحقه في إجراء
االنتخابات في موعدها المحدد ،وتناست قيادات
ً
وخاصة قيادات االشتراكي -ان إرادة
تلك االحزاب-
الشعب هي االقوى واألقدر على مواجهة هذه االعمال
االرهابية والتخريبية التي كشفت هوية هذه األحزاب
التي تدعي أنها معارضة وهي في الحقيقة مدفوعة
األجر من الخارج لتدمير الوطن وإعادة شعبنا الى
عهود العبودية الحزبية التي كانت سائدة قبل
الوحدة..

نتائج عدم االعتراف بالفشل
يبدو أن القصور في التفكير
ق��د خيم على بعض القوى
السياسية ،األم��ر ال��ذي ح��دا بها الى
القول القاصر ال��ذي ينبئ عن حالة
من الضعف السياسي وليس المعرفي
على اعتبار أن تلك القوى السياسية
ال تريد االعتراف بضعفها ،وتلجأ الى
مخادعة الرأي العام دون أن تدرك بأنها
تأتي بعذر أقبح من ذنب ،ألن الحديث
المخادع والكاذب سرعان ما يزول أثره
بمجرد ظهور الحقيقة وتصبح تبعاته
وآثاره السلبية عبئًا على تلك القوى
التي تعمدت خداع الجماهير وإخفاء
الحقيقة أو محاولة طمس معالمها.
إن تجربة الحياة السياسية لألحزاب
والتنظيمات السياسية ف��ي ساحة
الفعل الوطني منذ بداية التسعينيات
من القرن الماضي وحتى اللحظة قد
شكلت مدرسة فكرية غنية بالتجارب
وثرية بالمعارف ،وك��ان ينبغي على
ال��ق��وى السياسية أن تستفيد من
مدرسة الحياة السياسية المعاصرة،
وال يجوز لسياسي محنك أن يتخذ خطاً
في حياته السياسية ما لم يكن قد بناه

على المعرفة التاريخية
مبرر من بعض القوى
والتجربة الحياتية والواقع
السياسية ليس بسبب
م��ش��روع ال��ت��ع��دي�لات
ال��م��ح��ي��ط وال��ت��ف��اع�لات
الدستورية ،ألنها تدرك
المختلفة ،ثم يبني نظرته
أن ال��م��ش��روع مطلب
للمستقبل ،ويجعل من
لألحزاب والتنظيمات
مصلحة البالد والعباد على
ا لسيا سية و منظما ت
رأس أولوياته ،ويتخلى
المجتمع المدني وكافة
عن القضايا الشخصية
جماهير الشعب ولكن
وأن يكون لديه االستعداد
بسبب ح��ال��ة الفشل
المطلق للتضحية من أجل
التي تعاني منها تلك
الوطن وأن يتصف بعمق
ال����والء هلل ث��م للوطن د /علي مطهر العثربي القوى وتسعى الى إيجاد
ذريعة تعلق عليها ذلك
والثورة والوحدة ،ويكون
تفكيره ع��ام � ًا وش��ام� ً
الفشل ،واتخذت تلك
لا
للر قعة ا لجغر ا فية لليمن ا لكبير  ،القوى السياسية من بعض المواد
ويخرج من دائرة القبيلة والعصبية ،بل ذريعة لمخادعة الشعب بها والتدليس
ان السياسي المقبول وطنياً ينبغي أن على ال��رأي العام لمحاولة ج��ره الى
ترتسم في فكره ومكونات عقله كل مسارات رسمتها تلك القوى وظنت
مكونات اليمن الجغرافية والبشرية دون انها ستفلح وهو جر الجماهير ضد
تمييز ،وأن يكون همه الوطن أو ً
التعديالت الدستورية ،وهكذا ترتكب
ال.
ً
خطأ جديداً في التعامل مع الجماهير
لقد سمعت وقرأت وشاهدت العديد
من التفاعالت السياسية مع مشروع وتسعى الى تجهيلها وإخفاء الحقيقة
التعديالت الدستورية وخرجت بنتيجة عنها ،إال أن تلك القوى الكيدية لم
مفادها :أن هناك حالة تذمر غير تدرك بأن هناك عقالء يدركون كيف

