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االثنين:
 /25رجب 1437 /هـ

تحليل

العدد:
()1808

ُمعظم األخبار التي تتوارد من مدينة عدن في هذه األيام ليس��ت مفرحة وال تبش��ر بالخير لمدينتا
الوادع��ة  ،وتزي��د من معاناة أهلنا وأحبابنا ف��ي حياتهم اليومية  ،وان حاول المس��تفيدون من الوضع
وتجميل الصورة لما يحدث في عدن بعد ان تم احتاللها بشكل مباشر من قبل القوات الغازية
تزيين
ُالمعتدية ُمنذ ُمنتصف يوليو 15 /2م ..
السعودية واإلماراتية ارضنا الطاهرة في الجزء الجنوبي من
ولمزيد من اإليضاح بعد ان دنست القوات
الوطن وبالذات تدنيسها لعدن الحبيبة  ،لم َتر هذه المدينة سوى الموت والخراب والرعب والدمار.
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الديمقراطية في اليمن..
هل تنجح محاوالت إلغائها

عدن ..وضريبة النوم
ُ
في حضن الشيطان

الزعيم صالح ّ
قدم منذ  2011التنازالت
والمبادرات إلعادة اليمن إلى المسار
الديمقراطي

أ.د /عبدالعزيز صالح بن حبتور
وكي ال نتجنى على الحقيقة ُالمرة التي يواجهها
المواطن العدني في يومياته المريرة ُ
والمرعبة دعونا
نستشهد بعدد من األمثلة للجرائم والحوادث شبه
اليومية والتي أصبحت عدن مسرحًا مفتوحًا لها ،
وهي ً على النحو اآلتي :
أوال  :أمثلة من جرائم االغتياالت :
 اغتيال العالمة الحبيب  /ابوبكر بن علي السقافٌ
معتمر في صومعته الروحية  ،جامع
وابنه وه��و
الوهط م /لحج في شهر رمضان الماضي  ،وأوردنا
ذك��ره النه عالم جليل ُمحترم خدم العلم والدين
الوسطي ُالمعتدل طيلة ُ ْحياته رحمة الله عليه .
 اغتيال الشيخ  /علي عث َمان إمام مسجد الطريقةالجيالنية بضاحية كريتر /عدن برصاصات غادرة
وه��و خ��ارج م��ن مسجده العامر بروحانية الدين
اإلسالمي بتوجهه الصوفي ُالمعتدل .
 اغتيال  /الشاب أمجد العوذلي ذي ال�ـ 20عامًاُوسحل جثمانه في ش��وارع ع��دن ب� ً
�دء من ضاحية
التواهي مرورًا الى المعال ومن ثم القلوعة .
 اغتيال غادر وخسيس للعديد من ضباط الجيشواألمن طيلة الفترة ما قبل وبعد اإلحتالل ُوسجلوا
بالعشرات ض��د قاتل مجرم مجهول ُ ،
والمخيف
والمحزن ان دماء هؤالء الشهداء ُسفكت بروح اللون
المناطقي المقيت .
 اغتيال القاضي  /محسن علوان رئيس محكمةٍاالرهاب بعدن في وضح النهار في شارع التسعين
بضاحية المنصورة وأربعة من مرافقيه .
 اغتيال الشيخ  /محمود السعدي رجل األعمالوعضو المجلس المحلي لمحافظة
عدن ونهب سيارته .
 اغتيال الشيخ  /مازن العقربيوأحد مرافقيه.
 اغتيال اللواء  /جعفر محمدس �ع��د م �ح��اف��ظ ع���دن األس �ب��ق
وم��راف �ق �ي��ه ون �ه��ب م �ن��زل��ه في
ضاحية التواهي .
 اغتيال ع��دد من األشخاصاإلسماعيليين
المنتمين لطائفة
َ
ونهب ممتلكاتهم بعدن ومن ثم
تم تهجيرهم الى خارج المدينة
 اغ�ت�ي��ال العميد  /عبدربهح�س�ي��ن اإلس��رائ �ي �ل��ي ورف�ي�ق��ه
العميد  /جعبل علوي أم��راس
ام��ام منزلهما في ُ ْحي الممدارة
بضاحية الشيخ عث َمان مدينة
عدن .
 اغتيال المسنين ُوالمسنات
وال��راه�ب��ات ُالمشرفات على دار المسنين وع��دد
الشهداء بلغ  17شهيدة وشهيدًا واختطاف القس
الهندي المقيم في ال��دار والمشرف اإلداري على
الراهبات ودار المسنين .
 اغتيال الشيخ ورجل االعمال /محمد التميمي فيالمنصورة بعدن .
 اغتيال العقيد  /سالم ملقاط  /مدير شرطةالتواهي في جولة كالتكس وفي وضح النهار .
 اغتيال القاضي  /عباس العقربي أمين سرالمحكمة الجزائية بعدن في ضاحية مدينة الشعب .
 اغتيال الشيخ السلفي  /سمحان عبدالعزيزالراوي بضاحية البريقا .
 اغتيال األستاذ  /إبراهيم علي هيثم عضو اللجنةالهيئة العليا لمكافحة الفساد بالجمهورية في حي
إنماء بضاحية المنصورة .
 اغتيال الشيخ  /عبدالرحمن مرعي العدنيبمنطقة الفيوش بالقرب من عدن .
 اغتيال الشاعر  /ناصر صالح المرفدي بضاحيةالمنصورة بعدن .
 اغتيال االستاذ /أحمد صالح الحيدري رئيس ناديشباب المنصورة الرياضي االجتماعي واالمين العام
لمديرية المنصورة والمنتخب شعبيًا ونجله األصغر
 ،بضاحية المنصورة .
 اغ�ت�ي��ال ع��دد م��ن األش �خ��اص ب��واس�ط��ة قطعرؤوسهم وتركها على جثامينهم او على قارعة
ال�ط��ري��ق ف��ي ك��ل م��ن ضاحية دار سعد ومدينة

