
االثنين:  21 / 4 / 2014م  العدد:  )1707(مقاربات
2012  / جماد ثاني / 1435هـ

> سمير النمر

 ورغم كل هذه التحسينات وما يترتب عليها من خسائر مادية إال 
بح" ال يزال هو الطاغي على صورة الحكومة؛ ولذا فال غرابة أن 

ُ
أن "الق

تكون البيانات الصادرة عن هذه الحكومة مشبعة بالقبح واإلسفاف 
ألن "كل إناء بما فيه ينضح".

* حكومة فاشلة بكل المقاييس، فاشلة سياسيًا، فاشلة 
اقتصاديًا، فاشلة أمنيًا، فاشلة خدميًا وتنمويًا، فاشلة ماليًا، 
فاشلة حتى أخالقيًا، الفشل هو ما قدمته للشعب اليمني الذي ظن 
ار  وَّ

ُ
بها خيرًا فاستحق اجترار اإلثم، حكومة "رفع الضغط" و"ف

الِمش" و"حريق الدم" و"وجع الرأس"، رئيسها في واٍد ووزراؤها 
في أودية أخرى، رئيسها قاطع الحوار، وأصاب أبناء الشعب بالدوار 
نتيجة مواقفه "السخيفة" وقراراته "الخاطئة" وسياسته الرعناء، 
يعمل ضد الشعب، وال يبالي في إهدار مصالح هذا الشعب والعبث 
بمقدراته من أجل الحفاظ على مصالح "حميد" الذي يقود الحكومة 
وُيَسّيرها وفق توجهاته وتنفيذًا ألوامره التي تصب في خدمة 
مصالحه والقوى المتحالفة معه، يبكي باسندوة أمام الشعب 
 البكاء جّراء كثرة األح��زان والمنغصات 

ّ
متناسيًا أن الشعب مل

واألزم��ات، وكان يعول عليه أن يكون وحكومته سببًا في إعادة 
رسم االبتسامة على محيا كل فرد من أفراده.

* الشعب ال يريد البكاء من باسندوة، ولكن يبدو أنه ما باليد 
حيلة، فاألخير ال ُيجيد غير البكاء للتعبير عن خيبته وفشله 
وعجزه؛ لذا ال غرابة أن يزداد كره وسخط السواد األعظم من 
أبناء الشعب على باسندوة كلما ظهر باكيًا، اليوم تحّول باسندوة 
إلى أزمة للشعب ألنه ال يعمل لمصلحة الشعب، وألنه ال يمتلك 
ب منه، لقد رسخ الفرقة واالنقسام داخل 

َ
القدرة على مخالفة ما ُيطل

الحكومة، وقضى على ما يسمى الوفاق، وقتل عمدًا وإصرارًا التوافق 
من أجل شموس اإلصالح وعيون حميد وابتسامة الجنرال، وفوق 

كل ذلك يّدعي أنه بال صالحيات ويغادر البالد بتلكم الحجة الواهية 
تنفيذًا ألوامر شيخه "حميد"، وكل ذلك ألن الرئيس هادي رفض 
إقالة المحافظ الحجري ورفض الزج بالجيش في حروب وصراعات 
سياسية انتصارًا لمشاريع الفتوحات اإلصالحية واستعادة الكرامة 
المشبعة باللون "األحمر" التي تمرغت ألكثر من مرة وعلى أكثر من 

جبهة في الوحل.
 

