الوح��دة الوطني��ة تتجس��د بأنص��ع صورها يف
بناء القوات املس��لحة واألمن على أسس وطنية
حديثة

عبدربه منصور هادي

رأي
عندم��ا أكدن��ا ف��ي أكث��ر م��ن دراس��ة أن بع��ض
القوى السياس��ية ال تملك أدنى ق��در من فن الممكن
السياس��ي اآلخر الذي يقود ال��ى انعدام امتالك رؤية
بن��اء ال��دول فإن الس��بب ف��ي ذلك الط��رح يعود ال��ى معرفتنا
بمنهج الس��لوك النفعي الذي تس��لكه تلك الق��وى واعتمادها
بانحراف
على الغاي��ة تبرر الوس��يلة بمعنى المعرف��ة الجدية
ّ
تل��ك القوى السياس��ية ف��ي منهج التفكي��ر ال��ذي ال يؤمن إال
بالمحسوس والملموس الذي قلب الحياة لدى تلك القوى رأسًا
عل��ى عق��ب فحل الخداع والك��ذب والمكر والغ��در محل الوفاء
والص��دق والنزاهة واألمان��ة ،وهو في تحليل الفكر السياس��ي
المعاص��ر فعل ثوري فوضوي من الدرج��ة األولى كانت بدايته
العملي��ة ف��ي 2011م وكان��ت نتائجه الوخيمة م��ا وصلت اليه
البالد من العذاب الذي ال ُيطاق ،بمعنى أن الثورية التي أنبرت
ف��ي 2011م كانت على غي��ر مكارم االخ�لاق وتدمير الهوية
الديني��ة والوطنية واالنس��انية واس��تهدفت الني��ل من الوالء
الوطن��ي بدرجة اساس��ية في المؤسس��ة الدفاعي��ة واألمنية،
وال يخف��ي عل��ى أصح��اب األلب��اب لصالح م��ن كل ذل��ك الفعل
الثوري النازي ،إنه بدون أدنى ش��ك لصالح القوى االستعمارية
الصهيوني��ة التي ترى في وحدة العرب عقبة أمام مش��اريعها
التوس��عية ،والت��ي أدرك��ت أن اليمنيين هم األكث��ر توقًا لبناء
الدول العربية الواحدة التي جعلت من العروبة جسدًا واالسالم
الحنيف روحًا.
لق��د أدركت القوى االس��تعمارية والدوائ��ر الصهيونية أن
الث��ورة اليمني��ة س��يتمبر وأكتوبر عام��ي 1963 ،62م كانت
البواب��ة الكبرى لالنطالق نحو المش��روع النهض��وي الحضاري
العربي من خالل أهداف الثورة الس��تة الت��ي أجمع عليها ثوار
اليم��ن الواحد والموح��د ،ألنها عبرت عن اآلم��ال والتطلعات
الكبرى التي ناضل اليمنيون من أجلها الستعادة أمجاد الماضي
العريق إبان االمبراطوريات العربية اليمنية القديمة المعينية
والس��بئية والحميرية ،وقد ش��كل التفاف اليمنيين كافة حول
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األهداف الستة للثورة
اليمني��ة الخال��دة
«س��بتمبر وأكتوب��ر»
أعظ��م ف��زع للدوائ��ر
االس��تخبارية ف��ي
العال��م المعادي لقيام
الكي��ان العرب��ي القوي
وبدرج��ة أساس��ية
الق��وى البريطاني��ة
د .علي العثربي
الت��ي عمل��ت عل��ى
تأجي��ل وح��دة اليمن
م��ن خ�لال التح��رك،
بع��د أن ثب��ت لديه��ا يقينًا ض��رورة الرحيل م��ن أرض اليمن،
باتج��اه زرع الش��قاق بين حكوم��ات الثورة اليمني��ة الواحدة
عندما أرس��لت «ش��اكلتن» الخبير بش��ئون اليمن السياس��ية
واالجتماعية الستغالل رغبة القيادات الثورية في الوصول الى
الس��لطة وحاولت دعم اعالن انفصال الجنوب عن الشمال وقد
تمكنت من اس��تغالل نقطة الضعف هذه فرحلت في 1967م
عن قدس��ية التراب اليمني بعد أن ضمنت اس��تقالل الجنوب،
ولكنه��ا في زحم��ة الهروب من نيران الش��عب ضدها فش��لت
في تمزيق أهداف الث��ورة اليمنية ،حيث حافظ اليمنيون على
واحدي��ة الث��ورة اليمني��ة وأهدافها الس��بتمبرية االكتوبرية
واكتف��ت بريطانيا بذل��ك التأجيل لوحدة اليم��ن ،على أمل أن
تأت��ي قوى جديدة اس��تعمارية تعمق رغبة أع��داء اليمن في
تمزيق الدولة اليمنية ومنع قيام الوحدة العربية الكبرى.
إن األح��داث الكوني��ة الت��ي ج��اءت عق��ب الث��ورة اليمني��ة
وخصوص��ًا بع��د الثالثي��ن م��ن نوفمب��ر 1967م ق��د جعلت
اليم��ن بين فكي كماش��ة وهي القوى الش��رقية والقوى الغربية
وكانت اليم��ن محط التقاء بين القوتين األول��ى بقيادة االتحاد
الس��وفييتي والثاني��ة بقي��ادة الوالي��ات المتح��دة األمريكية

