
من قال إن الفقر ليس عيبًا ؟.. رجل أو ام��رأة  ..خصوصا 
اإلنسان الذي  لم يرتكب  اي أنواع العيب ولم يفكر به قط .

أقول ان الغنى ليس عيبًا .. ولكن  ليس  ذلك الغني  الذي 
يرتكب جميع  االعمال  المحرمة والمجرمة ويمارس أنواع العيب  
حتى التي لم تسمع بها بعد . فهذا يجعلنا نقول ان غنًى مثل هذا 

معيب جدا.. 
أحيانًا يكون الغنى من نوع إذا " ابتليتم فاستتروا" ومع هذا تجد 
أن أغنياء )الصدفة(  ينافسون الفنانات في نشر صورهم وأخبار 

تبرعاتهم ألوجه الخير المختلفة .
ومن المعروف أن التبرع ألي عمل  خير يظل في طي الكتمان إذا كان 
كر والتكريم والتعظيم  

ُ
هدف التبرع فعل الخير فعاًل .. فانتظار الش

يتنافى مع أبسط قواعد ال��ذوق ويجعل فعل الخير سلعة تستحق 
المكافأة واإلشادة بغض النظر عن مصدر األموال التي تبرع بها أصحابها.
 أنا الموظف الفقير العبدلله أحب الخير كثيرًا وأتمنى من كل قلبي 
أن أتبرع لمدرسة معوقين أو أبني مستشفى في منطقة نائية أو أتبنى 

دارًا للعجزة الذين تكتض بهم شوارع المدن والقرى ، أو أتبرع لطالب مْعوز ليدُرس في 
الجامعة ولكن العين بصيرة واليد قصيرة .

 وقد وعدُت نفسي أنني إذا حصلت المعجزة واصبحُت غنيًا فسأتبرع كثيرًا لكل أوجه الخير 
دون أن تعلم يدي الُيمنى ماذا فعلت الُيسرى.. 

وبدأت أحسب السنوات كيف لموظف مثلي في الثالثين من عمره أن 
يصبح غنيًا في الثالثين السنة القادمة .؟

 ووجدُت أنه البد من معجزة أو اكتشاف كنز في األرض ألتمكن من 
بناء مسكن صغير يأويني وأسرتي .. فراتبي »53.500« ريال مقسمة 
ما بين إيجار مسكن وصرفة بيت واوالد وتسديد فواتير الكهرباء والماء 

وحق مواصالت من البيت الى العمل والعودة .
فهل من الممكن أن أصبح غنيًا ذات يوم ..وأمتلك االموال ألتبرع 

لعمل الخير ..إذا لم اعثر على  كنز  ؟
 لقد قال لي احد االشخاص  أن كلمة الكنز ال تعني أن تحفر في االرض 
لتعثر على اموال األج��داد فقط إذ أن  الكنز قد يعني  وسائل عمل 
مجرمة ومحرمة  تعادل العثور على كنز من الذهب  فالتاجر المستغل 
والمقاول الشاطر والسماسرة بالمناقصات  وغيرها " من االعمال  
التي يدخل فيها االستغالل والهبش والكسب الحرام.. أليست هذه 
االعمال تمارس اليوم  ويحقق اصحابها ثراءًا فاحش ممن يندرجون 

ضمن العصابة؟
في النهاية لقد  اكتشفت أن العبد الفقير لله لن يستطيع يومًا ما التبرع لفعل الخير ، 

طالما  رفض  هذه االساليب  لهثًا وراء المال الحرام..
غير أنني  قادر على التبرع  بدمي وعرقي وُجهدي  لعمل الخير وهذا  خير ما أملك وكل 

