
أقول ذلك من باب الرغبة في تنبيه أنصار الله الى ما حدث 
من أخطاء وتجاوزات سيئة لثورتهم، رغم أن حجم 
التجاوزات كانت أقل بكثير من المخاوف واالحتماالت 
التي اعتقد فيها البعض أن التصعيد الثوري بمراحله 
الثالث سيكون مكلفًا وباهظًا على الشعب يصل حد 
ما تحدثه الحرب األهلية الناتجة عن صراعات طائفية 
ومذهبية بطريقة ل��زوم ما يلزم يرفضه جميع أبناء 
الشعب اليمني الذي يدين باإلسالم وينطق بالعربية 
اللغة التي نزل بها الوحي على أشرف األنبياء والمرسلين.
أعود فأقول إن ما حدث كان وليد تجاوزات قامت بها 
بعض اللجان وليس كل اللجان التنظيمية والشعبية 
في أغلبيتها الساحقة التي تعاملت بمسؤولية تبعث 
على اإلعجاب في تحقيق الثورة ألهدافها الرئيسية 
باسقاط الحكومة الفاسدة ومراجعة الجرعة الظالمة 
لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وتنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني.
ه���ذه األه����داف ه��ي ال��ت��ي ط��ال��ب��ت ب��ه��ا االع��ت��ص��ام��ات 
الجماهيرية الحاشدة في أمانة العاصمة وفي معظم 
المحافظات اليمنية ب��دع��وة م��ن السيد عبدالملك 
بدرالدين الحوثي زعيم أنصار الله، ورغ��م أن هذه 
االعتصامات والمسيرات االحتجاجية قد شاركت فيها 
حشود قبلية وشعبية هائلة بعضها مستقلة وبعضها 
ات السياسية والحزبية،  متعددة االتجاهات واالنتماء
فقد استطاع ان��ص��ار ال��ل��ه إدارت��ه��ا ب��دق��ة تنظيمية 
متناهية السلمية ومقرونة بحشود قبلية مسلحة نصبت 
مخيماتها في مداخل العاصمة استجابة لدعوة قائد 
الثورة تحت مبرر حماية المعتصمين والمتظاهرين 
ات القمعية المحتملة سواء  السلميين من االع��ت��داء
أكانت من المؤسسات الحكومية للدولة متمثلة بالقوات 
المسلحة واألمن أو كانت من قبل الميليشيات العسكرية 
التابعة لالخوان المسلمين - التجمع اليمني لالصالح- 
الذين تصدروا  مسيرة الدفاع عن الحكومة وما أصدرته 
من قرارات خاطئة وخصصوا لها من األجنحة االرهابية 
المتطرفة على نحو جعل أنصار الله يحتاطون لصد أي 
ات تحاول تكرار المذابح التي حدثت باألمس  اعتداء
ملقية بالمسؤولية على ال��دول��ة ممثلة بفخامة األخ 
رئيس الجمهورية ، وعلى أنصار الله بقيادة السيد 
عبدالملك الحوثي تمامًا كما ح��دث للرئيس السابق 
من ج��راء ما اقترفه حماة الثورة في جمعة الكرامة 
السيما وأن االخ��وان المسلمين وقيادتهم العسكرية 
والقبلية وأنصارهم وحلفاؤهم قد أطلقوا حملة دعائية 
مسعورة تتهم ماليين المطالبين باألهداف الثالثة 
للثورة بأنهم روافض شيعة وبأنهم مجوس فرس وأن 
الجمهورية االسالمية االيرانية دفعت بهم الى القضاء 
على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وما حققته 
الثورة اليمنية 26سبتمبر و14اكتوبر الخالدة من 
المكاسب والمنجزات لكي يعيدوا األوضاع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية واالمنية الى ما 
قبل الجمهورية والثورة والوحدة والديمقراطية من 

