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 استطالع: عبدالكريم المدي

س األمل بصعوبة في ظل "االخونة" التي تستشري في مفاصلها ومرافقها بشكل مخيف.. ولوال المحافظ "شوقي" لكانت تعز 
ّ

تعز تتنف
أش��ّد دمارًا وأكثر بؤس��ًا من "مقديش��و".. تعز المكان واإلنس��ان، الثقافة والذاكرة الوطنية.. تحاول اليوم اإلس��تفاقة من إفيون الفوضى 
و"االخونة" والعودة إلى ذاتها وألقها من جديد وإحالة عمامة وعصا "الشيخ" و"الفتوى" وبوازيك وقوى التطّرف إلى مزبلة التاريخ.."تعز" 
الت��ي تس��عى اليوم جاهدة إلعفاء مندوب��ّي القتل والتخريب والكراهية من مهامهم في س��لب حياةاألبرياء،،من أطفالها وش��بابها ورجالها 
ها ورغم الجهود الجّبارة التي 

ّ
ونس��ائها ..ونهب حقوقهم وأمنهم ومدنيتهم . تس��تحق أن يقف الجميع معها ومحاربة المليش��يات "المؤدلجة".. إال أن

س األم��ل بصعوبة،،وتحلم بصعوبة،، وتس��تقبل كل صباح بصعوب��ة ويذهب أطفالها 
ّ

ب��ذل م��ا زالت تعيش يومه��ا بصعوبة،،وتنام بصعوب��ة،. وتتنف
ُ

ت
ص من " جعب " وبنادق العصابات بصعوبة أيضا.

ّ
لمدارسهم بصعوبة. وتحاول التخل

إستئجار )5( إرهابيين

قبل حوالي )4( سنوات زرُت مدينة " تعز " على وقع كلمات ودندنات 
شاعرها الكبير " عبدالله عبدالوّهاب نعمان " ..وفنان اليمن األكبر " 
أيوب طارش عبسي " لقد كانت المدينة حينها في أبهى حللها ومنتهى 
نضارتها .التي تجبرك على رفللع قبعتك تعظيم سللام لها وألهلها 
..وتجبرك - أيضا - على التودد لها واإلنحناء أمام كل موقف وسلوك 
ومشهد عصري وحضاري ومدني راٍق يتكرر أمامك من دون أن تجهد 
نفسك في البحث عنه وتسجيله في ذاكللرتللك .. لقد كانت " تعز " 
عام 2010م غير " تعز " العام 2013م، حيث كانت يومها تتمتع 
بشخصيتها وحضورها الطاغي في قلب الجمال والسام والفّن والثقافة 
والمعرفة والتسامح .. ولم تكن - حسب ما قال لي عبدالكريم قاسم 
" أحد أبنائها.. قد اختطفت وأجبرت على الدخول تحت كنف ورحمة 
 من 

ّ
المليشيات المسلحة.حيث تم استئجار)5( إرهابيين أو أكثر أو أقل

أبنائها ومن غيرهم وُدفعت لهم األموال وصرفت األسلحة لتجنيد مئات 
الشباب العاطلين والمؤدلجين للقيام بأعمال التخريب والنهب والسلب 
وتعطيل مؤسسات الدولة والسيطرة على التعليم .ومحاولة إرهاب 
الناس من أجل تطويعهم لتقبل أفكار قوى تقليدية وهمجية ..ولو بحد 