الحوطة.
 آخر االغتياالت الوحشية ماتعرض له الشهيدالشاب  /أحمد عمر باطويل ذي الـ 17ربيعًا بواسطة
فتوى التكفير والخروج عن الدين اإلسالمي وشتم
الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل
المجموعات التكفيرية اإلرهابية .
ومازالت قائمة أسماء ضحايا االغتياالت طويلة ،
أوردنا األسماء السالفة للتذكير فحسب .
أمثلة أله��م ح��وادث االختطافات والمداهمات
ُالمعلنة :
 اختطاف البروفيسور  /صالح محمد مبارك بنحنتوش عميد كلية الهندسة بجامعة عدن  ،تم
اختطافه من الكلية لجهة مجهولة ولساعات ومن
ثم تم اإلفراج عنه بوساطة اجتماعية.
 اختطاف البرفيسور  /عبدالرحمن عبده الصبريعضو هيئة التدريس بجامعة عدن ونائب رئيس
جامعة تعز والقائم بأعمال رئيس الجامعه  ،واستمر
االختطاف لليلة كاملة بعدها نهبوا سيارته وهواتفه
وثائقة.
 اختطاف رج��ل األع�م��ال العدني محمد سليممحمد من امام متجره في حي المعال بعدن.
 مداهمة اآلالف من المنازل تحت مبررات عدةمنها وجود الخاليا النائمة واالره��اب والمجموعات
المسلحة  ،ل�ك��ن المتتبع ي�لا ح��ظ ا ن �ه��ا تصفية
حسابات من قبل قوى وحركات ومجموعات خارجة
عن القانون  ،ول��دواع��ي النهب والسلب والترويع
واالستمالك (منزل الرفيق  /عبدالفتاح إسماعيل

