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ضاعت في أوساط األزمات
< يبدو أن الطموحات الوطنية الكبرى قد ّ
السياسية المتالحقة ولم يعد المجال متاحًا إال ألصحاب المشاريع
الصغيرة والصغيرة ج��دًا ،ألن المالحظ خالل الفت��رة من 2011م
وحتى اليوم أن عناصر التش��ظي والتمزيق هي الظاهرة على س��احة الصراع
الدموي ،مثل أنها تس��تميت من أجل تحقيق الرغبات الصغيرة على حساب
الطموح الوطني الكبير ،واألكثر خطرًا على مستقبل اليمن الواحد ان االعالم
الرسمي الذي ينفق عليه من مال الشعب تحول الى أداة بأيدي االنشطاريين
المروجين للمش��اريع الصغيرة ،التي كنا ومازلنا نح��ذر منها ،ألن هدفنا في
المؤتمر قوة الدولة اليمنية الواحدة.
إن المؤتمر الش��عبي العام الذي ينطلق من أهداف ومبادئ الميثاق الوطني
الوثيقة الدستورية كان خالل الفترة من 2011م وحتى اليوم صاحب الطموح
الوطني األكبر الذي دافع اعضاؤه عن وحدة اليمن أرضًا وانسانًا ودولة وقدموا
الغالي والنفيس في س��بيل بق��اء اليمن قوي��ًا ومقتدرًا رغم ق��وة التحالفات
االنشطارية التي التقت في مؤتمر الحوار الوطني التي قادت حملة مسعورة
ضد المؤتمر الشعبي العام إلسكات صوته المعبر عن اإلرادة الوطنية الكبرى
وقد حاصرته تلك التحالفات الشيطانية وجعلته مكونًا واحدًا هو وكل حلفائه
بهدف القضاء على الدولة اليمنية عند التصويت على تشطير اليمن وتمزيقه
المعلن من خالل وثيقة الدمار الش��امل ال��ذي تقدم بها
وظهر ذلك التآم��ر ُ
المندوب األممي والتي لم تصغ بلسان عربي مبين وإنما صياغة اجنبية لرسم
خارطة لتمزيق اليمن فهيأت قوى التآمر والش��ر والعدوان التي تحالفت في
2011م ضد الوطن لتأييد التمزيق والتش��ظي بص��ورة ًأفصحت عن حجم
االنتكاسة التي وصلت إليها تلك القوى حيث اصبحت ّ
مسيرة من الغير ،دون أن
تكون لها الخيرة من أمرها ،فكان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وكل الخيرين