أهداف «سبتمبر
وأكتوبر» العقل
الجمعي لإلرادة
اليمنية

وق��د حرص الطرفان عل��ى بقاء الوضع
عل��ى ما هو عليه ،فاس��تغل اليمنيون
انشغال القوى االستعمارية الجديدة
بالح��رب الب��اردة وركزوا عل��ى تنمية
مب��دأ ال��والء الوطني لقدس��ية التراب
اليمن��ي وجعلوا من مبدأ الوالء ألهداف
الثورة اليمنية الواحدة غاية س��امية
مهم��ا تجددت األح��داث وربطوا كل
األرضح��دث باع��ادة وحدة اليم��ن
ً
واالنس��ان -وال��دول وخاض��وا نض��اال
حقيقي��ًا وموضوعيًا حت��ى تحقق ذلك
الحدث في الثاني والعش��رين من مايو
1990م ،ف��كان ذلك الحدث ثورة ب��كل ما تعنيه الثورة ألنها
امت��داد طبيع��ي للث��ورة التي تبحث ع��ن فرص��ة للوصول الى
البح��ر المفتوح ،للوصول الى البحر العرب��ي والمحيط الهندي..
فوجدت تلك القوى الصهيونية العالمية أن اعادة لحمة اليمن
الواح��د والق��وي قد ش��كل ضرب��ة قاتلة ألحالمها التوس��عية
فتجمع��ت الدوائ��ر الصهيونية في العال��م وتتداولت الخبرات
والمه��ارات التي كس��بوها م��ن الس��ابق ومن وقائ��ع األحداث
فعادوا من جديد الى فكرة شاكلتن البريطاني وأعدوا برنامجًا
ً
مطوال لكيفية االس��تفادة من التناقض��ات األثينية والنزعات
االس��تقوائية والمذهبي��ة والرغب��ة ف��ي التحكم والس��يطرة
ل��دى البع��ض على حس��اب البع��ض اآلخر وأع��دوا خططهم
وبرامجه��م تحت مظل��ة المنظمات االنس��انية ،وق��د أدركوا
أن تفجي��ر مش��روعهم «الفوضى الخالقة» ف��ي اليمن بداية لن
يكتب له النجاح ،ألنه س��يكون مكش��وفًا ولذلك عمموا الفكرة
عل��ى الوطن العربي واختاروا تونس في البداية العالن الفوضى
الخالقة واعتقدوا أن اليم��ن التي كان تركيزهم عليها بدرجة
أساسية س��تنجر خلف تلك الفوضى بفعل العامل القومي الذي
يح��رص اليمنيون على تجس��يده ف��ي كل مواقفهم رغم عدم

