
الشك ان الغيبوبة الطويلة التي يعاني منها اليمنيون تجاه وطنهم كانت  
السبب في اطالة معضلة عملية االنتقال وتعقيدها وتشعبها لتصبح 
عملية مفتوحة غير محكومة بأزمنة او تواريخ او توقيت محدد.. ومن المعلوم 
ان أية عملية انتقالية اذا طال امدها وتجاوزت اعوامًا ثالثة تحولت الى مشكلة 

مستعصية يصعب حلحلتها والخروج منها بسهولة .
ومن يلقي نظرة سريعة وفاحصة على االوضاع في اليمن في الوقت الحاضر 
يرى ان معضلة االنتقال الى الواقع المستقر مازالت بعيدة وان هناك من سيدفع 
بالحكومة الجديدة الى اتباع تجربة حكومة الوفاق الوطني التي اهدرت ثالثة اعوام 
كاملة دون ان تصنع انجازًا واحدًا من اجل تهيئة البالد لمرحلة مابعد االنتقال، 
واذا ما تكرر االمر على هذا النحو فإنه من سيقود الوطن نحو وضع خطير يمس 
وحدته وسالمة نسيجه االجتماعي خصوصًا اذا لم يتنبه العقالء في هذا البلد الى 

االهداف التي تدور وراء الكواليس وداخل الغرف المغلقة.
حيث ال يبدو أن االطــراف والقوى التي دخلت لعبة التنافس على السلطة قد 
استشعرت حتى اآلن عواقب ومخاطر االستمرار في استنساخ المتاهات وإضاعة 
الوقت في بلد صار اشبه مايكون بثور جريح تتسارع نحوه الوحوش لينال كل منها 
جزءًا من الفريسة، بل ان مايؤسف له اكثر ان كل يوم يمر يعطي الدليل على ان 
بعض تلك القوى مازالت مصرة على ان يظل هذا الوطن في حالة متوترة تتقاذفه 
الصراعات الداخلية والحسابات الخارجية ان لم تكن قد جعلت من اولوياتها االبقاء 
على هذه الوضعية المأزومة التي تجعل من البالد تقف على مفترق طرق .. فهذا 
يفضي بها الى المجهول وذاك الى التفتت واالنهيار التام، على اعتبار أن القاعدة 
المعمول بها بين تلك االطراف هي (الغالب وال مغلوب ) اال هذا الوطن الذي يظهر 

في كل الحاالت مغلوبًا على امره .
وال ندري كيف يمكن ان نثق بمثل هؤالء الساسة اذا ماكانوا يكذبون على بعضهم 
البعض قبًال عن الشعب الذي مرت عليه ثالث سنوات لم ير فيها ربيعًا وال خريفا 
وال صيفًا وال شتاًء وإنما جحيمًا ووطنًا موجوعًا تكالبت عليه مكوناته وجماعاته 
فضًال عن اشالء دولة تآكلت من داخلها وتنتقص من اطرافها وفرقاء يعتاشون من 

دماء اليمنيين وسلطة عاجزة عن توفير االمن لمواطنيها اعتادت على تبرير 
ذلك العجز والفشل بتحميل غيرها مسؤولية اختالل االمن وانعدام االستقرار 

وانهيار مؤسسات الدولة .
وال ندري ايضًا كيف لنا ان نثق بذلك المبعوث االممي الذي هندس لنا مبدأ 
المحاصصة الجنوبية- الشمالية وحول القضية الجنوبية من قضية مطلبية الى 
قضية سياسية، االمر الذي اخذ بالتيار المتطرف في الحراك الجنوبي للنظر الى 
دولة الوحدة على انها تمثل احتالًال، بل انه في وثيقته التي جرى اعتمادها في 
مؤتمر الحوار الوطني قد شرعن صراحة لحق تقرير المصير على نحو مايطرحه 
 او الفيدرالية 

ً
من خالل مصطلحات غامضة يمكن اسقاطها على الوحدة االندماجية

او حتى الكونفيدرالية، وال نبالغ اذا قلنا ان هذا المبعوث االممي هو من فتح الباب 
امام االضطرابات الواسعة التي نعاني منها اليوم وهو من جرد الدولة من أي معنى 

حقيقي لتحل محلها سلطات ما قبل الدولة .
ليس من احد على وجه االرض قادرًا اليوم على ادعاء قدرته على وصل ما قطع 
بين اليمنيين.. وليس من احد قادرًا على بث االمل في نفوس الناس عن المستقبل 
االفضل.. وليس من احد داخل السلطة او خارجها قادرًا في اللحظه الراهنة على 