ما أستطيع.
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 فالحكومة تقتل باتباع سياسات االفقار 
والتجويع وتعطيل حركة االقتصاد وبالشلل 
ال��ت��ام ال���ذي أص���اب أجهزتها ومؤسساتها 
وبغياب السياسات التي تنتصر لألفراد والجماعات 
من حيث قدرتها على ترتيب التوازن بين الكتل وبما 
يحقق اعادة ترتيب وصياغة المفردات العالئقية بين 
االنتاج وأدوات��ه وبصورة حيوية تفاعلية قادرة على 
إحداث الرؤية االنمائىة والحركة التداولية المتوازنة 
فاالستفادة من اقتصاد الدولة حين يكون حكرًا على 
فئة دون غيرها يحدث الخلل في البنى العامة، وتكون 
المجتمعات أكثر قابلية لالنفجار الثوري، واالنفجار 
الثوري السياسي يمكن التحكم بعالئقه وأدواته.. بيد 
أن االنفجار الثوري االقتصادي قد يأتي على كل شيء 

وي��دم��ر ك��ل ش���يء ألن���ه يتداخل 
في القضية الوجودية الجوهرية 
للفرد والجماعات على نسق متواٍز، 
ل��ذل��ك ف��ث��ورة ال��ج��ي��اع ت��ك��ون من 
أقوى الثورات التي ال يهدأ أوارها 
أو تخمد ألسنة لهبها بخطاب 
سياسي أو خارطة طريق أو مبادرة 
من هنا أو هناك وعلى الحكومة 
ومؤتمر الحوار الوطني وكل القوى 
أن يعوا خطورة اللحظة، فما يلوح 
في األفق ال يبشر بخير اذا استمر 
الحال على ما هو عليه، فالموت 
يحاصر المواطن اليمني من كل 
اتجاه وفي كل مكان فاألفق يقذف 

لهبًا يقتل الناس ويهلك الحرث والنسل والجماعات 
المتباينة ثقافيًا تقتتل في أكثر من مكان واألحزمة 
الناسفة تحصد آالف األرواح في األماكن العامة وفي 
التجمعات واألس��واق، والطائرات تسقط على األحياء 
السكينة وتقتل، والعبوات الناسفة تتفجر في الحافالت 
وفي الشوارع والمدن واألحياء اآلهلة بالسكان وحوادث 
االغتياالت بالمسدسات التركية الكاتمة للصوت في كل 
بقعة من بقاع الوطن ومن ينجو من كل ذلك ال ينجو من 
حوادث السيارات المصدومة أو الغارقة في الفيضانات 
القادمة من أمريكا، إذ أن احصائيات جهاز المرور اليمني 
تبعث على القلق والخوف، والناجي من مفردات الموت 
الممنهج في اليمن قد ال ينجو من تأثير الحاالت القهرية 
التي تمارسها الحكومة ضد مواطنيها، إذ أن الظواهر 
االجتماعية ومؤشراتها أكثر خطورة.. فحاالت االنتحار 
بأسباب ضيق ذات اليد تزداد يوميًا ولعل آخرها ذلك 
الشاب الذي قذف بناته من الطابق الخامس من عمارة 
في حي السنينة، وح��االت الطالق والتفكك األس��ري 

تزداد يومًا بعد آخر، والنكوص القيمي واالخالقي ينذر 
بواقع اجتماعي قاتل ومظلم، وأمام مثل تلك الصورة 
السوداوية يقف مؤتمر الحوار الوطني في مناطق رخوة 
غير قابلة للثبات ونسمع من بين مكوناته من يقترح 
تمديد الفترة االنتقالية لخمس سنين قادمات ضاربًا 
بالمصالح المرسلة للشعب اليمني عرض الحائط، فالذين 
يقفون وراء مقترح فترة انتقالية جديدة ال همَّ لهم 
إاّل بقاؤهم على عناق متواصل »مع األخضر األمريكي 
)الدوالر(« وبعض المكونات السياسية تجد نفسا في 
التمديد ألنها تخاف مواجهة الجمهور أو أنها ال تملك 
رصيدًا جماهيرًا يجعلها تعود ال��ى ذات المربعات 
التي تهيأت لها في مناخ المبادرة الخليجية والكثير 
ينظر الى الظرف االقليمي والعربي والدولي ويدرك 
أن مستقبله مهدد بالفناء لذلك 
فهو يرى البقاء في الممكن الحالي 
أفضل من الخروج منه واجمااًل ال 
نجد من الفعاليات السياسية من 
ل��ت��ي تموت  ينتصر للجماهير ا
ج��وع��ًا وت��م��وت ق��ص��ف��ًا وت��م��وت 
ح��رب��ًا وت��م��وت اغ��ت��ي��ااًل، تموت 
تفككًا وتناحرًا وتشردًا أو تموت 
بين أشجار القتاد تلفحها نيران 
الصحراء وتصطادها رصاصات 