ً
مؤسس الحزب االشتراكي مثاال صارخًا).
 اقتحام و ن�ه��ب المحتويات الثمينة لمسكناللواء  /محمد جميع الخضر باهميل وكيل جهاز
األم��ن القومي في حي الدرين ضاحية المنصورة،
واختطاف اثنين من ابنائه وابن أحد أقاربه وأخذهم
الى جهة مجهولة وحتى كتابة هذه األسطر  ،وحينما
عبر عدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية
والثقافية من أبناء محافظة شبوه ببيان استنكار
وشجب للحادث لم ُيستجب لهم وتم الرد عليهم
ببرود من ( قيادات عدن الحالية ) بانهم اليعرفون
شيء عن الحادث ولم يوجهوا باالقتحام وال بخطف
أبناء أل باهميل !!! .
 اقتحام ونهب منزل األخ  /أوسان مهدي صالحالكازمي في حي ريمي ضاحية المنصورة  ،من قبل
قوة أمنية تابعة ألمن عدن .وإذا ما استرسلت في
الكتابة فلن أتوقف لكثرة اإلنتهاكات والتجاوزات
والجرائم .
التفجيرات بالعبوات الموقوتة الناسفة :
فهذه حكاية ال نهاية لها  ،فقد شاهد العالم بأسره
والمفترض
التفجير االنتحاري لمقر الحكومة بعدن ُ
ان يكون أكثر األمكنة اح�ت��رازًا وأمنًا لكنه فجر ،
وحادث تفجير المحافظ ومرافقيه ،وتلتها سلسلة
من التفجيرات المتتالية في كل أحياء عدن والذي راح
ضحيته المئات من األبرياء من سكان المدينة  ،وآخر
هذه التفجيرات كان في ضاحية التواهي بالقرب من

خالص العزاء والمواساة

منزل االخ  /شالل علي شائع وهي ليست المرة األولى
 ،وهو الشخص المكلف بحماية أمن المواطن بعدن
 ،لم يسلم هو اآلخ��ر من التهديد اإلرهابي فكيف
سيحمي اآلخرين ؟
تسعة أشهر من غياب مظاهر الدولة :
خالل تسعة أشهر ويزيد تعيش محافظة عدن
وضواحيها حالة من الفوضى العارمة في كل مناحي
الحياة والسبب انهيار كامل ألجهزة الدولة في هذا
الجزء العزيز من اليمن .
واليكم بعض مظاهر ذلك الغياب ُالمخيف :
ً
أوال :لم تستطع القوات األجنبية ُالمرابطة بعدن
وال القوى المحلية المتحالفة معها تأمين المقرات
السيادية لها  ،إذ تم االعتداء على المكاتب الرئاسية
في كل من معاشيق والتواهي وفندق القصر  ،وآخرها
ماتعرضت له هضبة المعاشيق من إطالق قذائف
قبل أيام .
الهاون عليها ُ
ّ
ثانيًا  :لم تفعل اإلجهزة القضائية والضبطية
في المدينة النعدام األمن .
ثالثًا  :تعدد الجهات والجماعات المسلحة التي
تمتلك كل أنواع األسلحة  ،وهي ما تسمى بجماعات
المقاومة  ،وبالتالي يصعب تحديد الجهة التي
ترتكب الجرائم شبه اليومية .
راب �ع �ًا  :تغلغل الجماعات اإلرهابية
ف��ي األح �ي��اء الشعبية  ،بعد ان حصلت على حق
المشاركة في المقاومة المسلحة للجيش اليمني
واللجان الشعبية وتمدد زم��ن شهر العسل بين
كل من (السلطة الشرعية وقوى التحالف والحراك
ُالمسلح والتنظيمات المتطرفة اإلرهابية)
في عالقة غير شرعية أشبه بما ُيعرف
بـ«االسترخاء في أحضان الشيطان».
خ��ام �س �ًا  :حينما غ ��زت واج�ت��اح��ت
دول حلف العدوان لمدينة عدن  ،ظن
المواطن في ه��ذه المدينة ان تتحول
عدن الى (دبي جديدة)  ،لكن المواطن
العدني يسأل اليوم بإستغراب ودهشة
 ،أي��ن مطار ع��دن ال��دول��ي ؟ ول�م��اذا هو
ُمغلق حتى اآلن ؟ واين بقية الخدمات
في المدينة المنكوبة؟ الكهرباء  ،المياه
 ،ا ل�ص��رف الصحي  ،الصحة  ،التعليم
والنظافة ..إلخ.
ُ
سادسًا :الفريق الذي سلمت له إدارة
مدينة عدن ليسوا سوى قادة ميليشيات
ُمحاربة وسجلهم الشخصي الجنائي فيه
الكثير من نقاط الضعف والتي تحتاج
منهم الى تنظيف وتصحيح  ،والتخلي
عن روح المناطقية المقيتة التي أغرقت جنوب
اليمن في وحل الصراعات الخطيرة ُمنذ االستقالل
الوطني وحتى اللحظة  ،ألن طبيعة عدن ُمحصنة
َبم َدنيتها وثقافتها  ،وطبيعة عدن التنسجم مع
السلوك والفكر المناطقي القروي الضيق  ،واين أبناء
عدن الذي يتم إقصاؤهم من المواقع القيادية بشكل
فاضح؟
سابعًا :ليس بالفهلوة وحدها  ،وال بصور السيلفي ،
وال اللعب في الشوارع مع ُاألوالد  ،وال بشرب الليمون
في البوفيهات العامة  ،تحل ُمعضلة االستقرار
المدني واألم�ن��ي في ع��دن  ،بل ان الحل السياسي
الوطني لعموم اليمن بانتهاء وإي �ق��اف ال�ع��دوان
يستطيع المواطن حينها ان يتنفس ُالصعداء .ما
أوردنا أعاله ما هو إال النزر اليسير من تردي األوضاع
المعيشية والنفسية واألمنية في مدينة عدن  ،وقد
كررنا مرارًا بأن الحل لكل هذه التحديات التي تجابه
عدن  ،هو في الحوار والحل السياسي  ،وهو ٍّ
تحد
يتحمله جميع الشركاء في الوطن .
وربما وبتفاؤل َحذر قد تبشرنا األيام القادمة ومن
دولة الكويت تحديدًا بحلول جذرية لمستقبل أجيالنا
في قادم األيام  ،في وطن يمني جمهوري وحدوي
ات�ح��ادي يستظل فيه اليمنيون في دول��ة النظام
أطياف ُ ِّالشعب
والقانون وبشراكة متكافئة بين َ َ
اليمني الصابر والصامد والمقاوم«َ ..وف� ْ�وق كل ِذي
ْ
ِعل ٍم َع ِل ٌيم»..
محافظ م /عدن _ رئيس جامعة عدن

