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انحزنا منذ البداية الى خيار التسوية   
السياسية والوفاق الوطني عندما وجدنا 
أن صوت التغيير يتجه صوب تصفية الحسابات 
والثأر السياسي، وفي اتجاه شخصنة القضايا 
والمشاكل وحصرها في بؤر ضيقة، وعندما 
وجدنا أن النصف األكثر سوءًا في النظام، قد نزل 
الى الساحات البسًا ثوب الطهر والوطنية إلسقاط 
النصف اآلخر للنظام، في ظرف سياسي معقد 
وخطير، وفي توقيت مليئ باألحداث والتحركات 
الغامضة والمشبوهة، التي تكشفت فيما بعد 
أنها تحركات انقالبية إلسقاط النظام والسيطرة 
على السلطة بقوة الشارع وقوة الغطاء العسكري 
والقبلي المسلح المرافق لتحركات الشارع التي 
نحت نحو الفوضى واحتالل المؤسسات.. النصف 
السيئ في النظام الذي نزل الساحات، مثل 
أول حالة تناقض حاد مع االهداف والشعارات 
المرفوعة المطالبة بالتغيير، وأول انحراف 
خطير في مسيرة اللحظة الثورية، لم تحاول 
القوى والكتل الشبابية أن تقيد تحركات هؤالء 
أو أن تصهرهم في اللحظة بما يتوافق ويعبر 
عن إرادة الشباب وتطلعاتهم، وإنما جعلوهم 
يتصدرون المشهد، ويخلون ويعبثون بغايات 
وأهداف التغيير وأخالقية الفعل السلمي، صار 
هناك وطن يدمَّر وقيم تُمسخ وحقائق تزيَّف 
وأمراض تطفو على السطح بمرجعيات مقيتة 
وسخيفة قائمة على أسس فئوية ومناطقية 
ومذهبية، صارت هناك فوضى متعددة الجذور 
والمنابع هي حاصل معادلة ثورية تركيبتها 
النصف السيئ في النظام + القوى االنتهازية 
والعشائرية المتطرفة + قوى الثأر السياسي + 
الشباب الذين لم يفكوا شفرة الثورة االجتماعية 
بشكل سليم، ول��م يمتلكوا أجندة واضحة 
للتغيير، وإنما وُّظفوا وُاستخدموا بحرفية كي 
يكونوا مجرد طاقة هتافات وزحف واستشهاد 
ال يدركون حتى اآلن من هو الجاني، غير أنهم 
صاروا يدركون اآلن جيدًا وبمرارة وتحسر أن 
الهدف الحقيقي االول لما تسمى بالثورة قد 
أنجزه محمد سالم باسندوة ومعالي وزير المالية 
صخر الوجيه والمتمثل في إعادة صرف إعاشة 
الشيخ صادق االحمر والتي تبلغ تسعة ماليين 
ريال شهريًا وإق��رار صرف عشرات المليارات 
للمشائخ وجندرمة الثورة المزعومة، بينما 
يتعنترون ويستأسدون على أبسط المستحقات 
كعالوة الموظفين، فما أبشعه من ترويض وقهر 
نفسي ممنهج صار يتعرض له هذا الموظف 
وهذا المواطن اليمني على أيدي هؤالء الذين 
ارتضوا على أنفسهم أن يكونوا مجرد موظفين 
لدى حميد االحمر وملزمين بتنفيذ تعهداتهم 
السابقة له، مقابل استمرار صرف عشرات 
الماليين كمكافآت شهرية من لجنة الحوار التي 

يرأسها امبراطور المال والقبيلة واالصالح..
ال أعتقد أن الخطأ في التسوية السياسية 
المنبثقة عن المبادرة الخليجية ألنها كانت 
أفضل الحلول الممكنة لتجاوز حالة الفوضى 
والتيه الثوري.. وتجنيب البالد البدائل التدميرية 
االخرى، القائمة على العنف والصراعات، على 
اعتبار ان التسوية السياسية تمثل صوت العقالء 
والشرفاء ودعاة السلم واالمن واالستقرار في 
هذا الوطن، كما تعتبر المدخل الرئيسي للتنمية 
وإحداث التغيير المنشود واالصالحات الشاملة 

