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شبكــــــة إبـــن الهيثــــم 
للبصـريـــــات والسمعــــيـات

أناقة متميزة -  جودة عالية - ذوق رفيع

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون: شبكة إبن الهيثم

<  زيد الشامي

<  ناصر يحيـــى

<   احملرر السياسي

من املالحظ أن تس������ارع األحداث في 
بالدنا قد ساهمت - بحسن نية أو بسوء 
ني������ة- في رف������ع وتيرة الترق������ب والتوتر 
السياسي واالجتماعي، مما ضاعف من 
معاناة أبناء املجتمع بصورة عامة على 
مستوى اجلمهورية وليس في عاصمتها 

فقط..!
قد تبدو األسباب كثيرة - وهي كذلك 
دون ش������ك - ولكن أهمه������ا مفتعل وغير 
مقبول، وفي إمكاننا جتاوزه إذا صدقت 
النوايا وسعينا س������عينا إلزالة الغشاوة 
عن أعيننا وعن بصائرنا، وحتى نحسن 
التعام������ل م������ع ما نحن في������ه كما هو في 
حقيقت������ه ال كما ه������و متخيل ومتوهم في 

أهوائنا ورغباتنا وأطماعنا..!
إن الفرصة ما تزال س������انحة أمامنا 
جميع������ا لكي نخ������رج من النف������ق الذي 
ُأدخلنا فيه والذي لم نحس������ب لوحش������ة 
ظلمته والذي لم ندرك ُبعد املس������افة بني 

مدخله ومخرجه..!
إنن������ا عل������ى يقني أن������ه ما ي������زال في 
الوقت مَتّس������ع إذا تعاملنا مع قضايانا 
ومشاكلنا بلغة العقل، وغلَّبنا املصلحة 
العام������ة للوطن واملواطنني ق������واًل وعماًل 
، ونأين������ا بأنفس������نا عن أس������اليب اللف 
والدوران حول أنفس������نا، ومتنطقنا لغة 
احلوار، وجلس������نا بإخ������اء ووطنية على 
مقاع������د الرغب������ة في البح������ث عن حلول 
ملش������اكلنا وقضايان������ا املتباينة وجهات 

النظ������ر فيما بيننا، وحتلَّقن������ا بجًدّ حول 
مائدة حوار ص������ادق ورافض ألي كلمة 
أو موق������ف قد يس������تدرجنا من حيث ال 
نعي وال ندرك إلى االحتكام إلى شريعة 

الغاب..!!
هذه بالدنا جميعا أمانة في أعناقنا، 
عي وطنية  وال يس������تطيع أحد منا أن يَدّ
أكث������ر من غيره وال أن يتف������رد بها دون 

اآلخرين..!
دروس العب������رة كثي������رة وعدده������ا ال 
يحصى، وس������وريا أبرزها وأقس������اها، 
وأكثرها مأساوية وبؤسا، ونراها في كل 
يوم وهي تكاد تتالشى من أمام أعيننا 
أرضا وسكانا ونظاما ومعارضة؛ دون 
أن يح������رك العالم س������اكنا إلنقاذها من 
مأساتها ومن خطورة القادم من األيام 

والذي قد يكون أكثر رعبًا وإيالمًا..!
فيا أهل العقول الراجحة...
ويا أهل الضمائر احلَيّة...
ويا أهل الوطنية احلقة...

ه������ل ترضون ألنفس������كم ولش������عبكم 
الدم������ار واخل������راب؟ وه������ل ترضون أن 
ترتس������م مالم������ح الرع������ب عل������ى وجوه 
أطفالكم ونسائكم؟ وهل تقبلون أن نحيا 

جميعا في أرض الشتات؟!
أيها اليمانيون .. جميعا وبال استثناء 

ألحد..
))إنه من احملرم علينا - جميعا- أن 
نحرق صنعاء من أجل دبة بترول((..!!!

محمد عبدالله اليدومي

الفرصة ما تزال سانحة

الخميس
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االصطفـــاف الوطني هـــو من أجل اليمـــن وأمنها 
ونظامهااجلمهوري وثوراتها

< أي قوى لديها ســـاح يجب أن تدرك 
أن هذا يتنافى مع شرعية البقاء

< علـــى الرئيس البدء بتعيـــني محافظ صعدة 
مـــن الدولـــة وأن ال يعطي شـــرعية ملن يفرض 

أي  تعيينات

رئيس هيئة االصطفاف الشعبي يحيى العرشي في حوار لـ»الصحوة«:

< كان هنـــاك قصـــور فـــي التعامـــل مـــع 
مـــن  ابتـــداء  الشـــرعي  غيـــر  احلضـــور 

صعدة وانتهاًء بشارع املطار

قطـــاع طـــرق

الوطن للجميع

اللجنة األمنية حتمل قادة احلوثيني مسؤولية  محاولة 
اقتحام رئاسة الوزراء واإلذاعة ومحطة كهرباء حزيز
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إدارة اإلعالنات
> موبايل 711105777

االشرتاك����ات 
للمؤسسات: 10000 ريال  > لألفراد: 4000 ريال  > الدول العربية: 60 دوالر > بقية دول العالم 130 دوالر  

اجلمهورية اليمنية - صنعاء   ت: 230317 - فاكس 235887 > ص. ب: )435(

اتهمت وزارة الداخلية جماعة احلوثيني مبحاولة اقتحام مقر مجلس الوزراء 
وإذاعة صنعاء أثناء مس������يرة دعا إليها زعيم اجلماع������ة عبد امللك احلوثي في 
خطاب متلفز بث مس������اء الثالثاء، وأدت إلى صدامات بني املتظاهرين وحراسة 

رئاسة الوزراء جنم عنها سقوط عدد من الضحايا بينهم جنود.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن جماعة احلوثي قامت بحشد مجاميع 
من عناصرها ومحاولة الدخول إلى املنطقة األمنية املمنوع التجول فيها بالقرب 
من رئاس������ة الوزراء، وحاولوا الدخول بالقوة القتح������ام املجلس، غير أن قوات 

األمن املكلفة بحراسة املجلس قامت بواجبها القانوني ومنعتهم من ذلك.
ونف������ى املصدر األمني وفقًا ملا نش������ره مركز اإلعالم األمن������ي التابع لوزارة 
الداخلي������ة ما تداولته بعض املواقع اإلخباري������ة عن متكن العناصر احلوثية من 
اقتحام مجلس الوزراء من قبل جماعة احلوثي، داعيا املصدر األمني احلوثيني 
إلى االلتزام مبا أسماها »سلوكيات التظاهرات واملسيرات السلمية«، بعيدا عن 
االعتداء على املصالح واملنش������آت العامة وعرقلة حركة سير املواطنني، وإقالق 

السكينة العامة.
وأكد ب������أن األجهزة األمنية س������تقوم بواجباتها الدس������تورية والقانونية في 
حفظ النظام وحراس������ة املؤسسات احلكومية والرس������مية، واحلفاظ على األمن 
واالس������تقرار، داعيا اجلميع إلى تغليب املصلحة الوطنية العليا على غيرها من 
املصالح الضيقة واألنانية، واالس������تجابة لص������وت العقل، وجتنيب الوطن مغبة 

االنزالق إلى ما ال يحمد عقباه. 
م������ن جهتها حمل������ت اللجنة األمني������ة العليا قيادة جماعة احلوثي املس������لحة 
مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء 
الثالثاء املاضي من خالل الدفع بالعديد من تلك العناصر احلوثية إلى محاولة 

اقتحام املؤسستني املذكورتني.
وق������ال مصدر باللجن������ة األمني������ة العليا أنه نت������ج عن محاول������ة اقتحام تلك 
املؤسس������تني س������قوط عدد من الضحايا من حراس������ات مجلس الوزراء وإذاعة 
صنعاء ومن محاولي االقتحام بسبب إطالق النار من قبل عدد من األشخاص 
املنتش������رين في محيط اإلذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي االقتحام 
والذين تق������وم األجهزة األمنية حاليًا بالبحث عنه������م وتعقبهم متهيدًا لضبطهم 

وإحالتهم للجهات املختصة ".
وأضاف:" إن حراس������ات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطالق النار 
احل������ي نحو محاولي اقتحام مجلس ال������وزراء "، محماًل القيادات احلوثية كافة 
املس������ؤولية في التحريض على اقتحام املنشآت واملؤسسات العامة وما يترتب 

على ذلك من خسائر في صفوف املواطنني واملمتلكات اخلاصة والعامة.
وجدد املصدر الدع������وة لألخوة املواطنني إلى عدم االجنرار وراء اخلطابات 
املتشنجة واحملرضة على العنف، مبديا استغرابه من تلك التناوالت والفبركات 
الت������ي حتيكها بعض وس������ائل اإلع������الم بهدف زعزعة األمن واالس������تقرار وبث 
اخل������وف والرعب في نفوس املواطنني، مؤكدًا أن األجهزة األمنية س������وف تقوم 
بواجباتها الدس������تورية والقانونية في احلفاظ على أمن املواطنني وس������المتهم 

وحماية املرافق واملصالح العامة.
في ذات الس������ياق متكن������ت قوات اجليش من فتح طري������ق صنعاء- تعز بعد 
اندالع اش������تباكات مع مس������لحني من جماعة احلوثي الثالثاء في حزيز جنوبي 
صنعاء بع������د مقتل عدد من احلوثي������ني في مواجهات مبحيط رئاس������ة الوزراء 

وإذاعة صنعاء.
وصرح مصدر مس������ؤول باللجنة االمني������ة العليا انه واس������تمرارا لألعمال 
اخلارجة عن النظام والقانون اقدمت العناصر التابعة جلماعة احلوثي املسلحة 
عصر الثالثاءاملاضي على االعتداء على محطة كهرباء حزيز والتمركز في عدد 

من املنشآت احلكومية واخلدمية.
وقال املصدر لوكالة األنباء اليمنية )س������بأ( :«إن األجهزة األمنية والعسكرية 
متكن������ت من التصدي لتل������ك العناصر واخرجتها من املنش������آت التعليمية التي 

متركزت فيها«.
واش������ار إلى أن تلك العناصر فرت على اث������ر ذلك ودخلت بعدها الى بعض 

املباني املطلة على خط االربعني شمال شرق محطة حزيز.
واذ أهاب املصدر باألخوة املواطنني بعدم الس������ماح للعناصر اخلارجة عن 
القانون الدخول إلى املباني واملس������اكن اخلاصة بهم ، أكد في ذات الوقت أن 
األجهزة األمنية والعسكرية س������تقوم بالرد على مصادر النيران ، حفاظا على 

األمن واإلستقرار والسكينة العامة للمواطنني .
ووقعت االش������تباكات في حزيز بعد ساعات من مواجهات قتل فيها حوثيون 
أمام مقر رئاسة الوزراء، وانتقلت شرارة املواجهات إلى مداخل العاصمة في 
وقت يحاول فيه احلوثيون السيطرة عليها، بالتوازي مع محاولتهم شل املرافق 

احلكومية.
وقال شهود عيان للصحوة إن قوات من معسكر السواد- جنوب العاصمة 
صنعاء- جنحت في رفع مجاميع مس������لحة تابعة جلماعة احلوثي قامت بنصب 
خيام أمام معس������كر الس������واد الواقع مبنطقة حزيز، بعد اشتباكات مسلحة مع 

عناصر احلوثي في ذات املنطقة.
وأكد الشهود أن قوات من معسكر االحتياط بالسواد تدخلت وسيطرة على 
املوقف ومنعت املس������لحني احلوثيني من نصب اخليام، مؤكدين إن مس������لحني 
تابع������ني جلماعة احلوثي قاموا باحتالل مدرس������ة حكومية في املنطقة، ما أدى 
إلى تواصل االشتباكات بني املسلحني وقوات االحتياط في معسكر "السواد".
وأضاف الش������هود أن مليش������يات احلوث������ي قتلت املهن������دس يحيى العامري 
مبنطقة حزيز بعد أن تعرض إلطالق نار مباش������ر في “الوجه” من قبل عناصر 
احلوثيني بعد أن حاولوا اقتحام منزله واستخدامه إلطالق النار واالشتباك مع 

قوات اجليش مبعسكر 84 التابع لقوات االحتياط.

وأكد الروائي والصحافي مروان الغفوري وهو أحد أقرباء الشهيد العامري 
رواية األسرة على صفحته مبواقع التواصل االجتماعي، مشيرا أن  احلوثيون 
طلبوا من العامري استخدام سطح منزله املكون من أربعة أدوار إلعداد كمائن، 
فقابلهم بالرفض فأوس������عوه ضربًا في بيته، وبعد ذلك اخترقت رصاصة رأسه 
وفجرته، واملهندس يحي العامري خريج كلية الهندس������ة، قس������م اتصاالت، من 

جامعة أردنية ويعمل في صنعاء منذ 41 عاما.
وكان رئيس اجلمهورية عبد ربه منصور هادي عقد مس������اء االثنني املاضي 
اجتماعا اس������تثنائيا للجنة األمنية العليا ملناقش������ة آخر املستجدات والتطورات 
على الس������احة الوطنية وطبيعة االجراءات واالتصاالت التي تتم علي املس������توى 
الداخلي واالقليمي ومن اج������ل مواجهة التحديات املاثلة وجتنيب اليمن ويالت 

املصائب واملشاكل التي تبرز من هنا وهناك.
وقال هادي أنه ال يجوز وال ميكن جلماعة احلوثي االس������تمرار في التصعيد 
وإقالق الس������كينة العامة وزعزعة األمن واالس������تقرار في  العاصمة ومحيطها 
ومختل������ف املناط������ق اليمنية، مؤكدا عل������ى أهمية وضرورة االس������تعداد الكامل 

واجلاهزية واليقضة واحلذر وذلك ملواجهة كافة االحتماالت.
وأكد الرئيس أن أمن العاصمة صنعاء هو أمن لليمن كله ويسكنها مايقارب 
ثالثة ماليني ش������خص من أبناء اليم������ن من كل احملافظات واملناطق، مش������يدا 
باملعنوي������ات العالي������ة واجلاهزية على امليدان، وجرى خ������الل االجتماع تدارس 

املوقف من كل جوانبه الوطنية والسياسية واألمنية. 
وكانت صحيفة عكاظ السعودية أكدت أن السكوت على ما يقوم به احلوثيون 
ف������ي اليمن لم يعد ممكن������ا أو مقبوال بأي حال من األحوال، مش������يرة أن األمر 
جتاوز كل احلدود، وأصبح الوضع هناك ال يهدد اليمن وحده ويقض مضاجع 

اليمنيني فحسب.. ولكن يهدد دول اجلوار بل واملنطقة على حد سواء ".
وأضاف������ت أن ه������ذا الوباء اخلطير الذي يتعرض ل������ه اليمن وحتدث بصدده 
الزياني يفرض على دول املجلس ومن ورائها الدول األعضاء في جامعة الدول 
العربي������ة اتخاذ موقف جماعي موحد يقمع تل������ك الفوضى ويوقفها عند حدها 

ويحمي اليمن من املصير الذي يقوده إليه احلوثيون " .
وحذرت من تأخر هذا العمل وال نظنه سيتأخر فإن على اجلميع أن يدفعوا 

ثمن توانيهم وسكوتهم وقبولهم بعربدة إيران في املنطقة وخلطها لألوراق.
وجاء هذا التطور بعد س������اعات من دعوة زعيم احلوثيني عبد امللك احلوثي 
أنصاره إلى التظاهر مجددا في س������احة التغيير بصنعاء ضمن مرحلة جديدة 
مما يس������ميه "تصعي������دا ثوريا" ضد احلكوم������ة التي يتهمها بالفس������اد، بعدما 
رفضت اجلماعة قبل أيام مبادرة رئاسية تشمل تغيير احلكومة وتعديل أسعار 

املشتقات النفطية ورفع األجور.

اللجنة األمنية: سقوط ضحايا من حراسة احلكومة واملقتحمني برصاص منتشرين بأوساط محاولي االقتحام
ف��ي خط��وة تصعيدية جدي��دة أقدم مس��لحون 
حوثيون على محاولة اقتحام مبنى رئاس��ة الوزراء 
وإذاع��ة صنع��اء باس��تخدام الرص��اص الحي ضد 
الحراس��ة المكلفة بحماية تلك المنشئتين حسب 
األمني��ة العلي��ا، جاء ذل��ك بعد خط��اب تحريضي 
لعبدالمل��ك الحوث��ي مس��اء االثنين دع��ا أتباعه 

للتظاهر والتصعيد ضد الحكومة، ..