حرس الحدود..
ل��ق��د ت���ح���اور ال���ن���اس وال��ك��ت��ل 
والجماعات واألح���زاب وقيل إنه 
تم إنفاق أكثر من اثنين مليار 
ريال من الموازنة العامة ومن الهبات والمنح ويفترض 
بعد مرور هذا الزمن من الحوار أن تكون هناك نتائج 
ت��ت��وازى وحجم االن��ف��اق عليه، التهويم والضبابية 
والذاتية المفرطة، مفردات علينا أن نتجاوزها أمام 
ض��رورات الواقع االجتماعية واالقتصادية، وإق��رار 
المصفوفة العامة لمخرجات الحوار الوطني ضرورة 
وطنية البد أن تفضي الى لجنة صياغة الدستور وهي 
اللجنة التي يفترض أن تكون من خبراء القانون وبحيث 
تترجم مخرجات الحوار الى نصوص دستورية حتى 
يقرها مؤتمر الحوار نفسه لتذهب بعد إقرارها الى 
جماهير الشعب في ص��ورة مسودة دستور الدولة 
الجديدة لالستفتاء والشروع بعد ذلك في بناء الدولة 
وفق متطلبات العقد الجديد، أما التهويم والتطويل 
واالنتقال من مرحلة انتقالية الى أخرى فضرب من العبث 
ْن« واخبز  واإلضرار بالمصالح الوطنية ومن »َعَصْد َمتَّ

من أجل الناس تأكل وتجني الثمار.

> لم يحدث في أي بلد في العالم أن يعقد مؤتمر حوار وطني كما عقد 
في اليمن بهذا الشكل من البؤس والالمباالة وغياب األثر الملموس وفقدان 
اإلرادة الوطنية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في مستقبل آمن ومستقر 
ووطن موحد ودولة نظام وقانون، ويخرج البلد من هذا النفق المظلم الذي حشرت 

فيه طيلة ثالث سنوات من الفوضى الثورية.
كنا نرسم لمؤتمر الحوار الوطني صورة مغايرة تمامًا عما جرى .. أعتقد أنه سيحدث 
نقلة كبيرة في وعي الناس ويوحد القوى الوطنية ويحدث تفاعاًل وطنيًا كبيرًا على 
جميع المستويات وأنه سيجسد إرادة التغيير وطموحات بناء الدولة اليمنية الحديثة.
لم يحدث شيء من ذلك، فقد بدأ مؤتمر الحوار الوطني وانتهى كما األطرش في 
الزفة، لذا كانت النتائج باهتة وعقيمة، وظل كل طرف يغني على لياله من أقصى 
الشمال الى أقصى الجنوب.. أيام معدودات على انتهاء مؤتمر الحوار الوطني دونما 
أثر ملموس في الواقع، والغريب أن هناك من اليزال يهدد بتعليق عضويته كواحدة 

من أبرز الصور القاتمة لمؤتمر حوارنا الوطني.
وحده بن عمر يشيد بحكمة اليمنيين ويشيد بما أنجزه مؤتمر الحوار الوطني، وال 