< تؤك��د كل المعطي��ات والوقائع الت��ي ترافق
أي��اد خارجية
المش��هد العام ف��ي البالد أن هناك ٍ
تحرك المشهد وفق المصالح المطلوبة من اليمن..
ه��ذا ال��كالم هو م��ا نش��اهده اليوم عل��ى األرض،
خاص��ة األحداث األخيرة التي تش��هدها العاصمة
صنعاء و انزالق جماعة الحوثي المتمردة إلى مربع
العنف ورفض دعوات الحوار والسالم التي أطلقها
وتمس��ك به��ا المناض��ل عبدرب��ه منص��ور هادي
رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر الش��عبي
الع��ام  ..وتصاعد الموقف إزاء ه��ذا الرفض الذي إقبال علي عبداهلل
جع��ل الجميع يستش��عر المس��ؤولية ليس فقط
دفاع��ًا ع��ن العاصمة ب��ل الوطن بكامل��ه المهدد
بكارثة الحرب األهلية.
وم��ن المفي��د ونحن نستش��عر ه��ذا الخطر الع��ودة إلى جمل��ة األحادي��ث للزعيم علي
عبدالل��ه صال��ح رئي��س المؤتمر الش��عبي العام الت��ي خاطب به��ا العديد م��ن الفعاليات
والتجمع��ات السياس��ية والقبلية خالل األيام الماضية  ،أحادي��ث دقت ناقوس الخطر بأن
الوط��ن «وطن الـ 22من مايو» مهدد الي��وم بالخطر ًأكثر من أي وقت مضى  ،وعلى الجميع
تحمل المسؤولية واللجوء إلى العقل ومنطق الحوار بدال من التهديد.
كم��ا أن الوض��ع الع��ام المتأزم والناتج عن سياس��ة حكوم��ة الوفاق التي أثبتت فش��لها
وعجزها عن تس��يير أمور البالد والعباد وكانت جرعة الموت التي أعلنتها الحكومة نهاية
ش��هر رمضان المنص��رم برفع الدعم عن البت��رول والديزل هي القش��ة التي قصمت ظهر
المواط��ن المغلوب على أم��ره وازدادت معاناته وتدهورت أحواله المعيش��ية خاصة بعد