)إر - بي - جي(. السيف و قذائف الل

سلطة التطّرف
عة 

ّ
نسرين العريقي -خريجة جامعة تؤكد أن : " تعز " اليوم مقط

مة المعنويات ..فارغة من حيويتها...وممتلئة بالمظاهر 
ّ
األوصال ..محط

المسلحة.. لم تتعاف بعد من أحللداث العام 2011م وما أفرزته من 
دمار وخراب وانهيارات.. وقالت: كما أنك تجد مناطقًا في نفس المدينة 
تخضع لسلطة الدولة وبها قدر البأس به من األمن ومناطق أخرى شبه 
خاضعة لسلطة المتطرفين والمليشيات المسلحة وعصابات السطو 
والسرقة وخاصة في فترات المساء.. حيث صار كثير من الناس وخاصة 
النساء واألطفال يهابونها ويتخوفون من المرور عبرها ولك أن تستدل 
بشارع " جمال " الذي يقّسم المدينة لشطرين.. شطر تحت سلطة تلك 
المليشيات " التابعة لل " حمود المخافي " وقسم مؤّمن بصورة تستطيع 

تقول عنها بالجيدة من قبل الدولة .

دو اإلصالح الثوريون 
ّ
 مجن

محّمد فارع - موّجه تربوي يقول : صارت تعز مقسمة لعّدة قطاعات 
منذ العام 2011م وخذ لك على سبيل المثال من جولة القاضي شمااًل 
وشرقًا وأماكن أخرى من تلك التي تعّد شبه خاضعة للعناصر المسلحة 
والعصابات متعّددة األسماء وموّحدة القيادات. وقد شاهدت بأم عيني 
العديد من حاالت السلب واطاق النار على الناس ونهب ما بحوزتهم من 
أموال وممتلكات.. كما أنني قبل حوالي شهر تعرضت سيارتي إلطاق 
وابل من الرصاص وأطفالي بداخلها أصيبوا بالهلع والخوف الشديد .. وقد 

 الظهر بنهبي مبلغ )100( 
ّ
كانت النتيجة أن قامت تلك العصابة وفي عز

ألف ريال .. وهؤالء - كما قيل - من شباب ما يسّمى بل " الثورة " المجّندين 
مع بعض القيادات " اإلصاحية ".

فقر في المياه والخدمات
وإلى جانب ظمأ مدينة " تعز " وافتقارها للمياه منذ سنوات. فقد 
صارت اليوم أشد فقرًا لها ..وللتيار الكهربائي ولضبط العملية التربوية،، 
وأشّد فقرًا - أيضًا - للتسامح واإلبللداع ..عدا إبداع العصابات في فّن 
السطو والنهب وترهيب اآلمنين الذين يؤكد الكثير منهم أن عناصر تتبع 
حزب " اإلصاح " وقياداته التي يعرفها الجميع داخل " تعز " وخارجها 
هم من يقومون بذلك.. ممن - كما قال هشام عبدالقادر الصبري " - 
ذون سياسات مشائخ وعسكريين مؤدلجين في صنعاء ومشائخ دين 

ّ
ينف

من المتطرفين الذين يريدون أن تتحول تعز بشبابها ورجالها إلى ضحايا 
يقاتلون ويقتلون بالوكالة وألجل أهدافهم ومشاريعهم. أما سماع اطاق 
الرصاص وبمختلف أنواع األسلحة وفي معظم األوقات تقريبا، فحدث 
وال حرج.. وربما في هذه النقطة تحديدًا ال تختلف كثيرًا عن العاصمة 
صنعاء ومحيطها.. وهذا ما ياحظه الزائر أو الساكن في المدينة.. دون 

أن يبحث أو يتقّصى .

تركيز القوى المؤدلجة على تعز 
أحمد العزعزي يؤكد أنه لوال وجود المحافظ الذي تّم تعيينه في ظرف 
حّساس وموقف صعب لكانت " تعز " قد تحولت إلى نسخة ثانية من " 
مقديشو " بل وأسوأ منها بكثير . ويشاطره الرأي الشاب "بال الشراعي 
" الذي يرى - أيضا - أن سبب تركيز بعض القوى القبلية والمتطرفة 
على " تعز " ومحاولة جّرها للفوضى والتقاليد القبلية واإلسام السياسي 
مرّده ربما اإلنتقام  كونها ظلت طوال عقود كثيرة عصية على االختراق 
من قبل تلك القوى التي عجزت عن تمرير مشاريعها عبرها . مشيرا 
ها منتشرون في جميع  إن هذه القوى تنظر لتعز من منظار أن أبناء
المحافظات وبأعداد كبيرة إضافة للكثافة السكانية الكبيرة والمتعلمة 
في غالبيتها..وهذا ما يعّد عامًا مهمًا لتفريخ جماعات ومليشيات 
مسلحة ومنظرين جهاديين وقبليين يمتلكون الثقافة والتأثير والحضور 

داخل تعز وخارجها.