هال تداركتم
حضرموت ؟!
علي عمر الصيعري

جولة " الريان" وفي م��ارس من العام
في ُ
 ،1998اغتيل الشهيد " علي بن حبريش
" ،فتداعت قبائ��ل " الحم��وم " وحلفاؤها
مطالبة السلطات بإلقاء القبض على الجاني  ،وكادت
أن تحدث فتنة ال ُيحمد عقباه��ا  .ولكن بفضل الله
 ،ثم بفضل حكمة وحنكة األخ الزعيم علي عبدالله
صالح ،الذي كان وقتها رئيسًا للجمهورية  ،احتوت
الحكومة هذه المعضلة في ظرف أيام وأشرف بدوره
على حلها  .وع��ادت األمور إلى مجاريها ،وس��لمت
حضرموت من فتنة كان خطرها محدقًا بها.
وبعد مرور خمس��ة عش��رة عاما ،وعن��د مدخل
مدينة "سيئون" في 2ديسمبرعام 2013م .طالت
يد الغدر أخيه الشهيد " سعد بن حبريش رئيس
" حل��ف قبائل حضرموت"  .وعق��ب ذلك لم تتحرك
الحكومة الحتواء هذا الحادث مباش��رة  ،بل اكتفت
باإلعالن عن البحث والتحقيق في الحادثة  ،وتوجيه
محاف��ظ حضرم��وت وقائ��د المنطقة العس��كرية
بتقديم العزاء وبحث مس��ألة التحكيم في اغتياله ،
األمر الذي أثار حفيظة " زي الحموم " و المنضوين
تح��ت ذل��ك الحل��ف  ،وح��دا به��م إلع�لان " الهبة
الحضرمية الشعبية " في  20ديسمبر من ذلك العام
الرئيس عبد ربه
 ،واش��تعل الوضع  ..هنا تنبه األخ ً
منصور لخطورة الموقف .غير أنه بدال من حلحلته
مباشرة وجه بتش��كيل ثالث لجان رئاسية متتالية
لم تنجح في مهمتها إلى لحظة كتابة هذا المقال .
دخلت قوى سياسية هدفها
ومن الجهة المقابلة َّ
صب الزي��ت على النار وعقدت األم��ور  ،بل وحاولت
االستحواذ على " الهبة" وقلب مطالبها من مطالب
حقوقي��ة إلى مطالب سياس��ية "حراكي��ة" الهدف
سياس��ي  ،وكاد
ومحلل
منها ال يغيب ع��ن حصيف
ٍ
ٍ
األمر أن يتأنى لها لوالء حكمة شيوخ الحلف ورفضهم
له��ذه الخط��وة  .وم��ع ذل��ك ازدادت المعضلة في
التوسع لتش��مل َ
مطالب أكبر من س��ابقتها .وكان
من المفترض عل��ى األخ الرئي��س أن يلتقي بمثلين
الحل��ول الموضوعية
عن الحلف ويت��دارس معهم
ً
والمطالب الحقوقية ف��ي حينها  ،بدال عن اعتماده
على اللجان التي فش��لت في مهامه��ا وكلفت الدولة
مبال��غ من المال كان م��ن نصيب لجن��ة وزير اإلدارة
المحلية ال��ذي جلس ش��هرًا ونيف ف��ي حضرموت
.بعدها أرس��ل وزير الدف��اع الحت��واء المواجهات
القتالية التي جاءت حصيلة ردة فعل " الحلف" على
تأخر االس��تجابة للمطالب  .ومع ذل��ك لم ينجح في
مهمته .
ونتج عن تلك المواقف والوعود المطاطية لمطالب
" حلف حضرموت " أن أقدم بدوره على اتخاذ مواقف
أكثر تعقيدًا من األولى تضمنها اجتماع قيادة الحلف
لتوسيع نش��اطه يوم الخميس الماضي  ،وتشكيل
لجن��ة لصياغ��ة النظ��ام الداخلي للحل��ف وفتح مقر
رئيس��ي له في المكال وفرعي في سيئون واستقدام
قادة عس��كريين من كل قبيلة  .ج��اء ذلك في بيانه
رقم  32الصادر في 2014 /2/21م ،في نفس الوقت
الذي ش��هد مواجهات بين الجيش واألمن من جهة
وبين القبائل من جهة أخرى استمرت منذ شهرين
وسقط خاللها قتلى وسالت دماء ،وتشردت أسر .
والسؤال الذي يفرض نفس��ه بقوة هنا يقول َ :من
حضرموت ؟! ولماذا
المستفيد في تأزيم الوضع في ً
لم يحس��م األم��ر األخ الرئيس ب��دال عن اس��تقباله
لش��خصيات من حضرموت قدمت له وعودًا أش��به
بالوصفات الس��حرية وعينها على كرس��ي السلطة
المحلية في حضرموت .رجاء ثم ً
رج��اء أن تتداركوا
ما جرى وما سيجري في حضرموت قبل أن تستفحل
األزمة وتستشري الفتنة ،وقبل فوات األوانَّ .
اللهم
أني َّبلغتَّ ،
اللهم فاشهد.