ال تنجروا إلى
حرب أهلية

إنهم يدمرون
الوطـن
علي عمر الصيعري

ما كان لحكومة الوفاق اإلقدام على خطوة انتحارية
تمثلت في رفع الدع ��م عن المش ��تقات النفطية في
حرج مثل هذا وهي تعي جيدًا أنه لم يتبق سوى
ظرف ٍ
اشهر قليلة على استكمال مهمة اإلعداد للدستور والتهيئة
إلجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تفضي إلى حكومة جديدة
 ،إلى جانب تلقيها لوعود مس ��بقة من دول الخليج لتغطية ما
تس ��ببت فيه من عجز في موازنة الدولة على مدار الس ��نوات
الثالث الماضي ��ة  ،بل قل ما كان لها ـ� �ـ أي الحكومة ــ أن توغل
في الفساد والنهب للمال العام والتقاعس في مهامها الوطنية
واالقتصادية لتأتي وتبحث َّ
عما يس ��د فجوة النهب والفس ��اد
فتقدم على مثل هذه الخطوة التي فتحت أبواب الجحيم أمامها
ّ
وثورت الشعب المنهك بفسادها الذي ذاق األمرين ليخرج إلى
الشارع بسبب  500ريال أو  1000وهي تعرف أنها ستفسح
المجال بفعلتها هذه أمام القوى المتربصة والمتأهبة لركوب
الموجة  ،وهذا ما أصبح واقعًا بين ليلة وضحاها .
وم ��ن جانب آخر أن هذه الحكومة وج ًه ��ات القرار األعلى
تعي جيدًا أنها بخطوة كهذه تعتبر معرقال للمبادرة الخليجية
وقراري مجل ��س األمن الدولي  ،وإنها س ��تدخل ال محالة تحت
البند السابع الذي يمسها مباشرة..
ولكن كل هذا لم يحدث وهنا تثار الشكوك والتساؤالت حول
مرامي ونوايا الدول العش ��ر الراعي ��ة ومندوبها الدولي مثل :
لماذا سمح لهذه الحكومة باإلقدام على مثل هذه الخطوة وفي
هذا التوقيت بالذات ؟! فس ��ؤال كهذا كفيل بإثارة الش ��كوك
والتكهنات حول سالمة طوية تلك الدول الغربية ويدل على
أنها تخطط لتنفيذ أجندة ال تصب في صالح وحدة وتماسك
اللحمة الوطنية وبالتالي تستهدف وحدة الوطن  .وفي المقابل
ما كان بعض األحزاب الشريكة في السلطة أن تؤجج من سعير
األزم ��ة الجارية والتي بلغ ��ت حدتها في تهديد الس ��لم العام
والس ��يادة الوطنية ،فتتماهى في تصفية حس ��اباتها واألخذ
بثأرها من مكون مذهبي وقبلي وهي تعرف أنه يتحين الفرصة
لركوب موج ��ة « الجرعة « والظه ��ور بمظهر الحريص على
مصالح الش ��عب ومعيش ��ة ًالمواطن بينما يخط ��ط في الواقع
لتنفيذ أجندته الخاصة وصوال للقفز على السلطة !!.
إن الس ��يناريو ــ متعدد األطراف واألهداف ــ يتجه نحو
تدمير الوطن وخلخلة لحمته الوطنية وتهيئة األجواء لإلجهاز
على وحدته اليمنية ،وليس من أجل مصلحة الس ��واد األعظم
من الجماهير ،ألنه في األساس تربى وبني على فكر دخيل على
الوطن نشأ وترعرع في أحضان دولة خارجية هدفها السيطرة
على اليمن ..ومنه تنطلق للقضاء على اعدائها السياسيين في
المنطقة العربية  .ولوال عناية الله ورأفته بهذا الشعب الطيب
والبلد الطيب والتي قيضت الزعيم والمؤتمر الشعبي العام ألن
يلعب دور المحكم والمهدئ والداعي لضبط األعصاب وعدم
االنجرار وراء هذا التصعيد المهلك والمدمر للوطن  ،لوال هذا
حرب يكون الخاس ��ر فيها
لكان الوطن يش ��تعل اآلن في اتون ٍ
الوطن نفسه والشعب الذي ذاق األمرين من سياسة المصالح
الحزبية الذاتية الضيقة .
ويبقى السؤال القائل :من هو المسئول عن هذه األزمة  ،وكيف
نقوده إلى قفص االتهام سيما ومنهم من يرأس أعلى المناصب
في هذا الوطن ؟!! سؤال سيظل متالزمًا مع كل تفجير للموقف
وكل تصعي � ٍ�د له ولن يغفر الوطن له ��ؤالء الذين يعملون في
الخفاء على تدميره .قادمات األيام ستكشف بجالء خبايا هؤالء
ومراميهم الخبيثة.

توافر األس��باب الموضوعية لنجاح الفوضى الخالقة التي تحقق
أهدافهم ف��ي تمزيق وحدة اليمن ومنع قيام الوحدة العربية،
وظلوا يراقبون سير ما أسموه الربيع العربي في اليمن بدرجة
بعدم نجاحه في اليمن
أساس��ية ومثلما كان االعتقاد لديه��م ّ
ً
ابتداء لعدم توافر األسباب الموضوعية إال أنهم استفادوا من
حالة الحقد لدى القوى السياسية ضد بعضها البعض وعمقوا
صالتهم بالقوى الطامعة في السلطة التي ركعت في احضانهم
من خالل ما قدموه من الخدمات لتلك القوى بالمجان في سبيل
تأمي��ن طريقهم للوصول الى الس��لطة بقوة الحدي��د والنار..
وظنوا أن القوى التي جعلت الغاية تبرر الوس��يلة واس��تماتت
الديمقراطي��ة س��تحقق رغبتهم
في س��بيل االنق�لاب عل��ى
ّ
فعملوا على إنجاح هوى تلك القوى ،إال أن قوة االرادة الشعبية
الت��ي اعتصم��ت بحبل الل��ه المتي��ن وحافظت على الش��رعية
الدستورية وأرست التقاليد الديمقراطية قد فوتت على تلك
القوى مشاريعها العدوانية.
إن تل��ك الق��وى الت��ي انحرفت ّفي منه��ج التفكي��ر وجعلت
الغاي��ة تبرر الوس��يلة لم تنجح إال في إح��داث الخراب والدمار
وس��امت الن��اس س��وء الع��ذاب واذا كان لها من لف��ظ الثورة
االنق�لاب الجذري ف��ي القضاء على مبدأ ال��والء الوطني وتدمير
م��كارم األخالق ،فذلك االنجاز الذي تحق��ق من 2011م وحتى
اليوم ،ولذلك نقول للقوى التي مازالت تدعي الثورية النارية أن
عليه��ا أن تتعظ من غيره��ا وتدرك مآالتها وال تركب الغرور
والفج��ور ،ألن ذلك يؤدي ال��ى الفناء ،وما دمن��ا نحتفل بالثورة
اليمنية المباركة «س��بتمبر وأكتوبر» فإننا نقول لقوى الجهل
والظ�لام أن أي فعل ثوري خارج نط��اق أهداف الثورة اليمنية
«س��بتمبر وأكتوبر» ل��ن يكون مصي��ره غير الفش��ل الذريع،
ألن أه��داف الثورة اليمنية «س��بتمبر وأكتوب��ر» تمثل العقل
الجمعي واالرادة الكلية ألبناء اليمن وس��يمضي اليمنيون كافة
صوب انجاز م��ا تبقى منها للوصول الى مش��روعهم النهضوي
العربي الواحد بإذن الله.