أخونة التربية والتعليم 
يحّس الزائر لمدينة " تعز " في أحايين كثيرة بخوف على حياته 
وتحديدًا في مناطق نفوذ وتواجد " المليشيات " المسلحة. كما يلمس 
ذلك الخوف - أيضا -ظاهرًا على وجوه شريحة واسعة من النساء واألطفال 
لحى«.. 

ّ
مين وأصحاب »ال

ّ
الذين صاروا يتوّجسون من المسلحين " الملث

لم يسلم " التعليم " هو اآلخر من سموم الفوضى ونشر فكر ما يعرف 
بل »اإلسام السياسي« الذي تسعى الجماعات المؤدلجة على نشره في 

المدارس وقطاع التربية والتعليم عموما. من خال فرض سياسات 
وقيادات تربوية بالقوة..إلى جانب أخونة المدارس وإقصاء مدرائها 
ووكائها وكذا قيادات المناطق التعليمية وغيرها عبر اسلوب تصفه 
ة. حيث  ف وعديم المروء

ّ
التربوية "بلقيس عبدالرقيب " بالجشع والمتخل

يمارسون اإلقصاء واالستقطابات والهمجية أمام مرأى من الجميع . ولم 
يراعوا اللوائح وال القانون وال الضوابط . وال حقوق اآلخرين وال معايير 

ات واألقدمية وغيرها من األشياء المتعارف عليها. الكفاء

قات لغيرنا 
ُ

ش
أما أحد شباب الساحة " عبدالجليل أحمد عثمان " فله رأي حول 
ت لهم من حقائق بعد ذلك . حيث 

ّ
جهودهم التي قاموا بها . وما تجل

يقول : لقد تفاجأنا بعد فترة وجيزة من نصب المخيمات وحشد الشباب 
في فبراير 2011م وتفعيل ما يسمى بالعمل )الثوري ( بأننا ال نملك 
قرارنا وأننا لم نعمل لصالح مستقبلنا ومستقبل اليمن ولسنا أكثر من 
قات« نشتغل لغيرنا ونخاطر بحياتنا من أجل مجموعة من المتنفذين 

ُ
»ش

والمستفيدين ال أقل وال أكثر ..مؤكدًا بأنه ال يستغرب ما حدث ويحدث 
في مدينة " تعز " وحجم الثمن الذي تدفعه هي وأبناؤها ..ألنهم - حد 
وصفه - قد شاهدوا وعايشوا نماذج من ذلك داخل ساحة " صافر " 

وغيرها. 
ظاهرة السالح

تنتشر المظاهر المسلحة في تعز كما لو كنت في مدينة تشبه 
»مقديشو«.. وحسب الجامعي " نائف المقرمي " فقد وصلت ثقافة 
حمل الساح للجامعة .حيث يتم عقد بعض الصفقات فيها.. سيما بيع 
المسدسات التركية التي انتشرت في المدينة والمدن الصغيرة المحيطة 
بها ، ويضيف: لم يعد هناك أي موانع من تسليم المسدسات لمن يتم 
االتفاق معهم في أي مكان أو مرفق عام أو حوش مدرسة بعد أن كانت 

تعز قبلة للمدنية والتحضر والسام والثقافة والفن .