المؤتمر ..وواجب الحفاظ
على وحدة الدولة؟

االداري الذي بدت وس��ائل االعالم الرس��مية تفس��ره بأنه تقسيم سياسي
بامتياز وتروج له وتستضيف شخصيات البعض منها ال يدرك المغازي التي
تقف خلف ذلك التوجه واآلخر ال يدرك خطورة التمادي في تلك التفسيرات
الخطيرة واذا صادف أن ّظهر صوت وطني غيور على وحدة البالد والعباد فإنه
ُيقمع تمامًا وال ُيسمح إال للذين يتبعون مشاريع االنشطار والتشظي بشكل
واضح ،ولكم أن تالحظوا اس��تضافات وس��ائل االعالم الرسمية التي تحولت
الى بوق بارز للترويج لتشطير اليمن دون أدنى قدر من الشعور بالمسئولية
الوطني��ة أو عل��ى أقل تقدي��ر االلت��زام بالمهني��ة االعالمي��ة والموضوعية
االحترافية.
إن بروز العنصرية والمناطقية في الحديث عن التقسيم االداري عبر وسائل
االعالم الرسمية خطر بالغ األثر على النسيج االجتماعي الواحد وخطر على
مستقبل الدولة اليمنية القوية والمقتدرة ،بل ويسير في اتجاه إزالة الدولة
اليمنية من خارطة العالقات الكونية ومحاولة محو آثارها.
إنني وأن��ا أطرح ه��ذا القول ليس م��ن باب اإلث��ارة على االط�لاق ولكن من
باب الش��عور بأمانة المس��ئولية الوطنية التي غابت تمامًا عن القائمين على
االعالم الرسمي ولذلك فإننا نناشد كل القوى الوطنية التي يأتي في مقدمتها
المؤتمر الش��عبي العام بض��رورة االلتزام في الحديث عن التقس��يم اإلداري
بالمب��ادئ األربعة الت��ي حفظت الس��يادة المطلقة للدولة اليمني��ة القادمة
على كل المكونات الجغرافية والبش��رية ومنعت االنشطارات واالنقسامات
السياسية وركزت على التقسيم االداري ومنح الصالحيات المالية واالدارية
الكاملة لألقاليم ولم تفرط في الس��يادة الوطنية ،والك��ف عن الهذيان الذي
أزعج الش��عب وأقلق ش��ركاء الوطن ،ألن ابناء اليمن كافة يطمحون الى دولة
يمنية واحدة قادرة ومقتدرة بإذن الله.

د .علي العثربي

في الحوار الوطني الصخرة التي تحطمت عليها وثيقة الدمار الش��امل حيث
قاد المؤتم��ر مجموعة االعمال الوطنية الكبرى بهدوء اس��تطاع من خاللها
تبيين حجم الكارثة التي ترسم لها وثيقة الدمار الشامل واقنع المتحاورين
بالعدول عنها فصدر االعالن الرئاس��ي في  7يناي��ر 2014م بأربعة مبادئ
عام��ة تحكم مخرجات الحوار الوطن��ي وتمنع تمرير وثيقة الدمار الش��امل،
يكتف المؤتمر وكل الش��رفاء بذلك االعالن الرئاسي عن المبادئ األربعة
ولم ِ
بل أصروا على اخضاعه للتصويت عليه من قبل اعضاء مؤتمر الحوار فصوت
عليه المتحاورون باالجماع في  8يناير 2014م ،وأصبح المرجعية العليا لكل
مخرجات الحوار ،ورغم ذلك الفعل ّالوطني الكبير الذي انجزه المؤتمر الشعبي
وكل ش��ركاء الوطن اليمني الكبير إال أن قوى الحق��د والكيد والمكر والخداع
المرجعية العليا وطمس معالمها
والخيانة تحاول بين الحين واآلخر اخفاء تلك
ً
وقد اش��رت الى ذلك في المواضيع الس��ابقة مدلال بما حدث في جلسة ختام
مؤتمر الحوار الوطني من التآمر الفاضح على الوطن اليمني الواحد والموحد.
أما اليوم فإن خيوط المؤامرة على تمزيق البالد تمر من خالل اعالن التقسيم

في األسبوع الماضي وفي مقالي الذي حمل
عنوان «جمر تحت الرماد» ،حذرنا من خطر
االنف�لات األمني الذي م��ازال مهيمنًا على
أرض الواقع رغم األكاذيب التي نسمعها وتطلقها
األجهزة األمني��ة من أن الوضع األمني في تحس��ن،
وم��ا يحدث من اخت��راق لهذا التحس��ن هو بعض
االعمال «االرهابية لتنظيم القاعدة» ،كما حذرنا
من األوض��اع االقتصادية المأس��اوية التي يتكبد
نتائجها المواطنون في ظل سياسة الفساد الذي
أصبح كالحوت المفترس الذي يبتلع كل شيء أمامه
دون رحمة ،سياس��ة صارت منه��ج حكومة الوفاق
التي تدار بل ويتحكم في نش��اطها بعض مش��ائخ
حزب االصالح وعصابته المسلحة «جماعة االخوان»
حذرنا من كل ذلك وأكثر ..وهذا االسبوع وفي مقالنا
هذا نواصل الحديث عم��ا وصلت اليه البالد ومنها
العاصمة صنعاء من انفالت أمني وبشكل كما يقول
المث��ل «عين��ي عينك» انف�لات أكث��ر ضحاياه من
منتسبي األمن والجيش ..من قبل إرهابيين تجمعوا
من جماعات وفصائل ومليش��يات مختلفة وصاروا
جبهة واحدة ..هدفهم الرئيسي الجيش والشرطة
بحجة اضعاف الدولة التي في األصل ال وجود لها منذ
االنقالب على الش��رعية في أزمة سياسية مفتعلة