ً
 واإلصالحيين عامة

ً
* أشفق كثيرًا على "راجح بادي" خاصة

وهم يحاولون إظهار الحكومة بأنها "صانعة اإلنجازات" وتصوير 
باسندوة على أنه "الرجل الوطواط" أو "بات مان" إلى الدرجة 

التي تجعلهم يتمسكون بها ويرفضون تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني ذات الصلة بتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم كافة 
القوى والمكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، ويدفعون 
باسندوة إلى مهاجمة هذه القوى والتشكيك في وطنيتها ويدعو 
 إلى مقاطعتها وحرمانها من حق المشاركة في صياغة 

ً
صراحة

 موقعه الرسمي، 
ً
مبادئ اليمن الجديد ورسم مالمحه، مستغال

وال أعلم كيف يبرر اإلصالح وبقية "شلة َحَسب الله" دفاعهم عن 
باسندوة وحكومته الكسيحة؟! بأي منطق يتحدثون وعلى أي شيء 
يراهنون؟! إنهم يراهنون على الفشل وهو رهان نتيجته محسومة 

سلفًا، فالرهان على حكومة باسندوة رهان على الفشل، وسيكون 
المآل لهم وللحكومة الفشل الذريع والسقوط المدوي أمام الشعب 

اليمني الذي صبر عليهم وتحملهم كثيرًا.
* أيها المراهنون على الفشل، اتقوا الله في شعبكم ووطنكم، 
تجردوا من الوالءات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة، أين 
عقولكم؟! أين ضمائركم؟!! وأين وطنيتكم التي تتغنون بها؟! 
إلى هنا ويكفي رهانكم على الفشل والفاشلين، المرحلة في غاية 
التعقيد وهي تتطلب الدخول في شراكة وطنية فعلية من أجل 

العبور بسفينة الوطن إلى شاطئ األمان.
* ال تجعلوا السلطة ومغرياتها وملذاتها تعمي أبصاركم وتسلب 
منكم عقولكم وتجردكم من مشاعركم وأحاسيسكم، ال تكرروا 
أخطاء "إخ��وان مصر" فالعاقبة ستكون وخيمة ولن تجدوا من 

يتعاطف معكم غير أنفسكم، وال جدوى من ذلك.
* أال يكفي "سرقتم الثورة" و"تاجرتم بالشباب" وبسطتم 
على الحكومة ودمرتم الجيش وأحلتم الوطن إلى كومة من خراب، 

وجرعتم الشعب صنوف العذاب؟!
* دعوا البالد تنهض وتستعيد عافيتها من جديد، اتركوا 
الشعب يعيش في أمن واستقرار وطمأنينة وازدهار، تصالحوا 
مع أنفسكم ليشفع لكم ذلك أمام الشعب، لم يعد هناك من فاعلية 
لمساحيق التجميل إلخفاء قبح الحكومة والتغطية على فشلها، 
فالعالم أجمع على ذلك وأنتم لوحدكم َمْن تغردون خارج السرب، 

برهانكم على الفشل أيها الحمقى؟!
 هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.

fatahbanoos@yahoo.com

الرهان على الفشل!!
* ُتضحكني كثيرًا تلكم المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الناطق الرس���مي باس���م حكومة الوفاق راجح بادي، 
والتي تنَصبُّ في جانب تلميع الحكومة وتحس���ين صورتها "القبيحة" باس���تخدام مختلف مس���احيق التجميل ذات 

لة التي يتقنها "بادي"، عبدالفتاح علي البنوسالماركة "اإلصالحية" الُمَسجَّ

الشعب يستغيث بالرئيس
> منذ ما يقارب العامين والنصف الى اليوم والشعب 
اليمني يعيش نكبة حقيقية بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معنى، بسبب أداء حكومة الوفاق التي 
مارست شتى أن��واع التنكيل والتجويع والقتل في 
حق هذا الشعب الذي طال صبره وزادت معاناته 
دون أن يلتفت اليه أح��د،  فلم يعد هناك أي شيء 

من التضحيات إال وقدمها هذا 
ها ترضي وتشبع جشع 

ّ
الشعب عل

وشبق هذه الحكومة التي صادرت 
كل أحالمنا وآمالنا وقتلت كل 
معنى جميل في حياتنا، وجعلت 
حياة الشعب ومصيره في أيدي 
ثلة م��ن ال��م��رت��زق��ة ومصاصي 
الدماء الذين ال يهمهم اال إشباع 
رغباتهم ونزواتهم الشريرة 
على حساب الغالبية المسحوقة 
من الكادحين والبسطاء من هذا 