الخالص من الفوضى
وفقًا لكثير ممن قابلتهم في مدينة" تعز "، فإن خاص تعز أو على 
األقل التخفيف من خطورة الضرر الذي اصابها يبدأ من خال وقف ضخ 
األموال والساح القادم من خارج المحافظة. إلى جانب التوقف عن إرسال 
العناصر المسلحة والمدربين والمخططين الى المدينة، ألن هناك قيادات 
تتلقى - كما يقولون - دعمًا ماديًا ودعمًا بالساح والخطط والبرامج 
والمسلحين من أجل تحويل " تعز " لحديقة خلفية لقوى تقليدية في 
صنعاء ..حيث تقوم من خال أياديها التي وضعتها هنا على استقطاب 
الشباب العاطلين وأصحاب السوابق وخريجّي السجون ومعهم أيضا 
العناصر اإلرهابية التي تجد في تواجد هذه المليشيات مناخًا ومكانًا 
مائمًا لممارسة أنشطتها ونشر سمومها وتمرير أجندتها وكذا تجنيد 

واستقطاب الشباب لصالح الجماعات اإلرهابية والجهادية. 

استطالع

تعـز..
 هل ستصبح »دبي« أم »مقديشو«؟!
نص خاطرة

همسات  أنسام الندى

> تباشير الفجر الجديد
همست بتهاني آذاننا

أنسام الندى
وقبالت الليل المغادر

إلى المدى الكوني الكسيح
الذي ضاق في صدر الفصيح

انكسارات خيوط الضوء الشفيف
ال تلقي علينا الظالل
أو تقتاُدنا الى الضالل

أو تكّسر أجنحة اآلمال
التي - على هديها - أرسينا وبنينا

لنا وعي ناشئتنا وبنينا
ّ

وشك
الذين يحلمون برغيف الخبز..

في ضياء الهالل
ويرسمون الحرية على

صفحة السماء والبحر الراقص
في زهٍو واختيال

ساخرًا من مكر الحواة
والصائدين بالحبال

وي��س��ت��ل��ه��م��ون أن�����وار العلم 
المعصرن

من أشعة الشمس الطالعة
من خلف الجبال

ونسائم العطر المضمخ
من بريق زهرات التالل

٭٭٭

رغم السأم والملل
ْماتزال ثمة بقايا أمل

بها.. األعين الرمداء تكتحل
في قفار الواقع الجديبة

وقواقع الحزِن الكئيبة
وسط تجاويف صخور الظالم

ما بقي عرق ينبض
وطموح في القلب يركض

وأحالم .. ترنو الى األفق البعيد
سوف تندفع موجات الحياة
وتتعالى فوق ثعلية الجراح

لكن ال ارتكاس
أو غيبوبة أو نعاس

وال تهاون عند المساس
بعفة العز المقدس

هنا.. في األساس
تطير.. مليون رأس

من العرين الصلب المراس
نتحرك .. نحوم

ثم نقبض على محور االرتكاز
لن ندعه .. يسير متعثرًا

أو مستندًا على عكاز
عزمنا الناري أو وثبنا الثأري

قادٌر على االجتياز
 براكين األسى

ْ
.. مهما ادلهمت

وتأحّر هطول أمطار المساء
واثقون من االمتياز

دون أي ميٍل أو انحياز
حائزون قصب السبق

بمنتهى الثقة، وبال
أي اهتزاز..

نحن قطفنا االمتياز
بعد أن أوقفنا االنتهاز

صار بأيدينا االمتياز

إيماءات

> قصة الثالثة الذين اجتمعوا 
وت��ف��اخ��روا .. معروفة وثالثهم 
الذي قال: »أما أنا من يفتقدني فلن 

يجدني أبدًا«.

 رفيٌع بين الحرية 
ٌ

> »هناك خيط
البناءة والفوضى الهدامة«.

- علي أحمد العمراني وزير اإلعام.

> نسمع أقوالكم،و ال نشاهد 
أفعالكم.

> يبدو أننا سننتظر شتاًء طويل 
المدى كثير العدا، مقموع النداء، 

وما في  غداء.
> سؤال: إذا علمت أن هناك من 
أفسد الماضي، ولغم الحاضر، 
وأطلق النار على المستقبل.. هل 

ستتبعه؟
> »االستبداد عدوى ليس لها 

تطعيم«.