أدري هل هي الدبلوماسية الزائدة عن حدها؟ أم هو النفاق السياسي بعينه؟ 
من المؤكد أن جمال بن عمر يسمع عن كل ما يحدث ويدور خارج أروقة المؤتمر 
من اغتياالت وصراعات وتقطعات وفقدان مستمر لهيبة الدولة، يسمع عن فساد 
وزراء الكهرباء والمالية والتربية واستمرار التجنيد الحزبي واعتداء جنود الفرقة 
على الطلبة واألكاديميين في صرح جامعة صنعاء، لكنه ال يعيرها أدنى اهتمام وال 
يبني عليها مستقبل اليمن، حتى المبادرة الخليجية التي لم تنفذ بكاملها حتى اآلن 
لم تعد تعنيه، وكذلك تمرد علي محسن األحمر على القرارات المتعلقة بهيكلة 
الجيش ال يرى فيها أي مؤشر على فشل مؤتمر الحوار الوطني والتداعيات الخطيرة 
التي سوف يحدثها مستقباًل، حينها ماذا سيكتب؟ وكيف سيقدم تقريره؟ ومن 
سوف يحمل المسؤولية؟ هل سيبحث له عن أشباح أم أنه من األولى أخالقيًا أن يحمل 

نفسه المسؤولية؟
الوضع خارج مؤتمر الحوار الوطني مختلف تمامًا، ومن المخجل أن نظل نرسم صورة 
كاذبة لنجاحات وهمية والبالد تسير على قدم وساق الى شفير الهاوية وإلى مآالت 

كارثية مؤشراتها السيئة تتجلى في كل مكان.
الجميع وعلى رأسهم جمال بن عمر والنخبة الصامتة والفاسدة، أصبحوا 

يبيعون لنا الوهم ويمارسون الكذب والدجل السياسي بشكل سافر 
ومقيت، أصبحوا شركاء لمراكز قوى نافذة، والحكومة فاسدة تشتغل 
كعصابة منظمة في تدمير الوطن ونهب ثرواته وإمكانياته وزعزعة 

أمنه وسلمه االجتماعي.
الحقيقة الملموسة في عهد هذه العصابة وغطائها الدولي ممثاًل 

بجمال بن عمر، أن مشاريع التنمية في اليمن توقفت والجريمة المنظمة انتشرت 
واتسع نطاقها واالغتياالت التي باتت تستهدف الطيارين وضباط األمن السياسي 
مستمرة بوتيرة عالية، الفساد المنظم الذي تدفق عوائده الى خزينة حزب »االصالح« 

أصبح ليس له حدود.
حقيقة المرحلة التي نعيشها وتباشير نتائج مؤتمر الحوار الوطني باتت واضحة 

للعيان ونشعر بمرارتها وقسوتها وال يمكن أن تخفى على أحد.
يمكن أن نقرأها باألرقام في التقارير الدولية عن التنمية المستدامة في اليمن، 
وموقف الدول المانحة ونسبة الفقر والبطالة ومستوى التراجع الكبير في أداء وتوفير 
الخدمات )الكهرباء، الصحة، التعليم، الضمان االجتماعي( يمكن أن نتلمسها من رأى 
وتقييم الشارع اليمني تجاه هذه المرحلة كما يمكن أن نقرأها بحس وطني وأخالقي 
من حادثة انتحار األب بعد أنقام بقذف ابنتيه من الدور الخامس لعمارة قريبة من 

منزل الرئيس!! 
هذا الفشل الذريع وهذا الفساد المنظم، واالنتهاك المستمر لسيادة اليمن، يتم 
تمييعه بغطاء دولي، والتغطية عليه بضرب أنابيب النفط والغاز وتدمير أبراج 
الكهرباء، أو بخلق صراعات هنا وهناك، أو بعمل قصة باهتة وسمجة كمحاولة اغتيال 
باسندوة، كي تبادر وسائل إعالم التضليل والزيف والسقوط المهني الى اتهام الزعيم 

علي عبدالله صالح.
فساد المرحلة ليس له حدود، فمن سميع »الوزير الكارثة« الذي فاق في فساده كل 
وصف وبفساده دمر وزارة الكهرباء والطاقة التشغيلية للكهرباء في اليمن الى وزير 
المالية صخر الوجيه الذي يتحدى بفساده أعلى رجل في الدولة، ويمارس فساده 
السياسي بحذلقه وبشكل سافر في التوجه الحزبي، فهو في حين يجمد المشاريع 
التنموية لمحافظة حجة طوال سنتين منذ توليه، ليكون الثمن تعطيل التنمية في 
المحافظة وخلق أجواء من الفشل وحالة الفراغ اإلداري التي تستغل بشكل حزبي 
مقيت، نجده يصرف المليارات لجمعيات خيرية تتبع االصالح، والمليارات لبناء جامع 