األزمة المفتعلة من قبل حزب اإلصالح عام 2011م ،والتي هدفت
لالنق�لاب على الش��رعية الدس��تورية.هذا الوضع ه��و الذي أنتج
األزمات التي نشهدها اليوم وآخرها األزمة في صنعاء وتداعياتها
م��ن قبل جماعة الحوثي  ..ناهيك عن األزمة الحقيقية في النفوس
وما يترتب عليها من تبعات خطيرة جدًا.
أزم��ة االنقطاعات المس��تمرة ف��ي الكهرباء والمي��اه وانعدام
الخدم��ات األساس��ية الضروري��ة مث��ل الصحة وتدني المس��توى
التعليمي وضياع الشباب وانحدارهم إلى مستنقع الجريمة ..ولعل
األزمة الكبرى االنفالت األمني الذي يهدد كل جزء في الوطن.
ه��ذه بعض األزمة التي يعاني منها الوطن وحكاية الحوثي جزء
منها ،نقول إن الجميع عليه مس��ؤولية استش��عار الخطر ورفض
دع��وات الطائفي��ة واالنج��رار وراء دع��وة الحرب األهلي��ة التي ال
تستثني أحدًا لو وقعت -ال سمح الله.
الجمي��ع عليه أن يترفع فوق المصالح الش��خصية ..وتغليب مصلح��ة الوطن ..علينا أن
نتذك��ر أننا عش��نا الزم��ن الجميل أبان الزعيم عل��ي عبدالله صالح للوط��ن ألكثر من ثالثة
عق��ود وش��اهدنا المنجزات تعمر هنا وهناك وها هي الي��وم تدمر بفعل حماقاتنا وجهلنا
وفس��اد الحكومة في وطن كان اسمه «السعيدة» ..وطن كنا نتباهى به وننام في ظله بأمن
وسالم.هذا الوطن أصبح مهددًا بالخطر وأصبحت البنادق لغة األبناء وأصبح البناء والتنمية
في عالم النس��يان حتى صرنا نعتمد على المس��اعدات والمنح الخارجية وأصبح الواحد منا
يطلق على حكومة الوفاق الباس��ندوية بأنها حكومة ش��حت لم تفعل شيئًا منذ تشكيلها
قبل نحو ثالث س��نوات ..أتقوا الله وال تنجروا إلى حرب أهلية ال أحد مس��تفيد منها سوى
التقسيم الذي يريده األعداء لهذا الوطن.