بدأ أوار حُمَّى االنتخابات يستعر ،وذلك
بعد أن تمت آخر خطوة والمتمثلة في
اختيار وتعيين اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء
من القضاة التي بدأت أعمالها في سباق مع الزمن،
وحينما جد الجد وجدنا ان الكل ب��دأ يعي أن
الخطوات ب��دأت ،وأم��ا قبل ذل��ك فال يكاد ذوو
المصلحة والمهتمون يلقون با ً
ال لكل ما يقال
ويجري وكانوا يعتبرون الحديث عن هذا الموضوع
غير ذي فائدة ،ألنه حديث آتٍ بغرض المزايدة
والمناكفة والكيد السياسي ليس إال..
غير أن ما لفت نظري خالل هذه الفترة هو
السكون الموجود لدى االخوة المستقلين الذين
لم نجد لهم أية فعالية أو نشاط يُذكر حيال ما
يجري حول موضوع االنتخابات رغم أهميتها
للبالد ولهم باعتبارهم مكوناً مهماً من مكونات

قطرة انتماء
أحمد محمد راجح

أيــــن
المستقلون؟

المجتمع اليمني السياسي ،ما عدا ما نُشر حول
اعتصام نواب المشترك ومعهم (المستقلون)
مما يوحي بأنهم بذلك إنما يخالفون تسميتهم
أو يخالفون الصفة التي تطلق عليهم على أقل

أحزاب تخشى االستقرار

من البدهي ج��د اً أن نجد
أحزابًا معارضة في أي بلد
تساند سياسات الحكومة وتكون لها
عوناً وسنداً في عملية التنمية وناصحاً
أمينًا إذا ما وجدت أي اعوجاج أو سير
خاطئ في السياسة المتعلقة بأمن
واستقرار وتنمية الوطن ..ومن البدهي
أيضاً أن نسمع أو نقرأ عن أحزاب تنحاز
لمصالح الشعب وتغلب مصلحة الوطن
على مصالحها ..لكن ليس من الطبيعي
أن نجد أحزابًا تعادي الوطن وتستغل
معاناة الشعب لتوظيفها في أجندة
خاصة بها ترمي من خاللها إلى تنفيذ
أهدافها.
ليس من الطبيعي وجود مثل هذه
األحزاب في جميع البلدان لكن لألسف

مثل هذه االحزاب نعاني منها ..وإذا ما
سأل القارئ نفسه عن هذه األحزاب
فحتمًا سيدرك أنها أح��زاب المشترك
والتي تعد خير شاهد على تفننها في
معاداة الوطن ،حيث أثبتت مواقفها من
القضايا الوطنية أنها تخشى االستقرار
لليمن ..تخشى أي تقدم في مسار
العملية الديمقراطية ..وتخشى كل
شيء يرتبط برخاء ورفاهية الشعب
اليمني..
ول��ي��س غريبًا علينا س��ل��وك هذه
األحزاب ،فمن يفتش في ماضيها يجد
أنها تعودت العيش والنمو في البيئات
المضطربة والقلقة ..ذلك هو المناخ
المالئم لها وبدونه ال يمكن لها أن
تستمر.

تعز بالد العز والمقدار واالقتصاد اليمني
وهي مدينة اليمن الحالمة ..فيها العديد
من المعالم االثرية والمساجد التاريخية
كمسجد جامع الجند ومسجد أهل الكهف بقرية
العقاب وجبل صبر الذي يالمس السحاب ويقع على
سفحه قمة العروس التي تحيط بها الجبال ،ويعد من
أكبر المناطق للجذب السياحي في بالدنا.
وتتميز تعز بأسواقها الشعبية وأضرحة بعض أهلها
المشاهير كالشزري وأبوابها كباب موسى وسوق
السمسرة وسوق الشنيني أو العصيفرة الشنيني..
وورد في سفر المؤرخين الكثير من معالم هذه