لجامعة االيمان، ويعفي حميد األحمر من أكثر من سبعة 
مليارات كضرائب أرباح تجارية  مستحقة للدولة عليه عن 

شركة سبأ فون التابعة له.
 هؤالء ليس لهم أي أثر إيجابي ملموس في الواقع، 
ففي عهدهم غرقت المحافظة في الظالم وأقصيت 
من المشاريع التنموية، وتحولت مدينة حجة الى موقع 
عسكري لجيش المهدي التابع لحزب اإلصالح، إذًا من 
حقنا أن نظل نذكر هؤالء بكل ما هو سيء ومقيت، وأن 
نظل نطاردهم باللعنات، ومن حقنا أن نظل نذكر بكل 
خير عهد الزعيم علي عبدالله صالح، ألننا لم نشعر 

بالتغيير الى االفضل بل بالتغيير الى األسوأ.
حقيقة من الكذب والنفاق أن نستبشر خيرًا بنتائج 
مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أثره االيجابي 

الملموس في الواقع طوال ستة أشهر، وفي ظل هذا 
الوضع السيئ ال��ذي ح��ول الكثير من النخب والقيادات 
السياسية والثقافية الى مهرجين وبهلوانين سياسيين، 

بصمتهم ومداهنتهم ووقوفهم المخجل في المنطقة 
الرمادية من األحداث.

ومن المغالطة أيضًا أن نظل نطلق على جمال بن عمر 
مفوضًا أمميًا لمراقبة الوضع وراعيًا للمبادرة الخليجية التي لم 
تنفذ حتى اآلن، فهو لم يكن سفيرًا للنوايا الحسنة وإنما صار 
غطاء دوليًا لفساد وفوضى »اإلصالح االخواني« فهو لم يشذ 

على الموقف االمريكي في تنفيذ أجندة تشكيل الشرق األوسط 
الجديد ومنها اليمن بالتأكيد.

وها
ُ
ن

ِّ
عصيدتكم.. ومت

❞
الحكومة حاصرت 

المواطن من كل اتجاه 
وتقتله بسياسات 
االفقار وتعطيل 

االقتصاد

❞

> بدأت الح��االت القهرية تبرز في الواقع االجتماعي، وبدأ 
التعبير عنها يأخذ المسارات السلبية من اليأس واالنتحار 
وتزاي��د أعداد المقهوري��ن والمنتحرين دالل��ة على وجود 
سياس��ات قاهرة تقتل الناس بطريقة غير مباش��رة ومثل 
ه��ذا القت��ل ال يقل خط��ورة عما يح��دث في رب��وع الوطن 
اليمني، فالموت هو الموت وإن تعدد أسبابه بين الطائرات 
التي تقصف بدون طيار أوالمدافع واآلليات التي يتحكم بها 
الفرد أو الجماعة أو األحزمة الناسفة أو العبوات المتفجرة،

  عبدالرحمن مراد

اليمن بين وهم الحوار وحقيقة الواقع

منيات موظف فقير
ُ
أ

  ثابت الحاشدي

 > محمد علي عناش

> منذ الوهلة األول���ى لتشكيل 
اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
لمؤتمر الحوار الوطني مرورًا بعقد 
وتشكيل لجان مؤتمر ال��ح��وار الوطني لم 
أكن مقتنعًا بأن هذا المؤتمر بكل خلفياته 
وتشكيالته ورعاته الدوليين سيفضي بالبلد 
الى واقع جديد يحقق طموحات اليمنيين 
وأحالمهم في بناء دولة مدنية عادلة قادرة 
على التغلب على ك��ل المشاكل واألزم���ات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية.. هذه 
القناعة عندي لم تُبَن على عدم ثقتي بأبناء 