الزعيم..
والجرعة ..وأمريكا

الواضح من الواق��ع والوقائع أن الهدف لم
يك��ن حريات للعراقيين أو حماية المدنيين
الليبيين والتدخل ،إنما مثل"احداثيات"لما
نشاهده من أحداث في العراق وليبيا.
جهاد افغانستان وثورة إيران والحرب مع
الع��راق ومن ثم االرهاب وغزو الكويت حتى
غ��زو الع��راق ومحطة للحرب ض��د االرهاب
ثم محطة للحرب باالرهاب 2011م ليس��ت
س��وى ألعاب لالستعمال البديل لالستعمار
وكنا فيها الش��ركاء والضحاي��ا بإرادة ووعي
أو بالوعي وفوق اإلرادة كفهم واستيعاب.
قبل آخ��ر المحط��ات األميركية 2011م
وتحديدًا في الع��ام 2009م كما أتذكر تم
إق��رار رف��ع جرعة س��عرية فخرجت مظاه��رات رافضة
بقي��ادة االخ��وان والمش��ترك وم��ع ذلك ت��م التعامل مع
إرادة الش��عب ول��م يتح��ول م��ن يق��ود التظاه��رات الى
ذريعة لرفض مطالب الش��عب أو إنكار إرادته بتخفيض
300ريال ،ولو حس��بنا نفس النس��بة حي��ن الوصول إلى
4000ريال فستكون 800ريال.
مجلس األمن والمجتمع الدولي والدول العش��ر لو أنها
بس��قف 1500ريال فق��د يكون ذلك
جرعة
ً
تدخل��ت مع ً
معق��وال أو مقب��وال مقارنة بممارس��ة ه��ذا الموقف حين
وصول سقف الجرعة الى 4000ريال.
مجلس األمن وأمريكا والمجتمع الدولي حينما يتدخل
ليدافع عن أش��هر فس��اد وأش��هر حكومة فاسدة وعن
أعلى جرعة وبس��قف 4000ريال فذلك يقدم في الواقع
وللواقع وبالوقائع أن الشعب اليمني لم يعد له الحرية وال
اإلرادة وال الحق��وق التي كان يمارس��ها وينالها في عهد
الرئيس الس��ابق علي عبدالله صالح ..فلماذا كان تفعيل
محطة أميركية مؤخونة كتثوير وثورات؟
الزعي��م علي عبدالله صالح هو من قدم مبادرة تخليه
عن الس��لطة للداخل وللخارج باش��تراط س�لامة الوطن
والسلمية للواقع كحل سياسي وسلمي وقدمها للعالم في
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مطهر االشموري
مبادرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية 2011م
وال يرشح فيها هو وال نجله .
االخ��وان قبل أن يجف حب��ر توقيعهم عل��ى المبادرة
الخليجي��ة وهم ف��ي الواقع اليمارس��ون ماه��و خروقات
ومخالف��ات ب��ل نس��فًا لجوهره��ا ومضمونه��ا ،وتح��ول
الرئي��س التوافق��ي المنتخب والمن��دوب األممي وأمريكا
ومجلس األمن الى متفرجين ،وهمهم البحث عن فبركات
وترهات كتقارير تقدم الى مجلس األمن.
وهكذا ظل االخوان فوق المبادرة الخليجية لتش��ديد
القبضة أو االس��تيالء على الحكم ،وحين فش��لوا وافشلوا
الوفاق وحكومته وأصلوا من خالل تدمير الواقع والشعب
كح��روب ف��ي الواق��ع بالمليش��يات والقاع��دة والجيش
المؤخون المعزز بحروب الحكومة ضد الش��عب بالفساد
واإلفس��اد التدميري والمكمل ،وحين اوصلوا الشعب الى
ه��ذا االنفج��ار الرهيب واإلرادة غير المس��بوقة تذكروا
المبادرة الخليجية فيما هم فش��لوا في االستيالء الكامل
عل��ى الحكم فإذا الش��عب هب إلس��قاط حكومة فاش��لة
وفاس��دة اس��قطتها أفعاله��ا وب��ات م��ن المس��تحيل
استمرارها.
المب��ادرة الخليجي��ة الت��ي ل��م يكون��وا يحتاجوه��ا أو
يكترثوا بها وهم في دورة التفعيل للسيطرة على الحكم