 عماد املشرع

وسط فرحة واسعة احتفل  األستاذ شوقي القاضي 
–عضو مجلس النواب-
وكافة أسرة آل القاضي

 الثالثاء املاضي بزفاف الشاب اخللوق
املهندس/ أحمد القاضي

تهانينا للعريس ومتنياتنا له بحياة زوجية سعيدة وهانئة وبالرفاه 
والبنني.. فألف ألف مبروك..

الصحوة – الصحوة نت

أجمل التهاني والتبريكات نهديها لألخ الزميل
علي حمود قيس

مبناسبة ارتزاقه املولودة اجلديدة )آالء( )بارك 
الله لك في املوهوبة وشكرت الواهب

 ورزقت برها(..
فألف ألف مبروك..

الصحوة – الصحوة نت
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واهم من يظنّ أن بوس��عه قلب الطاولة على الجميع وفرض إرادته وإمالء شروطه بالقوة، 
مستهينا باإلرادة الش��عبية واالصطفاف الوطني حول الخيارات الس��لمية للخروج اآلمن من 
ه��ذا الوضع المتأزم الذي يحاول الحوثي تكريس��ه اعتقادا منه أن��ه يحقق أهدافه، ما يجعله 
بالتالي أكثر تصلبا في مواقفه بغية س��د المنافذ وس��بل الحل إليقاد فتنة س��يكون أول من 

يكتوي بنارها.

 مشوف

أحمد عثمان
ahmedothman6@gmail.com

ال أح������د بإمكانه أن يص������ف ما يقوم 
به احلوثي بأنه حركة س������لمية ودبابات 
اجلي������ش املنهوبة تضرب ف������ي اجلوف 
وحتاص������ر العاصم������ة  صنع������اء ومتنع 
املسافرين وتنهب املمتلكات والسيارات 
العام������ة المعن������ى هنا للس������لمية جلماعة 
تهدد باالس������تيالء على مجل������س الوزرا 
واإلذاعة باملظاهرات )احلربية(  كمقدمة  

للخيارات األخرى اجلاهزة.
 الدولة من حقه������ا أن تخاف من هذه 
اخلي������ارات األخ������رى وتس������تعد حلماية 
العاصم������ة ب������ل هي قصرت باألس������اس  
خاص������ة واخليارات األخرى متارس كل 
يوم من قبل جماعة مسلحة تعلن عزمها 
على االستيالء على الدولة بقوة السالح 
وتخرج عن اإلجم������اع الوطني ...خطاب 
احلوثي مس������اء الثالث������اء املاضي كان 
واضح������ا أنه ق������د دخل مرحل������ة اليأس 
من الش������عب الذي لم  يستجب ألوهامه 
والي������أس ومن اخلي������ارات األخرى التي 
بدا يح������س بأنه������ا انتحار كام������ل لكنه 
مازال يراها هي احلل لذلك فهو يحشد 
مس������لحيه حول صنعاء ويكثف هجماته 
على اجل������وف يقتل اجلي������ش ثم يخرج 
يتحدث ببجاحة عن قتلة اجليش اليمني؟ 
مش������كلة ه������ذا الن������وع م������ن ال������روح 
العنصري������ة أن ال جي������ش إال م������ن يدين 
بالوالء له وال شعب إال من لديه استعداد 
بتقبيل الركب طاعة لله وتواضعا الوالئه 

املصطفني.  
يبدو قيام جماعة مسلحة تقتل اجلنود 
وتفجر املدن باعتصامات سلمية  وصفا 
غي������ر منطقي ومن غير املنطقي أيضا أن 
يق������ود هذه االعتصامات الس������لمية قائد 
القت������ل والعنف  الت������ي متتهن  العصابة 
كعقيدة من كه������ف احلرب نحن نعلم ان 
قادة الث������ورات الس������لمية موجودين في 
الش������ارع محروسني بحب الشعب وقوة 
الس������الم الذي يحمله في قلبه احلريص 

على ان اليريق قطرة دم واحدة.
الس������لمية هنا ليس أكث������ر من محطة 
للحرب وتهيئة املكان للخيارات األخرى 
الت������ي يرفعها دوما ويه������دد بها من أول 
يوم... وكل حركة في ظل هذا الس������ياق 
هي حركة عس������كرية وكل حش������ود هي 
حش������ود ح������رب ..وه������ذه ه������ي احلقيقة 
التي بجب أن ال تغيب ,الس������لمية ليست 
رصاصة طائشة والمزيج بني الصرخة 
لطيفه  وروح  ثقاف������ة  واملدفع..الس������لمية 

الميكن أن نراها هنا؟
إش������كالية بحاجة إلى احلل عن طريق 
حس������م جذري بعيدا عن االنتظار... لقد 
انتظرت الدولة كثيرا واصبحت منقوصة 
الس������يادة في عاصمة تنتفض باملاليني 
ضد ه������ذه العصاب������ة وزعيمه������ا الذي 
يتكلم ب������دون حياء عن الش������عب العظيم 
الذي يعني عنده س������يادته وقطيعه  بينما 
ال يبال������ي مبا يقوم به ويتس������بب من قتل 

لعشرات االالف من هذا الشعب.

سلمية احلوثي

  كتب / المحرر السياسي
لسنا بحاجة للتذكير مجددا بأن االحتجاجات 
الس������لمية والتعبير عن املطالب بطرق حضارية 
مبع������زل عن لغة التهديد والس������الح والعنف هو 
ح������ق مكفول لكل اليمنيني, بي������د أنه مهما كانت 
مشروعية املطالب فال يوجد ما ُيسّوغ محاصرة 
العاصمة بآالف املس������لحني ونشر املليشيا في 
ش������وارعها ونصب االعتصامات املسلحة على 
أبواب املؤسس������ات احلكومي������ة وتعطيل حركة 
الس������ير واحلي������اة العام������ة, لتمري������ر مخططات 
مشبوهة ال متت بصلة ملطالب الشارع اليمني.

الغاي������ة التبرر الوس������يلة مهما كان������ت عدالة 
ومش������روعية املطال������ب التي باتت وف������ق منطق 
احلوثي وممارس������اته أش������به بقمي������ص عثمان 
أو كلم������ة حق ي������راد بها باط������ل, إذ كيف ميكن 
تنفيذ مخرجات احلوار فيما احلشود املسلحة 
حتاصر العاصمة وتتم������دد في أحيائها وتقطع 
ش������وارعها وتش������يع الفوضى وتقوض س������لطة 
الدول������ة؟ رمبا يتعني تذكي������ر احلوثي أن أول ما 
أك������دت عليه مخرجات احل������وار التي ينادي بها 
جت������رمي اللجوء للقوة في حل اخلالفات وحصر 
احل������ق في امتالك الس������الح الثقيل واملتوس������ط 
للدولة فقط ونزع س������الح املليش������يات وبس������ط 

سلطان الدولة على كل ترابها الوطني فأين هو 
مما يدعوا إليه؟

ملاذا يهرب احلوثي من ساحة الوفاق واالتفاق 
وينبذ االصطف������اف ويدفع باجتاه انزالق الوطن 
نح������و العنف والصراع؟ ما الذي س������يجنيه من 
ذلك, وأية معاناة تلك التي س������يرفعها عن كاهل 
الش������عب فيما هو يجّره إلى س������احة الفوضى 
االحتراب! وأي مشروع وطني سيتبقى في حال 
سقطت الدولة, وملاذا الرهان على هدم املعبد!! 
إن اس������تفزاز الن������اس والتح������رش بالس������لطات 
ومحاولة تفجير املوقف عسكريا وايجاد الذرائع 
لتسويغ العنف سيجرف البلد نحو منزلق خطير 
قد يقوض الدولة ومكتس������بات الشعب التي وإن 
كانت متواضعة إاّل ان خسارتها باملطلق سيعد 

انتكاسة لنضاالت الشعب وتضحياته.
ملاذا يصّر احلوثي على املرور فوق أش������الء 
اليمني������ني للوصول إلى مبتغ������اه؟ ملاذا يرفض 
املب������ادرات الوطنية واحللول الس������لمية ويتذرع 
بثورة الشعب بينما الشعب ينادي باالصطفاف 
ويرفض االنزالق إلى مس������تنقع العنف ودروب 
الفوض������ى حيث ال دولة وال قان������ون. يتعني أن 
يعي احلوثي جيدا أن ثورة الش������عب السلمية 
انطلقت في 11 فبراير 2011 بإرادة ش������عبية 
جامعة وال مجال للمزايدة عليها من أحد, وماا 

يق������وم به اليوم ليس ثورة ش������عبية بل هدم لها 
وإفراغها م������ن مضمونها وانح������راف بها عن 
أهدافه������ا النبيلة إلى أه������داف أنانية ضيقة ال 

متت ملصالح الشعب بصلة.
ح������ني انخ������رط احلوثي في مؤمت������ر احلوار 
الوطني بات جزءا من العملية السياسية وعليه 
احترام مخرجات احل������وار وااللتزام بتنفيذها 
مع األط������راف السياس������ية األخ������رى والتقاط 
الف������رص املتوالية الت������ي القيت إلي������ه من قبل 
الرئاس������ة والقوى السياس������ية لتعزيز الشراكة 
والب������دء في بناء الدولة الضامن������ة, فالعنف لن 
يحقق له شيئا كما ان اليمنيني ومعهم جيشهم 
لن يقفوا مكتوفي األيدي جتاه محاوالت تدمير 
بلدهم وسرقة ثورتهم وجتييرها لصالح جماعة 

أو طائفة أو حزب.
إن تغلي������ب لغ������ة احل������وار واجلنوح للس������لم 
والقب������ول باآلخ������ر عب������ر أط������ر من الش������راكة 
السياس������ية والتعايش السلمي وتقدمي مصالح 
الوطن والش������عب ه������و املدخ������ل احلقيقي لبناء 
الدولة وضم������ان مصالح كل األطراف, كما ان 
الوصول إلى السلطة بات في متناول للجميع, 
لك������ن العبور إليها ينبغ������ي ان يكون عبر األطر 
الدميقراطية التي حتترم إرادة الش������عب وليس 

عبر فوهات البنادق أو دعاوى اإلصطفاء.

الوطـــــــن للجميــع

فشل دعوات تنفيذ »الصرخة« اخلمينية في صنعاء 
يع��ود تاريخ »الصرخ��ة« إلى العام 1979م حي��ن أمر المرجع الش��يعي »آية اهلل 
الخميني« أنصاره من الش��عب اإليراني بالصعود إلى أس��طح المنازل عند الس��اعة 
التاس��عة لياًل والهتاف »اهلل أكبر« لمدة نصف س��اعة لرفع صوت الغضب واالحتجاج 
على نظام الشاه دون تعريض الناس لخطر إطالق النار في الشوارع من قبل الجنود..

  عبدالله السامعي
بع����د ثالثة عقود من تل����ك الواقعة دعا عبدامللك احلوثي 
أنص����اره للصع����ود إلى أس����طح املنازل مس����اء اخلميس 
املاض����ي وترديد الصرخة اخلاص����ة بجماعته، لكن هذا 

األمر لم يلقى تأييدًا كما كان يتوقع البعض .
لم جتد دعوة احلوثيني إلى »صرخة« موحدة ومتزامنة 
اس����تجابة كبيرة، لكن باحثني مينيني رأوا في األمر أنه 
محاول����ة من زعي����م احلوثي����ني لرفع معنوي����ات أنصاره 
ولف����ت أنظار الرأي الع����ام إلى جماعت����ه وتقليدًا لدعوة 

اخلميني في إيران .
ولم تلق هذه الدعوة جتاوبا إال من متظاهري اجلماعة 
املعتصمني في مخيمات وس����ط العاصمة صنعاء وعلى 
مداخلها، وهو ما لم يحدث بالشكل املتوقع في املناطق 

واألحياء التي يسكن فيها موالون للحوثيني .
وي����رى باحث����ون أن ه����ذه الدع����وة ج����اءت بعك����س دعوة 
اخلمين����ي ف����ي إي����ران ك����ون أنص����ار احلوث����ي يجوبون 
ش����وارع صنع����اء وع����دة محافظ����ات أخ����رى مبختل����ف 
األس����لحة ويخوضون حروبًا في بعض مناطق اجلوف 
وعم����ران وأماك����ن أخرى، وكذل����ك متتل����ك اجلماعة قناة 
فضائية وإذاعة وصحفًا يلقي زعيمها خطاباته عبرها، 
وهذا ماكان يفتقده اخلميني عندما دعا أنصاره لترديد 

الصرخة .
ويق����ول آخ����رون أن وضع اليم����ن اآلن يختلف عن وضع 
إيران في السبعينيات فال الرئيس هادي مثل شاه إيران 
وال املؤسس����ة األمنية والعسكرية اليمنية متارس القتل 

واالعتقاالت ضد معارضي النظام كقوات السافاك .
انتقادات..وترديد النشيد الوطني

والق����ت الدع����وة حمل����ة انتق����ادات م����ن قب����ل الناش����طني 
عل����ى موق����ع التواص����ل االجتماعي »فيس����بوك«، واعتبر 
الناش����طون هذا الش����عار تقلي����دا حل����ركات خارجية في 

إشارة إلى إيران إبان عهد آية الله اخلميني. 
وبثت قناة »سهيل« الفضائية تسجياًل للنشيد الوطني 

بنفس التوقيت الذي دعت فيه جماعة احلوثي أنصارها 
لترديد الصرخة، كما نش����ر بعض الناش����طني في مواقع 
التواص����ل االجتماعي كلمات النش����يد الوطني ومقاطع 

وطنية أخرى في ذات التوقيت .
ونشر اإلعالمي الساخر محمد الربع بحائطه في »فيس 
ب����وك« ح����وار مقتضب قال أن����ه دار بينه وأح����د جيرانه 
احلوثي����ني مف����اده أن احلوث����ي وقف على س����طح منزله 
لترديد الصرخة وعندما س����أله عن هذا التصعيد أجابه 
: » ياخي مانس����وي أجدادنا قالوا لهم تقطرنوا.. وإحنا 

قالوا لنا نص�رخ » .
من جهته اس����تنكر الناش����ط هش����ام اليوس����في مثل هذه 
األفكار املس����توردة وقال في منش����ور له : »يقولون أنهم 
ض����د العمالة للغرب واألجان����ب وكل ثقافاتهم وأفكارهم 
مس����توردة م����ن إي����ران، صرخ����ة الليل����ة م����ن أي����ن جاءت 

فكرتها؟!« .

استجابة ضعيفة
ووج����دت الدع����وة للصرخة اس����تجابة ضعيف����ة من قبل 
م����ن س����احات االعتص����ام وس����ط  إال  أنص����ار احلوث����ي 
العاصم����ة وعل����ى مداخ����ل صنع����اء، لك����ن ص����دى دع����وة 
احلوثي للصرخة في األحياء السكنية لم تكن كما توقع 

الكثيرون .
أم����ا احلوثي����ون الذي����ن اس����تجابوا للدعوة فق����د هتفوا 
بالصرخة »الله أكبر.. املوت ألمريكا.. املوت إلسرائيل.. 
اللعن����ة عل����ى اليه����ود.. النص����ر لإلس����الم« إضاف����ة إل����ى 
الثالث����ة املطالب التي يرددونها خ����الل مظاهرات األيام 
املاضية وهي »الش����عب يريد إس����قاط احلكومة، الشعب 
يريد إس����قاط اجلرعة، والش����عب يري����د تنفيذ مخرجات 

احلوار«.
وج����اءت الدع����وة إل����ى تردي����د »الصرخ����ة« في إط����ار ما 
التصعيدي����ة  »اخلط����وات  احلوث����ي  جماع����ة  أس����ّمتها 

للمرحلة الثالثة واألخيرة«، في وقت بدأت فيه احلكومة 
تخفيض أسعار املشتقات النفطية، وفقًا ملبادرة أطلقها 
الرئي����س عبد ربه منص����ور هادي، تتضم����ن أيضًا إقالة 
احلكوم����ة وتس����مية رئي����س وزراء جديد خالل أس����بوع 
واح����د، متهي����دًا لتش����كيل حكوم����ة وحدة وطني����ة، وهي 

املبادرة التي رفضتها جماعة احلوثي .