إمامة واستعمار.
الشك أن ه��ؤالء قد وقفوا حجر عثرة بوجه المطالب 
المشروعة للثورة السلمية، فحشدوا الحشود وأعدوا 
العدة للحرب األهلية من خ��الل تحريض السنة على 
الشيعة أو تحريض الشوافع على الزيود، واقنعوا القيادة 
السياسية بأن االستجابة لمطالبهم الجنونية في االسراع 
بتصويب ما اقترفته الحكومة من جرعة مبالغ فيها 
حتى ال تتحول المراجعة الى مغامرة سوف يستفيد 
منها الحوثيون - أنصار الله- لفرض ما لديهم من نوايا 
شيطانية وأجندات إمامية السقاط السلطة بالقوة وما 
يمثله من خطر إيراني شيعي يتجاوز الساحة اليمنية الى 
تهديد أمن واستقرار الدول النفطية الخليجية المتمثلة 
بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجي قاطبة.. وصوروا هذه الثورة كذبًا وزيفًا بأنها 
وليدة تحالف انتقامي غير طبيعي بين أنصار الله وبين 
الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح ومن معه  من 
بقايا النظام الذين فقدوا ما لديهم من المصالح لهدف 
في نفس االخ��وان المسلمين بالخالص من خصومهم 
بضربة واحدة والسيطرة الشمولية على السلطة بدعم 
ومساندة ال��دول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية وقرارات مجلس األمن الدولي.
أع��ود ف��أق��ول إن مثل ه��ذه ال��م��واق��ف االخ��وان��ي��ة غير 
المسؤولة التي هونت من ق��درة المليشيات القتالية 
ألنصار الله وبالغت بحجم ما لديها من الميليشيات 
القتالية والعسكرية أكدت التجربة فشلها في أكثر من 

معركة.
ه��ؤالء قرعوا طبول الحرب وعزفوا على أوت��ار نغمة 
تحريض السنة على الشيعة أو الشوافع على الزيود 
بقيادة اللواء علي محسن األحمر الذي ال يقدر عواقبها 
الكارثية الوخيمة بصورة استفزت أبناء القوات المسلحة 
واألم��ن ودفعتهم الى مواقف مؤيدة أله��داف الثورة، 
وكان البد للجنون أن يصطدم بجدار العقل وينكسر في 

أول مواجهة محصورة في مناطق محددة من الفرقة 
األولى مدرع والتباب والنقاط المحيطة بها دون تجاوز 

ذلك الى المواجهة الشاملة.
استطاع رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة 
أن يضغط على أعصابه ويتحكم بانفعاالته مغلبًا خيار 
االتفاق على السالم والمشاركة الوطنية في السلطة 
على غيره من الخيارات التي يعرف سلفًا أنها لن تخلف 
للوطن والشعب اليمني سوى الدماء والدمار والدموع 
التي يتضرر منها الجميع وال يستفيد منها أحد على 
اإلطالق، فكانت الهزيمة في لحظة سقوط الفرقة األولى 
مدرع وف��رار الجنرال من ساحة الحرب وإع��الن قيادة 
االخ��وان عدم االستعداد لالستمرار في حرب خاسرة 
وتأييد المعسكرات ألهداف الثورة لحظة فاصلة وحرجة 
ضاعفت من مخاوف سكان العاصمة ودفعت اللصوص 
ومحترفي النهب والسلب والقتل الى استغالل الفراغ 
ات واالقتحامات  األمني واقتراف سلسلة من االعتداء
دفعت السيد عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله الى 
دعوة اللجان الشعبية لمشاركة أبناء القوات المسلحة 
واألم��ن في حماية العاصمة، هذه الدعوة التي قوبلت 
بذلك الموقف المسؤول لألخ اللواء عبده حسين الترب 
وزير الداخلية دعوة رجال األمن الى التعاون مع اللجان 
الشعبية واعتبارهم أنصارًا لرجال األمن في إعادة الهدوء 
والسكينة واألمن واالستقرار لسكان العاصمة صنعاء في 
مشهد حضاري قلما نجد له مثياًل في مثل هذه التحديات 
واألزم��ات واالختالالت الفوضوية األمنية والعسكرية 
المصاحبة للثورات السلمية المطالبة بالقضاء على الفساد 
ورفع الظلم وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام 

وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.
 وف��ي ه��ذه االث��ن��اء ك��ان  جمال بن عمر قد توصل في 
صعدة مع السيد عبدالملك الحوثي الى مشروع اتفاق 
وافق عليه فخامة األخ رئيس الجمهورية وأطلق عليه 
اتفاق السلم والشراكة الوطنية، فكان التوقيع عليه من 

جميع المكونات السياسية بداية لمرحلة السالم المحقق 
لألمن واالستقرار.

