
لقد استطاع اإلعللام خللال الفترة 
الماضية تحقيق مالم تستطع األسلحة 
وبأقل  العماقة تحقيقه  والجيوش 
التكاليف سواء على مستوى العالم أو 
على مستوى الشرق األوسط والعالم 
العربي ليتحول من وسيلة تثقيفية 
وتعليمية وإخبارية إلى غزو ال شيء يقف 
أمامه أبدًا أو يمنع تقدمه غزو من نوع 

آخر ساحه الصورة والصوت والكلمة .
من منطلق هللذه األهمية لإلعام 
ودوره بقلب نظامي الحكم بتونس 
ليمنية  ا لمعارضة  ا تجهت  ا ومصر، 
إلى إنشاء المواقع اإلخبارية والصحف 
والنشرات اليومية  وبالعشرات والمئات 
وخال فتره قصيره بداية أحداث الربيع 
العربي الذي انطلق من تونس أوائل 
العام الماضي، كما قامت باستقطاب 
مراسلي القنوات اإلخبارية العربية 
لصحفيين  ا ب  ستقطا ا و لمية  لعا ا و
والللُكللتَّللاب وإنللشللاء مللراكللز إعامية 
بالعشرات وتللوفلليللر كللافللة األجللهللزة 
واإلمكانات حتى في قلب ساحة الجامعة 
بمسمى الخيمة اإللكترونية أو المركز 
اإلعللامللي للساحة وقامت بتشكيل 
فرق إعامية على مستوى المحافظات 
والمديريات والمناطق ودعمتهم بأحدث 
األجهزة واآلالت ووفرت الدعم للمئات 
من محرري األخبار وصياغتها والمواقع 
والصحف اإلخللبللاريللة وشكلت لجان 
تواصل واتصال دولي هدفها التنسيق 
والتواصل مع مراكز دولية ومنظمات 
مدنية وصحف وقنوات إخبارية عالمية 
والعمل على استقدام كوادر وخبرات 
أجنبية مجيدة لفن الصورة والفوتوشوب 
والتصوير واإلخراج والتوثيق وإرسال 
فريق آخللر كمندوبين دائمين لدى 
القنوات اإلخبارية للتحليل والتنظير 
والحشد اإلعامي حتى إن الكثير منهم 
ظل ضيفًا مقيمًا طوال األشهر الماضية 
ومنذ بداية األزمللة لللدى سكن قناة 
الجزيرة والعربية والبي بي سي وغيرها 
من القنوات موزعين ما بين القاهرة 
والدوحة وأبوظبي والرياض ونيويورك..
بداية انطاق األزمللة وخال الشهر 
األول استطاعت بشكل كبير كل هذه 
اإلمكانات والشبكة اإلعامية لمراكز 
المشترك وبمساعدة  اللقاء  إعللام 
مادية وفنية وإعامية لقنوات الجزيرة 
والبي بي سي وتحديدًا الجزيرة من 
النجاح وتحقيق أهداف ملحوظة كان 
لها أثرها وبرزت بشكل كبير جدًا في 
أحداث جمعة 18مارس بتشكيل هالة 
إعامية وتسليط أضللواء على مدار 
الساعة بلغت أوجها في يوم 21مارس 
إعان االنشقاق العسكري للخائن على 
محسن األحمر وما تاها من انضمامات 
خُيّل للمتابع انتهاء النظام وسقوطه 

تللمللامللًا، بينما على الللشللارع وأرض 
الواقع عكس هذا وزادت شطحاتهم 
وكذبهم بعدها فانكشفت الحقائق 
يومًا بعد يوم بالداخل والخارج، وباءت 
محاوالتهم تصويرها ثللورة سلمية 
شعبية وتصوير النظام والجيش قتلة 
وسفاحين بالفشل الذريع، كون الواقع 
يحكي غير هذا.. تحالف قبلي إخواني 
عسكري مسلح لقلب النظام والسيطرة 

على الحكم ليدير العالم ظهره لتقارير 
الجزيرة وسهيل ومراسلي قنوات األخبار 
ومواقعهم اإلخبارية وتقارير منظماتهم 
المأجورة وُكتَّابهم المأجورين خارجيًا 
وداخليا ويعلن أنها أزمللة ومواجهات 
مسلحة ال ثورة، فكانت الصفعة القاتلة 
لهم ولمموليهم وإلعامهم المأجور 