محاولة لرفع املعنويات
وف����ي تعليق����ه على هذه اخلطوة، ق����ال الباحث في الفكر 
اإلس����المي، عبدالله القيس����ي، إن دعوة جماعة احلوثي 
ألنصارها بترديد ش����عارها »الصرخة« يندرج في سياق 
حملة التعبئة العامة في صفوف أنصارها ولفت أنظار 

الرأي العام إليها .
وأش����ار ف����ي تصريح له إلى أن اجلماع����ة تدرك تداعيات 
توقف أنصارها، ولذلك هي تس����عى إلشغالهم مبا يرفع 
معنوياته����م ويب����ث م����ا وصف����ه ب�«الرع����ب« في أوس����اط 

الناس، وكلها أساليب نفسية .
وأوض����ح أن هن����اك تش����ابهًا في األس����لوب ب����ني جماعة 
احلوث����ي ف����ي اليم����ن وحزب الله ف����ي لبنان وم����ا قام به 
اخلميني في إيران في أواخر سبعينيات القرن املاضي، 
عندما دعا في ذروة ثورته ضد حكم الش����اه محمد رضا 
بهلوي اإليرانيني إلى الصعود إلى أسطح منازلهم عند 
التاسعة من كل ليلة وترديد شعار »الله أكبر« ملدة نصف 
ساعة، بهدف إجبار اجليش على دعم مطالبهم، وهو ما 
حتق����ق الحقا ليعلن اخلميني ف����ي 11 فبراير1979 قيام 

حكومة مؤقتة يرأسها مهدي بازركان.
من جانبه، أكد الباحث في تاريخ الشيعة عنتر الفتيحي 
أن جماعة احلوثي تسعى للفت أنظار الرأي العام جتاه 

ما تقوم به وللمحافظة على نشاط أنصارها .
ولف����ت ف����ي تصري����ح صحف����ي إل����ى أن احلوثي����ني الذين 
ينتمون للمذهب الزيدي يعتمدون منهج الشيعة القائم 
عل����ى »الظاهرة الصوتي����ة« في اإلعالم م����ن خالل ترديد 

شعارهم املعروف ب�«الصرخة«.
وأوض����ح أن ه����ذا األس����لوب مح����اكاة لتج����ارب حركات 
ش����بيهه له����م مث����ل ح����زب الله في لبن����ان والنظ����ام الذي 
أسسه اخلميني في إيران، مبينًا أن األئمة الذين كانوا 
يحكمون ش����مالي اليمن حتى ثورة 26 س����بتمبر 1962 
كانوا يلجؤون أيضا في كل حدث إلى الصعود ألسطح  
املنازل وترديد هتافات عن األحداث آنذاك أو ما تس����مى 

إعالميًا ب�«الصرخة« .
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الزج باليمن في فوضى عارمة ؛على الطريقة االنقالبية 
املصرية؛ هو هدف املؤامرة املسلحة التي جتري اآلن حتت 
مبررات إلغاء اجلرعة فورا، وإقالة احلكومة الفاشلة فورا 
وإال.. الس������يف والدم هو احلل! وه احل������ل الذي اعتمدته 
الثورة املضادة – بالتحالف مع املرتدين ثوريا- للرد على 
هزميتها في الربيع العربي.. ونظرة س������ريعة م منصر إلى 
ليبيا إلى اليمن تؤكد صحة ذلك؛ وإن كان هناك اختالفات 

في بعض تفاصيل التحالفات تبعا لألجندة اخلاصة!
 في مصر كانت بداية املؤامرة على املسار الدميقراطي، 
وإعادة نظام املخلوع؛ هو املطالبة بإقالة احلكومة الفاشلة  
فورا وبدون أي نقاش)الش������عارات نفسها( وإال فالفوضى 
هي احلل.. وقد جنحت املؤامرة ألن الذي كان يقف وراءها 
املؤسستان العسكرية واألمنية: تخطيطا ومتويال وتنفيذا! 

لكن ماذا كانت نتيجة تلك املؤامرة؟
 بعد أكثر من عام على االنقالب العس������كري تبدو مصر 
الشقيقة على شفا هاوية من االنهيار األمني واالقتصادي 
واخلدمات������ي لم تعرفه في تاريخه������ا حتى في ذروة معاناة 
احلرب واملواجهة مع إسرائيل؛ رغم عشرات املليارات من 
الدوالرات التي ضختها الدول احلليفة في اخلزينة.. وقبل 
أيام ظهر قائد االنقالب العس������كري ) بعد انهيار مستوى 
اخلدم������ات العامة، واس������تمرار التده������ور األمني وارتفاع 
األس������عار( وهو يس������تجدي املصريني أن يصب������روا على 
املتاعب )كم س������نة كمان!( ألن الصعوبات واملشاكل بلغت 
حدا كبيرا من الس������وء! وألنه لم يك������ن صادقا فلم يوضح 
للمصري������ني: مل������اذا إذا كان االنقالب العس������كري بدعوى 
فش������ل احلكومة في حل املشاكل في ش������هور قليلة؟ وأين 
ذهبت الوعود واإلغ������راءات التي كيلت للمصريني بأن حل 

مشاكلهم يبدأ بالتخلص من احلكومة الفاشلة؟

لعنة املؤامرة!
 اخلميس قبل املاضي كانت مصر على موعد مع إحدى 
دالئل الفش������ل العمي������ق للنظام العس������كري؛ فقد انقطعت 
الكهرباء في معظم أنحاء البالد ملدة 8-10 س������اعات في 
ذروة الصيف مخلفة وراءها خس������ائر اقتصادية بعشرات 
املاليني من اجلنيهات، ومآس إنس������انية متثلت في إحداها 
بوف������اة 24 طف������ال في حضانات املستش������فى الفرنس������ي 
)القص������ر العيني اجلديد(.. لك������ن األخطر من كل ذلك هو 
س������قوط ما تبقى من قيمة الدولة املصرية في نظر الشعب، 
التي كان قادتها يحرضون املصريني ضد الرئيس محمد 
مرسي أيام العام الذي حكم فيه بتفسير كل مشكلة حتدث 
في البالد بأنه وراءها مخطط إخواني؛ الكهرباء التي كانت 
تنقطع مرة في اليوم أو مرتني ملدة س������اعة- ساعتني كانت 

بسبب أن )الكهرباء كانت بتروح حلماس في غزة!(.
 ومنذ عام وأكثر – ويتوقع أن يس������تمر األمر ش������هورا 
أخ������رى الله أعل������م بعدته������ا- ومصر تعي������ش حتت حكم 
عسكري يقوده فرد واحد: ال برملان.. وال مجلس شورى.. 
ممارس������ات قمعي������ة من ت������راث حك������م العس������كر.. وحتى 
احملكمة الدس������تورية التي كانت تعمل زمن مرس������ي يوميا 
إللغاء القوانني واملؤسس������ات التش������ريعية املنتخبة بحجة 
ع������دم دس������توريتها؛ نامت في احلر، ولم يعد أحد يس������مع 
أي ش������كوى عن الديكتاتور الفرعون، وال غضب أحد من 
إص������دار قانون مينع الطعن ضد قرارات احلكومة في بيع 
أراضي الدولة أو يرى فيه مش������روع فراعنة نهابني جدد! 
والراجح اآلن أن انتخاب������ات البرملان املصري على طريق 
التأجيل حتى أجل غير مسمى.. وهناك حديث عن تعديل 
الدس������تور اجلديد)!( إلعادة النظر في مواد الصالحيات 

املمنوحة لرئيس اجلمهورية باجتاه توسيعها!

ثمن احلرب واجلرعة!
 الفق������رة الس������ابقة كان������ت ضرورية قب������ل احلديث عن 
األزم������ة الراهنة في بالدنا، وبص������رف النظر عن أن الذين 
يقف������ون وراءها هم تقريبا نفس القوى التي أيدت االنقالب 

العسكري في مصر بكل مبرراته الشاذة ومنها: ضرورة 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة )بعد شهور قليلة من إجناز 
األولى( وإقالة احلكومة الفاش������لة! إال أن النتيجة ستكون 
بالضرورة مش������ابهة ملا جرى ف������ي مصر.. وفي حلقة قناة 
اجلزيرة ما وراء اخلبر االثنني املاضي تساءلت املذيعة عن 
الثمن الفادح الذي سيدفعه اليمنيون من الدماء والفوضى 
واحلرب األهلية للتخلص من اجلرعة.. وإن ش������ئت فيمكن 
القول: كم س������يكون الثمن الف������ادح املطلوب دفعه من دماء 
اليمنيني لالس������تجابة جلنون س������اكن كهف مران، ولكيال 
ينزل كالمه األرض في حالة قبل املبادرة الرئاسية وتنازل 

عن بعض شروطه؟
 الثمن ال شك س������يكون فادحا إن أصر احلوثيون على 
تفجي������ر احلرب األهلي������ة إن لم تقبل ش������روطهم في إلغاء 
اجلرعة، وستكون جرعة احلرب الدموية أشد وأسوأ على 
اليمنيني الذين يتظاهر احلوثيون بالغيرة والش������فقة عليهم 
من اجلوع والفقر! واملصيب������ة أن احلوثيني ال يبدون أنهم 
يبالون بذلك.. فإما اجلرعة وقبول ش������روطهم وإما احلرب 

األهلية!
    وألن املطل������ب احلقيق������ي للحوثة وجماع������ة املخلوع 

هو إس������قاط البالد ف������ي جحيم الفوضى؛ فق������د كان ال بد 
أن يس������هم املخلوع في احلملة اإلعالمي������ة للمطالبة بإقالة 
احلكومة، ومببررات مضحكة جدا صارت مناسبة لتكون 
م������ادة للكتابة عنها! فف������ي إحدى لقاءات������ه التي ال تتوقف 
مع املش������ائخ والوجاهات االجتماعية والوفود التي تتردد 
عليه إلطهار تأييدها له )واحلقيقة: لتس������لية الزعيم وتزجية 
أوقات فراغه!( فجر املخلوع نكتة كبيرة كان يظنها حكمة 
عميقة تس������تحق أن يتم وضعها في برواز أو تعلق بجانب 

شعار الصرخة!
 وتخيلوا الرئيس املزمن ملدة 33 سنة؛ الذي ترك اليمن 
على ش������فا حرب أهلية، وفي وضعية دولية أسوأ من كثير 
من الدول األفريقي������ة؛ ال يخجل أن يتصنع احلكمة ويندع 

تصريحا يقول فيه:
] احلكومات وجدت من أجل خدمة الشعوب ال من أجل 

جتريعهم مرارات الويل واجلوع واملنغصات املعيشية![
 ناهي.. س������نصدق الكالم لكن قل لنا: ما عالقة حكمك 
أنت باجلوع واملنغصات املعيش������ية.. واجلرع؟ ألست أنت 
الرئي������س الذي ع������رف اليمنيون ملدة 33 س������نة من عهده 
اجلرع واملنغصات املعيش������ية؟ مش مصدق؟ اسأل نفسك 

مل������اذا كان يهرب اليمنيون عبر احلدود وس������ط الرصاص 
واملوت، واجلوع والعطش للبحث عن عمل يقيهم وأوالدهم 

اجلوع واملنغصات املعيشية؟
     وملاذا إذا خرج اليمنيون باملاليني يطالبون برحيلك؟ 
وملاذا رابط عش������رات اآلالف من املعتصمني في الساحات 
ش������هورا طويلة، وحتدوا جيوش������ك ومصفحاتك وجحافل 
البالطجة الذين أرس������لتهم لقتله������م وتخويفهم؟ هل فعلوا 
ذلك بواقة وبطرة أم ش������وقا للمنغصات املعيشية واجلرع 

احملرومني منها في زمن الرخاء والرفاهية التي حققتها؟

تشتوا الصدق.. يا خبرة؟
 لو صدق املخلوع مع نفسه وضيوفه لقال لهم:

- تش������توا الصدق.. احلكومات وجدت للمحافظة على 
اس������تقرار س������عر الدوالر.. مش مثل  احلكومة  والرئيس 
الل������ي بالي بالكم.. جاء وال������دوالر أربعة ونص ريال وترك 

السلطة والدوالر أكثر من 200 ريال!
 - تش������توا الص������دق ي������ا خب������رة.. احلكوم������ات وجدت 
للمحافظ������ة على س������عر الدبيب البترول.. م������ش مثل اللي 
بالي بالكم جاء السلطة والدبة بخمسة ريال ورحل والدبة 

ب3500 ريال وارد معونة من اإلمارات!
- تش������توا الصدق ي������ا خبرة.. احلكومات مس������ؤوليتها 
تقيم العدل واملس������اواة بني املواطنني.. مش تعاملهم أبناء 
ج������واري وأبن������اء حرائ������ر.. والرئيس الدبور يول������ي أبناءه 
وإخوانه وأبناءهم، وأقاربه وأصهاره، وأبناء قريته وقبيلته 

على رقاب الشعب، ويحولها إمامية من جديد!
- تش������توا الصدق ي������ا خبرة.. احلكومات مس������ؤوليتها 
توفي������ر الكهرب������اء واملاء النظي������ف والص������رف الصحي.. 
م������ش مثل احلكومات اللي بالي بالكم رحلت من الس������لطة 
والكهرب������اء طفي طفي، وحالها في الصومال أحس������ن من 
أم������ي اليمن! وامل������اء النظيف باقي له قلي������ل ويصير عملة 
صعب������ة ومهرا للعرائس! أما الصرف الصحي فقد البالد 

كلها بيارات!
- تش������توا الصدق ي������ا خبرة.. احلكومات مس������ؤوليتها 
توفير العالج واخلدمات الطبية املناس������بة للش������عب.. مش 
مثل احلكومة اللي يذهب من ش������عبها عشرات اآلالف من 
املرض������ى للخارج للبحث عن مستش������فى محترم.. وحتى 
املس������ؤولني فيها مل������ا ميرضوا ما يتعاجل������وا إال في أملانيا 

وأمريكا والسعودية!
- تش������توا الصدق يا خبرة وإال ق������د إحنا على الكذب 
حقنا.. احلكومات الفاشلة ال بقاء لها.. مش مثل اللي بالي 
بالكم فش������لت ملا وصل فشلها للنخر؛ ومع ذلك عملت لها 
اعتصام في ميدان التحرير وجمع في السبعني.. وصرفت 
مليارات: رز ودجاج، وصملي وخيام، وبالطجة للبقاء في 
الس������لطة! وكم قتلت من شعبها في جمعة الكرامة واملدينة 
الرياضية، وأحرقت األبرياء في تعز.. ودمرت أرحب ونهم 

وصوفان واحلصبة!

 من التاريخ القريب!
 ]ال أم������ل في تلك البالد – أي اليمن- بالس������لم الدائم 
واليم������ن والنجاح إال ف������ي نزع حق اإلمامة من الس������يف 
ووضعه في الشورى احلقيقية..[.. عن كتاب ملوك العرب 

ألمني الريحاني.
جتربة.. تاريخية!
بّلغ الثعلب عني

عن جدودي الصاحلينا
عن ذوي التيجان ممن

دخل البطن اللعينا
أنهم قالوا وخير ال
قول قول العارفينا

 مخطىء من ظن يوما
أن للثعلب دينا

وحي الكشكول

اليمن ومصر.. الثورة املضادة في ثياب الواعظني!
ناصــــر يحـــيى

إس��قاط الجرعة، وتنفيذ مخرجات الحوار، وتغيير الحكومة الفاس��دة هي ثالثة مبررات يطرحها الحوثة وأتباع علي صالح لما يس��مونه 
الثورة الشعبية! وإذا استثنينا إسقاط الجرعة ألنه من المستجدات؛ فإن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عملية طويلة وغن كانت قد بدأت 
بالفعل من خالل إعداد مش��روع الدس��تور على س��بيل المثال.. ويبقى مطلب تغيير الحكومة هو الهدف الحقيق��ي الذي )يكبّ( وراءه 

المخلوعون والحوثة!