الرئيسية ه��ي في  ألن مشكلتنا 

جوهرها وجذورها المتعددة والمتشابكة هي 
مشكلة تنمية مادية وبشرية مستديمة ومشكلة 
أمن واستقرار.. غير أن الخطأ الجسيم تمثل 
في االختيار السيئ وغير الموفق لعناصر إدارة 
التسوية السياسية في حكومة الوفاق الوطني 
الذين أثبتوا أنهم لم يكونوا خيارًا وطنيًا جادًا 
للتوافق، ليس فقط لفقدان النزاهة والشفافية 
والمصداقية وع��دم استيعاب معنى الوفاق 
الوطني واالبعاد الجوهرية للتسوية السياسية، 
بل ولضآلة حجم الشعور الوطني لديهم بخطورة 
المرحلة وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على 
عاتقهم تجاه وطن يدمر وشعب يتجرع ويالت 

األزمة وتداعياتها المختلفة.
من هنا بات يزعجهم في اللقاء المشترك 
وخاصة قيادات االصالح، االعالم الحر والمهني 
الذي أخذ يظهر بقوة ومهنية عالية وبقدرة 
كبيرة ومؤثرة على بلورة رأي عام مناهض 
لفشل وإخفاقات حكومة محمد سالم باسندوة، 
والمخالفات الكبيرة التي يرتكبها ال��وزراء 
المحسوبون على المشترك، لذا يعتبرون ما 
يُنشر باألدلة والوثائق من فضائح فساد 
وتجاوزات للنظام والقانون مجرد كشف أسرار، 
هي في عرفهم وفقههم السياسي تستوجب 
إدانة ومحاكمة من يقوم بتسريبها، وتستوجب 
قمع ومحاصرة هذا االعالم الحر الذي يكشف 
اخفاقاتهم ومخالفاتهم ويعري خطابهم المضلل 
للحقائق والوقائع واالنتهاكات التي تُرتكب 
بشكل يومي، ليس فقط في الجدعان وبيت 
دهرة وأرحب وفي الطرقات العامة، بل وفي 
كل مؤسسة وهيئة ألنهم مشغولون أصاًل بهذه 
المسائل ال بكيفية إنجاح التسوية السياسية 
والمبادرة الخليجية وال بترسيخ االمن واالستقرار 
في كل ربوع الوطن.. هذا الوطن الذي ال تتجاوز 
حدوده لدى باسندوة والعمراني وسميع حدود 
الحصبة ومعسكر الفرقة األولى مدرع، وأكيد 
أن الشعب لديهم ليس إال حميد وصادق وعلي 
محسن، حتى وهم يتكلمون عن الديمقراطية 
الشعبية والتداول السلمي للسلطة.. ما يجب 
أن يفهمه هؤالء أننا صرنا أكثر إدراكًا وإيمانًا 
بأن عجلة التغيير قد تحركت، لكننا أكثر إصرارًا 
أن تمضي الى األمام في االتجاه السليم، ولن 

نسمح بغير ذلك أو أن تعود العجلة الى الوراء..
لذا ليس تجنيًا عندما نصف وزير الكهرباء 
بالفاشل، ألن هذه هي الحقيقة التي ال نخجل 
أن نبوح بها، بل يجب أن تخجل حكومة الوفاق 

الوطني وكل من ال يقر بذلك، ألن على يديه 
تحولت قضية الكهرباء إلى لغز محيّر ومشكلة 
مستعصية على الحل، في حين مازالت تتدفق 
على االسواق ماطورات الكهرباء الصينية لوكيل 
تجاري وحيد مقيم في مقاطعة الحصبة.. هي 
ال تتدفق من ذات نفسها ولكن ضمن صفقات 
واتفاقيات وممارسات مشبوهة قائمة على 
قانون العرض والطلب لكهرباء مأرب، ومادامت 
كهرباء مأرب غير متوافرة أو غير منتظمة 
بسبب أعمال التخريب، فإن الطلب على هذه 
الماطورات سيكون عاليًا جدًا، هكذا يفكر دعاة 
التغيير القادمون من الساحات إلى كراسي 
السلطة على هيئة نُسَّاك لكن بشَرَه، ال 