جمع شتات اليمنيين تحت راية واحدة او والء واحد فالصراعات المشتعلة في 
اكثر من ساحة يمنية لم تعد تترك مجاًال لهواء نظيف، وكأن ابناء هذا البلد  صاروا 
ينتظرون موت اليمن كما انتظر اشقاؤهم العرب موت العراق وموت ليبيا وموت 
سوريا وموت الصومال، حيث ان تواتر االحداث وارتفاع درجة عنفها ينذر بسوء 

القادم منها .
المثير والمرعب اننا وبعد اكثر من ٥٠ عامًا من قيام الثورة اليمنية مازلنا 
ل من نحن واين نحن والى اين نحن ذاهبون؟ بل اننا مازلنا مختلفين حول  نتساء
هويتنا و اصولنا .. وهل نحن ننتمي الى هوية واحدة ام الى عدة هويات؟ بعد ان 
ظهر هناك من  ينتسب الى هوية الجنوب العربي وهوية الكيان الحضرمي وهوية 
الكيان التهامي وهوية اليمن الزيدي وهوية اليمن الشافعي؟ واألدهى من كل 
ذلك ان مؤتمر الحوار الوطني الذي جرى فيه استدعاء مفهوم(التوافق) بكثافة 
غير معهودة كتعبير عن االزمة القائمة هو من اختزل التوافق بالتحاصص وهو 
ما اصبح معه ممرًا لخلق االزمات اكثر من تفكيكها وآلية إلنتاجها بدًال عن حلها 

ليضاعف االنقسام اكثر من انهائه .
ل، لكن فما يعتمل على ارض الواقع من 

َّ
نعم.. هناك حكومة جديدة ستشك

ازمات مركبة هو اكبر من أي حكومة، فمن يدقق في المشهد بصدق وامانة فإنه 
بكل التأكيد سيجد اننا امام ركام هائل من االخطاء والخطايا التي ما كان يتوقع 
حدوثها احد فقد ظهرت على السطح كل النغمات المسمومة التي تبث عوامل 
الفرقة والتمزق والتناحر وتدمر النسيج االجتماعي وتحيل هذا الوطن المنكوب 

الى رماد .
لقد تساقطت كل االقنعة وتهاوت كل اللبوسات المستعارة وظهرت بعض 
النفوس المريضة على حقيقتها وهي تنفخ في كير الفتنة الطائفية والمذهبية 
والجهوية، لنجد انفسنا امام احتمالين ال ثالث لهما حرب اهلية تبدأ بالتراشق 
بالتهم والتخوين او تقسيم تحت عناوين ويافطات تخرج اليمن من موقعه 
االستثنائي بكل المقاييس، وبذلك نكون قد هدمنا ركنًا اصيًال من اركان العروبة 

واالسالم والحضارة االنسانية .

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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   علي ناجي الرعوي

هل ننتظر 
عبدالله الصعفانيوفاة اليمن ؟

بلد «البساط 
أحمدي»..!!

من التعريفات الجديدة لليمني  
أنه كائن حي مشغول بالحديث 
عن الفساد فإذا توقف عن هذا الحديث 
انــشــغــل بــالــحــديــث عــن الـــوحـــدة ثم 
الحديث عن االنفصال..وقد يقود ثورة 
ثم يكتشف أنها فقط مجرد عنوان 

ألزمة.
ــر يتوقف عند هذا  Ú    وليت األم
الكالم ألن الكالم عندنا ليس إال أول 
الحرب .. حيث لألزمة مفاعيلها وللثورة 
ارتــداداتــهــا وللوحدة تشظياتها .. 
ودائمًا فإن البسطاء هم وقود المفردات 
الثورية والرجعية.. عند الكر وعند 
الفر .. في السراء والضراء معًا .. أفراح 

وأتراح.
Ú    وألنه ليس على الكالم جمارك 
فإن الكالم الكبير قبل الصغير يلقى 
على عواهنه حيث تسمى األشياء بغير 
مسمياتها حتى أننا نسمي أكبر هيئة 
رقابية على أمــوال الشعب .. الهيئة 

العامة للفساد .
Ú    وفي اليمن البساط دائمًا أحمدي 
إذ ال يفرق المسؤول عن مرفق حكومي 
بين فلوس المرفق وفلوسه ولسان حاله 
" كله حقنا " حتى اختلط حابل العام 