َّمرت  26عامًا على إعالن انتقال اليمن الى النظام السياسي الديمقراطي التعددي و 23عامًا
على أول انتخابات نيابية تنافس��ية مباشرة حرة ونزيهة وكال المنجزين تالزم وارتبط بمنجز
الوح��دة العظيم ال��ذي صنعه لليمن الزعيم علي عبدالله صالح ف��ي  22مايو األغر 1990م..
وم��ع إعالن قيام الجمهورية اليمنية ورف��ع علمها في مدينة عدن بدأت االنطالقة نحو عهد
جدي��د ومرحلة جدي��دة في تاريخ اليمن المعاصر عنوانها التعددية السياس��ية والحزبية وبما
تعنيه من حرية الرأي والتعبير والتداول الس��لمي للس��لطة واحترام حقوق اإلنسان ،وكان حينها
ال��ذي يحك��م الجمهورية العربية اليمنية (الش��مال) المؤتمر الش��عبي العام الذي ش��كل وحدة
لتعدد التنظيمات واألحزاب السياس��ية بمش��اربها وتياراتها األيديولوجية الدينية والقومية
واألممي��ة اليمينية واليس��ارية ،إضافة الى اقطاعات اجتماعية ش��عبية واس��عة من الالمنتمين
والمستقلين الذين يحملون نظرة سياسية يمنية خالصة..