الفاشل..
داخللللليللًا على رغللم تدني التعليم 
والتثقيف لدى الكثير من اليمنيين إال أن 
هذه الهالة اإلعامية التي وصلت بهم 
حد تشكيل لجان إعامية وإرسالهم 
إلى كل المناطق للقيام بالتعبئة ونقل 

صورة مغلوطة إلى جانب ما تقوم به 
سهيل والجزيرة وبقية القنوات، إال 
أن المواطن اليمني رغم هذا يتصف 
أن  لللى جانب  إ بالحكمة والعقانية 
قد منحته  لألزمة  الماضية  األشهر 
لقاحًا قويًا ضد ما تبثه هذه القنوات 
والمراكز واللجان من أخبار مسمومة، 
فحينما كانوا يصلون بكذبهم إلى قمة 
اإلسفاف والمغالطة، كان يصل المواطن 

إلى قمة القناعة الكاملة بكذبهم وزيف 
أخبارهم ..

سقوط
 قناة الجزيرة

لبسيطة  ا تهم  نا مكا بإ ن  ليمنيو ا
يسقطون أكبر مؤسسة إعامية مابين 
أقدامهم ويعرُّون زيفها وتضليلها أمام 
العالم.. هذا ما قاله لي أحد أصدقائي 
الجزائريين في حديث عما تبثه قناة 
الجزيرة ومراسلوها من أخبار كاذبة 
وعدم مصداقيتها بنقل الخبر وانحيازها 
السافر بشكل واضح متجاوزة أخاق 
المهنة بل إنها غارقة تمامًا في مستنقع 

من الدجل والتهويل والتضخيم با 
شرف إعامي أو أدبي أو إنساني ..

اليمن اليوم االفضل
بعد توقيع المبادرة الخليجية وتشكيل 
حكومة الوفاق كانت أالنظار تتجه نحو 
اإلعام بقوة، متنازلين عن أي شيء 
للحصول عليها ال لشيء إال لانتقام 

من كوادرها ومذيعيها ومعدي أخبارها 
وإدارييها وكل شيء بعملية انتقامية 
ومحاولة سيطرة منظمة، مستمرين 

السير بمفهوم »من يسيطر على 
اإلعام يسيطر على العقول« ونالو 

ما أرادوه حقًا لكن ليس السيطرة على 
العقول بل السيطرة على اإلعام، 
متناسين أن المواطن اليمني لم 

يبرمج على قناة اليمن وسبأ ألنهما 
قناة اليمن وسبأ بل ألنهما يمتلكان 
المصداقية والطرح الراقي والهادف 

والذي تنتهجه إدارتها ومذيعوها 
وخارطة برامجها ولهذا بمجرد أن 

شاهد المواطن اليمني أن قناة اليمن 
لم تعد قناة اليمن قفز من عليها إلى 
قنوات »آزال واليمن اليوم والعقيق« 
بحثًا عن الهوية اليمنية والمصداقية، 
وتصدرت »اليمن اليوم« خال الفترة 
االخيرة قائمة القنوات المحلية األكثر 

مشاهدة ومتابعه محليًا..
االلكترونية  المواقع  مللن  المئات 
التابعة للقاء  والصحف اإلخللبللاريللة 
المشترك والتي وُلدت في مدة قصيرة 
ممولة ومدعومة داخليًا وخارجيًا وجدت 
لغرض معين وهو صناعة الخبر الكاذب 
ورصف طريق من التضليل يجد المتابع 
والمراقب ما بين الدقائق واالخللرى 
خبرًا كاذبًا او تصريحًا زائفًا يتم نشره 
ومن ثم تداوله بتسلسل زمني بين 
مواقعهم الواحد تلو االخر لكي يصل 
الى اكبر عدد من القراء، منتهجين مبدأ 
اكذب واكللذب حتى يصدقك الناس.. 
وكما اخبرني احدهم وأثللق بصدق 
كامه ان هناك غرف عمليات اعامية 
بإشراف وخبرات عالية وامكانات مادية 
هائلة تعمل على مدار الساعة تدير 
عشرات المواقع االخبارية والصحف 
وتتصل بمنظمات وقللنللوات عربية 
واجنبية ومراسلين اعاميين وكتاب 
مأجورين ترسل لهم الفكرة، وعليها 