الشعب المنكوب.
 وف����ي ظ���ل ه����ذه ال��ظ��روف 
المأساوية التي يعيشها الشعب 
اليمني وبعد االجماع الشعبي 

والرسمي واالقليمي والدولي على فساد هذه الحكومة 
وفشلها في تحقيق أدنى متطلبات الحياة للمواطن 
في الجانب األمني واالقتصادي واالجتماعي، لم يعد 
هناك أي مبرر لبقاء هذه الحكومة يومًا واحدًا خصوصًا 
في ظل التغيرات االقليمية والدولية التي طرأت على 
المشهد السياسي في المنطقة العربية، والمتمثلة في 
مواقف دول الخليج العربي الرافضة لسياسات االخوان 
المسلمين في المنطقة عمومًا وفي اليمن خصوصًا، 
حيث تم إدراجهم ضمن الجماعات االرهابية التي 
تهدد أمن واستقرار اليمن ودول الخليج العربي، 
والشك أن مواقف دول الخليج من هذه الجماعة كان 
له انعكاسات سلبية على المشهد السياسي اليمني، 
تمثلت ف��ي رف��ض السعودية استضافة مؤتمر 
المانحين لدعم اقتصاد اليمن الذي دعت له حكومة 

الوفاق والذي كان سينعقد في الرياض، ولهذا كان 
رفض السعودية النعقاده هو بمثابة رسالة سياسية 
واضحة تعبر عن موقف دول الخليج تجاه حكومة 
الوفاق التي يديرها االخ��وان المسلمون في اليمن، 
التي أثبتت فشلها في إدارة الشأن اليمني وبإجماع 
شعبي وسياسي وإقليمي، وأن من الضروري تغيير 
هذه الحكومة وتشكيل حكومة 
كفاءات وطنية قادرة على تنفيذ 
االستحقاقات المتعلقة بالمرحلة 
االنتقالية وتنفيذ مقررات مؤتمر 
الحوار الوطني، واستيعاب الدعم 
االقتصادي المقدم لليمن من الدول 
المانحة وعلى رأسها دول الخليج 
العربي من أج��ل النهوض بواقع 
اليمن االقتصادي واالجتماعي 
والسياسي وانتشاله م��ن حالة 
ال��رك��ود وال��ت��ده��ور االقتصادي 
واألمني الذي أفرزته السياسات 
الالمسؤولة لحكومة الوفاق طوال 
الفترة الماضية، والشك أن تحقيق 
ه��ذا األم��ر يتطلب وج��ود إرادة 
سياسية ل��دى الرئيس عبدربه 
منصور هادي التخاذ قرارات جريئة لتشكيل حكومة 
كفاءات وطنية قادرة على االنتصار لمطالب الشعب 
ومتفاعلة مع المتغيرات السياسية  االقليمية 
والدولية خصوصًا في ظل توافر المناخات المناسبة 
أم��ام الرئيس ه��ادي التخاذ ه��ذا ال��ق��رار، واعتقد 
أن الرئيس هادي يقف اآلن أمام مسؤولية وطنية 
وتاريخية تحتم عليه االستجابة لمطالب الشعب 
وتضعه في محك حقيقي لتحديد موقفه إما بالوقوف 
مع الشعب واالستجابة لمطالبه، وإما باالنصياع 
لضغوط الفاسدين واالرهابيين.. ومن هنا نقول 
إن الكرة اآلن في ملعب الرئيس هادي  وما عليه اال 
تسديد الهدف الذي يتطلع اليه جماهير الشعب 

اليمني.

تأمالت وخواطر جريئة !!