حدود له.
كما أن باسندوة ليس مانديال وال جيفارا، 
حتى ينتقدونا عندما نشكك في دموعه 
التي يذرفها في كل لقاء، وعندما نسلبه 
الهالة الثورية والوطنية التي يحاول أن 
يحيطها بنفسه في خطاباته ولقاءاته، 
فهو ال يحمل مواصفاتهم ومميزاتهم 
ومبادئهم، كي يرغمونا زورًا وبهتانًا أن 
نعتبره رجل الوفاق الوطني الجاد على 
رأس الحكومة.. وال أعتقد أن الماليين 
الشهرية التي يتقاضاها كمكافآت من 
اللجنة التحضيرية هي نظير تاريخ 
نضالي وسجل ناصع بالمواقف الوطنية 
والكفاءة اإلداري��ة، وإنما هي ايضًا 
مقابل الوفاء بااللتزامات والعهود التي 
قطعها على نفسه للشيخ حميد، فكان 
أفضل وأبرع من يفي بالتزاماته في 
شكل تسهيالت وامتيازات واستنزاف 
للخزينة وإرباك للحكومة وممارسة 
اإلقصاء واالجتثاث الحزبي الذي 
استهدف مؤخرًا الدكتور مجاهد 
اليتيم- وكيل وزارة الثقافة لقطاع 
المخطوطات- دونما سبب يُذكر 
س��وى أن��ه ك��ادر وطني  مخلص 
ومؤهل وأثبت على م��دار سنة 
ونصف من تعيينه كفاءة إدارية 
وتقنية عالية في تنشيط وتطوير 
ق��ط��اع ال��م��خ��ط��وط��ات ب��أرق��ى 

الوسائل والطرق العصرية..
 ه��ذا االس��ت��ه��داف ل��م يكن 
معنيًا به فقط الدكتور مجاهد 
اليتيم أو الحزب الذي ينتمي 
اليه- المؤتمر الشعبي العام- 
وإنما استهداف محافظة حجة 
بكاملها بتصفية آخر تمثيل 
ووجود لها في منصب وكيل 
وزارة، ويندرج ضمن حملة 
االستهداف الممنهجة التي 
طالت الكثير من أبنائها، 
وكأنهم ي��ري��دون بذلك 
لمحافظة  ا ت��دف��ع  ن  أ
ضريبة سلمها وهدوئها 
وحفاظها على االم��ن 
واالس���ت���ق���رار ط���وال 
م�����راح�����ل االزم������ة 
وال��ظ��روف العصيبة 

التي مرت بها البالد.

على العالوة()فشل + فساد + اقصاء + عنترة 

محمد علي عناش

الحكومة أثبتت 
أنها لم تكن 

الخيار الوطني 
تصرفاتها الجاد للتوافق

تتعارض 
مع العقيدة 
العسكرية 

واألمنية

وبسبب ذل��ك االن��ح��دار 
الذي تعرضت له الدائرة خالل هذه 
األزمة، خرجت صحيفتها السبتمبرية 
تناطح الصحف األهلية كأنها وحيد 
القرن، تحوم حول براميل القمامة 
وتدوس ببيادتها العسكرية، األطفال، 
والطعام، في زحامٍ  شديد من أجل أن 
تلتقط صورة لرئيس الوزراء التوافقي، 
وهو يحمل مكنسة أط��ول من الملك 
»يهرعش«، الذي أصبح بصمته يشتاط 
غضبًا باعتباره المؤسس األول للجيش 
اليمني، وبسبب تلك التصرفات الرعناء 

التي اقترفتها الصحيفة 
ومازالت تمارسها كشفت 
كثيرًا عن أخالق وطبيعة 
دائ��رة التوجيه المعنوي، 

نجملها في البنود اآلتية:
1ـ الدائرة تعمل خارج 

القانون العسكري:
عندما كانت الدائرة تعمل 
مة  لعا ا ة  ر ا د إل ا بمصطلح 
نت  كا  ، ي لمعنو ا جيه  للتو
تتخذ شعار القوات المسلحة، 
ولكن وبعد تحويلها من إدارة 
إلى )دائ��رة( كان ينبغي على 
الدائرة أن تتخذ شعارًا يضم كل 
مكونات الجيش اليمني، وهو 
ما يتناسب مع مصطلح)دائرة(
ولكن ال��ذي يظهر أّن الدائرة 
م��ازال��ت تعمل تحت شعارها 

القديم، حتى كتابة هذه السطور، وهذه مخالفة 
قانونية ما كان ينبغي للدائرة اقترافها، خصوصًا 
وأّن هناك الكثير ممن يقول: إن التوجيه المعنوي 
يستلم اعتماد دائرة، ويعمل ببرنامج إدارة، وهذه 

أول نقطة توضع على السطر للدائرة. 
أما النقطة الثانية: 
فإن دائرة التوجيه 
قامت  لمعنوي  ا
بشطب مصطلح 
)ال���س���ي���اس���ي(

م���ن ال��ع��ن��وان 
لشعبة  الرسمي 
اإلعداد السياسي 
والمعنوي، بحسب 
ما جاء على غالف 
ي  لسنو ا لمنهج  ا
2012م،  ل��ع��ام 
وذل�����ك دون أن 
نسمع بقرار إداري 
يلغي أو يشطب 
ذلك المصطلح، 
ب��م��ا أّن م���ادة 
التربية السياسية 
رئيسية  م����ادة 
من مواد التربية 
العسكرية، 
ك��م��ا أّن 
ه�����ذا 