يحترمون الشعب ويحققون رغباته
ويعززون إرادته ،وهؤالء هم القادرون
على الفعل السليم الذين درسوا الواقع
واتخذوا قراراتهم بنا ًء على معلومة
علمية موضوعية تؤكد رغبة اإلرادة
الكلية للشعب وتسعى لتحقيقها على
أرض ال��واق��ع ،ونتيجة للتفكير غير
السليم لقوى الكيد السياسي وقعوا
في شرك أفعالهم غير السوية.
تصوروا عندما تقول تلك القوى
السياسية التي تعمدت الكيد السياسي
أن مشروع التعديالت الدستورية كذبة
رغم أنه معلن ومطروح أم��ام نواب
الشعب وموقع عليه ومع ذلك تصر على
أنه كذبة وال وجود له بكل تأكيد ردة
الفعل الجماهيرية أكثر وعيًا وإدراكًا
وأكثر نضجاً سياسياً من تصرفات هذه
القوى ،ولذلك قدمت الجماهير رسالة
بالغة التأثير أعلنت فيها مساندتها
للتعديالت الدستورية ألنها إرادتها
المطلقة المستمدة من اإلرادة اإللهية
ماض
التي ال غالب لها ،ولذلك فإن الكل ٍ
في اتجاه الخير والصواب الذي يجلب
المنافع للناس كافة بإذن اهلل.

تقدير في الوقت الذي كنت شخصيًا أعتقد أن
الكلمة الفصل التي ستعدل الميزان وسيكون لها
تأثيرها البالغ هي للمستقلين بغض النظر عن
اتفاقهم أو اختالفهم مع الحاكم أو المشترك في
هذا الموضوع أو ذاك ألنهم  -كما سبق القول  -جزء
مهم ومكون من مكونات المجتمع اليمني وباعتبار
ان الظروف اآلن مواتية وتخدمهم وترجح الكفة
لصالحهم ..فماذا هم فاعلون؟ ..أين سيضعون
انفسهم في خضم هذه المعركة االنتخابية ..هل
سيظلون بعيدين عنها ..وهل يقبلون ألنفسهم
أن يكونوا في ذيل القائمة ..أم أنهم سينتبهون
في الوقت المناسب ويشحذون هممهم للوصول
الى المكانة التي يستحقونها ويقومون بدورهم
الوطني المطلوب منهم ..ولعل ظروفاً حالت دون
قيامهم بما يتوجب عليهم القيام به خالل الفترة
الفائتة لغرض تهيئة أنفسهم ليوم االقتراع..

على الخروج من قمقمها
صحيح بالدنا تواجه
هبت أح��زاب المشترك
صعوبات مثلها مثل أي
بكل ا سا ليبها و حيلها
بلد في العالم ..بحيث
إلدخ��ال البالد في أزمة
ان��ه كلما خ��رج��ت من
جديدة..
واح��دة تبعتها أخ��رى..
وخ��اص��ة ال��ص��ع��وب��ات
وال غرابة في ذلك فهي
والتحديات ذات البعد
أح���زاب تشعر بالقلق
االقليمي والعالمي..
وال���خ���وف م��ن ال��ه��دوء
اللساني
منير
وإذا م���ا ن��ظ��رن��ا لها
واالس��ت��ق��رار وأن تسير
بمسئو لية نجد أ نها
ال��ب�لاد ف��ي طريق آمن
نتائجها
اليمن
وتتجاوز
يمكن أن تنتهي
يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق
السلبية.
لليمن ..هذه األحزاب ترفض الحرية
لألسف فإن قيادات أحزاب المعارضة والديمقراطية وال تؤمن بالمشاركة
ال تريد لهذه الصعوبات والتحديات الشعبية وال تستطيع أن تتحرك إال
واالشكاالت أن تنتهي ..وإذا ما وجدت في بؤر المؤامرات على الوطن.
أزمة يلوح حلها في األفق وأشرفت

كل اثنين

تعز بالد
العز

أحمد التميمي

المدينة ومنها قلعة القاهرة وجامع األشرفية ،وقباب
جامع المظفر التي يعود تاريخها الى عهد الدولة