التحذير مستمر!!
إقبال علي عبداهلل

مطلع العام 2011م.
الحقيقة نقول إنه رغم ما خ��رج به مؤتمر الحوار
الوطني الشامل أواخر الشهر المنصرم من مخرجات
ج��اءت نتيج��ة عش��رة أش��هر م��ن حوار ض��م كل
المكونات السياس��ية والمجتمع المدني ومثقفين
واكاديميي��ن داخ��ل الب�لاد ..مخرجات استبش��ر
به��ا الجمي��ع وتفاءلوا بإخ��راج البالد م��ن األزمات
ع��ام 2011م ،بل أزمات
التي تعيش��ها من بداية ً
قبل ذلك ..استبش��ارًا وتفاءال س��رعان ما تالش��ى
أم��ام ازدي��اد االنفالت األمن��ي الذي يكاد ينس��ف
كل مخرج��ات الحوار ،وكما ذكر االس��تاذ الصحفي
المع��روف فيص��ل الصوفي ف��ي عموده االس��بوع
الماضي بأن «اخبار القت��ل والتقطع وضرب أنابيب

النفط وأبراج الكهرباء تصل الينا على مدار الساعة
ويكفي ذكره انه خالل الش��هر المنصرم يناير راح
ضحيتها العش��رات من الجنود والضباط من افراد
قواتنا المسلحة واألمن في اكثر من محافظة ،بينما
دولتنا الضعيفة تري��د تنفيذ مخرجات الحوار في
ظل هذا القتل وهذه االختالالت األمنية».
من هن��ا نؤكد ب��أن الجمر ب��دأ باالش��تعال تحت
الرماد األمر الذي ينذر بخطر على وطن يتطلع الى
االستقرار واألمن والعيش الكريم لكل ابنائه.
وهن��ا نق��ول إن هذا الخط��ر الذي يه��دد الوطن
يتطلب في مواجهته التفاف ووحدة كل اليمنيين
وف��ي المقدمة األح��زاب والتنظيمات السياس��ية
إلنجاح تنفي��ذ مخرجات الحوار كم��ا أكد على ذلك
المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبدالله
صالح الذي يعتبر رجل الحوار األول في اليمن ..كما
تتطل��ب المواجهة أن يتحم��ل المؤتمر الش��عبي
العام بصفته الحزب الرائد مسئوليته أمام اعضائه
وانص��اره الذي��ن حملوه مس��ئولية قي��ادة الوطن
لي��س باالنقالبات ب��ل حمل��وه ذلك عبر ش��رعية
الصناديق وبطريقة ديمقراطية وبكل شفافية..
ويكون سندًا في انقاذ الشعب والبالد والجمهورية
والوحدة والديمقراطية ..من خطر تدق طبوله.

واقعية المشاعر
سامح ..فعندما تتسامح
فأن��ت تخت��ار الس��عادة
والراحة لذاتك  .التسامح
يعلمن��ا كيف نتج��اوز عن صغائر
األم��ور  ,ويأخ��ذ بنظرن��ا للمدى
الواس��ع ..تس��امح ..فالحي��اة ال
تس��تحق من��ا المعاناة والتش��دد
والحس��ابات المقنن��ة ..المرون��ة
وتفهم اآلخر يعطينا مساحة من
األريحية والهدوء الداخلي .
التغافل أي التغاضي عن األخطاء
وكأننا لم نعرف بها  ,شرط أساس
لحياة متوازنة فالعالقات البشرية
نس��يج متداخ��ل م��ن المش��اعر
اإلنس��انية والغرائز السلبية ،وهو
نسيج يكون اإلنس��ان ككل  ,فمن
الصع��ب أن نحص��ل عل��ى الجانب
الواحد في الشخص  ,ونلغي الجانب
اآلخر ،إن��ه كيان واح��د ال يتجزأ .