د. محسن حسين العمري

الالمركزية فلسفة ونظريات   ليست 
معقدة يختص بها الكتاب ويعبرون عنها 
باأللغاز .. إنما هي رغبة جامحة في نفس كل 

مواطن خالص الشعور.
  المركزية ع��دوة الشعوب , إن لم تكن 

عدوة اإلنسان نفسه .
  ان الذين يعادون الفكر والعلم , والتطور 
و االنفتاح , على اآلخر والتسامح ويحولون 
دون تحرر األم��ة ويتمسكون بالتجزئة هم 
والشك رجعيون مستغلون أنانيون مستبدون 

ظالمون.
  إن اعظم ميزة لإلنسان هي الحرية ... 
فالحرية هويته , طريقه إلى االبداع ووسيلته 

, بل هي غايته في الحياة .
  ليس لك من فضل في خدمة الناس - عن 

طريق ظلمهم.
  إنني شخص مشحون بنظريات عصر سلف 
, وأفكاري هي أفكار الطبقة التي أخدمها ال 

أفكار الطبقة التي أنتمي إليها .
  اإلنسان الجدير بالمركز الرفيع - هو 
اإلنسان الذي تتجلى قدرته على السيادة - وهو 

اإلنسان الذي يستحق الخدمة والفداء .
 مجتمعنا ضعيف ألن األشخاص الذين 
يؤلفونه يفتقرون إل��ى صفات ع��دة أهمها 
الحب , والتعاون , والمسئولية، فاألمة التي 
يترابط أفرادها بواسطة الحب أقوى وأنقى من 
الصخور المتجمدة.. وواجبنا أن نّعود أرواحنا 
على  الحب والتسامح واإلخاء.. ولندع جانبًا كل 

عائق ناتج عن جهل وكراهية.
  إذا دعونا إلى الحب، فإننا ال نعني به الحب 
المبهم , بل نعني الحب المنحدر من اإلسالم.. 
ونعني به الحب الواقعي بين اشخاص حقيقيين 
يعيشون ويموتون.. فأظهر حبك نحو جارك 
, نحو قريبك , نحو أهل بالدك نحو اإلنسانية 

جمعاء .
 دع��ون��ا نعش بحب وإخ���اء على صعيد 
إنساني، وأعلى ضوء، وأجمل وأبهى ما بشر به 
نبينا قائد اإلنسانية األعظم , محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم .
  الرجل الذي يحب ربه من قلبه، ال يسعه 
إال أن يحب عباد الله الذين يؤلفون معه وطنًا 
واح��دًا فكل مجتمع ال يسير على ضوء هذه 

الحقيقة ال يسير أبدًا .
 التعاون قاعدة اساسية لحب اإلنسان 

ألخيه اإلنسان.
  ال ج��دال في أن الفرد ال يقدر أن يؤمن 

بنفسه كل ما يحتاج إليه في الحياة.  ولذلك 
فمن الضروري أن يتعاون مع اخيه مع جاره 
مع مواطنيه فالشعوب التي ال تتعاون تندحر 

وتنحل من تلقاء نفسها.
  كان أجدادنا في الماضي يشددون على 
المروءة ويعتبرونها من خير القيم الخلقية 
واليوم نسير بعكس ذل��ك، كلنا يهيم في 
واد، مع أن المروءة هي في الواقع روح التعاون 

والمؤازرة في األزمات.
  يجب بأن نشعر أن الفرد جزء ال يتجزأ من 
المجموع،  فالتعاون فرض واجب تواجده بين 
الفالح وأخيه الفالح، والتعاون فرض واجب بين 
العامل  وأخيه العامل وبين الموظف وزميله 
وبين األديب وقرينه وبين المالك والمستأجر 
وبين التاجر وأخيه التاجر والجار وجاره، فمن 
أجل مصلحة الجميع أصبح التعاون أمرًا ضروريًا 
بين جميع الطبقات وبين هذه الطبقات كلها 
والحكومة، ألن األمة مؤلفة من اخوان وأخوات , 
وليس من طبقات معادية والواحدة لألخرى، 
فالطبقات المعادية تحدث حربا داخلية تؤدي 
باألمة إلى الهاوية ,أما االخوان المتعاونون - 
رغم اختالف أعمالهم ومصالحهم- فيتكاتفون 
دومًا من أجل تأمين مصلحة األمة ومصيرها 