وق���ال ش���وقي القاض���ي عض���و مجل���س 
الن���واب ان االصطفاف الش���عبي ليس فقط 
مستحس���نا بل صار فريضة متليها حقائق 
الواق���ع وتوجبه���ا تفاصي���ل املؤام���رة على 
اليم���ن وامتن���ى ان يتح���ول االصطفاف الى 
مؤسس���ة وطني���ة فاعل���ة وان يتص���در قادة 
املكون���ات السياس���ية صف���وف االصطف���اف 
ف���ي فعالياته���م املوس���مية اجلم���ع  س���واء 
االح���زاب  ق���ادة  يك���ون  وان  واملس���يرات 
الرس���الة واضح���ة  باملقدم���ة حت���ى تص���ل 
للش���عب اليمن���ي ان كل االح���زاب موجودة 
وكل املكون���ات الوطني���ة واملدني���ة موجودة 

في هذا الصف.
وأضاف القاضي – في تصريح للصحوة 
– ال نري���د م���ن بع���ض القوى السياس���ية ان 
تك���ون في املرب���ع الرم���ادي الن ه���ذا املربع 
يصل���ح ان يك���ون ف���ي املع���ارك السياس���ية 
افترضن���ا ان هن���اك  اذا  الس���لمية  املدني���ة 
م���ن يري���د ان يكون في املرب���ع الرمادي لكن 
عندما تداهم االخط���ار اليمن وعندما تكون 
اجلرمية قاب قوس���ن او ادنى من ارتكابها 
ال يص���ح مطلق���ا حينئ���ذ ان تق���ف بع���ض 
االح���زاب السياس���ية في مربع���ات الرمادي 
وينبغي ان تعلن االحزاب السياسية موقفا 
ج���ادا حت���ى من االفراد ولي���س من االحزاب 

وقياداتها.
وأكد على ضرورة ان يتحول االصطفاف 
ايضا الى فعاليات في احملافظات  حلمايتها 
وحماية االقاليم من ان يجرها احلوثي الى 
صراع���ات وان ال يقتصر االمر على صنعاء 
فق���ط وان يعل���ن اليمني���ون كله���م اصطفافا 
وبفعاليات قوية داعمة للجيش واالمن لكي 
يحدوا من الفتنة التي يريد ان يجرنا اليها 

احلوثيون.
وأش���ار ال���ى انه يعن���ي باالصطف���اف ان 
تنخ���رط كل الق���وى علنية وتظه���ر قياداتها 
ف���ي فعالياته���ا وه���م يقف���ون م���ع الوط���ن 
ويقف���ون ضد الفتنة الت���ي يزرعها احلوثي.
اآلم���ر الثان���ي يج���ب ان ال يش���عر ان هن���اك 
صراعا بن املكونات في السلطة في الدولة 
وب���ن احلوثي  ويج���ب ان يعلن كل الوزراء 
وكل املس���ؤولن في الدول���ة انهم يقفون مع 
الدولة ومع البلد فالرئيس عبد ربه منصور 
ه���ادي ميث���ل البلد ويق���ود الوط���ن في هذه 
املرحل���ة واالجن���دات واضح���ة وليس هناك 
اي���ة التباس���ات وعندنا مخرج���ات  احلوار 
الوطن���ي ويب���دأ بتنفي���ذه بدال م���ن ان تظل 
احلوارات حت���ت الطاولة ال ي���دري املواطن 
البس���يط عنها ش���يئا. وقال النائب ش���وقي 
القاض���ي ان احلوث���ي يرفع ش���عارات كاذبة 
ول���و انزلنا س���عر البت���رول ال���ى 500 ريال 
الن احلوث���ي ال يعب���ر ع���ن مك���ون فحس���ب 
ب���ل احلوث���ي ب���ه ثالث���ة مكون���ات االول هم 
مواطن���ون ميني���ون له���م مطالب مش���روعة 
ونح���ن وه���م في صف واح���د وخندق واحد 
لن���ا ما له���م وعليهم م���ا علين���ا كمواطنين 
ننش���د عدال���ة وكرام���ة هذا فري���ق في مكون 
احلوث���ي. لك���ن لالس���ف اجلماع���ة احلوثية 
واملكون���ات الت���ي يقوده���ا احلوث���ي تي���ار 
مهربو االسلحة واملهربون بشكل عام الذين 
ال يري���دون لليم���ن ان يس���تقر  كلما قدم لهم 

تن���ازالت جروا اليم���ن الى خالف آخر النهم 
ال يعيش���ون اال عل���ى الفتن���ة كتجار س���الح 

وحروب
ومكون ثالث هو العمالء واملرتزقة 
الذي���ن ال ق���رار لهم اال انه���م ينفذون  
بام���وال  يؤت���ى  عليه���م  ميل���ى  م���ا 
بآم���ال  الن���اس  ويوع���دون  محرم���ة 
كاذب���ة لتنفيذ اجن���دات اقليمية لفتح 
ص���راع او جبه���ات جن���وب اململك���ة 
العربية الس���عودية واخلليج العربي  
بع���ض  قاله���ا  ق���د  اليج���اد ضغ���وط 
الساس���ة ان هن���اك دول ت���رى انه لن 
يف���ك عن صنع���اء اال اذا حلت قضايا 
بغداد ودمش���ق.اليمن ليس���ت ساحة 
للص���راع والوطنيون االح���رار يجب 
ان يضغط���وا م���ع وطنه���م وامنه���م 
واستقرارهم ومستقبل اوالدهم وان 

ال ينجروا لذلك.
وأك���د القاض���ي ان���ه ينبغ���ي ان يع���رف 
الشعب  بكل مكوناته   واحزابه واجتاهاته 
ومناطق���ه ان احلوث���ي يس���عى ال���ى اعاق���ة 
تنفيذ مخرج���ات احل���وار الوطني.والهدف 
احلقيقي الذي يسعى احلوثي  الى حتقيقه 
امري���ن اثنن: األول اعاق���ة تنفيذ مخرجات 
احل���وار الوطن���ي واعاق���ة تكوي���ن اليمنين 
لدولته���م  املدنية احلديث���ة واعاقة ما اتفق 
علي���ه اليمني���ون في موض���وع االقاليم وهو 
مس���نود ايض���ا من مش���ائخ الفس���اد الذين 
انضموا الى احلوثي من وجاهات ومشائخ  
الفس���اد وهؤالء ال يريدون لليمن وابنائه ان 
ينعم���وا بتنمية حقيقية خاصة فيما بتعلق 
باالقالي���م النه���م تع���ودوا ان ينهبوا ش���رقا 
وغربا  ش���ماال وجنوبا وتعودوا ان ينهبوا 
ف���ي كل محافظة في الب���ر والبحر في النفط 
والزراع���ة وله���ذا احلوثي ال يخ���دم اجندته 
فق���ط فيم���ا يتعل���ق بع���دم تنفي���ذ مخرجات 
احل���وار وامن���ا يتحالف مع الق���وى التي ال 
تري���د لليم���ن  ان ينهض عب���ر االقاليم التي 
ب���دأ الناس  يستبش���رون بها  ويس���تفيدوا 

ويستعدوا لها.
واألم���ر الثاني – كما يراه القاضي - هو 
ان احلوث���ي هدف���ه احلقيق���ي اعاق���ة تنفي���ذ  
مخرج���ات احل���وار الوطني الن���ه ال يريد ان 
يتخلى عن السالح ويسلم االسلحة الثقيلة 
املنهوبة  وغير املش���روعة التي وصلت اليه 
وهو يعلم ان الدولة اذا اس���تقرت وبقي هو 
ف���ي وضع املتمرد رمب���ا يفتح ملفه ويفضح 
ام���ام الش���عب اليمني انه  وصلته اس���لحه 
مش���بوهة م���ن ق���وى خ���ارج احل���دود  واال 
م���ن اين له كل هذه الترس���انة من االس���لحة 
واالموال وغير ذلك .كما انه يسعى الى عدم 
تس���ليم محافظة صع���دة للدول���ة وعدم ترك 

الدولة تقوم مبهامها التنموية.
اضاف���ة ال���ى ان احلوثي يقات���ل بالوكالة 
وق���د ظه���رت علنا أدل���ة يقيني���ة ان احلوثي 
يقات���ل بالوكالة عن دول في االقليم عن قوى 
دولي���ة تريد ان تنقل صراع���ات املنطقة الى 
صنع���اء بع���د ان حصلت بع���ض التحالفات 
ف���ي املنطقة العربية بحيث انه رمبا يحصل 
ش���يء م���ن التغيير في مس���ار الص���راع في 
العراق وكذلك في افغانستان وكذلك دمشق 

واحلوث���ي ه���و ال���ذي س���يزرع ب���ذرة ه���ذه 
املؤامرة والذي س���يتحمل وزرها وس���تلعنه 
األجي���ال القادم���ة واحلالية التي س���تعاني 
من ص���راع وفتنة في اليم���ن يتحمل وزرها 

وفتنتها عبد امللك احلوثي وانصاره.

تغيير سلمي
م���ن جهت���ه ق���ال ف���ؤاد احلمي���ري، نائب 
وزي���ر االع���الم،  انن���ا نعلم جميع���ا ان ثورة 
فبراي���ر ق���د قادت ال���ى عملية تغيير س���لمي 
ش���هد له���ا الداخ���ل واخل���ارج وب���دأت هذه 
العملي���ة بش���كل جماع���ي توافق���ي بانعقاد 
مؤمت���ر احلوار الوطن���ي الذي اجتمعت فيه 

كل الفئات االجتماعية  والسياس���ية 
حول طاولة واح���دة واجنزوا وثيقة 
احل���وار الوطن���ي الت���ي اعتبرت من 
قب���ل اجلميع بداية مرحلة اصطفاف 
حقيق���ي على اهداف مش���تركة وافق 

عليها ووقع عليها اجلميع.
وأض���اف احلميري – في تصريح 
للصح���وة -  وبالتال���ي ل���م يعد بعد 
وثيق���ة احل���وار الوطن���ي مقبوال من 
احد ان يغرد خارج السرب ويتحدث 
بعيدا عن هذا االجماع الوطني ومن 
هن���ا يأت���ي االصطف���اف اآلن كرديف 
شعبي للتأكيد على اهمية ما توصل 
اليه الفرقاء السياس���يون م���ن خالل مؤمتر 
احل���وار الوطني وبالتال���ي يؤكدون انهم ال 
يصطف���ون ضد احد بقدر م���ا يصطفون مع 

البلد.
وق���ال: نح���ن نؤكد هن���ا قضي���ة غاية في 
االهمي���ة ان���ه ل���م ين���ل رئيس ميني م���ا ناله 
الرئي���س عب���د رب���ه منصور ه���ادي من دعم 
الدع���م  وج���اء  وخارج���ي  داخل���ي  وتأيي���د 
اخلارج���ي حقيق���ة كنتيجة ورد فع���ل للدعم 
الداخلي فاخلارج ال يعن من ال يعن نفس���ه 
عندم���ا رأى اخلارج ان هناك ش���عبا حقيقيا 
لدي���ه ارادة  حقيقي���ة متمس���ك مبطالبه وقد 

اخت���ار قيادة له���ذه املرحلة وله���ذا االنتقال 
الس���لمي اعطاها مش���روعيته وخرج اليوم 
ليس���ند هذه املش���روعية خرج الى الشوارع 
بص���ورة ل���م يش���هدها اليم���ن ف���ي تاريخ���ه 
احلدي���ث وعندما راى اخلارج هذا احلش���د 
وه���ذا االصطفاف احلقيق���ي الداخلي آمنوا 
ان ه���ذ الوط���ن وهذا الش���عب يس���تحق ان 
يدعم النه يدعم نفس���ه وهنا رسالة حقيقية 
موجه���ة للرئي���س عب���د ربه منص���ور هادي 
من قبل الش���عب ليقول ل���ه بهذا االصطفاف 
العجيب انا خلفك ش���عب وبالتالي عليه ان 

يجيبهم انا معكم دولة.
واش���ار ال���ى ان الوس���ائل الس���لمية ل���م 
تس���تنفد بع���د  وهن���اك ق���درة للدول���ة عل���ى 
اخلروج بالبلد من ازمتها الراهنة واخلروج 
بسفينة الوطن الى بر االمان وهناك الكثير 
من الوس���ائل الجناز هذا االمر واعتقد اننا 
حت���ى االن لم نش���هد جه���دا كبي���را في هذا 
الصعيد وهناك وس���ائل وادوات كثيرة جدا 
في يد الدولة لتطمن الناس لتحقيق أملهم 
ف���ي اخ���راج ن���ص الوثيق���ة املجم���ع عليه���ا  
لتصب���ح واقعا  على االرض هذه الوس���ائل 
ل���م تس���تنفد ولم تس���تخدم وبالتال���ي هناك 
مس���ؤولية كبي���رة ج���دا على الدول���ة ينبغي 

القيام بها.
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ناشطون سياسيون:
لم يعد مقبواًل بعد وثيقة احلوار أن يغرد أحدًا خارج السرب 

أكد ناش��طون سياس��يون ان االصطفاف ص��ار فريضة تمليها 
حقائ��ق الواق��ع وتوجبها تفاصي��ل المؤامرة عل��ى اليمن وان 
االصطف��اف اآلن يأتي  كرديف ش��عبي للتأكي��د على اهمية ما 
توصل اليه الفرقاء السياسيون من خالل مؤتمر الحوار الوطني 
وبالتالي يؤكدون انهم ال يصطفون ضد احد بقدر ما يصطفون 
مع البلد.ودعوا الرئيس عبد ربه منصور هادي الى اخراج وثيقة 

الحوار الوطني الى ارض الواقع للتطبيق.

 ناجي قدام

أعلن مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن نزوح 
1141 أسرة، تضم حوالى 8 آالف شخص، منذ بدء املواجهات 
املس������لحة بني احلوثيني، وقوات اجلي������ش املنود من القبائل، في 

محافظة اجلوف.
وأش������ار التقرير الشهري إلى أن »أغلب النازحني من النساء 
واألطف������ال، ونزحوا داخليًا إلى مديري������ات مختلفة في محافظة 
اجل������وف، ويقيم معظمهم ف������ي العاصمة )احل������زم( مع أهلهم، 
والبع������ض اآلخر ف������ي مرافق حكومي������ة مثل امل������دراس«. وعن 
احتياج������ات النازحني، أوضح التقرير أنه������ا »تتمثل في املأوى 

واملواد الغذائية واملالبس واخلدمات الطبية«.
وأوض������ح التقرير أن »صن������دوق الطوارئ اخل������اص باألمم 
املتحدة س������يقدم قريبًا خدمات صحية في ست مديريات، بدعم 
من منظمات انس������انية، بعد تقييم احتياجات النازحني والسكان 
املتضررين من الصراع الدائر منذ أش������هر«. وتعمل القليل من 
املنظمات االنس������انية في محافظة اجلوف، خاصة احمللية منها، 
حي������ث أن املنظمات الداعمة غالبا م������ا ينتابها القلق من وصول 
املساعدات إلى احملافظة بسبب عدم تأمني الطرق املؤدية إليها.

في الس������ياق نفس������ه، قال املس������ؤول اإلعالم������ي ملكتب األمم 
املتحدة للشؤون اإلنس������انية، عبد اإلله تقي، ل�«العربي اجلديد« 
إن »املنظمات االنس������انية العاملة في اليمن تواجه نقصًا شديدًا 
في التمويل«، مضيفًا أن »اجلميع يشعرون باخلوف من تدهور 

الوضع االنساني في ظل ازدياد بؤر األزمات االنسانية، والتي 
لم تك������ن مدرجة ضمن خطة العام، مثل حروب دماج ومديريات 

عمران ثم اجلوف«. 
من جهتها، وزعت منظمة »اليونيسيف« في اليمن مستلزمات 
النظافة الصحية، وأدوات تنقية مياه الش������رب، ل� 1213 أسرة 
متض������ررة من املواجهات الدائرة ف������ي مدينة اجلوف. وفي بيان 
صادر عن املنظمة، قال ممثلها املقيم في اليمن، جوليان هارنس: 
»ينبغي أن يحصل البنون والبنات، األكثر عرضة للتحديات، على 
الرعاية واالحتياجات الالزمة ليتجاوزا هذه الظروف بس������الم«. 
وأضاف أنه »بغض النظر عن أسباب النزاع، فاألطفال من كافة 

األطراف يعتبرون أبرياء وينبغي حماية حقوقهم«. 
وقال مس������ؤول االتصال واإلعالم في فرع »اليونيسيف« في 
اليمن، محمد األس������عدي، إن املنظمة »حترص، في كل األوقات 
والظروف، على أن ينال كل األطفال احلقوق الطبيعية، وتيس������ر 
لهم فرص اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم وحتى اللعب«. 
وناشد، في تصريح خاص ل�«العربي اجلديد«، أطراف الصراع 
»إبعاد األطفال عن الصراع، وعدم اس������تخدامهم كمحاربني في 

املواجهات املسلحة«. 
جدي������ر بالذك������ر أن اليمن تض������م أكثر م������ن 300 ألف نازح 
داخلي، نزح أغلبهم منذ سنوات إلى مناطق في محافظات حجة 

وصعدة وصنعاء وعمران، خالل السنوات املاضية.