بنابل الخاص .
Ú    وعندنا فقط يتم تمييز الحرامي 
في الحارة فيقال عنه بأنه أحمر عين 
إلحــراج إخوانه الذين ال يمتلكون من 
حطام الدنيا إال مرتباتهم وشــيء من 

التعفف عن مد آياديهم إلى الحرام .
Ú    وبدًال من التواري التساع رقعة 
الفقر يمكن تعريف الحكومة بأنها 
الــتــي تــتــبــاهــى بــمــاليــيــن الملتحقين 
بشبكة مالليم الــضــمــان االجتماعي 
وتثابر للحصول على الديون والتباهي 
بمشاركة الجائعين في السياسة بنظام 

تحشيد القطيع .
Ú    وفــي اليمن تلتقي مواجهات 
ــدم مــع األعـــراس الجماعية والنمو  ال
السكاني مــع نصف السكان الــذيــن ال 
يعرفون كيف يتدبرون الوجبة القادمة 
، ومع ذلك فالفضائيات ما بين منهوب 
مقطوع وبين متهافت على إذاعة أفالم 

الكارتون وأغاني يا فرح يا سال ..!

أين دور نقابة الصحفيين؟!

ربما كنا فيما سبق نختلق األعذار  
لــزمــالئــنــا فــي قــيــادة نقابة 

الصحفيين ذلـــك عــنــدمــا كانت 
األوضــــاع عــلــى مــســتــوى الــوطــن 

مستقرة نوعًا ما.
أما اليوم وفي ظل ما يعيشه 
ــوطــن والـــوســـط االعــالمــي  ال
خاصة وثقافة التحريض على 

العنف والطائفية والمذهبية 
التي أصبحت ديــدن الكثير مــن الكتاب 
والصحفيين من المنتسبين للنقابة فإنه 

لم يعد من المقبول من قيادة النقابة هذا 
الصمت على ممارسات بعض الوسائل االعالمية 
والمنتسبين اليها ممن يقودون الوطن للفتنة 
بما يبثونه وينشرونه متناسين «أن الحرب أوله 

الكالم و...».

إن دور النقابة ال يقتصر على منح 
بطائق العضوية للصحفيين بل 
عليها القيام بدورها في إنجاز 
ميثاق الشرف الصحفي واتخاذ 
ات الرادعة بحق من  االجــراء
يسيئون للمهنة باسم حرية 
الصحافة مــن خــالل فصل أو 
تــوقــيــف عــضــويــة أي صحفي 
ينتمي اليها اذا تــجــاوز الحرية 
الصحفية الى بث الفرقة والتشرذم 
وخاصة في هــذا الوضع الصعب المتردي 
الذي يمر به الوطن الذي يحتاج منا لملمة 
الجراح ومحاولة رأب الصدع بدًال من اشعال 
الحرائق أكثر مما هي مشتعلة والتي سيكون 
اليمن واليمنيون هم حطبها.. وإّال ما هو دور 
نقابة الصحفيين ومتى ستقوم به إن لم تقم به 

في هذا الظرف العصيب؟!

تركيا وقطر 
وفتنة عدن

تسعى قطر وتركيا الى اشعال  
نيران فتنة باليمن من خالل 
دعم وتصعيد الحراك االنفصالي وتأييد 
مطالبه بفك االرتباط، في تدخل سافر 

بالشأن اليمني ال يجب السكوت عليه.
لقد فشلت الدوحة وانقرة باألمس 
في تنفيذ المخطط االنقالبي لالخوان 
في صنعاء، رغم األموال الضخمة التي 

رت لتنفيذ تلك المؤامرة.
ّ
ُسخ

ما يحدث في عدن أخطر بكثير 
من كل المخططات التآمرية والبد 
مــن مــوقــف رســمــي قــوي وشــجــاع، 
يوقف عبث الدوحة وانقرة بالدم 
اليمني، وأمـــن واســتــقــرار الوطن 

ووحدته..

اختار المشترك  
ــيــد  الــيــمــنــي ول
الجيالني أغنية من تراث 
وطنه للفنان أبو بكر سالم 
ي مّتى 

ّ
تحت عنوان "قول

أشــوفــك" بــاإلضــافــة الــى 
مــــّوال مميز مــن أغنية 
أخرى تركها وليد مفاجأة 

للجمهور.
ويثق الجيالني في نفسه 
وأدائه لهذه األغنية ألنه 

يحّبها ويحّب إيقاعها..
حضور السفير اليمني 

ــــروت والــــوفــــد  ــــي ــــي ب ف
الديبلوماسي الذي شارك 
الجمهور في هذه الحلقة 
هو ما منح الجيالني ثقة 
إضافية وشجاعة للغناء 
إلى اليمنيين وكل العالم 
وحاز على إعجاب اللجنة.