اإلجراء االرتجالي والتعسفي، يتعارض جملة وتفصياًل مع 
قانون وإج��راءات األختام والعناوين الرسمية، وهو ما قد 

يوصل الدائرة إلى دائرة المساءلة القانونية.
2ـ الدائرة ال تلتزم بقواعد التعبئة العسكرية:       
عندما تطالع المذكرة الرسمية للدائرة التي تتصدر 
التعاميم والمحاضرات المركزية تجد بها فقرتين، األولى 
تقول: )األخوة قادة القوى.. الخ( وهو خطاب موجه، إلى 
القوات المقاتلة، أما الفقرة الثانية فتقول: )األخوة مدراء 
المنشآت العسكرية( وهو خطاب إداري عام ال يحتاج إلى 
تخصيص، لكن كما تراه في الصيغة، خطاب مخصوص، 
وب��ذل��ك فهو يتعارض م��ع القاعدة السابعة والثامنة 
والتاسعة، من قواعد التعبئة العسكرية 
الراقية، حيث تالحظ أّن ال��دائ��رة في 
الفقرة األولى: تجاهلت عمدًا قوات األمن 
المركزي، باعتبارها قوة مقاتلة، تمتلك 
عناصر المعركة الحديثة بجدارة.. وفي 
الفقرة الثانية، تجاهلت الجملة الرئيسية 
للصيغة )والمنشآت األمنية(، وأمام هذا 
الخلل ال��واض��ح وال��خ��روج الفاضح في 
خطاب الدائرة، إال أنك تجدها تعمم هذه 
المذكرة على جميع الوحدات العسكرية 
واألم��ن��ي��ة، دون أي اح��ت��رام لمشاعر 
اآلخرين ومعنوياتهم، وهذا يتعارض مع 
القاعدة)36(من قواعد التعبئة العسكرية 
التي تقول: وال يجوز بأي حال من األحوال 
تخصيص الخطاب العسكري، وتعميم 

النشر، مهما كانت الظروف والمسببات. 
 3ـ الدائرة تكيل بمكيالين:

محسن  علي  / د لمتمر ا علن  أ ما  عند
تمرده على الشرعية الدستورية، في عام 
2011م، تمسكت دائرة التوجيه المعنوي بالصمت المريب 
حتى هذه اللحظة، لكن عندما حصل سوء تفاهم بين اللواء 
الركن/ محمد صالح األحمر والقيادة العسكرية، قامت الدائرة 
بنزول ميداني إلى جميع ألوية الدفاع الجوي، من أجل أن 
ترفع الوالء والطاعة من قبل قيادة تلك المعسكرات، كما 
قامت بنشر الكثير من مواد القانون العسكري التي تحرم 
التمرد العسكري، تعريضًا باللواء الركن محمد صالح األحمر، 
بل إنها أقامت الدنيا ولم تقعدها- يعني ص��ارت تكيل 

بمكيالين.
4ـ الدائرة ال تتقيد بالمبادئ والثوابت 

العسكرية:
يفترض أّن دائرة التوجيه المعنوي، جهة عسكرية محايدة، 
ال دخل لها بما يخوضه أرباب السياسة في الساحة، لكننا 
نشاهد صحيفة الدائرة قد مألت الصحيفة بمقاالت ومقابالت 
صحفيّة لوزراء حكومة الوفاق المحسوبين على طرف دون 
آخر، بل وتقوم بنزول ميداني أسبوعيًا لساحة المعتصمين 
في الجامعة، وهذا يتعارض مع المبادئ والثوابت العسكرية، 
إذ المعلوم بالضرورة أّن المظاهر المسلحة والفوضى 
والمظاهرات والشغب، تتعارض مع العقيدة العسكرية 
واألمنية، ناهيك عن أّن هذه التصرفات غير المسؤولة 
تتصادم مع المواد )36-39-40( من الدستور، الذي 
يحظر على الجيش الحزبية، ويوجب االلتزام بمبادئ الوالء 

العسكري والوطني. 
5ـ الدائرة ال تتقيد بضوابط وشروط المهنة 

العسكرية:
إّن المهمة الرئيسية والواجب الرئيس للدائرة، االهتمام 
بشؤون المقاتلين وتلمس همومهم وحل قضاياهم ورفع 
معنوياتهم، كأن تقوم بنزول ميداني إلى منطقة أرحب، 
للتعرف على قضايا المقاتلين هناك، أو النزول إلى 
أبين ورفع معنويات المقاتلين ومشاركتهم 
همومهم، إال إنه ولألسف أصبحت صحيفة 
)26( سبتمبر تقحم نفسها في مواضيع ال 
عالقة لها بها عسكريًا وال أمنيًا، بل أصحبت 
داًء يشغل العسكريين والسياسيين بأخبار 
الساحات واالعتصامات، حتى أصبح الناس 
يطلقون عليها صحيفة الساحات وأصحابها.. فهل 

نفهم بذلك أّن الدائرة تسير في طابور الجنرال.. 