الب��د أن نتفه��م أن المالئك��ة ف��ي
السماء فقط .هذه الواقعية تجعل
عالقتن��ا م��ع اآلخري��ن مس��تقرة
ودائمة .
الش��خص بطبيعت��ه يبحث عن
الكمال ،ويتوقع من الناس القريبين
من��ه أن يكون��وا عل��ى مس��توى
التوقع��ات  .ويش��عر بخيب��ة أمل
حينما يكتشف أن الواقع ال يعكس
تمامًا حجم األمنيات ،وربما يؤدي
الشعور بالخيبة إلى التباعد أو حتى
النفور  .بينما الواقع يقول إننا كلنا
نخطىء ونتص��رف أحيانًا بش��كل
يزعج اآلخرين  .ولكننا نرى أخطاء
غيرنا وننسى أخطاءنا .
العدال��ة تتطل��ب من��ا أن نض��ع
أنفس��نا مكان اآلخري��ن وأن ننظر
لألم��ور بمنظ��ار التس��امح وليس
بمنظار القاضي .

التس��امح يعلمن��ا كي��ف نح��ب
اآلخرين  ,ب��ل يعلمن��ا كيف نحب
أنفس��نا  .ندرك من خالل التسامح
أن الكلمة الطيبة مفعولها يتجاوز
ح��دود اللحظ��ة اآلنية  .ه��ي هبة
نس��يم بس��يطة ولكنه��ا تطفىء
الني��ران الهائل��ة  ,حت��ى قب��ل أن
تشتعل  .الناس مهما كان وضعهم
 ,فهم أبس��ط مما نتصور  ,وكلمة
طيبة تقرب المسافات المتباعدة
وتؤلف بين القلوب المتنافرة .
ف��ي نهاي��ة المط��اف نحن بش��ر
وتغلبنا مشاعرنا  .بادر بالتسامح..
ترب��ح ,اجع��ل قضيت��ك إس��عاد
اآلخري��ن  .ال تقل��ق أن يعتق��د
اآلخرون أن تس��امحك ضعف منك
 ,بل إن الواثقين من أنفس��هم هم
األكثر قدرة على التس��امح  .انظر
للقواسم المش��تركة مع اآلخرين ,

د .محسن حسين العمري
وتج��اوز
نقاط االختالف  .كلما استطعنا ان
نسامح كلما اكتشفنا كم هي الحياة
بس��يطة وك��م نح��ن باجتهادات
مختلف��ة وربما م��ن غي��ر قصد ,
نشوه معالمها  .أقل شيء تستحقه
من��ا هذه الحياة ش��يء م��ن الحب ,
ومزيد من التسامح .
الخاتمة أقول
كل تصرف يحتمل التأويل وربما
بعد فترة يجل��ب الن��دم  .ما عدا
الكلمة الطيبة فه��ي ضمان لراحة
الضمير!!
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أين كانوا وأين
صاروا؟
فيصل الصوفي