د. ثروت الخرباوي.

> الغربيون واليهود نجحوا في 
نقل وتحويل الربيع الى خريف 
يمطر ن��ارًا، وقذائف، وب��ارودًا، 

وصواعق.

)آخر الكالم(
ْسقط المكياج ال جدوى بأن

تستعير اآلن وجهًا مفتعل
كنت حسب الطقس تبدو ثائرًا

صرت شيئًا ما اسمه؟ يا للخجل

- رائي اليمن.

 أحمد مهدي سالم

قبائل دهم بالجوف تضع 11 شرطًا الستخراج النفط والغاز
طالبت قبائل دهم الشركات النفطية 
العاملة فللي محافظة الللجللوف بوجوب 
االلتزام بتنفيذ 11 شرطًا في صيغة 
اتفاق مكتوب وعلني وموثق كشرط 
سابق ألي عمليات تنقيب واستخراج 

النفط والغاز في المحافظة.
وتضّمنت قائمة الشروط والمطالب 
الللتللزام الللشللركللات النفطية بللأن تكون 
األوللللويلللة ألبللنللاء الللجللوف فللي الللوظللائللف 
اإلداريلللة والفنية والخدمية وفللق آلية 
واضحة ومتفق عليها من حيث معايير 
وشروط االستيعاب، والفصل من حيث 

التسمية بين حللقللول ملللأرب "صللافللر" 
وحللقللول الللجللوف بحيث يللعللاد تسمية 
الحقول والقطاعات النفطية الموجودة 
فللي المحافظة ونسبتها إلللى الجوف 
في كافة الوثائق والعقود والمحررات 
الرسمية لدى كافة الجهات..كما طالبت 
قللبللائللل دهلللم بللالللجللوف بتحديد عائد 
للمحافظة كنسبة متفق عليها من 
اإلنتاج النفطي والغازي تورد إلى رقم 
حساب بنكي باسم المحافظة يخصص 
لتنمية المحافظة في البنية التحتية 
والمشاريع التنموية والخدمية ويكون 

اإلشلللللراف علللللى هلللذه األملللللوال وطللرق 
السحب وأوجه الصرف واإلنفاق وفق آلية 
محددة متفق عليها بحيث تكون شفافة 
ومأمونة من التاعب والعبث والفساد 
وسوء استغالها في غير ما خصص لها، 
باإلضافة إلى التزام الشركات النفطية 
العاملة بالجوف بتوفير منح دراسية 
على نفقتها ال تقل عن 50 منحة سنويًا 
تخصص ألبناء الجوف، وااللتزام بإنشاء 
معهد للنفط بالمحافظة أسوة ببقية 

المحافظات النفطية.

القيادي المؤتمري السكني ينجو
 من محاولة اغتيال بريدة

تعرض الشيخ أحمد سالم السكني عضو اللجنة الدائمة أمس لمحاولة اغتيال في 
منطقة حمدة بمديرية ريدة محافظة عمران من قبل عناصر تنتمى لاخوان 

المسلمين .
وذكرت مصادر محلية لل" الميثاق" ان العناصر االرهابية أطلقت وابًا من الرصاص 
على سيارة القيادي المؤتمري في تمام الساعة العاشرة صباحًا اال انه نجا -بحمد 

الله- من محاولة االغتيال االثمة بأعجوبة.
إلى ذلك حذر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران ومديرية ريدة من محاولة 
اللجوء إلى العنف لتصفية القيادات المؤتمرية، مؤكدًا أن اللعب بالنار سيحرق 
الجميع، وشدد على ضرورة تسليم الجناة لألجهزة المختصة، مشيرًا الى أن أي 
تسويف بهذه القضية مرفوض، ولن يسمح للقتلة ان يستمروا في سفك دماء 

األبرياء مهما كان الثمن.