الواحد.
  الشعور الجماعي باالنتماء الى وطن واحد 
ضروري للتعاون، فالبد إذنًا من أن نتمسك 
بهذا الشعار الخالص وهو أنا مسئول عنك 
وأنت مسئول عني , أنا منك وأنت مني.. وهكذا 

باإليجاب .
 الرئيس ال��ذي يشعر بمسئولية نحو 
شعبه يعتبر رئيسًا صالحًا ومطيعًا للقاعدة 
اإلسالمية )) كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته (( والمواطن  الذي يالحق باهتمام 
التطور العام في بالده ويشارك في األعمال 
واألف��ك��ار  التي تقود السفينة التي ترتبط 
بمصير حياته يكون أيضًا مواطنًا صالحًا  

. 
ً
ومسئوال

  إن المسئول -أيًا كان- الذي يكون هّمه 
التغني بأمجاده وأسالفه ال يجدي بالده نفعًا 

بل يساعد على خرابها .
  الحاكم المسئول هو الذي يشعر بأنه واحد 

من شعبه بل خادم له... وبمثله تنشأ األمم .
  من أراد أن يصبح في المقدمة عليه أن 

يبدأ من اآلخر .
  عندما تعرف نفسك تمامًا , وتعرف 
حقوقك وتعرف واجباتك في الحياة , تجد 

أنه ال فرق بينك وبين السلطان إال القانون 
فأنت والسلطان متساويان أم��ام القانون 
كمساواتهما أمام الله.. وهذا ضرب من ضروب 

المساواة.
  لقد استوردنا الكثير والكثير , فمن الالئق 

. 
ً
وطنيًا أن نصّدر قليال

  الفرد ال يوجد من اجل الدولة بل  الدولة من 
اجل الفرد حتى تؤّمن له السالم والنظام وهما 
الشرطان الضروريان إلعطائه الحرية الكافية 

ليكمل مقوماته الشخصية .
  إن الرجل الذي يأخذ الحق كما يتراءى له 
مقياسًا لضميره , ويعبر عن فكره بحرية دون 
خوف من حاكم تقليد ذاك هو عندي مثال 

المواطن الصالح - الفعال..
  الديمقراطية هي خير األنظمة الحديثة 
لتأمين مصلحة الفرد وحريته، والديمقراطية 
السليمة كانت متوافرة في بالدنا من قديم وإن 
كانت بشكل مختلف ومع ذلك فنحن نجهلها او 

نتجاهلها .
  إنني أنظر بشغف إلى ذلك اليوم الذي 
أرى فيه أصحاب الحق وقد تفهموا المبادئ 
الديمقراطية يمشون رافعي الرأس ال ُيقبلون 
يدًا وال يرتجفون خوفًا أمام مدير أو رئيس بل 
يتكلمون كمن لهم سلطان أمام اكبر موظف 
حكومي، واثقين من أن الموظف ليس قيصرًا 

بل هو خادم عام ليؤّمن مصالح كل فرد ..
  بالمقابل الشعب الواعي يحترم النظام 
والقانون ويدفع الضرائب المستحقة عليه دون 
تبرم , يهتم ببناء المجتمع األفضل , وتشجيع 
المدارس والجامعات التي تعمل من أجل الحق 

ومن أجل رفع شأن اإلنسان . 
الشعب الواعي ال يضيع ثرواته في المظاهر 
وفي اإلسراف، وإنما هو الذي ينادي بالتطور 
والتقدم الى األم��ام.. هو ال��ذي يتخلص من 

العادات الجامدة البالية المتحجرة .. 
ه على  الشعب الواعي هو الذي يشجع أبناء
حب العلم والبحث والتنقيب والصبر على اآلالم 
والمتاعب في سبيل خدمة بلده وشعبه وفي 

سبيل رفعة الوطن .