ماذا كان يقول حزب اإلص�لاح عن الحوثيين
منذ ع��ام  2004إل��ى ع��ام 2011؟مقصيون
عن المش��اركة السياس��ية ،وأصحاب مظلمة،
والنظام يظلمهم ،ونحن ض��د الحرب الجائرة
التي فرض��ت عليهم ،ونؤي��د مطالبهم ..كان
يقول ذل��ك في العل��ن ،وفي الوقت نفس��ه كان
يش��ارك في الح��رب ،ويحرض عليه��ا ..وماذا
قال اإلص�لاح ع��ن الح��راك الجنوبي من��ذ عام
 2007إلى عام 2011؟ مطالبهم مش��روعة،
والحراك س��لمي جدا ،والنظام يعسكر الحياة
المدني��ة ف��ي الجن��وب ،والح��راك وحدويون،
وبالثورة الشبابية الشعبية صرنا نحن والحراك
والحوثيون ف��ي خيمة واح��دة ،وبذلك وحدنا
القلوب ،وتوحدت بنا البالد ..وماذا كان يقول
اإلصالح للشباب المستقل عام 2011؟ ثوار،
أحرار ،خيرة ما أنجبت اليمن ،ونحن وهم جبهة
واحدة في مواجهة النظام ،وتحقيق المستقبل
الذي ينشده الش��باب ..وماذا كان يقول حزب
اإلصالح لشركائه؟ نحن شركاء ،وسنبقى شركاء
خالل عش��ر س��نوات قادمة على األقل ..وماذا
قال للذين انش��قوا عن المؤتمر الشعبي؟ حيا
بهم ،حي��ا بهم ..وماذا كان يق��ول للجميع عن
الحكوم��ة؟ حكوم��ة فس��اد ،وج��رع ،وإفق��ار،
وفشل.
واليوم ..ماذا يقول عن كل هؤالء بعد أن صار
ش��ريكا في الس��لطة؟ الحوثي��ون عنصريون
لديهم عزم على اس��تعادة الملكية الساللية،
وأصحاب مشروع إيراني ،وسعودي ،وأمريكي،
ولديهم مليش��يات مس��لحة ،ولديهم أسلحة
ثقيلة ،وهجروا الس��كان من صع��دة ..ويجب
على الرئيس هادي أن يحاربهم ،وينزع األسلحة
الثقيل��ة من أيديهم ..والدول��ة يجب أن تردع
الحوثيين.
وإال لم��اذا نق��دم ميزاني��ة كبي��رة للجيش
واألمن؟ وال يحق للرئيس هادي إش��راكهم في
الحكومة المقبل��ة ..أما الح��راك الجنوبي ،فقد
صار الحراك االنفصالي المس��لح ،ويجب س��لخ
جلوده��م ،ومعارك اإلصالح الي��وم في الجنوب
كلها مع الحراك ..والش��باب المستقل بقيادة
م��ا يس��مى جبهة إنق��اذ الث��ورة ،ورئيس��هم
النائ��ب أحم��د س��يف حاش��د ،ص��اروا ث��ورة
مض��ادة ،وعم�لاء للنظ��ام الس��ابق ،وأع��داء
الوطن ..واالش��تراكيون والبعثيون فاسدون
ومرتبط��ون بالث��ورة المض��ادة ،والناصريون
نص نص ،وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية
حوثيون ،والمنش��قون ع��ن المؤتم��ر لديهم
روابط م��ع إيران والس��عودية وأمري��كا ..أما
الحكومة الحالية التي هي أعجز وأفسد حكومة،
يعتبرها رم��زا للنجاح والش��فافية واالخالص
واألداء الذكي ،ومن يطال��ب بتغييرها انقالبي
ابن انقالبي..
هكذا هو اإلصالح ،سليل الجماعة العتيدة،
يخدع ويمك��ر ويك��ذب ويغدر ،ويب��رر لكل
ه��ذه المس��اوئ ،وحس��بكم جميع��ا أنكم قد
عرفت��م اآلن ،رغ��م أن تجربت��ه م��ع الجمي��ع
طويلة ،وقديم��ة ،وراجعوا تاريخ��ه منذ عام
 ..1990في تعامله مع الوحدة ،ومع األحزاب،
ومع مختلف القضايا ،يتقلب ،وينكث ويراوغ،
ويجيد فقط استخدام اآلخرين أو توظيفهم
لخدمته ،وأحدث هذه االستخدامات ،توظيف
الش��باب في معاركه ،واليوم ه��م بنظره ثورة
مضادة ،وعمالء النظام السابق!

ً
استجابة لإلخوان ..اليمن تودع الديمقراطية

< ج��رت الع��ادة ف��ي أي ش��عب م��ن
الشعوب التي عانت من الديكتاتورية
أن تق��وم بث��ورات ض��د االس��تبداد
والتس��لط من أجل العيش بكرامة وحرية من
خالل ممارسة حقها في رسم مالمح مستقبل
ش��عبها عن طريق الديمقراطية باعتبارها
الخيار الحقيقي لترجمة إرادة وحرية الشعوب
في التاري��خ الحديث والمعاص��ر ،ولهذا فقد
اس��تطاعت الكثير من دول العال��م الثالث أن
تنتقل من مرحل��ة الديكتاتورية الى المس��ار
الديمقراطي بدرجات متفاوتة وفقًا للظروف
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والسياس��ية في
كل بلد من ه��ذه البلدان ،واليم��ن تعد إحدى
بلدان العالم الثالث التي استطاعت أن تخوض
المس��ار الديمقراط��ي ال��ذي اتخذت��ه نهجًا
وطريقًا للوصول الى الحكم منذ إعادة تحقيق
الوحدة في مايو 1990م ال��ى أن هب علينا ما
يسمى بالربيع العربي في عام 2011م ،والذي
شكل مرحلة فاصلة في تاريخ اليمن المعاصر
للتحول واالنتقال من مرحلة الديمقراطية الى