لم يع��د أمامه��م غيره��ا ليدافعوا عن
بقائهم في الحكومة وعن بقاء واستمرار
الفس��اد حتى لو مات كل الشعب ولم يبق
غير االخ��وان والحكومة واثقال الفس��اد
بالعبيد والموالي والمستعبدين.
فكيف لنا قراءة ومقارنة هذا التعامل
والموق��ف مع موقف وتعامل الزعيم علي
عبدالله صالح عام 2011م؟
أفع��ال وتفعي��ل الحكوم��ة أس��قطت
أي مش��روعية لها وهي س��قطت تلقائيًا
بانته��اء الس��قف الزمن��ي للمب��ادرة
الخليجية"عام��ان" ،والتمدي��د ه��و
للمش��روعية الش��عبية المكملة للرئيس المنتخب الذي
كان األج��در به أن يفرض ًتش��كيل حكوم��ة كفاءات منذ
انتهاء العامين كتزمين ،بدال من ايصال الواقع الى ما نحن
فيه.
أمريكا ومجلس األمن عليها أن تخجل على األقل فجل
ُالت��واري وعدم الظه��ور ألن من المعيب عل��ى الدولة أن
تدع��ي زعامة الحري��ات والداعية لحقوق اإلنس��ان وهي
تقف ضد شعب في حرياته وحقوقه ومطالبه المشروعة
وإرادت��ه وبم��ا لم يك��ن وبما لم يحدث ف��ى ظل الرئيس
السابق ألنها بذلك تدين ذاتها محطتها وتدين أزالمها
في محطاتها واألكثر انحطاطية في تجارة األديان.
أمري��كا التي لم تعط الحريات وأنموذج الديمقراطية
للع��راق كما تعه��دت ولم تمارس حماي��ة المدنيين في
ليبي��ا كم��ا يفترض ليس��ت قادرة عل��ى إبق��اء الحريات
والحق��وق كما كانت في عهد الرئيس الس��ابق بل وباتت
وكأنه��ا االخ��وان تتداخ��ل أو تتدخ��ل لمص��ادرة ه��ذا
الس��قف الى مستوى عبودي واستعبادي ربطًا بتمطيط
للمب��ادرة وعناوي��ن مطاطي��ة عل��ى طريقة اس��تمرار
العملية السياسية ..فهل يدرك الجميع خطورة المأزق
الذي وصلوا إليه.؟
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الزميل فيصل الصوفي
يتواصل في العدد القادم