الكتابة وعليهم الترويج ..
رغم امكاناتنا البسيطة وامتاكنا 
لصحف ومللواقللع اخللبللاريللة التتجاوز 
عدد أصابع اليد بمقابل مايمتلكونه 
من مئات المواقع والصحف، إال ان 
مصداقية مواقعنا وتمسكها باالخاق 
االدبلليللة والمهنية واحترامها لعقل 
المواطن اليمني والقارئ استطاعت ان 
تجابه وبقوة الماكينة االعامية القاتلة 
الضخمة التي يديرها اللقاء المشترك.. 
رغلللم إمللكللانللات مللواقللعللنللا وصحفنا 
البسيطة، إالانها تمتلك ماهو أهم.. 
اخاقيات المهنة وشرفها ومصداقية 
الخبر وواقعية الطرح وهذا ماجعلها 
ترتقي مقابل سقوط اعللام اللقاء 
المشترك والى جانبه الكثير من القنوات 
االخبارية، وما »الجزيرة« والل»بي بي 
سي« إال نموذج لقنوات اخبارية أفقدها 
مراسلوها بكذبهم وزيللف اخبارهم 
لباحث  ا المشاهد  لللدى  المصداقية 
عن الحقيقة.. منطبقًا عليهم قوله 
تعالى »ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير 

الماكرين«.
خاصة القول: إن اإلعام له أهميته 
حقًا لكن انعكاساته عند سوء استخدامه 
قاتلة، وهللذا ماحصلت عليه صحف 
اللقاء المشترك وقنواتهم ومواقعهم 
االخبارية من كثر الزيف والكذب، فكانت 
نتيجته السقوط في مستنقع االنحطاط 

وفقدان المصداقية وإلى األبد..
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األبعاد السياسية لحرب عاهم في حجة

اإلعالم ذلك السالح الفتاك واآللة الجبارة التي يستطيع من يمتلكها ويسيطر عليها الوصول 
عن طريقها وبواسطتها التحكم بالعقول واألفكار والتوجهات وتسيير الشارع والمواطن 
العادي والمثقف والكاتب وبناء أنظمه وإسقاط أخرى ..في أمريكا مقولة مفادها »من يمتلك اإلعالم 

يمتلك الحكم« 
كامل الخوداني

إعالم املشرتك والسقوط يف مستنقع االنحطاط

 هللذا الللصللراع الللذي يللدور فللي أطللراف 
لُكتَّاب  ا مللن  دفللع مجموعة  المحافظة 
والصحفيين والحقوقيين من أبناء المحافظة 
إلى التوجه والنزول إلى منطقة المواجهات 
لاطاع عن قرب على حقيقة هذا الصراع 
وطبيعته للخروج برؤية واضحة وحقيقية 
عن طبيعة الصراع وحقيقته ومن المستفيد 
األول منه، كنت أنا أحد أعضاء الفريق الذي 
نزل إلى المنطقة، وخرجت بتصورات معينة 
عن هذا الصراع على المستوى الميداني أو 
عن األبعاد السياسية لهذا الصراع وسوف 
يقوم الفريق بنشر الحقائق الميدانية عن 
طبيعة الصراع في المنطقة والجهود التي 
تم التوصل إليها من خال وسائل اإلعام 
المختلفة، ولكني في هذا الموضوع سأتناول 