الرسولية ،كما يوجد بتعز ضريح صاحب أشهر الطرق
الصوفية أحمد بن علوان إمام الصوفية وفيلسوفها
في العصر الرسولي والذي سلك طريق ابن الجوزية
حتى ُلقّب بجوزي اليمن ..وتعد قبة الضريح من اآلثار
االسالمية الرائعة والمتميزة في طرازها المعماري
والزخرفي.
تعز سالح العز والمجد اليماني لما لها من مكانة
تاريخية وانسانية منذ انطالقة الثورة ،ويكفي أن
لبوزة الشهيد االول للجبهة القومية كان ينطلق من
تعز الى ردفان ،وهذا يدل على حميمية العالقة بين
مناطق اليمن الواحد.

فيصل الصوفي

اإلرهابي
«الفيفي»
في مهمة!!

منذ أن رجع اإلرهابي السعودي جابر
الفيفي إلى بالده قبل أشهر قليلة كثرت
المقابالت الصحفية التي تجريها معه
صحف وقنوات الفضائية عن تجربته عندما كان
عضو اً في تنظيم القاعدة اليمني -السعودي
(تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) ..عاد من
اليمن إلى السعودية  ..يدين اإلرهاب وفي الوقت
نفسه يدافع عن إرهابيين بأعيانهم لمجرد
العصبية القبلية ..يكذب لتزوير حقائق صارت
معروفة لدى الرأي العام في اليمن والسعودية
وغيرهما ..ويدعي أن اإلرهابيين السعوديين
الموجودين في اليمن يرغبون بالعودة إلى
ب�لاده��م تائبين لكنهم ال يستطيعون ذلك
ألنهم صاروا أسرى لدى اإلرهابيين اليمنيين..
وأن هؤالء األخيرين يتعمدون ارسال مفجرين
سعوديين إل��ى ب�لاده��م إلث���ارة نقمة سلطة
المملكة على إرهابييها في اليمن ،وبالتالي هذا
يثير خوفهم من العودة فيضطرون للبقاء تحت
سيطرة اإلرهابيين اليمنيين ،ألن هؤالء األخيرين
يستخدمون السعوديين لتقوية أنفسهم بحكم
أن لدى السعوديين المال ومصادر التمويل،
كما أنهم قادرون على استقطاب عناصر جديدة
باسم اإلسالم والجهاد لكون اليمنيين يثقون أن
السعوديين أهل علم ودي��ن ..وباإلجمال يريد
الرجل أن يؤدي دوراً محدداً ،وهو اقناع الرأي العام
أن اليمن مصدر اإلرهاب الذي يقع في السعودية،
وأن اإلرهابيين السعوديين «مساكين» و«أسرى»
و«أدوات» بيد اإلرهابيين اليمنيين ..يعني الدفاع
عن إرهابيين وإدانة إرهابيين من الصنف نفسه..
وهو منطق ال يستقيم ..وهو منطق يرفضه
اإلرهابيون الذين يؤكدون أنهم أخوة في ملة
اإلرهاب ،وهم الذين يرون أن قوتهم في تهديد
األمن في اليمن والسعودية تكمن في وحدتهم
وتالحمهم.
إن الداخلية السعودية تؤكد أن إرهابيين
سعوديين موجودين في اليمن يدخلون إلى
السعودية لتهريب عناصر إرهابية إلى اليمن
ولجمع األموال ثم يعودون إلى اليمن ..بينما هذا
الفيفي يكذب ويقول إن اإلرهابيين السعوديين
«مساكين وأسرى» ال يستطيعون العودة إلعالن
توبتهم ..كيف هذا وهم الذين يدخلون ويخرجون
بحرية وأمان؟! وفي محاولة من هذا الفيفي لتزوير
الحقائق المكشوفة وتحرير تنظيم القاعدة من
وصمة عار راسخة في أذهان الرأي العام ،ادعى
أن العسيري الذي حاول اغتيال األمير محمد بن
نايف كان مطوقًا بحزام ناسف ..بينما المعروف
أن العبوة أو المادة المتفجرة كانت محشوة في
«مستقيم» العسيري ،وهذا ما ساعده على تجاوز
مراكز التفتيش في المطارين اللذين عبرهما..
فكيف يزعم أنه كان مطوقاً بحزام ناسف ومع ذلك
يعبر مطارين مزودين بأحدث تقانة أمنية؟
إن الذين عهدوا إلى هذا الفيفي أداء رسالة
مؤداها أن اليمن مصدر اإلرهاب إلى السعودية
استكثروا عليه أن يكون ذكيًا ..صحيح أنه يؤدي
الدور األساسي المطلوب منه ،لكنه أيضاً ذكي بما
يكفي ،فقد أدى إلى جانب ذلك مهمة الدفاع عن
اإلرهابيين الذين يتقدم صفوفهم ..وابليس ما
«يفلت» اخوته.