وفي الوقت الذي كان فيه أنصار الله وزعيمهم  السيد 
عبدالملك الحوثي قد أك��دوا للشعب اليمني وللعالم 
بأسره أنهم جمهوريون ووحدويون وديمقراطيون 
يضعون سيادة واستقالل اليمن باعتبارهم وفي مقدمة 
أهدافهم، انهم ال يقيمون وزنًا للتدخالت الدولية وما 
صدر عن مجلس األمن من التهديد والوعيد معبرين 
بصراحة ع��ن رفضهم للتبعية وال��وص��اي��ة الدولية 
بكافة أشكالها، وأن غايتهم أن تكون هناك حكومة 
ة  وطنية يرأسها رئيس وزراء مستقل ويتمتع بالكفاء
والنزاهة، ويبدون استعدادهم للمشاركة فيها مثلهم 
مثل غيرهم من التكوينات والتكتالت الفاعلة بما 
فيهم خصومهم من االخ��وان المسلمين المتهمين 
بأخونة الدولة وكان همهم االول استبدال الفاسدين 
والتخفيف من المعاناة الناتجة عن االسعار الخيالية 
ات  للمشتقات النفطية على مرحلتين.. حكومة كفاء
تنفيذ إصالحات اقتصادية جادة تعدها لجنة خبراء 
متخصصين الى جانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
وفق خطط وبرامج زمنية ومنهج يستهدف االنتصار 
للشعب وليس االنتقاص للبعض من البعض وليس 
التفصيل على االشخاص الى غير ذلك من المهام التي 
نص عليها االتفاق السياسي ال��ذي تم التوقيع عليه 
في ظ��روف غير متوازنة أصبح فيها أنصار الله في 
وضع عسكري أقوى من الدولة التي خذلها أبناء القوات 
المسلحة واألم��ن ومعهم األغلبية الساحقة من أبناء 
الشعب الذين أدركوا فجأة أن الحكومة الفاسدة تخلت 
عن مصالحهم وحولتهم الى اقطاعات رخيصة لجباية 
ما هي بحاجة اليه من األموال الخيالية لتغطية ما ألحقته 
من جريمة العجز في الموازنة العامة للدولة التي أصبحت 

قاب قوسين أو أدنى من اإلفالس.
لذلك ال غرابة أن يجري المواطن العادي عملية مقارنة 

عاجلة بين ما أظهر أنصار الله من الزهد والحرص على 
مصالح الوطن والمواطن في لحظة انتصارهم العسكري 
المسنود بإرادة شعبية حرة، وبين ما اقترفه االخوان 
المسلمون من خيانة للثوار وما ألحقوه بالوطن والمواطن 
من أض��رار سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
وعسكرية بلغت حد المصادرة الكلية للوظيفة العامة 
المدنية والعسكرية واألمنية واالستيالء غير المعقول 
وغير المقبول على األموال العامة التي أوصلت الباب األول 
من سبعين مليار ريال لمن تم توظيفهم في العهدين 
اإلمامي والجمهوري خالل عشرات وربما مئات االعوام الى 
ترليون وما يقرب من مئتي مليار ريال لمن تم توظيفهم 
وترقيتهم خالل ثالثة أعوام، ناهيك عما تم تبديده في 
بقية األبواب والبنود من أموال طائلة خلت من أي نفقات 
استثمارية على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ الثورات 