< الحميري  < القاضي 

األمم املتحدة: 8 آالف مشرد في اجلوف جراء حرب احلوثي



< بداي������ة وأنت واحد من الذين ناضلوا من أجل 
حتقيق الوحدة عبر مش������اركاتك في جلان حتقيق 
الوح������دة وتس������نمك مناصب تتعل������ق باحلوارات 
الوحدوية.. هل ميكن أن تطلعنا على أبرز اجلهود 
التي بذلت في هذا اإلط������ار واملعاناة التي عاناها 

املناضلون اليمنيون وصواًل إلى توحيد الوطن؟
- احلدي���ث في هذا يطول وظروف اليوم رمبا تش���غلنا 
جميع���ًا في احلديث عنها، لكن كلنا ف���ي اليمن نعرف بأن 
خط���وات الوحدة اليمنية لم تأت م���ن فراغ تكن خالية من 
التضحي���ات واجله���ود واحملط���ات املهمة، ولعلن���ا نتذكر 
جميعًا بأن احملطات الوحدوية بدأت منذ بداية االستقالل 
م���ا ب���ن النظام ف���ي اجلن���وب والنظام في صنع���اء، ولكن 
اخلطوات التي س���بقت االستقالل في اجلنوب كانت أكثر 
بكثير، في سبيل حتقيق االستقالل وانتصار ثورة اكتوبر 
وثورة س���بتمبر وحتقيق اخلروج من االس���تبداد، واقامة 
النظ���ام اجلمه���وري ف���ي اليم���ن، أما احملط���ات الوحدوية 
بعد االس���تقالل بدأت في 1967 تتمثل في: إما مواجهات 
مؤسفة في 72 و97م وما خلقت تلك املواجهات من اقتناع 
كام���ل بأن احلوار بن أبناء الوط���ن هو قاعدة مهمة، وأن 
احلوار هو الذي يؤدي إلى نتيجة، وهو ما اخذت به اليمن 
بقيادتيه في صنعاء وعدن أن احلوار هو الطريق للخروج 
من الواقع التش���طيري والوصول إل���ى الهدف الوحدوي، 
وهذا ما مت عبر القيادات السابقة أكان في صنعاء أو في 
ع���دن، واخذنا بتجرب���ة املجلس اليمني األعلى لس���نوات، 
وهذا املجلس مثل نقلة تشطيرية في اجتاه الوحدة، وكان 
يرأسه رئيس���ي الش���طرين، ومجلس وزراء مشترك وعدد 
من الش���ركات واملؤسسات، وأعداد هائلة من اللجان التي 
انبثقت من اللجان الوحدوية التس���ع التي بذلت جهد من 
احل���وار من 1972 حتى متت الوح���دة، مبا في ذلك إعداد 
مش���روع دس���تور دولة الوحدة الذي بقي في األدراج تسع 
سنوات حتى مت اخراجه واالتفاق على استعادت الوحدة 
اليمني���ة في 30 نوفمب���ر 1989، ومن ذلك االتفاق في عدن 
مض���ت اخلط���وات الوحدوية ف���ي اجتاه حتقي���ق الوحدة 
ف���ي 22 ماي���و 90، هذا ما حدث بايج���از، وكان هذا اليوم 
تتويج���ًا للجه���ود املضنية للقيادت���ن، وللتضحيات التي 
ش���هدتها اليمن، وحتى للصراعات السياس���ية س���واء في 

عدن أو في صنعاء، كانت كل هذه الظروف تدفع باجتاه 
استعادة الوحدة اليمنن.

< ما ال������ذي أحدثته الوحدة م������ن تغييرات في 
الواقع والبنية السياسية اليمنية؟

- نس���تطيع أن نق���ول أن الوح���دة اليمنية هي املنجز 
الكبير للش���عب اليمني، وهو الذي وضع اليمن في واقع 
جديد، ومن ثمرة هذا الواقع األخذ باخليار الدميقراطي 
والتعددي���ة السياس���ية، مبعنى أن ينته���ي نظام احلزب 
الواح���د ف���ي اجلن���وب، واملؤمتر الش���عبي ف���ي صنعاء، 
واألخ���ذ بخي���ار التعددي���ة، وكان ه���ذا مكس���با كبيرا في 
ظروف س���ابقة ملا ش���هدته الساحة العربية أن حتدث في 
اليمن تعددية سياسية وصحفية، كان اجنازا كبيرا وهو 
أكبر من مكس���ب الوحدة اليمنية، وهو ما جعلنا نش���عر 
ب���أن وحدة اليمن والتعددية السياس���ية والصحفية هي 
الت���ي اس���تطاعت ان تخل���ق مناخ الحتض���ان متغير عام 
2011 ال���ذي ج���اء ليحتضن ه���ذا االجن���از الوحدوي، أن 

يكون لدينا حزب حاكم ولقاء مشترك هو ما جعل من هذا 
الواق���ع أن يجنب البلد مآس���ي كثيرة وان يحتض املتغير 
ف���ي الس���احات ع���ام 2011 ألن تصل األط���راف إلى وثيقة 
التوافق السياس���ي والتي متثلت ف���ي املبادرة اخلليجية، 
وه���ي أص���اًل مب���ادرة لألط���راف املعنية في اليم���ن قبل أن 

تك���ون خليجي���ة، ونعتق���د أن الوح���دة اليمني���ة ه���ي التي 
جعل���ت من ه���ذا التطور في الس���احة اليمني���ة ان يتجنب 
الص���راع الدم���وي وان يحتضن ه���ذا التط���ور ويعود من 
جدي���د في ح���وار حول كيفي���ة بناء املؤسس���ات في العهد 
اجلدي���د، وه���ذا م���ا أدى إل���ى أن ينبثق ع���ن طاولة مؤمتر 
احل���وار الوطن���ي تل���ك املخرجات، وما علين���ا اليوم إال ان 

منضي في تطبيق مخرجات احلوار بكل تعقل وتوصل.
< بع������د كل هذه التضحي������ات والنضاالت.. هل 

تشعر أن الوحدة اليوم في خطر؟
- كل ش���يء ف���ي اليمن اليوم مهدد باخلطر، واإلنس���ان 
بدرجة أساس���ية مهدد باخلطر، واملكتس���بات كذلك مهددة 
باخلط���ر، وهو م���ا جعلنا نس���تنفر أنفس���نا ملواجهة هذه 
التحدي���ات واملخاط���ر، ونب���ذل م���ا ف���ي وس���عنا م���ن أجل 
اخل���روج م���ن هذا الظ���رف الصعب، وهو ما دف���ع بالكثير 
م���ن القوى الش���عبية املس���تقلة وغي���ر املس���تقلة أن تتجه 
اجت���اه اصطفاف���ي فيما أطلق عليه االصطفاف الش���عبي، 
كمحاولة متواضعة من املخلصن والشرفاء خللق أجواء 
تتجه نحو املعاجل���ات املنطقية واملعقولة بهدوء، وخالية 
من الس���الح والدمار والدماء، هذا ما نس���عى إليه، ونحن 
الي���وم في حالة اس���تنفار للتعامل مع ه���ذا الواقع بجهود 
اصطفافي���ة وطني���ة نتمن���ى أن يق���در له���ا الفع���ل الكام���ل 

والنجاح إن شاء الله.
< م������ا دمت ق������د حتدثت ع������ن الدواف������ع إلعالن 
إع������الن  أن  ت������رى  أال  الوطن������ي..  االصطف������اف 
االصطفاف جاء متأج������رًا وكان ميكن أن يتم في 

وقت مبكر قبل تفاقم املشكالت؟
- نع���م أن���ا مع���ك، وقل���ت ذلك ف���ي أكثر من مناس���بة أن 
االصطف���اف كان يج���ب أن يظه���ر في 2011 ذل���ك أن لدينا 
الس���احات واللقاء املش���ترك، ولدينا انقس���ام ف���ي القوات 
املس���لحة، وتطورات كان ال بد أن يظهر معها االصطفاف، 
وكان ميك���ن أن يش���كل آلية للتعامل م���ع مجريات األمور، 
ولك���ن ل���م يتيس���ر ه���ذا عل���ى أم���ل أن املب���ادرة اخلليجية 
رمب���ا توص���ل إلى مس���ار س���هل، وامن���ا مت التوص���ل إليه 
ف���ي تش���كيل حكومة الوف���اق وكذلك االجت���اه نحو مؤمتر 
احل���وار، كنا نعتقد بأنه كفيل بخل���ق أجواء جديدة، لذلك 
لم يتم االس���تنفار الش���عبي خللق هذه املب���ادرة وبقي كل 
أبن���اء الوطن ينتظر نتائج مؤمتر احلوار ويعاني معاناة 
ش���ديدة، معان���اة انقط���اع الكهرب���اء، ظ���روف اقتصادي���ة 
ومعيش���ية، معان���اة االنتظ���ار والتوج���س، كل هذا ونحن 
نقول س���نصمد وس���تأتي مخرجات احل���وار الوطني لكي 
تس���دل الس���تار عل���ى ه���ذه األزم���ة ويب���دأ اجله���د لتنفيذ 
ه���ذه املخرج���ات، ولكن العام���ل الزمني لعب دور س���لبي، 
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االصطفـــــاف الوطنـــي هـــــو من أجــــل اليمـــن وأمـنـهــا 
ونظـــامهــااجلمهــوري وثـوراتـهـا

يعتقد رئيس الهيئة الش��عبية لالصطفاف الش��عبي لحماية المكتسبات الوطنية األستاذ يحيى حسين العرشي أن الدولة 
تساهلت في التعامل مع الحضور غير الشرعي لجماعة الحوثي المسلحة، ابتداء من محافظة صعدة، وهو ما أدى إلى تمدد 
الجماعة بقوة الس��الح، مؤكدًا أن ممارس��ات الجماعات المسلحة يهدد اليمن وأمنه واس��تقراره ومكتسباته الوطنية وفي 

مقدمتها نظامه الجمهوري.
ويوضح العرش��ي المعطيات التي دفعت باتجاه إعالن تشكيل االصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات، ويرى أن اليمن في 
حالة استثنائية تتطلب تآزر كل القوى السياسية، وعودة جماعة الحوثي إلى الحوار والعمل السياسي السلمي، والعمل على 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واالنخراط في تنفيذ مهام المرحلة من انجاز للدستور واالعداد لالنتخابات، بداًل من العمل 

المسلح، الذي يؤكد إنه لن يؤدي إال إلى نتائج كارثية.. 
واألستاذ يحيى العرشي شخصية وطنية لها دورها في مختلف المراحل، وخصوصًا في سنوات الحوار من أجل الوحدة، وكان 

من أبرز الشخصيات في اللجان الوحدوية، وقد أجرينا معه هذا الحوار.. إلى التفاصيل..

رئيس هيئة االصطفاف الشعبي األستاذ يحيى العرشي للصحوة:

 حـوار/ عبدالله املنيفي

< علينا أن نوصد الباب أمام مشاريع القوى 
يكـــون  أن  اخلارجيـــة فاليمـــن ال حتتمـــل 
هنـــاك تدخـــل خارجـــي يتصـــل مبشـــاريع 

مذهبية أو طائفية أو فئوية.

يـــكـــون  بــــــأن  ـــا  رحـــبـــن  >
لـــلـــســـلـــفـــيـــن أحـــــــــزاب 
يــحــســم  أن  ونــــتــــمــــنــــى 
احلــــــوثــــــيــــــون  شـــأنـــهـــم 
ويدخلوا في شكل حزب

< أي قـــوى لديها ســـاح يجب أن تـــدرك أن هذا يتنافى 
مع شرعية البقاء

< على الرئيس والدولة البدء بتعين محافظ صعدة من الدولة وأن ال تعطي شـــرعية ملن 
يفرض محافظ على صعدة

< على الدولة واحلكومة أن تضع حد لهذا التداعي والتدهور.



ط���ال مؤمت���ر احلوار، وط���ال االنتظار حتى اآلن ملش���روع 
الدس���تور مل���ا يقرب من عام كامل، وه���و ما جعل األطراف 
السلبية أن متارس دور سلبي وتؤجج املوقف، وال يعتقد 
كل ط���رف بأن���ه يس���تطيع أن يصل إلى مبتغ���اه من خالل 
خل���ق هذه األزم���ات والظروف الصعبة، ه���ذا ما يجعلني 
أق���ول أن العام���ل الزمن���ي واالنتظ���ار الطوي���ل ه���و الذي 
اعطى فرصة ملن يخرب أكثر مما يعطي فرصة ملن يبني.

< هناك تشويش حول االصطفاف الوطني.. بني 
م������ن يقول أنه من أجل الوح������دة، فهناك من يقول 
أنه اصطفاف مع السلطة، وآخرين يرون انه قوى 
واطراف ضد أخرى.. ما هو االصطفاف الوطني 

الذي أعلنتم عنه؟
- اصطف���اف مع���ًا م���ن أج���ل اليم���ن، اليم���ن بش���عبه 
باس���تقراره وأمنه ونظامه اجلمهوري، بثورتيه سبتمبر 
واكتوب���ر، كل ه���ذه املكتس���بات وف���ي طليعتها اس���تعادة 
وحدت���ه اليمني���ة الت���ي حتقق���ت ب���إرادة الل���ه وبفض���ل 
تضحيات الش���عب اليمني وهو االجن���از الذي نعتقد أنه 
القاس���م املشترك لكل أبناء الش���عب للمحافظة عليه، ألنه 
س���يضعنا ف���ي آفاق مس���تقبلية للبن���اء والتنمي���ة، ولوال 
الثغ���رات ف���ي التعام���ل م���ع ه���ذا االجن���از الكبي���ر، وهي 
ثغ���رات متع���ددة تب���دأ بالتعدي���الت الدس���تورية إلى عدم 
اقامة مؤسس���ات دولة نظيف���ة ونزيهة وغياب العدالة في 
التعام���ل مع قضاي���ا الناس في اجلنوب أو في الش���مال، 
لوال غياب البناء املؤسسي النظيف لكنا قد قطعنا شوطًا 
كبي���رًا م���ن 1990 إلى اليوم، ولكنا وقعنا في اخطاء ال بد 
أن نعترف بها وجميعنا مسؤول عنها، الشعب والقائمني 
على الدولة، ألن الشعب كان عليه ان يستيقظ مبكرا وان 
يح���اول رعاية هذا املول���ود الكبير، لكنا وقعنا في اخطاء 
ومن بينها مواجهات 94، التي جرت نفس���ها إلى أخطاء 