ابن النيل

أجيال ال تقرأ ..ال تعرف
على شاكلة البرنامج التلفزيوني «الكاميرا
الخفية» ..استحدثت بعض فضائياتنا
العربية برامج تلفزيونية مماثلة ..متعددة
األل���وان والعناوين ،تتمحور في معظمها حول
استكشاف مستوى اإللمام المعرفي لدى األجيال
الجديدة من بني قومنا هنا أو هناك.
غير أن محاولة االستكشاف هذه ..جاءت في مجملها
مخيبة لآلمال ،من حيث تعريتها لضحالة ما لدى
أجيالنا المستهدفة هذه من معلومات معرفية على
كافة الصعد والمستويات ،بمن في ذلك تلك الشرائح
المجتمعية التي من المفترض أن يكون لديها الحد
األدن��ى من اإللمام المعرفي على األق��ل ،بفعل
طبيعة ما ينبغي أن تكون عليه اهتماماتها ،وأعني
هنا شريحة الشباب والطالب ،وهو ما استوقفني إلى
حد الدهشة واالستغراب ،ذلك أنها الشريحة األخصب
في سائر مجتمعاتنا ،وقد اصطلح على تسمية
المحسوبين عليها بنصف الحاضر وكل المستقبل.
وعلينا أن نتصور حجم ما أتيح ألجيالنا العربية
من مصادر للمعلومات في شتى مناحي الحياة من
حولها ،خاصة في زمننا هذا ،حيث سيل االستحداثات
التقنية المتطورة ..متمث ً
ال في هذا الكم الهائل مما
بين أيدينا من سبل فورية للحصول على ما نبتغيه
من معلومات في هذا الشأن أو ذاك ،وبأقل جهد
ممكن ،باإلضافة إلى كل ما يجري توفيره على مدار
الساعة عبر شاشات فضائياتنا ،في سياق برامجها
المتخصصة وغير المتخصصة على حدٍ سواء.
بينما كنا في سالف العصر واألوان ..نبذل كل ما
بوسعنا من جهود مضنية ..سعيًا للحصول على
معلومة ما ،ربما نحتاج بعدها إلى ما يؤكد صحتها
بالمقابل.
وفوق كل هذا واك ..كنا نسعى إلى التزود بكل ما
من شأنه أن يمنحنا قدراً كافياً من اإللمام المعرفي،
على ندرة ما كان يلزمنا من مصادر لهذا الغرض،
مدركين في ذلك أهمية االرتقاء بسوية وعينا ،بقدر
ما هو ممكن ومتاح.
أما األجيال العربية موضوع زاويتي هذه ،فيبدو
أن األغلبية الساحقة من بين صفوفها ..قد أدارت
ظهرها لكل ماهو معرفي ،فض ً
ال عن عزوفها
الجمعي غير المبرر ..عن ممارسة متعة االطالع
والقراءة ،في الوقت الذي تقضي فيه معظم أوقاتها
ً
غارقة في متاهات الشبكة العنكبوتية إياها ،لمجرد
التسلية ،أو بحثاً عن كل ما هو استهالكي ليس َّ
إال..
وإلى حديثٍ آخر.
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