احمد الزبيري
من هؤالء َّ
تكون المؤتمر الشعبي بعد حوارات طويلة خلصت
صيغة ميثاقية تاريخية سياسية فكرية وطنية وسطية،
الى ّ ً
مشكال إطارًا ديمقراطيًا ومظلة جامعة للقوى واألحزاب التي كان
نشاطها السياسي السري في ظل تحريم الحزبية يشكل سببًا
ً
وعامال رئيسيًا لعدم االستقرار الناجم عن تغليب النزعة التآمرية
المتمظهرة في الصراعات العبثية والتخريبية أو التوجهات
االنقالبية المعطلة للتنمية والمعيقة لتطلعات الشعب اليمني
التطويرية التي يحتاجها.
أما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية «الجنوب» فقد
كانت محكومة بالحزب االشتراكي اليمني الذي هو امتداد لتيارات
قومية ويسارية ماركسية أبرزها الجبهة القومية التي كانت الفرع
منتصف
اليمني لحركة القوميين العرب والتي دمجت معها في ّ
سبعينيات القرن الماضي األحزاب القومية والماركسية مشكلة
التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية ،وتحولت في عام 78م
الى الحزب االشتراكي ليحكم الجنوب بنظام الحزب الواحد الذي
انقسم نتيجة أحداث  13يناير الدموية المآسوية 1986م الى
طغمة تحكم الجنوب باعتبارها المنتصر وزمرة مهزومة فرت
الى شمال الوطن.
البد من التأكيد على حقيقة أن اليمن بشماله وجنوبه واجه
تحديات وأخطارًا ..وحروبًا وصراعات وأزم��ات عاصفة يمكن
إرجاعها الى تراكمات نشأت بعد قيام الثورة اليمنية 26سبتمبر
و 14أكتوبر وكبرت وازدادت تعقيدًا بعد انتصارها بترسيخ
النظام الجمهوري ونيل االس�ت�ق�لال الناجز م��ن االستعمار
ال�ب��ري�ط��ان��ي ..وح�ت��ى ال ي�ط��ول ال�ح��دي��ث بعيدًا ع��ن موضوع
الديمقراطية نقول تداخلت العوامل الخارجية
والداخلية -إقليمية ودولية -في الشأن
وال��وض��ع ال��داخ �ل��ي اليمني ويبقى
الحاضن الكبير واألس��وأ النظام
السعودي ،ومن هنا فقد كان
واضحًا أن ال�خ��روج من كل
هذا وتجاوزه لن يتحقق
اال بإعادة تحقيق الوحدة
اليمنية و ب �ن��اء دولتها
ع� �ل ��ى أس� � ��اس ال �ن �ه��ج
الديمقراطي التعددي..
فكانت الديمقراطية
ال �ت��وأم لمنجز ال��وح��دة
ال�ع�ظ�ي��م وم�ع�ه��ا ب��دأت
تشكل األحزاب السياسية
واتخاذ حرية الرأي والتعبير
وتجسيدها العملي في الواقع
ال ��وح ��دوي ف��ي ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة
وظهور عشرات الصحف ،لكن التجسيد
ا ل�ف�ع�ل��ي لمعنى و م �ض �م��ون الديمقراطية
السياسية كان يوم  27أبريل 1993م الذي جرت فيه
أول انتخابات نيابية تنافسية حرة وعبر صناديق االقتراع ليتحول
هذا اليوم يومًا وطنيًا ال يمكن أن تمحوه االحداث والمتغيرات
مهما كان حجمها ونتائجها من الذاكرة التاريخية ،ليبقى من األيام
العظيمة في تاريخ اليمن المعاصر.
من دون شك توحد اليمن واعتماد الديمقراطية التعددية في
محيط محكوم بأنظمة استبدادية تنتمي بعقلياتها وتفكيرها
السياسي الى أزمنة ظالمية تجاوزها التاريخ سوف تواجه بضراوة
عدائية حاقدة وستحاول عبر استخدام إمكاناتها المالية خلق

خالص العزاء والمواساة لألخ

للدكتور /محمد علي الشدادي وإخوانه

أكرم أحمد الكبش وإخوانه

والدتهم

والدهم

في وفاة المغفور لها بإذن الله

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم أهلكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون..
المعزون:
أسرة تحرير «الميثاق»

عنهم /محمد انعم

في وفاة المغفور له بإذن الله

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم
الصبر والسلوان  ..إنا لله وإنا إليه راجعون
المعزون:

الشيخ عبدالسالم الكبش

الصعوبات وزرع الفتن وافتعال األزم��ات وتأجيج الخالفات
والصراعات وإشاعة الفوضى ودعم أي قوى معادية للوحدة
والديمقراطية.
ولم يكن أمام القوى السياسية الوطنية اال التصدي لكل هذا
بالمزيد من الديمقراطية وتنميتها وتطويرها كمًا ونوعًا رأسيًا
وأفقيًا.
في ه��ذا السياق أجريت االنتخابات البرلمانية الثانية عام
1997م وأول انتخابات رئاسية تنافسية نزيهة وشفافة
عام 1999م وأول انتخابات محلية عام 2001م ..ولتأكيد
أن الديمقراطية مكسب وطني ال رجعة عنه أجريت ثالث
انتخابات ديمقراطية برلمانية 2003م ،وانتخابات رئاسية
ومحلية عام 2006م هذه االنتخابات عكست اصطفافًا واضحًا
للقوى الوطنية الديمقراطية التي عملت وتعمل على ترسيخ
بنية الدولة المؤسسية الديمقراطية الحديثة في واقع اليمن
الموحد الجديد ،والقوى التي حسمت موقفها من الديمقراطية
باتجاه عدائي لتعود من جديد الى نهجها التآمري التخريبي
التدميري مقدمة نفسها للقوى الخارجية المستهدفة لليمن
ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي ،انها االداة الفاعلة التي
يمكن االعتماد عليها في افتعال األزمات واشاعة الفوضى وضرب
الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج االجتماعي للشعب اليمني
المتصاعد السياسية واالقتصادية
وهو ما تجلى في التأزيم ً
والعسكرية واألمنية ،واضعة نصب عينيها مهمة منع إجراء
أية انتخابات جديدة ..وهكذا منعت إجراء االنتخابات البرلمانية
ً
الرابعة عام 2009مً ..
االتفاقات
كافة
ومفشلة
الحلول
كل
رافضة
ً
إل ج��راء االنتخابات البرلمانية ،مظهرة
أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب
االخوان المسلمين
االصالح «فرع ُّ
ف��ي ال �ي �م��ن» ت�ع��ن�ت�ًا وإص� ��رارًا
عجيبًا على مواقفها المعادية
ل�ل��دي�م�ق��راط�ي��ة وال��ح��وار
وك��أن �ه��ا ك��ان��ت منتظرة
لربيع ا ل�ف��و ض��ى الخالقة
ف��ي ال��وط��ن العربي ال��ذي
هبت ري��اح��ه المسمومة
المدمرة على اليمن مطلع
عام 2011م ،والتي عمل
الزعيم علي عبدالله صالح
وال �م��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي ال�ع��ام
وح �ل �ف��اؤه ع �ل��ى ال� �خ ��روج من
زوابعها وتجاوزها بالعودة الى
سياقات المسار الوطني الوحدوي
ًالديمقراطي ،مقدمًا َّالمبادرات والتنازالت
تلك
وصوال الى تسليم السلطة عل وعسى تعود ّ
االطراف الى رشدها ،لكن ما حصل العكس فلم يزدها إال
غيًا على غيها ألن رهانها كان على القوى الخارجية وهذا ما جسده
عدوان التحالف السعودي الوحشي الهادف تدمير اليمن ووحدته
ونهجه الديمقراطي في  26مارس 2015م بهدف شرذمته
وتقسيمه الى دويالت كنتونية متناحرة وهو ما يرفضه شعبنا
ويتصدى له ويواجهه وفي مقدمته المؤتمر وحلفاؤه ،منتصرًا
لوحدة وطنه وشعبه وتجربته الديمقراطية ..وهكذا سيبقى
يوم  27أبريل مناسبة وطنية يحتفل بها الشعب اليمني في
الحاضر والمستقبل.

أصدق التعازي نتقدم بها إلى
االستاذ /سيف عبدالله ردمان الحمادي
والدكتور /درهم عبدالله ردمان الحمادي
بوفــاة والدتهما
سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح
جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون
المعزون:
جميع مدرسي وطالب معهد الشوكاني
صالح العولقي وجميع أفراد أسرته