جديدة.
< إذا ما الذي يع������ول على هذا االصطفاف أن 

يحققه اليوم؟
- هي محاولة متواضعة وكما ذكرمت في وقت متأخر، 
ولك���ن االس���تنفار ف���ي الظ���روف الصعبة هو االحس���اس 
الوطن���ي الصادق، مبعنى أن هذا لم يكن بهدف مصلحي 
له���ذا  ف���ي حال���ة اس���تثنائية، نتمن���ى  وامن���ا اس���تنفار 
االصطف���اف أن يخل���ق أجواء آمنة مس���تقرة وأن يس���هم 
م���ع كل األطراف ويتواصل معها ويضغط باجتاه وطني، 
س���واء على الدول���ة أو على أطراف، له���ذا كانت مبادرتنا 
قوي���ة وواضح���ة ل���ألخ رئي���س اجلمهوري���ة، ولألط���راف 
املعنية بأنه ال بد ان منضي في مرحلة دقيقة وبإجراءات 
حاس���مة مب���ا ف���ي ذل���ك تش���كيل حكوم���ة نظيف���ة، ونؤكد 
عل���ى »نظيفة« وقوية تس���تطيع أن تهيئ املناخ املناس���ب 
لتنفيذ املخرجات والس���تقبال الدس���تور ولإلش���راف على 
االنتخاب���ات القادم���ة وفق���ًا مل���ا س���ينص عليه الدس���تور، 
تك���ون دون  ان  كف���اءات واقترحن���ا  م���ن  قوي���ة  حكوم���ة 
محاصص���ة، مبعن���ى أن يكون ال���دور للكفاءات املس���تقلة 
بحيث تس���تطيع خلق أجواء مستقرة، وعلى األحزاب أن 
تتنافس من هذه اللحظة مع قواعدها وتعمل مبس���ئولية 
لتهي���ئ نفس���ها لالنتخابات، احلكوم���ة املقترحة لتحقيق 
االس���تقرار واألم���ان وتش���رف عل���ى إج���راء االنتخاب���ات 
القادم���ة س���واء عل���ى مس���توى األقاليم أو على مس���توى 
الدول���ة االحتادية أو غير ذلك، وهذا يحتاج حكومة قوية 
في مس���توى هذه املس���ئوليات يرعاها رئيس اجلمهورية 
مبس���ئوليته وق���د وضعت فيه الثقة أن يش���رف على هذه 
املرحل���ة التي تأخر اجناز م���ا يجب اجنازه، وليس علينا 
اآلن إال ت���دارك م���ا ميك���ن تدارك���ه ومن ثم االش���راف على 

االنتخابات وتنفيذ مخرجات احلوار.
< وم������ا املطل������وب اآلن م������ن القوى السياس������ية 
مش������روع  إلجن������اح  والش������عبية  واالجتماعي������ة 
االصطفاف الوطني ليحق������ق أهدافه في احلفاظ 

على املكتسبات الوطنية؟
التش���نج  ع���ن  األط���راف  كل  تبتع���د  أن  املطل���وب   -
والتعصب، وأن تبتعد عن الس���الح بدرجة أساس���ية، أي 

ق���وى لديه���ا س���الح يجب أن ت���درك بأن ه���ذا يتنافى مع 
ش���رعية البق���اء ومع ما يجب أن نكونه ف���ي هذا الوطن، 
ثاني���ًا أن تلت���ف األطراف كلها لالس���تمرار ف���ي احلوار، 
من لديه اس���تراتيجيات وقناعات وتكتيكات معينة على 
أن يتعام���ل باحلوار طاملا واحل���وار اليوم هو املطلوب، 
م���ا الفائدة م���ن تأجيج املوقف ولدين���ا امكانية للحوار، 
ذل���ك أن إص���الح األوضاع احلالية لن يتأت���ى بالقوة، ثم 
أن���ه كي���ف ميك���ن أن تصل���ح الدول���ة وهي حت���ى اآلن لم 
ُتبن���ى، أنت تطالب من؟ تطالب حالة اس���تثنائية. رئيس 
جمهورية ملرحلة انتقالية، ظروف استثنائية ال نستطيع 
أن نحملها أكثر مما تستحق، نقول فقط للحكومة عليك 
أن حتققي األمن واالس���تقرار وتشرفي على أحوالنا كي 
نتحاور ونصل بسفينتنا إلى بر األمان، هذا هو الواقع، 
ل���و كنا قد وصلنا إل���ى الدولة القوية مب���ا توصلنا إليه 
م���ن مخرجات لطالبنا الدولة بأن تصلح خلل معني، لكن 
اآلن اخلل���ل ع���ام، فكيف نطالب بإص���الح خلل معني إما 
في أسعار أو نحوه طاملا ونحن نتجه لسد اخللل الكبير 
وهو الفراغ السياسي في اقامة املؤسسات، ونحن نعلم 
ب���أن الدس���تور ش���به معل���ق وأن املجال���س املعني���ة م���ن 
مجلس نواب وشورى، وأنا عضو مجلس الشورى وهو 
معطل لم يجتمع كل املؤسسات القائمة اآلن تنتظر تنفيذ 
املخرج���ات لكي تس���تبدل مبؤسس���ات دميقراطي���ة، لهذا 
أق���ول ب���ان الفترة االنتقالي���ة تتطلب فق���ط أن يكون لدينا 
حكوم���ة كفؤة ونظيف���ة، وأن يتعاون معنا املوقف الدولي 
ف���ي ه���ذا بتمويل ما نحتاج إليه من مال، ذلك أن وس���ائل 
االنت���اج لدينا ضعيفة، فالنف���ط يتعرض لتفجير االنابيب 
وتصدي���ره محدود جدًا، واالس���تثمار متوقف، ومدخرات 
املغتربني أن تصل في ظروف صعبة واستثنائية، مبعنى 
امكاناتن���ا االقتصادية اآلن ال تس���تطيع أن تفي بحاجات 
امليزاني���ة، ولذلك على املجتمع الدولي أن يعيننا في هذه 

املرحلة وأن يراقب تنفيذ العون.
< هل لديكم في هيئ������ة االصطفاف تواصل مع 
اجلماعات التي حتمل السالح ومتثل تهديدًا على 

املكتسبات.. وحتديدًا جماعة احلوثي؟
- نح���ن اآلن ف���ي بداي���ة الطريق، تواصلنا مع رئاس���ة 
اجلمهوري���ة ومع عدد من األح���زاب ومند أيدينا للجميع، 
وأعل���ن هن���ا نعد للتواصل مع احلوثي���ني ونعني من أجل 
التح���اور ف���ي القضية الوطني���ة ان كان لديهم ما لم مينع 

من التواصل ونحقق وفاق على مستوى الساحة.
< ه������ل أنت مع من يب������دون مخاوفهم أن النظام 
اجلمه������وري الي������وم مه������دد من قب������ل اجلماعات 

املسلحة؟
- كما قلت لك كل شيء مهدد ما لم يتم الوفاق وحتقيق 

استقرار شامل.
< لك������ن من الواضح أن ق������وى خارجية ال تريد 
ذلك وأنها ترعى مش������اريعها اخلاصة من خالل 

هذه اجلماعات.
الق���وى  مش���اريع  أم���ام  الب���اب  نوص���د  أن  علين���ا   -
اخلارجية، اليمن ال حتتمل أن يكون هناك تدخل خارجي 
تتص���ل مبش���اريع مذهبي���ة أو مناطقي���ة أو فئوي���ة، نحن 
ن���رى أن���ه ليس من احلكمة لليمني���ني أو غير اليمنيني أن 
يتعاملوا بهذا املؤش���ر اخلطير، علين���ا ان نحتكم للواقع 
اليمن���ي وأن ن���درك لدينا من التع���دد الفكري واملذهبي ما 
يغن���ي وما يثري لكن بدون تعصب، وخاٍل من أي مظاهر 

سلبية وفي مقدمتها املظهر العنصري.

* م���ا تطرحه أن���ت هناك من ال يؤمن ب���ه.. هناك اليوم 
جماعة مدججة بالسالح تريد فرض توجهها ومشاريعها 

بقوة السالح.
- لذل���ك ندعوه���ا أن تتعق���ل وتتبص���ر في ه���ذا املظهر 
املقل���ق للجمي���ع، وأن يعي���دوا النظر م���ع مجريات األمور 
ف���ي اليم���ن، وحت���ى ال يصدموا ب���أن يكون���وا وحدهم في 
الس���احة، عليهم بأن يدركوا ب���أن اليمن كل اليمن يتطلب 
االس���تقرار واحلوار في كل ما يتعلق بالش���أن السياسي 
والتن���وع املذهبي وغيرها، كل ه���ذا يجعلنا نقول بأن أي 
خيار ال بد أن يكون خاٍل من الس���الح وبعيدًا عن العنف، 
وم���ن االرتب���اط اخلارج���ي أي���ًا كان، ألنه يعن���ي أن تدخل 
اليم���ن ف���ي منحن���ى خطي���ر جدًا ولن���ا جتارب ف���ي بلدان 
عربي���ة كبي���رة وقعت في خط���أ النفوذ اخلارجي، س���واء 
ف���ي س���وريا أو لبن���ان أو ليبيا أو أي دولة تش���تعل فيها 
الني���ران، وحت���ى عامة الناس يدركون ب���أن الصراع الذي 
يشعل الفنت في هذه األقطار هو بفعل التأثير اخلارجي.
< مع محاصرة ميليش������يات احلوثي املس������لحة 
للعاصم������ة صنع������اء، هن������اك هواج������س تترد عن 
اس������قاط صنعاء بيد اجلماعة وإعادة العجلة إلى 
الورى.. هل التاريخ يعيد نفسه وتتعرض صنعاء 
اليوم للحصار كما تعرضت له نهاية س������تينيات 

القرن املاضي من قبل بقايا اإلمامة؟
- نح���ن ف���ي االصطفاف نتمنى أن ال يحدث هذا ونأمل 
أن األخ���وة ف���ي جماع���ة احلوثي أن يدرك���وا أن ما يجري 
حالي���ًا ال ي���ؤدي إل���ى نتيج���ة ايجابي���ة، وإمن���ا العك���س 
ق���د يؤدي إل���ى مواجه���ات وفع���ل ورد فعل ودم���ار، يدفع 

باجتاه ظروف مأس���اوية نحن ف���ي غنى عنها، وأن اليمن 
ليس���ت في حاج���ة إلى هذا األس���لوب طامل���ا ومطلوب أن 
نتح���اور، وكان للحوث���ي أكث���ر م���ن 30 ش���خص مبؤمتر 
احلوار، ووصلن���ا إلى هذه الوثيقة، ملاذا يجروا اآلن إلى 
التعام���ل خارج نطاق مخرجات مؤمتر احلوار، أقول لهم 
عليكم ان تضغطوا بطريقة س���لمية في تنفيذ املخرجات، 
الدس���تور ومناقش���ته، ومش���روع  والس���تكمال مش���روع 
الدس���تور هو الذي س���يضعنا في صورة مستقبل اليمن، 
طالب���وا بإكم���ال الدس���تور وان نناقش���ه ونس���تفتي عليه 
وش���اركوا في كل هذا النش���اط، وفي اإلعداد لالنتخابات، 
شاركوا في القنوات الطبيعية لبناء اليمن، بدون اللجوء 
لهذا األس���لوب املتبع اليوم، ما يجري حاليًا رمبا يفسره 
اإلنسان البسيط هو أن نتوقف عن تنفيذ املخرجات وعن 
اجناز الدس���تور ونبدأ في حالة ليس���ت صحية وستؤدي 
إل���ى نتائج وخيم���ة، وهذا ما يجعلنا ف���ي االصطفاف أن 
ننب���ه إلى ه���ذا، وأن على الدول���ة واحلكومة أن تضع حد 

لهذا التداعي والتدهور.
< لك������ن أال ترى معي أن ما وصلن������ا إليه اليوم 
هو نتيجة طبيعية لتساهل وسكوت الدولة والقوى 
السياسية أمام حروب جماعة احلوثي وتوسعها 
بقوة السالح ابتداًء من دماج وصواًل إلى عمران؟

- ال تس���تطيع أن نق���ول أن���ه س���كوت، لك���ن نقول نحن 
مرينا بفترة انتقالية انشغلت بقضيتني: قضية اجلنوب، 
وقضي���ة صع���دة. قضية احل���راك اجلنوبي تداع���ت فيها 
األمور بحكم القاعدة التي توس���عت وتوسعت وكانت في 
فترة قد اخرجت أبني من س���يطرة الدولة، لذلك انش���غلت 
الدولة والقيادة مبجري���ات األمور في املناطق اجلنوبية، 
وش���دت أطراف احلراك إلى احلوار، وهذا مكسب وساعد 
إلى حد كبير في توفير أجواء طيبة، ويحسب هذا لرئيس 
اجلمهوري���ة، ولك���ن رمبا تعاملت الدول���ة والقيادة بصبر 
أكب���ر فيم���ا يتعلق بقضية صع���دة ولم يعطه���ا حقها من 
االهتم���ام، وكان على الرئيس والدولة واملتغير البدء بأن 
يك���ون محافظ صعدة هو محاف���ظ ُمعني من الدولة وأن ال 
تعطي ش���رعية ملن يفرض محافظ على صعدة، فتساهلوا 
ف���ي صعدة ومولوه���ا ب���كل امكانياتها وب���كل امليزانيات 
املرص���ودة، وبهذا فإنهم مولوا حالة غير ش���رعية، وهذه 
احلال���ة مت���ددت تدريجيًا ومع األس���ف الش���ديد لم تتخذ 
اج���راءات حكومي���ة رادع���ة وحكيم���ة ف���ي نف���س الوق���ت، 
وتداع���ت األمور إلى أن وصلت املع���ارك إلى عمران وإلى 
اجل���وف وإل���ى همدان وبني مطر، حت���ى وصلت اآلن إلى 
ب���اب وزارة الداخلية، ففعاًل كان هناك قصور في التعامل 
م���ع وضع ح���د له���ذا احلضور غير الش���رعي ابت���داء من 

صعدة وانتهاء بوزارة الداخلية.
< بعد هذا كله ما املطلوب اليوم من الدولة؟

- مطل���وب أن تق���وم بدوره���ا، ونح���ن نع���رف دوره���ا، 
وه���ي تعرف دورها، واألخوة احلوثي���ني يعرفون دورها، 
عل���ى احلكوم���ة أن تعمل مبس���ئولية، ألن ه���ذه الوضعية 
ال ت���ؤدي إل���ى نتيجة، ب���ل تؤدي إل���ى دمار، طامل���ا والكل 
اليوم مدعو لتنفيذ مخرجات احلوار الوطني والستقبال 
الدس���تور، ولبناء مين املس���تقبل ومش���اركة الكل بفعالية 
مش���اركة س���لمية، أم���ا أن نبح���ث اليوم عن ط���رق أخرى 
لتأجيج الش���ارع فاعتقد أنه خروج ع���ن مقررات احلوار، 
وخ���روج عما نذهب إليه في مش���روع الدس���تور، وخروج 

ع���ن ش���رعية الدول���ة التي عليه���ا أن تبس���ط نفوذها على 
كل األرض اليمني���ة، وأنا أؤمن أن في أوس���اط احلوثيني 
ش���خصيات وأخوة وأهل عقالء، عليهم أن يعيدوا النظر 
ف���ي ه���ذا التصعي���د الذي ليس له م���ا يبرره أب���دًا، ابتداء 
م���ن التصعي���د اإلعالم���ي وتقلي���د اآلخرين ف���ي التصعيد 
اإلعالمي، حتى صور التصعيد اإلعالمي على هذا النحو 
غير حضارية وليس���ت ممارس���ة صحيحة، ممارس���ة غير 

نظامية وغير دميقراطية، إما أنا أو الطوفان.
< ه������ل أنت مع م������ا يذهب إلي������ه البعض من أن 
صراع القوى السياس������ية وانش������غالها ببعضها 
هو ما أتاح الفرصة جلماعات العنف أن حتضر 
بهذه الطريقة التي أصبحت تهدد مش������روع بناء 
الدول������ة باخلطر وتف������رض ش������روطها وأجندتها 