عبدالعزيز
الهياجم

كم أنت كبير
أيها «المؤتمر»
وف ��ي ِّالليل ��ة الظلم ��اء ُيفتقد الب ��در ..هذا
الشطر الشعري الشهير ينطبق على واقع
الحال الذي يحتقن بفعل بروز قوى متهورة
أو متطرف ��ة يمكنها أن تقودن ��ا إلى الهاوية
مستغلة ظروف معينة ال يزال يمر بها من
يمكن أن يطلق عليه بـ«الحزب الرشيد».
في تظاهرات االصطفاف الوطني بش ��ارع
الس ��تين بالعاصمة يوم الجمع ��ة الماضية ,
أصبت بالذهول وأنا أتاب ��ع الفضائية اليمنية
وأس ��تمع لذلك الهتاف الذي ردده البعض
بالق ��ول «ال إل ��ه إال الل ��ه ،الحوثي ع ��دو الله»
فبرغ ��م كل انتقاداتنا لممارس ��ات وأفعال
وصلف تمارس ��ه هذه الجماعة  ,إال أن مثل
ذلك الخطاب الذي ال يجوز حتى لو كان لدينا
شارع مسيحي أو قبطي يتظاهر في ضاحية
أخرى من العاصمة ،وهو خطاب متطرف من
شأنه أن يقودنا إلى انفجار.
ونفس الشيء ينطبق على جماعة الحوثي
الت ��ي رغ ��م تأكي ��د قادته ��ا عل ��ى س ��لمية
تحركاته ��م إال أن لهجة الحناجر المس ��لحة
ونب ��رة االس ��تعالء التي تصدر ع ��ن البعض
تجعلنا نقلق على حاضرنا من تقلص مساحة
الحل الس ��لمي ُ لألزم ��ة الراهن ��ة ونقلق على
مستقبلنا ـ إذا ق ِّدر أن يكون لنا مستقبل ـ من
إجبارنا على سماع أسطوانة «إحنا فوق فوق
فوق ..وأنتم تحت تحت تحت».
وعلى س ��بيل المثال فإن مث ��ل هذه القوى
المته ��ورة أو األط ��راف المتطرف ��ة تضيق
ذرعًا باإلعالم وتمارس التحريض عليه ،وأنا
كمراسل لقناة روس ��يا اليوم أواجه مثل هذا
التحريض ممن يضيقون ذرعًا باإلعالم غير
المنحاز لهم  .فف ��ي  2011اتهمتني قناة
س ��هيل بأنني «أمن قومي» وأعمل لمصلحة
ثورة مض ��ادة للثورة الش ��بابية ،وفي الوقت
الراهن ألقى اتهامًا من جانب الحوثيين بأنني
«إخوان ��ي» لمج ��رد أن تقاري ��ري ال تالم ��س
هواهم.
وفي مقابل هذين النموذجين ،أتذكر كيف
أن تقاريري لقناة روسيا اليوم خالل 2011
كانت تمنح مساحة أكبر لشباب الساحات في
أحيان كثيرة ،ورغم ذلك لم أتعرض لكلمة
تحريض أو تهديد واحدة من جانب المؤتمر
والسلطة التي يمثلها بصولجانها وقوتها .
ولهذا أقول :كم أن ��ت كبير أيها المؤتمر..
وكم أن استعادة هذا الوطن لعافيته مرهونة
بإس ��تعادة عافي ��ة ذل ��ك التنظي ��م الرائد ـ
المؤتمر الشعبي العام ـ لعافيته كتيار وطني
وسطي كابح لكل أشكال التطرف سواء كانت
يسارية أو قومية أو دينية أو مذهبية قادمة
من كهوف الكهنوت أو من أر ِّش ��يف عهود
الخالفة ويوميات «موقعة صفين».
وفي هذا السياق ينبغي أن ال يبقى مشهد
عي ��د الفطر وذل ��ك التصاف ��ح والعناق بين
الرئيس والزعيم مجرد صورة عارضة وإنما
تتبعه خطوات تنهي حالة االنقسام وتعيد
لهذا التنظيم فاعليته ،وبحيث يكون خالل
الفت ��رة القادمة حام�ل�ا لهم ��وم وتطلعات
الناس  ,ومالئ� �ًا لذلك الفراغ الذي يس ��تغله
المتطرفون والمتعصبون واالستعالئيون.
alhayagim@gmail.com

وطن يتمزق بين الستين والمطار
ً
يعيش فيه الجميع وال يعيش في قلب أحد
والشريف من األلم
أه�ل�ا بكم ف ��ي وطني ال ��ذي عرفت ��ه منذ
ً
ً
أهال بكم في وطني الذي ال يحبه سوى الفقراء
أهال بكم في وطني الجميل
صغري
ً
أهال بكم في وطن ��ي المليء بالهتافات والش ��عارات
الذي شوهوا جماله وقضوا على انتمائنا إليه
وبحثت عنه في ريعان شبابي
واألناشيد الوطنية
بأطماعهم ..بكذبهم ..بعمالتهم ..بأحقادهم
وافتقدته في كهولتي
ً
ً
لكنه عند الحاجة اليجد معه أحدًا
أهال بكم في وطني المقسم..
أهال بكم في وطني المليء باللصوص
ً
أهال بكم في وطن الرئيس والشيخ واللواء.
بين الستين ..والمطار
لصوص المال ولصوص الكالم
ً
أهال بكم في وطني الذي يعيش بالبركة وينام على
الكل يهتف باسمه ،والكل ال يقدره وال يحترمه
ولصوص األفكار ..ولصوص الثورات
ً
ً
أهال بكم في وطني الذي يموت فيه الجندي بال ثمن أهال بكم في وطني الذي يحتوي الجميع وال يحتويه «الحاصل»
ورغم ذلك لم يتركوه في حاله..
أحد
والمفكر بال قلم

أحمد أبكر األهدل