والحكومات الملكية والجمهورية.
قد يقول البعض إن اللجان التي شاركت في الحماية 
األمنية للعاصمة سابقة خطيرة تؤسس إلحالل هذه 
اللجان الشعبية كبديل لما لدينا من أجهزة أمنية فأقول 
إن اإلجابة على هذا السؤال سابق ألوانه وحتى يحين ذلك 
الوقت لكل مقام مقال ألن األم��ر يتوقف على تحويل 
الفرضية الى حقيقة قابلة للتقييم والتقويم والنقد.. 
أم��ا اآلن ف��إن ما نعلمه عن ه��ذه اللجان الشعبية أنها 
مارست ما كلفت به من مهام كمتطوعين ال تتحمل 
الدولة ما يتطلبونه من النفقات واألم��وال ولو بالحدود 
الدنيا لما يحتاجونه من الصرفيات اليومية للضروريات، 
وقد تكون حجته أن هذه اللجان الشعبية التي قام بها 
رجال متطوعون ليست األول��ى مقارنة بما استحدثته 
الحكومة البائدة من لجان شعبية على نفقات الدولة في 
معظم المحافظات ساهمت بقسط من نسبة العجز 
التي لحقت بالموازنة العامة للدولة س��واء تلك اللجان 
المساعدة للجيش في حربه على االره��اب في بعض 
المحافظات الجنوبية أو تلك اللجان االخوانية التي تساعد 
الجيش في حربه على أنصار الله في بعض المحافظات 
الشمالية والشرقية، على نحو جعل أبناء القوات المسلحة 
يؤيدون الثورة السلمية ويقفون في مقدمة المعتصمين 
والمتظاهرين وألول مرة في تاريخ الصراعات والحروب 
وال��ث��ورات، فنجد الشعب يشعر  باألمان على عرضه 
وحياته وماله من هذه اللجان القبلية التي كفت عن 
النهب والسلب وقامت بحراسة المنشآت العامة والخاصة 
وسلمتها ب��ذات االسلوب ال��ذي استلمتها بعد هروب 
سكانها تطوعًا يستحق اإلش��ادة والتكريم من قبل 

الدولة.
ق��د يقول البعض إن االسلحة الثقيلة والمتوسطة 
والخفيفة التابعة للفرقة وبعض الكتائب التي لحقت 
بها الهزيمة العسكرية تعرضت للنهب والسلب من قبل 
المقاتلين الحوثيين المنتصرين ومن قبل المقاتلين 
االخوانيين المنهزمين على حد سواء، فأقول باألحرى أن 
تلك وإن كانت من طبيعة الحروب اال أن جميع االطراف 
ستكون مطالبة بإعادة ما نهبته وغنمته من األسلحة 
الثقيلة بموجب مخرجات الحوار الوطني وحتى ذلك 

الحين لكل مقام مقال ولكل حادث حديث.
أخلص من ذلك الى القول بأن ما سمعناه في خطاب السيد 
عبدالملك الحوثي زعيم أنصار الله كان يحتوي على 
دعوة للمصالحة الوطنية التي طالما دعا اليها المؤتمر 
الشعبي العام يقول للتجمع اليمني لإلصالح عفا الله عما 
سلف وهذه أيدينا ممدودة لكم بيضاء وبدون أي أحقاد، 
عكس ما سمعناه في خطابات أخرى لقيادات محسوبة 
على فخامة األخ رئيس الجمهورية بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة من اتهامات فهم منها انها تهدف الى 
محاسبة الرئيس السابق على ما حدث للوطن والشعب من 

أخطاء تتحمل القيادة السياسية مسؤوليتها؟

مراجعة سريعة لممارسات اللجان الشعبية

  عبده محمد الجندي

الرئيس استطاع أن يغلب 
السالم ويجنب البالد 

الدماء والدمار

جميع األطراف مطالبة بتسليم أسلحتها للدولة وفقًا لمخرجات الحوار

> قد يقول البعض إن المليشيات القبلية المسلحة هي الوسيلة الوحيدة التي استخدمها أنصار الله لدخول عاصمة الدولة 
واسقاط ما لديها من المؤسسات العسكرية واألمنية واالستيالء على ما وقع بأيديهم من األسلحة الثقيلة بصورة فتحت 
المجال للعصابات باقتحام ونهب بعض المنازل التابعة للجنرال علي محسن األحمر والشيخ حميد األحمر وغيرهم من بعض 
القيادات االخوانية بما فيها قناة »سهيل« الفضائية الناطقة باسم التجمع اليمني لإلصالح وقد أضيف لها ما حدث لمنزل 
رئيس جهاز األمن القومي المعروف بسمعته الحسنة.. وقد اتفق مع هذا النوع من االنتقادات وأعبر سلفًا عن تضامني 
معهم رغم إعجابي وتأييدي لألهداف النبيلة للثورة السلمية النابعة من حرص على الحقوق والحريات العامة والخاصة 