بالقوة؟
- الواقع أن قاعدة اللقاء املش���ترك واملؤمتر الش���عبي 
الع���ام خلق���ت ش���يء من فرص���ة أن يكون هن���اك مرتكزات 
ملؤسس���ات حزبي���ة، لكن رمب���ا امراضن���ا وتخلفن���ا كذلك 
مارس���نا ف���ي بع���ض األحي���ان بطريقة س���لبية، وه���ذا ما 
يجع���ل ه���ذا الط���رف أو ذاك قد وجد نفس���ه أن���ه وقع في 
اخلط���أ، وف���ي تناف���س على تنفي���ذ اخلطأ، لك���ن علينا أن 
ن���درك بأن التعددية السياس���ية في بالدنا وليدة الوحدة، 
ونش���أتها نش���أة متواضع���ة وعمره���ا متواض���ع ايض���َا، 
وه���ي مت���ر بتجرب���ة، تخف���ق أحيان���ًا وتنجح أحيان���ًا، ال 
نصيبه���ا بالضرب���ة القاضي���ة بأنها لم تنج���ح، وال نقول 
أنه���ا جنحت، ولك���ن نقول أنها ب���دأت واخفقت وال بد أن 
تقي���م واع���ادة النظر في بناءه���ا ومن أهم ش���روط البناء 
أن تخلق دميقراطية داخل املؤسس���ات احلزبية وتتفاعل 
بتجدد حتى تعطي انطباع بأن التجدد يفرض نفس���ه في 
احلي���اة، مثلم���ا آمن���ا بض���رورة التجدد ف���ي 2011 نؤمن 
كذلك بضرورة التجدد في احلياة، وأنا اعجبني أن خرج 
الناصري���ون من مؤمترهم بتجدي���د ونتمنى من األحزاب 
األخرى أن جتدد نفس���ها وجتدد من قياداتها، وأن تخلق 
أم���ل ب���أن الدميقراطية هي س���لوك وممارس���ة داخل هذه 
الكيان���ات، وم���ن ث���م تتجمع ه���ذه النجاح���ات داخل هذه 
املؤسس���ات لتخلق النجاح الكبي���ر، وأن الدميقراطية في 
اليمن تأتي من خالل هذه القوى الدميقراطية، وليس من 
الق���وى التي لها ظ���روف خاصة، مبا ف���ي ذلك احلوثيني، 
ونح���ن رحبن���ا بأن يكون للس���لفيني أحزاب، وهذا ش���يء 
طي���ب وكانت بالنس���بة لهم نقطة رمب���ا خالف فكري فيما 
يتعلق باحلزبية، فنتمنى أن يحس���م أنصار الله ش���أنهم 
ويدخل���وا ف���ي ش���كل ح���زب، حتى ف���ي لبنان ح���زب الله، 
فلم���اذا ال يك���ون هن���اك أح���زاب ب���دل أن يكون هن���اك فئة 
تعتقد لنفس���ها في أنها يجب أن تكون املس���تأثرة بالدنيا 

واآلخرة.
< هل تؤمل أن نخرج مما يجري بأقل تضحيات 
وأن تس������اعدنا احلكمة اليمانية في إيجاد حلول 
س������لمية بعيدًا ع������ن لغ������ة العنف والتم������رد على 

االجماع الوطني؟
- نعم.. هذا من شأن االصطفاف الشعبي، وأنا متفائل 
وعلين���ا أن ال ننف���ك م���ن هذا التف���اؤل، وما يج���ري حاليًا 
يج���ب علين���ا محاولة مللمته ورأب الص���دع في كل اجتاه، 
وأن حتتك���م كل األط���راف مب���ا فيها انصار الل���ه بالتعقل 
والتبصر، وأن يتحاوروا مع غيرهم، وميدوا يدًا س���لمية 
خالي���ة م���ن ضغ���وط القوة، ه���ذه الضغوط في الش���وارع 
على ه���ذا النجو ليس���ت مظاهرات، وامنا اخ���الل بأمننا 
واس���تقرارنا وحت���ى بحياتنا اخلاصة، قطع الس���بيل في 
اإلس���الم مس���ألة واضحة، م���ن حقنا أن من���ارس احلقوق 
الت���ي كفله���ا لن���ا الدس���تور باحت���رام ونتظاه���ر، لك���ن ال 
نغل���ق األب���واب ونحاصر مؤسس���ات الدول���ة ونعتقد أن 
هذا ال يش���كل اعتداء، وأن ن���درك أيضًا أن حرية اآلخرين 

وحقوقهم مكفولة.
< ما الذي تود أن تضيفه في نهاية هذا احلوار؟
- أق���ول ملن يثير الفتن���ة أن يبتعد، وأن يحاول أن ميد 
يد احلوار، وكلنا أبناء الوطن وطلنا لنا مطالبنا التي لن 
تتحق���ق إال إذا هيأنا الظروف واملناخات املناس���بة لبناء 
الدولة التي ننشدها جميعًا، دولة الوحدة والدميقراطية، 
دولة تضطلع باس���تكمال حتقيق أهداف ثورتي س���بتمبر 
واكتوب���ر، وم���ن ث���م لنبني مجتم���ع خاٍل من بؤر الفس���اد 
والضع���ف، وعلين���ا أن ن���درك أن تأجي���ج األوض���اع ه���و 
حماي���ة للفس���اد وللضع���ف وميث���ل مدخ���ل مل���ن وق���ع في 
األخط���اء والفس���اد أن يحتمي بها مبب���رر تصاعد األمور 
وأن هذه املناخات املتوترة حتميه، فقطاع الفساد يساهم 
ف���ي تأجيج املوقف، ومن فقدوا مصاحلهم يس���اهموا في 
تأجي���ج املوق���ف، وعل���ى م���ن يري���د أن يذهب إل���ى طريق 
السالم واالستقرار أن يدرك أن ما ميارسه اليوم هو يعني 

األطراف السلبية أكثر مما يعني األطراف اإليجابية.
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< نتمنى من احلوثيني أن يشاركوا في 
القنوات الطبيعية لبناء اليمن بدون 

اللجوء لهذا األسلوب املتبع اليوم

< كان هناك 
قصور في التعامل 

مع احلضور غير 
الشرعي ابتداء 

من صعدة وانتهاء 
بشارع املطار

< نأمل م���ن األخوة احلوثي���ني إدراك أن ما 
يجري حاليًا ال يؤدي إلى نتيجة ايجابية 
بل قد ي���ؤدي إلى مواجهات وفعل ورد فعل 
ودمار ويدفع باجتاه ظروف مأساوية نحن 

في غنى عنها.

< الدميقراطية 
في اليمن تأتي من 
خالل هذه القوى 

الدميقراطية وليس من 
خالل القوى التي لها 

ظروف خاصة
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املسنودة  واألمن،  اجليش  قوات  تواصل  يومًا   75 منذ 
تصديها  باجلوف،  القبائل  رجال  من  الشعبية  باللجان 
ملليشيات احلوثي املسلحة رغم تواضع أنواع األسلحة التي 
في أيديهم، مقارنة بأحدثها في أيدي مليشيات احلوثي التي 

نهبتها من اللواء 310 في عمران قبل أيام.
وبرغم القوة والعتاد في أيدي احلوثيني يصمد أفراد اللجان 
األسلحة  بأعتى  املمولة  امليليشيات  هذه  وجه  في  الشعبية 
متكنت  وقد  واملتوسطة،  منها  واخلفيفة  واملتطورة  احلديثة 
فادحة  الشعبية من إحلاق خسائر  واللجان  قوات اجليش 
وتلقينهم  صفوفهم،  في  واملعدات  واملمتلكات  األرواح  في 

ضربات موجعة هي األعنف منذ بدء احلرب.
وفي هذا السياق قال محافظ اجلوف الشيخ محمد بن سالم 
الشريف: »إن احلرب مع احلوثيني ستنتهي خالل أيام وأن 
احلرب ستنتقل قريبًا إلى محافظة صعدة حسب ما نقلت 

صحيفة »الشرق األوسط«.
وأضاف احملافظ أن أكثر من 80 مسلحًا من احلوثيني قتلوا 
إضافة إلى املئات من اجلرحى، في غارات شنها الطيران 
خالل  واملصلوب  الغيل  منطقة  في  مواقعهم  على  احلربي 
الشعبية  واللجان  اجليش  تصدى  فيما  املاضيني،  اليومني 
منذ اخلميس املاضي لعدة هجمات شنها ميليشيا احلوثي 
واملدرعات  الدبابات  مستخدمني  عليها  للسيطرة  اإلرهابية 

التي استولى على عدد منها مقاتلو اللجان الشعبية.
 وأشار احملافظ أن تدخل الطيران احلربي كان له أثر كبير 
في تدمير مواقع وأسلحة احلوثيني، ومنعهم من السيطرة أو 

التقدم في منطقة الغيل والساقية. 
وكشف احملافظ عن توجيهات من الرئيس عبدربه منصور 
هادي لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات اجلوية مبساندة 
ضد  احلرب  في  واألمن  اجليش  وقوات  الشعبية  اللجان 
يوم  اجتماعًا  عقد  هادي  الرئيس  »بأن  احلوثيني، موضحًا 
وقيادات  ومأرب،  اجلوف  محافظتي  ضم  بصنعاء،  األحد 
ملناقشة  اجلوف،  محور  وقادة  الثالثة،  العسكرية  املنطقة 
األوضاع األمنية هناك، وأصدر توجيهات صريحة لوزارتي 
األمنية  اللجنة  لدعم  اجلوية  والقوات  والداخلية  الدفاع 
احلوثيني  على  للقضاء  البشرية  والقوة  العسكري  بالعتاد 
التابعة  منطقة مجزر  وتأمني  وطردهم من محافظة اجلوف 

حملافظة مأرب النفطية«.
وتدور حرب عنيفة منذ أشهر بني اجليش مبساندة اللجان 
يحاولون  حوثيني  ومسلحني  احملافظة  أبناء  من  الشعبية 
محافظتي  يربط  الذي  النفط  إمداد  طريق  على  السيطرة 
مأرب واجلوف بالعاصمة وكذا السيطرة على مواقع هامة 

تابعة للجيش.
جوية  غارات  عدة  احلربي  الطيران  شن  السياق  ذات  في 
الغيل مبديرية  استهدفت مواقع ملسلحني حوثيني في قرية 
مائة من  ما أسفر عن مقتل  نفسها غرب احملافظة،  الغيل 
احلوثيني وتدمير عدد من املخازن واملواقع التابعة جلماعة 

التمرد احلوثي وسط استياء بالغ من اللجان الشعبية لعدم 
تكثيف الضربات اجلوية ملعاقل ومخازن احلوثيني.

مصدر محلي ذكر لـ«الصحوة«: »إن اجليش املسنود باللجان 
الشعبية متكن من دخول معقل للحوثيني في مديرية الغيل 
وقام بالهجوم على معاقل احلوثيني في بيت احلباري مخبأ 
ترسانتهم العسكرية وذلك بعد معارك خاضها اجليش مع 
ميليشيات اجلماعة احلوثية مت خاللها دحر احلوثيني منها 
وال تزال املواجهة مستمرة في موقع آخر يدعى »ضروة« .

وأضاف املصدر إن ذلك يأتي نتيجة قيام احلوثيني بالهجوم 
على موقعني يتمركز فيهما اجليش واللجان الشعبية وهما 
الغيل  مديرية  يربط  الذي  _الغيل  كبري  وموقع  ضروة 
باحلزم واملصلوب، وقد دارت معارك شرسة من اجلانبني 
متكن اجلبش على إثرها من طرد احلوثيني من املوقع وسط 
ترقب وحذر شديد من اجليش اللجان من معاودة احلوثيني 

للهجوم عليه ثانية.
وكانت مجاميع حوثية قد هاجمت في وقت سابق إدارة أمن 
الغيل وقامت باحتاللها واستحدثت مواقع جديدة وأقامت 
نقطة الصفراء الواقعة على الطريق العام والرئيسي الذي 
فيها  والتي  احلزم  مدينة  اجلوف  محافظة  عاصمة  يربط 
بقطع  قامت  كما  احملافظ  وسكن  للدولة  احلكومي  املجمع 
النقطة  هذه  خالل  من  مت  حيث  العام  الرئيسي  الطريق 
للمحور وإدارة األمن واإلدارات  مصادرة ومنع أي متويل 
املسلحة  والقوات  األمن  وأفراد  املوظفني  وحجز  الرسمية 

ونقلهم إلى صعدة. 
بدوره يواصل اجليش وبدعم من اللجان الشعبية سيطرته 
على منطقة آل األعور، التي ُتعد املعقل الرئيسي للحوثيني 
األخرى  القتال  في جبهات  إمدادهم  املديرية، ومصدر  في 
اإلرهابية،  احلوثي  مسلحي  بني  احملافظة  تشهدها  التي 

وقوات اجليش املسنودة باللجان الشعبية. 
ايبر  منطقة  في  الشعبية  اللجان  مبساندة  اجليش  ومتكن 
في مديرية الغيل من إحراز تقدم من اجلهة الغربية مبنطقة 
ايبر وذلك بعد أن شن احلوثيون هجومًا في وقت متأخر من 
الليل في محاولة القتحام مواقع للجيش واللجان الشعبية.

وأكد مصدر أن رجال اجليش مسنودين باللجان الشعبية 
متكنوا من كسر الهجوم الذي كان على ثالث جهات والتي 
وقوات  الشعبية  اللجان  صمود  نتيجة  بالفشل  كلها  باءت 
شجاعة  بكل  احلوثي  مليليشيات  تصدوا  الذين  اجليش 
مقاتلة  بينها  من  املعدات  من  العديد  تفجير  من  ومتكنوا 
»همر« تابعة للحوثيني وقتل خمسة من ميليشيات احلوثي 

اإلرهابية.
وجنح مقاتلي اجليش واللجان الشعبية في دخول قرية »آل 
األعور«، التي تعد معقل احلوثيني في املديرية وأكد املصدر 
أن القرية تعد مصدر اإلمداد للخطوط األمامية للحوثيني في 

جبهات القتال املختلفة.
خسائر  إحلاق  الشعبية  اللجان  ومعه  اجليش  وواصل 
فادحة في املمتلكات واألرواح واملعدات في صفوف مقاتلي 
احلوثي؛ ففي معركة مفرق اجلوف قتل فيها أكثر من 50 
من مقاتلي ميلشيات احلوثي اإلرهابية معظمهم من األطفال 

وقيادي ميداني في اجلماعة.
يتنكرون  قيادة ميليشيات احلوثي  أن  وسط معلومات تبني 
لقتالهم مؤكدًا أنه وبعد تدخل أشخاص وواسطة إليصال 
لهم باجلثث  جثث قتالهم يسارع احلوثيون نفي أي صلة 

بدعوى أنها ليست لهم وحتى جرحاهم ثمة معلومات تؤكد 
التخلص منهم.

شنوا  والقبائل  اجليش  إن  قالت  أخرى  محلية  مصادر 
هجومًا على مواقع للحوثيني، ومتكنوا من استعادة السيطرة 

على مواقع في منطقة »املنسرقة« الواقعة مبديرية الغيل.
وصول  بعد  جاء  السيطرة،  استعادة  أن  املصدر  وأضاف 
وأطبق  العسكرية،  واآلليات  األفراد  من  مبئات  تعزيزات 
)السليماني(  منازل  على  حصارًا  القبائل  ورجال  اجليش 
الذي سيطر عليه احلوثيني وحولوه إلى ثكنة عسكرية مشيرًا 
إلى أن مسلحني حوثيني ال يزالون محاصرين داخل منازل 

)السليماني( . 
احلوثي  ملليشيات  كمينًا  نصب  من  اللجان  مقاتلي  ومتكن 
تصدوا  وقد  الغيل  مديرية  الزحف صوب  محاولتهم  أثناء 
القتلى  عشرات  احلوثيني  صفوف  في  موقعني  لزحفهم 
واجلرحى. فضاًل عن تكبيدهم خسائر فادحة في املعدات 
واآلليات املستخدمة في الزحف، مما دفع بالعشرات منهم 

بالفرار أمام ضربات مقاتلي اللجان املوجعة.
الزحف  لهذا  أعدت  قد  اإلرهابية  وكانت مليشيات احلوثي 
مبئات  سفيان  وحرف  صعدة  من  قواتها  فحشدت  العدة 
ومن  الغيل  مديرية  على  الكاملة  السيطرة  بهدف  املقاتلني 
باءت  تلك  التقدم نحو مركز احملافظة،غير أن مساعيها  ثم 
بالفشل وتعرضوا لهزمية نكراء لم يسبق أن تعرضوا لها 

من قبل..
لهجمات  يتصدون  الشعبية  واللجان  اجليش  يزال  وما 
مديرية  املشاف  بنقطة  اإلرهابية  احلوثي  ملليشيات  متتالية 
مجزر قتل فيها العشرات من ميليشيات احلوثي اإلجرامية 
ومت االستيالء على مدرعاتهم وبعض األطقم وإحراق أطقم 

أخرى لهم.
من جهة أخرى متكنت قوات اجليش واللجان الشعبية من 
السيطرة على بيت طوحل مبنطقة مجزر واستولت فيه على 

مخزن للسالح ومعدات متوسطة وخفيفة.
اللجان  بني  عنيفة  اشتباكات  إن  محلية  مصادر  وقالت 
الواقعة على احلدود  الشعبية واحلوثيني في منطقة مجزر 
بني احملافظتني، انتهت بسيطرة اللجان على نقطة »احلجر« 
كان  أخرى  ومواقع  صالح«  آل  و«حصن  الرهيوة«  و«عرم 

يسيطر عليها احلوثيني.  
وأضاف املصدر أنه مت استحداث نقاط ومواقع جديدة على 
فرضة  لتأمني  اجلوف  مفرق  إلى  مجزر  من  الطريق  طول 
نهم التي تعد شريان مهم يوصل اجلوف ومأرب بالعاصمة 

صنعاء.
والقبلية  الرئاسية  الوساطتني  جلنة  في  مصدر  وكان 
حل  في  اللجنتني  عمل  توقف  أكد  القتال  بإنهاء  املكلفتني 
إلى  اللجنتني  مغادرة  أسباب  مرجعًا  اجلوف  في  النزاع 
فشل مساعيهما في إيقاف املواجهات املندلعة في مديرية 
الغيل قبل أسابيع بني اجليش واللجان الشعبية ومليشيات 
احلوثي اإلرهابية بعد نقض األخيرة التفاق اللجنتني التي 
أعلنتا عنه األسبوع املاضي، وبسبب تعنت تلك املليشيات 

وخرقها للهدنة أكثر من 3 مرات خالل األسبوع.
وتعرضت اللجنة الرئاسية في محافظة اجلوف الستهداف 
مباشر من مليشيات احلوثي اإلرهابية أكثر من مرة وذلك 
أثناء مزاولتها أعمالها إليقاف املواجهات األمر الذي جعل 
حيال  حياتهم  على  باخلطر  يشعرون  أعضائها  من  عددًا 
استمرار استهداف مليشيات احلوثي إياهم أكثر من مرة.