الالديمقراطية.
والش��ك أن ما يمر به اليمن اليوم من أوضاع
مأس��اوية وفوضى ش��املة واخت�لاالت أمنية
وفس��اد ممنهج على كافة األصع��دة ما هو اال
نتيجة حقيقي��ة إلف��رازات الربيع المش��ؤوم
وال��ذي كان م��ن أه��م أهداف��ه القض��اء عل��ى
التجربة الديمقراطية في اليمن واس��تبدالها
بصيغة حكم مش��وهة قائمة عل��ى التوافقات
الحزبية ،التي لم يش��هد التاريخ
والمحاصصة
ُ
قديمه وحديثه أن حكم بل��د بهذه الطريقة
التي ُيحكم بها اليمن والتي ال تس��تند الى أية
ش��رعية دينية أو سياس��ية أو عرفية ،سوى
ش��رعة االخوان المفلس��ين ،وأس��يادهم من
دول الغ��رب الذي��ن رأوا أن الديمقراطية في
اليمن ستكون خسارة كبيرة بالنسبة لالخوان
وأس��يادهم نظرًا لعدم امتالكه��م أي رصيد
ش��عبي أو نضال��ي يمكنهم م��ن الوص��ول الى
الحكم بطريقة ديمقراطية ،وبالتالي س��تبوء
كل مخططاته��م بالفش��ل ف��ي ح��ال تطبيق
الديمقراطي��ة ،وله��ذا كان تش��كيل حكومة

الوف��اق بتلك الطريق��ة القائمة عل��ى التوافق
والمحاصصة ،إضافة ال��ى تطويل فترة الحوار
الوطني وعدم تحدي��د فترة زمني��ة لتنفيذ
مخرجاته وكذا محاولة التمديد لهذه الحكومة
التي ارتكبت أس��وأ الجرائم والفس��اد في حق
الش��عب اليمني ،م��ا هي اال مح��اوالت صريحة
وواضحة لدفن الديمقراطية واالنقالب عليها
من أجل تمكين االخوان وتغلغلهم في مختلف
مفاصل الدولة في إط��ار عملية انقالب طويل
النف��س يج��ري العمل في��ه على قدم وس��اق
وبرعاي��ة أممية م��ن قبل دول كب��رى ترى في
االخوان القدرة على تنفيذ مش��روع مايسمى
بالربيع العربي الذي فش��ل ف��ي مصر وتونس
ونجح ف��ي اليم��ن ..ومن هن��ا وأم��ام كل هذه
الش��واهد والمعطيات التي تعبر عن نفسها
لتؤكد أن استمرار الحكومة الحالية التي فقدت
شرعيتها يعد خيانة وطنية عظمى وتفريطًا
بكل القيم والمبادئ الوطنية للش��عب ،ويضع
الجمي��ع س��واء أكان��وا أحزاب��ًا سياس��ية أو
اجتماعي��ة أو منظم��ات مجتم��ع مدن��ي أمام

سمير النمر
امتح��ان حقيقي الب��د أن يحددوا في��ه موقفًا
واضحًا تجاه ه��ذه الحكومة وما تمارس��ه من
عبث وتدمير ممنهج لكل مكتسبات الشعب،
بعي��دًا عن لغة النف��اق والتدليس السياس��ي
التي أصبحت فارغ��ة من أي معن��ى ،ألن الواقع
المرير ال��ذي يتجرعه الش��عب كل يوم يحتم
على الجميع اتخاذ موقف واضح ،إما بالموافقة
على استمرار الحكومة أو بالرفض ،حتى يتضح
للشعب من الذي يقف في صفه ومن يضع نفسه
كعدو له ،فاألمر جد خطير ..وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون..