األبعاد السياسية لهذه المواجهات..
وحقيقة األمللر أن الصراع الللذي دار في 
عاهم ومازال مرشحًا للتجدد مرة أخرى إن لم 
تنجح جهود الصلح والتهدئة بين الطرفين، 
هو صراع سياسي بامتياز يتم التسويق 
له من خال قبائل حجور وما استخدام 
اسللم قبائل حجور- كطرف في الصراع 
رغم اشتراك بعضهم- إاّل وسيلة للتستر 
تحت هذا المسمى إلضفاء بعد اجتماعي 
لهذه الحرب وكسب تعاطف القبائل لتمرير 
مشروع سياسي إقصائى يديره التجمع 
اليمني لإلصاح تحت غطاءات متعددة.. 
هذا المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ 
أجندة معينة لها أبعاد محلية واقليمية 
ودولية تسعى بكل السبل واالمكانات 
وعلى حساب دماء الناس وأشائهم لفرض 
واقع جديد في المنطقة بكل عام واليمن 
بشكل خللاص.. هذا المشروع يقوم على 
إحللداث انقسامات وصراعات بينية داخل 
بنية المجتمع اليمني تحت مبررات متعددة 
من أجل إعاقة أي تحول سياسي واجتماعي 
يساعد على ترسيخ المضامين الحقيقية 
لمفهوم الدولة المدنية التي تكفل لجميع 
فئات المجتمع التعايش السلمي واالسهام 
الفاعل في التنمية المستديمة تحت مظلة 
لمواطنة  وا والحرية  لة  لعدا وا لقانون  ا
المتساوية للجميع، وتحول دون االنزالق 
إلى مربعات الصراع واالنقسام االجتماعي 
والمذهبي لخلق مناخ مضطرب وغير آمن 
ال يساعد على تهيئة األجللواء والمناخات 
إلحداث أي تحوالت ايجابية على المستوى 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي في 

البلد، ولكي نصل إلى جوهر الصراع في 
عاهم وحقيقته البد لنا من قراءة ظاهرة 
الصراع وتتبع أبعادها في سياقاتها الكلية 
وفي ضوء المناخ السياسي المضطرب الذي 
ساد في البلد خال الفترة الماضية وبصورة 
غير منفصلة عما حدث في مواجهات حدثت 
في األشهر الماضية بين الحوثيين واإلصاح 
في الجوف والحوثيين والسلفيين في كتاف 
ودماج، هذه األحداث التي حدثت الشك أنها 
ترتبط بمشروع كبير يجرى الترتيب له من 
قبل أطراف سياسية ومراكز قوى تقليدية 
قبلية دينية داخل اليمن لتنفيذه من خال 
مجموعة من األطر والقوالب.. هذه األطراف 
بأجندة سياسية  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط 
واقليمية ودولية وتسعى إلى تنفيذها من 
أجل فرض واقع جديد في المنطقة عمومًا 
واليمن خصوصًا يهدف إلى تغيير موازين 
القوى لصالح أطراف معينة على غرار ما 

حصل في مصر وليبيا.
في اليمن ومنذ بدء االحتجاجات الشبابية 
الشعبية ضد النظام، ركب التجمع اليمني 
لإلصاح والقوى القبلية والعسكرية والدينية 
المتحالفة معه موجة هللذه االحتجاجات 
وطالبوا بسقوط النظام واستطاعوا أن 
يسيطروا على حركة االحتجاجات والتحكم 
بما  جيهها  تو و تها  ا ر مسا ضبط  و فيها 
يساعد على تحقيق أهدافهم ومشروعهم 
األيديولوجي والسياسي.. انضمام الحوثيين 
إلى حركة االحتجاجات السلمية وعدد من 

القوى األخللرى، أضفى على المشهد بعدًا 
جديدًا حيث أربللك الكثير من التوجهات 
في  ويتحكم  يتبعها  لتي  ا ت  لسياسا ا و
مساراتها التجمع اليمني لإلصاح وشركاؤه 
والتي يريدون من خالها الوصول إلى نفس 
النتائج التي حصل عليها االخوان المسلمون 
في كل من مصر وليبيا وبمباركة ودعم 
أمريكي لوصول االخوان إلى السلطة في 
عدد من البلدان العربية من أجل تغيير 
موازين القوى في المنطقة وخلق اصطفاف 
جديد يفضي إلللى تكوين جبهة مضادة 
لقوى الممانعة في المنطقة وتسويق هذا 
االصطفاف والصراع ضد قوى الممانعة 
تحت مبررات مذهبية بين السنة والشيعة، 
والحقيقة أن تسويق هذا المشروع بهذه 
الصيغة ودعم وصول االخوان المسلمين إلى 
السلطة، يعد بمثابة خدمة جليلة لسياسة 
الكيان الصهيوني في المنطقة وتحويل 
الصراع العربي االسرائىلي إلى مربعات 
أخرى ال عاقة لها بالتغيير والدولة المدنية 
والتخدم القضايا العربية واإلسامي..ة في 
اليمن اختلف المشهد كثيرًا عما حصل في 
مصر وليبيا بسبب وجود قوى في حركة 
االحتجاجات الشعبية تتقاطع في الكثير من 
أفكارها وتوجهاتها مع الخط األيديولوجي 
والسياسي للتجمع اليمني لإلصاح  والقوى 
القبلية والدينية والعسكرية المتحالفة معه، 
منها الحركة الحوثية والحراك الجنوبي 
والشباب المستقل.. وجود هذه القوى في 