للدولة ولألفراد.
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
• لم يعد حكم الفرد أو قيام السلطة المستندة إلى 

عصبية )أسرية أو طائفية أو مذهبية( أمرًا مقبواًل في 
الدولة اليمنية المدنية الحديثة.

> المصالحة الوطنية سؤال وطني أصبح ملحًا في الزمن الذي نحن فيه، 
فالذي حدث أظنه كان كافيًا إلعادة األمور الى نصابها والتفكير بروح 

السالم والمحبة وبقيم الخير والحق والعدل والسالم.
 لقد قالت لنا األي��ام أن أح��داث 2011م لم تكن اال نتيجة منطقية 
لمقدماتها التي بدأت في الفترة من 90م-94م ووصلت ذروة انفعالها 
في نتائج االنتخابات الرئاسية  عام 2006م التي على إثرها تشكل 
الحراك الجنوبي ومن بعده تداعت كل القوى السياسية الى مؤتمر الحوار 
الوطني والتي توافقت على مشروع سياسي نهضوي كان يحمل جوابًا 
لسؤال الضرورة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية ولم 
يكن إعراض النظام عن تلك الضرورات وعن قيم الحق والخير والعدل 
والسالم االَّ ما شهدناه من أنهار الدم التي سالت وتسيل على ربوع ووهاد 
وهضاب اليمن ولم يكن النظام مسؤواًل مسؤولية كاملة عما حدث بل 
يمكن القول إن االط��راف السياسية االخ��رى كانت تتحمل المسؤولية 
وإن بنسب متفاوتة، فالقضية الوطنية كانت في مقامها األول قضية 
أخالقية وقضية ثقافية ومن بعد كل أولئك فهي قضية سياسية وقد 
مرت  بفترات زمنية يمكن تحديدها كالتالي: الفترة األولى من 90م- 
الى 94م، والفترة الثانية من 94م الى 97م والفترة الثالثة من 97م 
الى 2006م والرابعة من 2006م الى 2011م وكل فترة كانت لها 
أسبابها التي تتمظهر فيها وحين التأمل نجد أن الجذر هو ذاته ولم 
تكن تلك التمظهرات اال نتائج منطقية متنوعة لقضية جوهرية ذات 
جذر موضوعي ال ينفصل عن المحدد الموضوعي لمفردة »العدل« بكل 
معاني تلك المفردة من الخير والحق والسالم ومن اإلنسانية، فالغبن الذي 

وجده قادة المعارضة في الخارج جعلهم في حالة من حاالت التوحش 
واالنتقام كما نشهد تفاصيل ذلك في اإلشارات والرموز التي تبعث بها 
األحداث في حضرموت وعدن ولحج وفي الضالع وهي أحداث مؤلمة على 
غير توافق وال تناغم مع األبعاد الثقافية ألبناء تلك المحافظات ووصول 
اإلنسان الى تلك الحالة المتوحشة نتاج عدمية مفرطة يشعر بها وهي 
تنتهي بمجرد تفاعل المعادل الموضوعي للحالة العدمية وهو الوجود، 
فالشعور بالقيمة والمعنى بالفاعلية يقلل من النزعة الفطرية لإلنسان 
وهي نزعة التوحش، وما لم يحدث التوازن بين دوائر التطور التي يقول 
بها الفالسفة وهي دائرة العقل المجرد، ودائرة الدين، ودائرة الفن، فإن 
الحياة لن تستقر وبالتالي لن يستقر الوطن وسيظل في حالة التيه يدور 