هــذا ويحتاج وليد إلى 
تصويت الجمهور للتأهل 
ــمــراحــل المقبلة  ـــى ال ال
ــــرقــــم٥،  مــــن خـــــالل ال
والــمــنــافــســة عــلــى لقب 
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الشيخ الشايف يعود 
الى صنعاء بعد رحلة 

عالجية ناجحة
عـــــــــــاد  

ــشــيــخ  ال
ــــن  ـــــــــاجـــــــــي ب ن
ـــز  ـــعـــزي ـــدال عـــب
الـــشـــايـــف شيخ 
مـــشـــايـــخ بــكــيــل 
ــر مــشــايــخ  ــي ــب ك
ـــــى  ـــــمـــــن ال ـــــي ال
العاصمة صنعاء 
بعد رحلة عالجية الــى لندن أجــرى خاللها 

عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وعبر الشيخ الشايف عــن شكره مجددا 
لكل من اتصل لالطمئنان على صحته من 
االخـــوة االشــقــاء واالصــدقــاء وكــذا القيادات 
السياسية والمشائخ والشخصيات اإلجتماعية 
والمواطنين فــي اليمن، مثمنا مشاعرهم 
الطيبة.. وتمنى لهم الصحة.. وللوطن تجاوز 

أزمته الحالية.

وليد الجيالني يكسب إعجاب لجنة (عرب ايدول) بروائع أبو بكرسالم

تدشين الطبعة الثانية من كتاب (اسرار تفجير مسجد الرئاسة)
تشهد قاعة بيت الثقافة بالعاصمة  

ــيــوم حــفــل تدشين  صــنــعــاء صــبــاح ال
الطبعة الثانية من كتاب (اليمن : تحالف القبيلة 
واالخوان) لمؤلفه المفكر والكاتب اليمني احمد 

عبدالله الصوفي .
ومن المقرر ان يحضر الحفل الذي ينظم برعاية 
رئيس مجلس الــنــواب يحيى الــراعــي نخبة من 
المثقفين واالدباء والسياسيبن وعدد من اعضاء 

السلك الدبلوماسي العربي واالجنبي في اليمن .
وكــتــاب ( اليمن : تحالف القبيله واالخـــوان) 

فــي طبعته الــثــانــيــة يــــروي مــؤلــفــه بطريقة 
ســرديــه جــوانــب واســـرار جــديــدة مــن الجريمة 
التي استهدفت كبار رجال الدولة في ٣ يونيو 
٢٠١١م اثناء ادائهم صالة الجمعة بمسجد دار 

الرئاسة بالعاصمة صنعاء .
ــصــادرة عــن مؤسستى  والطبعة الــجــديــدة ال
(جمعان - الريس ) جاءت في قرابة ٤٠٠ صفحة 
من القطع الوسط موزعة في فصول متسلسلة ، 
وبلغ عدد الكتب المتوقع انزالها من هذه الطبعة 

أكثر من ١٠ االف نسخة .

فبركة مفضوحة!؟
منذ أزمة ٢٠١١م وحتى   

اليوم استمرأت الصحف 
والمواقع التابعة لحزب تجمع 
االصـــالح «االخـــوان المسلمين» 
في اليمن وأخواتها من الوسائل 
ــة الــكــذب المفضوح  االعــالمــي
والـــــدس الــرخــيــص مـــن خــالل 
االخبار المفبركة والمفضوحة.. 
ــار ال وجـــود لــهــا إّال  ونــشــر أخــب

في مخيلة القائمين على هذه 
الوسائل االعالمية.

فمرة تنشر أن المسئول الفالني 
قد غــادر اليمن وأخــرى تنسب 
تصريحات مجهلة كأن تقول ذكر 
مصدر مقرب من فالن الفالني من 
الوزراء أنه قدم استقالته احتجاجًا 
على ممارسات حزبه وغير ذلك 
من األخبار التي ما أنزل الله بها 

من سلطان..
يا هؤالء احترموا عقل القارئ 
واعلموا أنه قد شب عن الطوق 
ـــم تــعــد تــنــطــلــي عــلــيــه مثل  ول
أكاذيبكم البالية التي أكل عليها 
الــدهــر وشــرب وأقيمت عليها 

المآتم منذ زمن..
وقديمًا قيل : إذا لــم تستح 

فافعل ما شئت؟!