الساحة جعلت اإلصللاح وشركاءه يشعر 
بإشكالية تقف أمام مشروعه الذي يسعى 
إلى تحقيقه في حال سقوط النظام مما 
جعله يقوم بأساليب عدة لممارسة اإلقصاء 
لهذه القوى بدءًا من داخل الساحات باحتكار 
المنصة واالعتداء على الحوثيين والشباب 
المستقلين ومرورًا بفتح جبهات وصراعات 
مسلحة مع الحوثيين بدءًا من الجوف ومرورًا 
بدماج وكتاف وانتهاًء بعاهم في حجة.. هذه 
الصراعات المسلحة تركزت على المناطق 
الحدودية للسعودية الهدف منها توجيه 
رسائل معينة لقوى اقليمية ودولية من 
أجل  تسويق نفسها كمشروع بديل للنظام 
السياسي في حال سقوطه وتستطيع ملء 
الللفللراغ الللذي قد يحدث في حللال سقوط 
النظام وقدرتها على مواجهة الحوثي الذي 
يتواجد على الشريط الحدودي للسعودية، 
وتصوير التواجد الحوثي بأنه خطر داهم 
يهدد السعودية، من أجل استدرار دعم 
السعودية لهم في الوصول إلى السلطة 
الحوثي والقضاء  المد  مقابل محاصرة 
عليه نظرًا لتوجهه المذهبي والسياسي 
المناهض للسياسات والتدخات السعودية 
واألمريكية في شئون اليمن، ولهذا فقد كان 
إلعام التجمع اليمني لإلصاح وأعضائهم 
الدور الكبير في تسويق هذا الصراع تحت 
غطاء قبلي ومذهبي من أجل الدفاع عن 
العقيدة- حسب زعمهم- وبصورة مبالغ 
فيها وال تعبر عن الواقع بصورته الحقيقية.. 

ويمكننا القول إن هناك بعدًا سياسيًا آخر 
لهذه المواجهات المسلحة يسعى اإلصاح 
الستثماره لتحقيق أهداف سياسية معينة 
خاصة بعد توقيع المبادرة وانتقال السلطة 

سلميًا..
هذا البعد السياسي لإلصاح يتمثل في 
محاولة جر الدولة إلى الحرب على الحوثيين 
إلضفاء بعد وطني على هذه الحرب من 
أجل عزل جماعة الحوثي سياسيًا ومنعهم 
من الدخول والمشاركة في عملية الحوار 
الوطني.. والشك أن إدارة هذه الصراعات 
ومحاولة تأجيجها من قبل اإلصاح والقوى 
المتحالفة معه تهدف كذلك إلى إرباك 
المشهد السياسي وإعاقة مؤتمر الحوار 
الوطني الذي ستشارك فيه جميع األطراف 
اليمنية سللواًء األطللراف التي وقعت على 
المبادرة أو التي رفضت المبادرة، والشك 
أن هللذا الللحللوار الوطني سيفضي إلى 
الخروج برؤية موحدة تكفل حل مختلف 
المشكات التي تعاني منها البلد، ويكفل 
الوصول إلى صيغة جديدة لمفهوم الدولة 
الجديدة ونظامها السياسي، بما يحقق  
تطلعات الشعب اليمني في الحرية والعدالة 
والمساواة وسيادة القانون على الجميع دون 
استثناء، والشك أن الوصول إلى صيغة 
مشتركة للحوار الوطني يشارك فيها جميع 
األطراف السياسية واالجتماعية والفكرية 
للوصول إلى دولة النظام والقانون، اليخدم  
أهداف بعض مراكز القوى في البلد التي 