في حلقة مفرغة.
ثمة متغير قد حدث وعلى كل األطراف أن تعي ذلك جيدًا لم يعد للفرد 
الواحد والحزب الواحد وللرؤية الواحدة مكان وال مكان للبطل االسطورة 
والبطل المنقذ في خارطة االهتمامات، فالواحدية في معناها السياسي 
واالجتماعي أصبحت تأريخًا ننظر اليه بقدر من التحقير واالستخفاف، 
والتكيف مع الحالة الجديدة القائمة على التعدد والقبول باآلخر والشراكة 

الوطنية أصبح ضرورة ثقافية 
وسياسية واجتماعية والوصول 
ال��ى اليمن الجديد ال��ذي أصبح 
ش��ع��ارًا للمرحلة والب���د ل��ه من 
الوقوف على الماضي وم��ن ثم 
التطهر منه عن طريق النفي 

التاريخي حتى يمكننا القيام بعملية البناء الحضاري الجديد وقبل البناء 
الحضاري البد من الوقوف على تفاصيل المشهد وحقائقه الموضوعية، 
فالذي يتحرك في ديناميكيته هي الحرب والحرب نقيض لشعار حدث 
2011م ونقيض للسلمية، وحين نقول الحرب فنحن نقيس التجليات 

من خالل المحددات الموضوعية التالية:
المحدد األول: االستسالم واالعتراف بهزيمة الواقع واإلذعان له والشعور 
بعدم القدرة على المقاومة لبعض االطراف السياسية وتلك االطراف 

تكتفي بحالة االنبهار والدهشة وتبحث عن الحلول.
المحدد الثاني: لجوء بعض القوى الى الحالة االنكفائية والى البنى التقليدية 
ومن خاللها تنظم مقاومة مسلحة غير متكافئة، وتلك القوى تنسحب 

من الزمن المعرفي المعاصر وتعود الى الذاكرة في شكل احتجاج سلبي 
ومن خالل مرجعيتها تلك تحدد وعيها بالعالم وهي تتجاهل الفجوة 

الكبيرة بين الحاضر والماضي.
المحدد الثالث: وهو التكيف - أي تكيف بعض القوى السياسية مع 
حقائق الهزيمة تكيفًا إيجابيًا، فهي تتحاشى دائرة االستسالم واالنجرار 
الى االنتحار وتحاول تنظيم مقاومة مدنية تستنهض عناصر القوة في 
الذات من أجل توظيفها في معركة تصحيح حالة الضعف التي تقود 

أو قادت الى الهزيمة.
وأم��ام تلك الصورة المشهدية المهتزة والقلقة للمشهد السياسي 
الوطني والتي يختزلها القول بالشعور بالدونية واالنكسار لبعض 
االطراف والخوف الدائم للبعض اآلخر والندية للبعض، والطرف الذي 
يشعر بالندية نجده يتجاوز دوائر الذات المنغلقة الى دوائر االنفتاح، 
على اآلخ��ر والتفاعل مع الظواهر والمستجدات، فهو ممانع إيجابي 
وصل الى قناعة ثابتة بعدم قدرته على إلغاء اآلخر بل أصبح يعترف 
بوجوده وحتى نتجاوز تلك الحاالت الشعورية والخالقة للصراع البد للقوى 
السياسية أن تجنح الى السلم والتصالح حتى تتجاوز شعورها بالدونية 
والخوف لتصل الى الشعور بالندية وبمثل حالة التوازن تلك نستطيع 
السيطرة على حالة االستقرار، وحبذا لو تبنت مؤسسة الرئاسة دعوة الى 
المصالحة الوطنية وأحدثت حالة التوازن وعززت الشعور بالندية عند 
بعض االطراف لعلنا نصل الى حالة االستقرار ونتمكن من بناء الدولة 
المدنية الحديثة ونحقق الشعار الذي رفعناه »اليمن الجديد« فقد طالما 
حلمنا بذلك اليمن الجديد الذي يتجاوز ماضيه ليصنع حاضره ومستقبله.

> عبدالرحمن مراد

المصالحة  الوطنية