الشعب اليمني وإنما تكونت من خالل جملة 
من األسباب والدواعي الداخلية والخارجية 
والتي يفهمها ويعرفها الكثير من الناس 
وال نحتاج الى ذكرها كونها معروفة، ومع 

ذلك ربطنا على قلوبنا وتغاضينا عما يحدث وهللنا وكبرنا 
وطبلنا كما يطبل الكثير ب��أن مؤتمر ال��ح��وار ه��و السبيل 
الوحيد لحل مشاكل اليمن مع إيماني بهذا المبدأ إال أن واقع 
الحال في مؤتمر الحوار الوطني أشبه بحفلة تفكيرية لرسم 
مشهد مغاير لما يحدث في واقع البلد السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي، ليصبح المشهد اليمني أشبه بسفينة )التيتانيك( 
قبل غرقها، ويقوم فيه أعضاء مؤتمر الحوار بدور الفرقة 
الموسيقية في سفينة التيتانيك الذي ظلت تعزف الموسيقى 
حتى ال يشعروا بما يحدث في السفينة ليداهمهم الغرق فجأة 
مع فارق التشبيه بين ركاب السفينة الحقيقيين والذين لم 
يدركوا الخطر مبكرًا وبين الشعب اليمني الذي يدرك الخطر 
ويتجاهله المؤتمر الشعبي العام الذي راهن كثيرًا على مؤتمر 
الحوار الوطني وأظهر حسن النوايا الى حد السذاجة وسكت 
عن الكثير من المخاطر التي تهدده أو تهدد البلد برمته ومع 
ذلك ظل والزال يعزف سمفونية الحوار حتى أدركه الخطر 
الذي أصبح ماثاًل أمام عينيه، فما يحدث في الواقع السياسي في 
البلد من صفقات مشبوهة أصبحت خيوطها واضحة يؤكد بما ال 

يدع مجااًل للشك أن المؤتمر الشعبي العام 
والكثير من أبناء الشعب اليمني يعيشون 
في وهم كبير اسمه الحوار الوطني، ألن ما 
يحدث في الواقع ال يمت بصلة الى مؤتمر 
الحوار الوطني بل ينسف كل ما تم تداوله 
وإقراره في أروقة فندق موفمبيك خالل 
األشهر الماضية ليقود بالبلد الى ما قبل 
نقطة الصفر، .. إذًا ما الذي يجعل المؤتمر 
الشعبي العام يقف عاجزًا عن القيام بأي 
رد فعل تجاه ما يحدث خاصة بعد أن 
قدم التنازالت تلو التنازالت التي تمس 
سيادة البلد حرصًا منه على نجاح مؤتمر 
الحوار الوطني الذي ظل يتغنى به طوال 

عامين خلت.
 وفي االخير يتم عقد صفقة بين تيار 

الزمرة الذي يمثله محمد علي أحمد وبين مراكز القوى القبلية 
والدينية في الشمال وبرعاية أمريكية وبريطانية .. هذه 
الصفقة ظهرت بشكل واضح من خالل تعليق تيار محمد 
علي أحمد لمشاركته في مؤتمر الحوار الوطني واشتراطه 
أن يتم التفاوض الندي بين شمال وجنوب في دولة أوروبية، 
إضافة الى ما تقوم به القوى القبلية التابعة لالخوان في اليمن 
من افتعال صراعات مذهبية ومناطقية في عمران وصعدة 
وإب.. فهذه الصفقات التي تتم بين مراكز القوى والنفوذ في 
الشمال والجنوب تدق آخر مسمار في نعش مؤتمر الحوار 
الوطني وتحيله الى مجرد وهم كبير يعيش الكثير من أبناء 
الشعب اليمني بما فيهم المؤتمر الشعبي العام، كما تعيد 
البلد الى قبضة مراكز القوى والنفوذ لتتبخر كل آمال الحالمين 
بدولة مدنية عادلة يسود فيها النظام والقانون على الجميع، 
وفي األخير أع��زي أبناء الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي 
العام بوفاة أحالمهم وأبارك لمراكز القوى والنفوذ بصفقات 

التقاسم والتمديد.
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