تعودت أن تكون أكبر من الدولة وخارج 
إطار النظام والقانون، ولهذا فإن إثارة 
الصراعات وتأجيجها ماهو إاّل محاولة 
إلحراق المرحلة وتشتيت الجهود من خال 
الزج بالبلد في صراعات جانبية ال تصب 
في مصلحة الوطن والحوار الوطني، وإنما 
تستفيد منه أطراف سياسية معينة، وعلى 
رأسها التجمع اليمني لإلصاح وشركاؤه من 
أجل تنفيذ أجندة مشبوهة لقوى اقليمية 
ودولية ال تخدم األمن واالستقرار في البلد 
وإنما تخدم المشروع األمريكي الصهيوني 
وأذنابه في المنطقة من أجل جعل المنطقة 
على صفيح ساخن من الصراعات البيئية 
النهوض  البلدان على  التساعد هللذه 

والتقدم واالزدهار.
وفي األخير نقول إن متواليات األحداث 
ومعطيات الواقع تشير وبما اليدع مجااًل 
للشك إلى أن ما يحدث وحدث في عاهم 
بمحافظة حجة ما هو إاّل صراع سياسي 
بامتياز يتم التسويق له من قبل إعام 
اإلصاح بطريقة مذهبية وقبلية خدمة 
لمشروعهم الذي ال ينفصل عما حدث في 
الجوف وكتاف ودماج وساحة االعتصام في 
الجامعة خال األيام الماضية، هذا المشروع 
الذي يتبناه اإلصاح ويديره يكشف لنا عن 
عقلية شمولية وروح إقصائية وذهنية 
بشعة ال تستطيع أن تعيش إاّل في ظل 
الصراعات والحروب وفي ظل أجواء تفوح 
منها رائحة الللدم ألنها مسكونة بوعي 

الغنيمة والحرب و الفيد والغلبة..
خاصة  القول إن الفريق الللذي قام 
بالنزول إلى عاهم لاطاع على طبيعة 
الصراع عن قرب في ظل هدنة تم التوصل 
إليها بين األطراف، نخشى أن تنهار هذه 
الهدنة وتتجدد المواجهات من جديد ألن 
ثمة أطرافًا ال تريد لألوضاع أن تستقر، 
حيث توصل الفريق إلى كثير من الحقائق 
واألسرار عما يدور في عاهم ومن المستفيد 
منه، أما ما يتم الترويج له من قبل وسائل 
إعام اإلصللاح فا يعبر إاّل عن رغبتهم 
في استمرار الحرب والنفخ في أوارها، وال 
يعكس الوجه الحقيقي والواقعي الذي يدور 
في عاهم، ألن تعاطيهم مع الحدث اليخدم 
الحقيقة بأي حال من األحوال وإنما يخدم 
توجهًا سياسيًا معينًا ينفذ أجندة وأهدافًا 
مشبوهة ألطللراف معينة ال تريد لليمن 

األمن واالستقرار والنهوض.

ضاق الوطن 
والمواطن!!

عبدالحليم طه القرشي

 اآلن وبعد أن جرى في الباد ما جرى من 
أحللداث دموية مؤلمة ومؤسفة، ال يمكن 
نسيانها من ذاكللرة اليمنيين، وخصوصًا 
األطفال الذين لقوا النصيب األكبر من الرعب 
والخوف.. هل أدرك قادة األحزاب والتنظيمات السياسية 
في الباد ومن يسمون أنفسهم بالشباب األحللرار 
والباحثين عن الحرية في زمن الحرية والديمقراطية 
التي تنعم بها الباد بالرغم من أنه اليوجد لدينا في 
الباد شباب ذو حرية وشباب دون حرية، فالكل قد نال 
حريته منذ زمن ليس ببعيد وفقًا للدستور، وقد نال 
حريته أفضل من غيره في الوقت الذي لم يَنل معظم 
الشباب في األقطار العربية نصف حريتهم ومازالوا 

يحلمون بها مجرد حلم..
هل أدركللوا جميعًا معنى الحوار والسام واألمن 
واألمان والتداول السلمي للسلطة والتنازل من أجل 
مصلحة الوطن أواًل وأخيرًا أم أن الشيطان مازال راكبًا 
رؤوسهم والللدرس القاسي الذي تلقيناه جميعًا لم 