منذ التحاقي بالجيش اليمني العظيم، وقناعاتي تترسخ  
بأن دائرة التوجيه المعنوي تسير في صفوف الطابور األول 
باعتبارها القدوة العسكرية التي ال يزاحم أو يزايد على االقتداء بها 
أحد، وفي األزمة السياسية، التي كادت تعصف بالشعب اليمني 
وجيشه العظيم، كنتُ أعتقد أّن الدائرة تمارس واجباتها في 
جبهات الطابور الرابع، الذي يستخدمه قادة الجيوش عادًة 
لتحطيم معنوية العدو، او انها في خطوط الطابور الثامن 
الذي عادة ما يفك حصار الجيوش ويمدها بالعدة والعتاد 
ولكن لألسف وجدت دائرة التوجيه المعنوي قد تأخرت عن 
الطابور الثامن بثالثة طوابير، وتقدمت على الطابور الرابع 
بطابور واحد فقط لتصبح بحكم الترتيب العددي في ذلك الطابور الفردي 
المشؤوم كأنها سيارة منحدرة بدون سائق، من رأس قمة عالية تهوي 
في أعماق مكان سحيق، تحيطه ظلمات ثالث، إذا أخرج السائق يده فال 
يكاد يراها، وبذلك أصبحت الدائرة ال تدري ماذا يعمل الطابور الرابع في 
جبهاته القتالية في جعار وزنجبار، وال تعلم بمعاناة الطابور الثامن جرّاء 

ذلك الحصار القبلي الشديد في جبل الصمع وبني جرموز.. 

يف طابور مَنْ تسري 
وبلسان مَنْ تتكلم !!

 محمد علي النفيش

> ال يمكن أن تكون أسباب التوتر األمني في اليمن خيامًا  
أو متاريس أو نقاطًا أو انقسامًا عسكريًا أو حتى األحزاب 

أو... أو.. الخ.
فأسباب التوتر معروفة تمامًا للمجتمع المحلي والدولي تتمثل 
في أشخاص نعرفهم جيدًا ونمقتهم أيضًا ولكننا نرتهن لهم 
بإرادتنا ونهيئ لهم الظروف كثيرًا للعبث بنا وبمصائر أوالدنا 
وبلدنا، ونصر على ذلك بتهيئة النفس لالنصياع لهم بل ونبرر 

من أجلهم حماقاتنا وعبثهم..!!
نهيئ لهم الساحات لخوض معاركهم العبثية ضدنا.. ونحني 
لهم الرقاب لقطعها والنفوس إلزهاقها والنزال نسعى إليصالهم 

إلى أقاصي الروح النتزاع النَّفس األخير منها.

العجيب أننا نعمل بروح الفريق الواحد إلبقاء أسباب التوتر كلما 
سنحت الفرصة لرفعها.. ومع ذلك النزال نرفض االعتراف بأننا 

نساندها في بث الرعب فينا وسلبنا أمننا واستقرارنا وحياتنا..
إننا نحرص على بقائها علينا وكأنها ليست من قتلنا في 

الشوارع والبيوت وفي المواقع والساحات وليست من يمارس 
ضدنا العقاب الجماعي في كل شيء.. وكأن ما يحل بوطننا ال 

يكفي إلزالتها..
أليس من الحماقة أننا- مجتمعين- نبحث عن أسباب التوتر 
ونحن نعلم أنهم »أفراد« سلمناهم رقابنا وثرواتنا ومصائرنا 
واقتتلنا من أجلهم والنزال نستعرض حماقاتنا ونهدد بخراب 

وطننا من أجل »احمرار« عيونهم!!
تبًا لنا.. كيف أضعنا الحكمة واستبدلناها بجمال بن عمر.. وكيف 

تركنا أسباب التوتر وبحثنا عن الخيام واألحالم؟!
تبًا لنا.. نتخاصم عن ش��وارد ما يقوله السفراء فينا، وهم 

ينظرون إلينا شزرًا ويضحكون!!

أسباب التوتر األمني!!
توفيق الشرعبي