يستوعب بعد بالشكل المطلوب؟؟
سللؤال يطرح نفسه.. ومهما كانت االجابة عليه 
متنوعة وقاسية وغامضة، فاأليام سوف تجيب عليه 
إجابة شافية وواحدة أيضًا وبدون مجاملة أو خوف من 
أحد في اختبار للقدرة العقلية والوطنية لقادة األحزاب 
والتنظيمات السياسية في الباد والذين يقال بأنهم 
نبعوا من رحم المعاناة وقد أحبوا الوطن أكثر من 
غيرهم.. أولئك الذين أوصلوا الباد إلى ما وصلت  إليه 
من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها، والتي 

أضرت بالوطن والمواطن على حدٍ سواء..
وأنا هنا ال أدعو إلى التشاؤم المضاد للتفاؤل أو 
إلى التشكيك في صدق النوايا بقدر ما أريد القول 
للجميع إلى هنا وكفى.. ضاق الوطن والمواطن بكم 
وبأحزابكم، فلو كنتم- كما تزعمون- باحثين عن 
مصلحة الوطن وتعيشون وتتألمون أللم المواطن 
ومعاناته لما أوصلتم الباد إلى ما وصلت إليه اليوم 
بفعل سياستكم العوجاء وعنادكم األحمق ومصالحكم 
ومصالح أسيادكم الضيقة.. وما هو مطلوب منكم اليوم 
إن كنتم تؤمنون بالوحدة وبالديمقراطية أن تقولوا 
خيرًا أو تصمتوا وأن تعملوا حسنًا أو ال تعملوا، المطلوب 
من الجميع الهدوء واالحساس بالمسئولية الوطنية تجاه 
الوطن قواًل وعمًا سرًا وعلنًا والحفاظ على ما تبقى 
من مقدرات الوطن وإشعار المواطن باألمن واالستقرار 
المفقودين منه على ماله وعرضه حتى يبدأ حياة 
جديدة.. ألنه وكما يقال »األمن قبل اإليمان«، وهذه 
النقطة هي بداية اخراج الوطن مما هو فيه، وقبل هذا 
كله ينبغي على كل يمني متحزبًا أو مستقًا أن يؤمن 
بأن الوطن للجميع وليس ملكًا ألحد وإقصاء وإلغاء 
اآلخرين وتهميش أدوارهم فلسفة فاشلة أكل عليها 

الدهر وشرب والتخدم مصلحة الوطن..
وبما أن الوطن ملك للجميع بالتأكيد بناؤه والحفاظ 
عليه مسئولية الجميع »سلطة ومعارضة« والتنافس 
البنَّاء في البناء والتنمية إحدى وسائل التقدم واالزدهار 
الذي نريده جميعًا.. وعلى أيدي الجميع.. أما تكريس 
الفوضى والعناد واصطياد األخطاء الستخدامها كورقة 
سياسية وإلظهار طرف دون طرف آخر بمظهر جميل 
وأنيق ومشرف أمام اآلخرين هو إحدى وسائل الهدم 
والفوضى الخاقة وبث الحقد والكراهية بين أبناء 

الوطن الواحد..
وإذا ما استمرت هذه العيوب فينا فعلى الجميع أن ال 
يحلم كثيرًا أو قليًا بيمن جديد ولو بعث من في القبور 
ألن الحقد والكراهية واإلقصاء واإللغاء واألنا معول 
هدم.. وساح دمار شامل يقتل فيه كل من الصديق 
والعدو وكل ما هو جميل في هذا البلد الطيب الذي 

عانى كثيرًا..

 أضحت قضية المواجهات المسلحة التي دارت في منطقة  
عاهم بمحافظة حجة منذ أشهر بين الحوثيين من جهة 
واإلصالح وبعض القبائل والسلفيين من جهة أخرى والتي 
توقفت قبل حوالى أسبوع وأكثر نتيجة لجهود وساطات محلية 
وسياسية بين الطرفين، مثار جدل كبير وتهويل لطبيعة هذا 
الصراع واستغالله لخدمة أغراض سياسية ألطراف بعينها يتم فيه 
توظيف الورقة المذهبية والقبلية وتسويق هذه المواجهات تحت 
دواٍع مذهبية من خالل عدد من وسائل اإلعالم التابعة والقريبة 
من التجمع اليمني لإلصالح والتي تقوم بدور تحريضي تهدف من 

خالله إلى تأجيج حدة الصراع واتساعه إلى مناطق أخرى..
سمير النمر