موقع  من  كاًل  في  حاليًا  ومواجهات  عنيفة  معارك  وتدور 
حلوان  ومنطقة  احلباري  ومزرعة  ومنزل  _الغيل  كبري 
الواقعة في اجلهة الغربية  وتدور معارك في هذه املناطق 
مبختلف أنواع األسلحة والقريبة من مركز مديرية الغيل » 
ومنطقة الساقية التابعة ملديرية املصلوب، متكن فيها رجال 
املليشيات  في صفوف  املسلحني  قتل عشرات  من  القبائل 
احلوثية وجرح عشرات آخرين فضاًل عن أسر عدد منهم 
وتدمير دبابات وآليات عسكرية تابعة لهم، ناهيك عن قيام 
عليها  يسيطر  ومناطق  مواقع  بقصف  احلربي  الطيران 

احلوثيني.
من  فيه  احلوثيون  يتواجد  الذي  املركز  الغيل  مديرة  وتعد 
فيها  يتواجد  والتي  الغربية  اجلهة  منها  اجتاه  من  أكثر 
أشراف )سادة( وكذا اجلهة الشمالية والتي يتواجد فيها 
أيضًا أشراف )سادة( وحوثيني وأطراف من اجلهة الشرقية 
هي التي يتواجد فيها اللجان الشعبية والذين هم من معظم 
التوجهات السياسية وهو ما يعني أن مديرية الغيل يتمحور 

حولها احلوثيون من معظم االجتاهات.

وسط تصريحات للمحافظ بنقل املعركة إلى صعدة

قوات اجليش حتقق انتصارات باجلوف وتراجع كبير  مليليشيات احلوثي
يخوض اجليش واللجان الشعبية معارك طاحنة في محافظة اجلوف شمال البالد ضد امليليشيا املسلحة التابعة للحوثيني اخلارجة عن 
النظام والقانون واإلجماع الوطني والتي حتاول إقالق السكينة واألمن في احملافظة وسط تصدي اجليش واللجان هجمات عدة للحوثيني 

وكسر شوكتهم في كل اجلبهات ناهيك عن تلقي احلوثيني ضربات موجعة راح ضحيتها املئات من عناصرهم املسلحة.
< فارس الشعري 



كغيرها من الدول ذات األطماع التوس���عية والتاريخ 
احلاف���ل بالتدخ���ات اخلارجي���ة في ش���ؤون الش���عوب 
األخ���رى؛ تس���عى إي���ران جاه���دًة إل���ى ف���رض نفوذه���ا 
وهيمنتها على احمليط اجلغرافي املجاور لها، من خال 
تدخله���ا في الع���راق وس���وريا ولبنان، وأخي���رًا اليمن، 
وكأنها بذلك حتاول اس���تعادة عرش كس���رى وس���لطان 
م���ا قبل القادس���ية، فما متارس���ه إيران لي���س طموحات 
سياس���ية واقتصادي���ة يح���ق ل���كل دول���ة أن تق���وم به���ا 
بالوس���ائل املش���روعة، ب���ل ه���ي أطماع واس���عة تتعدى 

حقوق اآلخرين.
ننَ السياسات  اّتبعت السياسة اإليرانية اخلمينية سنَ
اإلس���رائيلية واألمريكية حذو الق���ذة بالقذة في التعامل 
مع الدول األخرى والتدخل في ش���ؤونها احمللية، حيث 
قامت تلك السياسة على بث الشقاق، وتفعيل الصراع، 

وإثارة الفوضى واألزمات، وإيقاظ الفنت.
األطم���اع  وراء  متفاوت���ة  ودواف���ع  أه���داف  وثم���ة 
فهن���اك  اليم���ن،  ش���ؤون  ف���ي  اإليراني���ة  والتدخ���ات 
أه���داف أساس���ية ثابت���ة بعيدة امل���دى، وهن���اك أهداف 
مرحلي���ة مرتبط���ة بالتطورات السياس���ية واالقتصادية 

واالجتماعية والفكرية.
وق���د كُث���ر احلديث ع���ن التدخ���ل اإليراني ف���ي اليمن 
ط���وال س���نوات الص���راع ب���ن احلوثي���ن والس���لطات 
اليمني���ة، وله���ذا لم يع���د احلديث عن التدخ���ل اإليراني 
في الش���ؤون الداخلية لليمن، همس���ًا ب���ن دوائر أمنية 

وسياس���ية، بل تع���داه إلى العلن واملجاه���رة على أعلى 
املستويات الرسمية.  

فف���ي أكتوب���ر 2012م اتهم الرئي���س عبدربه منصور 
ه���ادي - إي���ران بالس���عي إل���ى تنفي���ذ مخط���ط يه���دف 
للس���يطرة على مضيق ب���اب املندب ف���ي البحر األحمر، 
داعيًا إلى حترك دولي عاجل لوقف املخططات اإليرانية 

الوشيكة.
وف���ي محاض���رة ألقاها ف���ي )مركز وودرو ويلس���ون 
الدول���ي للباحث���ن( ف���ي واش���نطن - ي���وم 28 س���بتمبر 
2012م - ذك���ر الرئي���س ه���ادي من ب���ن التحديات التي 
تواجهه���ا اليم���ن التدخ���ل اإليران���ي، مؤك���دًا أن إي���ران 
تس���عى إلى تعويض خسارتها اإلستراتيجية مع تزايد 
مؤش���رات انهيار النظام في س���ورية، ف���ي اليمن؛ نظرًا 
ملوقعها االس���تراتيجي الذي يق���ع بن دول غنية بالنفط 

والقرن اإلفريقي. 
وأوض���ح ه���ادي أن ه���ذه التدخ���ات متثل���ت »ف���ي 
الدعم اإليراني لبعض التيارات السياس���ية واملس���لحة، 
وجتنيد ش���بكات جتسس���ية«، مؤكدًا الكش���ف عن س���ت 

شبكات تعمل لصالح إيران مت إحالتها للقضاء.
واته���م هادي إيران بدعم االنفصالين بجنوب الباد 
واجلماعات الدينية بالش���مال )احلوثين(، على هامش 
القمة العربية بالكويت 25/3/2014م -ودعا اإليرانين 
إلى مراجعة سياساتهم اخلاطئة جتاه اليمن، مؤكدا أن 

باده ال ترغب في التصعيد.

وي���رى املراقب���ون أن أصاب���ع إي���ران ل���م يك���ن لها أن 
تتغلغ���ل ف���ي اليم���ن ل���وال وج���ود عوام���ل موضوعي���ة 
تس���اعدها عل���ى ذلك، وأهمه���ا احلرك���ة احلوثية؛ حيث 
تلع���ب احلركة العامل األبرز في متدد إيران وتوس���عها 

في اليمن.
ولهذا؛ فإن جهود إيران انصبت - منذ قيام الثورات 
العربية املعروفة باس���م )الربي���ع العربي( - على تقوية 
واق���ع احلرك���ة إعامي���ًا، وتس���ليحًا وسياس���يًا وعل���ى 

املستوى املالي.
فف���ي جانب الس���اح تعمل إيران بش���كل حثيث على 
ضمان تدفق الس���اح إلى احلوثين، سواء عبر تهريب 
ش���تى أنواع األس���لحة إلى صعدة، أو عبر الدعم املالي 

لشراء الساح من األسواق اليمنية.
وأش���ارت تقاري���ر دولي���ة - ف���ي الس���نوات القليل���ة 
املاضية - إلى قيام إيران بإنشاء قاعدة لها في إريتريا 
ملد احلوثين بالس���اح عبر رحات بحرية إلى املناطق 
ية القريبن من  القريبة من سواحل مينائي ِمِيدي والُلّحنَ

صعدة.
وهن���اك أنب���اء تش���ير إل���ى قي���ام الس���فن اإليراني���ة 
املوجودة في منطقة خليج عدن - بُحجة املس���اهمة في 
مكافح���ة القرصنة - إضافة إلى س���فن جتارية إيرانية؛ 
بتهري���ب كمي���ات من األس���لحة عبر ق���وارب صيد مينية 

إلى داخل اليمن.
كما كشف تقرير أمريكي أمني صادر عن مركز )سترا 

تف���ور( لاستش���ارات األمني���ة في والية تكس���اس - عام 
2009م -؛ ع���ن دور إيران���ي في عمليات تهريب منتظمة، 
وق���ال: إنه���ا كانت تتم من ميناء )عص���ب( اإلريتري إلى 
السواحل القريبة من محافظة صعدة في مديرية )ميدي( 
اليمني���ة؛ ليت���م تخزينه���ا هناك، ومن ثم يت���م نقلها عبر 
مهربن إلى محافظة صعدة معقل املتمردين احلوثين. 
وأضاف التقرير أن الطوق األمني الذي فرضته القوات 
البحرية الس���عودية على ميناء ميدي وس���واحل اليمن 
الش���مالية؛ دفع الق���وات البحرية اإليراني���ة إلى إضافة 
أس���طوٍل رابع متركز في خليج عدن؛ وذلك لتأمن طرق 

جديدة لتهريب األسلحة للتمرد احلوثي.
إن حتقيق نفوذ إيراني في اليمن ال ميكن أن يتم في 
ظل وحدة مجتمعية ودولة مهيمنة ومستقرة؛ لذلك فهي 
تس���عى في س���بيل تقوية حلفائها إلى تفجير األوضاع 
العسكرية في اليمن، وإيجاد حالة من الفوضى العارمة 

التي ميكن معها إعادة صياغة موازين القوى.
وم���ن هنا، جن���د أن احلوثين حاول���وا - وال يزالون 
- ب���كل الوس���ائل، الدخول في صراع عس���كري مس���لح، 
عوض���ًا ع���ن احلروب الت���ي كانت تتم مع نظ���ام صالح، 
وه���ذا ما دفعهم ملهاجمة الس���لفين ف���ي صعدة، وحربه 
ّج���ة، عقب الثورة الش���عبية  عل���ى عمران واجل���وف وحنَ
إضاف���ة إل���ى محافظة صعدة ذاتها. وق���د حذر مراقبون 
سياس���يون وخبراء عس���كريون م���ن س���يناريو من هذا 

القبيل يجري اإلعداد له إيرانيًا وحوثيًا.
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مراقبون:احلوثي جسر عبور إليران للتخريب في  املنطقة 
ي��رى مراقبون أن أصاب��ع إيران لم 
يكن لها أن تتغلغل في اليمن لوال 
وجود عوامل موضوعية تس��اعدها 
عل��ى ذل��ك، فه��ي تس��عى جاهدًة 
إلى فرض نفوذه��ا وهيمنتها على 
المحيط الجغرافي المجاور لها، من 
خ��ال تدخلها في العراق وس��وريا 
ولبن��ان وأخي��رًا ف��ي اليم��ن عب��ر 
الحركة الحوثية التي تلعب العامل 
األبرز في تمدد إيران وتوسعها في 

الباد..

 حيحم األحمدي
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فق���د قامت مليش���يا جماع���ة احلوثي بقطع 
طري���ق صنع���اء - احلدي���دة وصنع���اء - تع���ز 
األح���د املاضي مم���ا أدى إلى اختن���اق مروري 
كبي���ر ويتواجد املس���لحون التابع���ن جلماعة 
احلوث���ي بش���كل كثي���ف عل���ى طري���ق صنع���اء 
احلدي���دة ، حي���ث توجد نقطت���ان قبل وبعد كل 
اعتصام ، إل���ى جانب تواجدهم بدوريات على 

طول الطريق. 

مبررات للحرب.. 
أظهرت مليش���يا جماعة احلوث���ي رغبة في 
نقل التجربة ف���ي صناعة املبررات للحرب منذ 
املواجه���ات م���ع اجلي���ش والقبائل ف���ي أرحب 
وهم���دان إضافة إل���ى نصب اخليام في مداخل 
محافظ���ة عمران قبل أن يت���م االنقضاض على 
احملافظة والسيطرة عليها ، وهم اآلن يتبعون 
الطريق���ة ذاتها والتي بدوا فيها س���ابقا وذلك 
بخن���ق العاصم���ة صنع���اء و قط���ع الطرق���ات 
والشوارع الرئيسية عبر مجاميع توزعت وفق 
مخط���ط م���دروس يهدف إلى إدخ���ال العاصمة 
وضواحيها في فوضى عارمة وترافق ذلك مع 
دخول املئات من عناصر اجلماعة املسلحة إلى 
العاصم���ة ، وخاص���ة من التجمع���ات املتواجد 

في محيطها.
وق���د بدت صنعاء يوم األحد في حالة ش���لل 

تام، بعدما اختار احلوثيون الشوارع الرئيسة 
لتجمعاته���م حتى وإن كانوا بأع���داد قليله إال 
أنه���م منع���وا انس���ياب احلركة في الش���وارع، 
أبرزها ش���ارع الزبيري م���ا أكد للناس خطورة 
ما يخطط له احلوثي من إدخال البلد في أزمة 
عميق���ة جديدة بعد أن كان���ت بوادر انفراج من 

خالل املبادرة التي أعلنها الرئيس هادي. 
وق���د ج���اءت املب���ادرة لتتماهى مع ش���روط 
احلوثي���ن للتطبي���ع والتهدئ���ة، إال أن جماعة 
احلوثي اس���تمرت في تكرار مطالبها، معتبرة 
أن املبادرة لم تلب مطالب الشعب وأنها جاءت 
التفافًا على هذه املطالب، وهذا يشيع مخاوف 
م���ن مخطط خارج���ي واضح تنف���ذه اجلماعة، 
وهو ما س���بق أن حذر من���ه الرئيس هادي في 
وقت س���ابق من أن أياد خارجي���ة تريد إحراق 

صنعاء خدمة ألهداف سياسية.

أطراف عدة.. 
ليست مليش���يا جماعة احلوثي وحدها من 
متارس التقطع في الطرقات ونش���ر املسلحن 
ف���ي مختلف األماك���ن بل إن هن���اك أطرافًا عدة 
تعم���ل خلدم���ة أجندته���م. وم���ن ه���ؤالء بعض 
الرئي���س  ح���زب  عل���ى  احملس���وبة  القي���ادات 
املخل���وع صال���ح ، حيث لوحظ وجود تنس���يق 
في التصعيد املس���لح على األرض حيث أفادت 
مص���ادر محلي���ة أن غالبي���ة املس���لحن الذي���ن 
يعمل���ون عل���ى قط���ع طريق صنع���اء- احلديدة 
ينتم���ون إل���ى حزب املؤمت���ر ويتواج���دون في 
الصباح���ة حي���ث أن م���ا ال يقل ع���ن 60 % من 
املعتصم���ن هن���اك هم م���ن األنص���ار القبلين 

حلزب املؤمتر.
ويوج���د تنس���يق سياس���ي وإعالم���ي ب���ن 
اجلانبن وصل الى حد مشاركة بعض أعضاء 
املؤمتر في التظاهرات األخيرة للحوثين وفي 
س���احة الفوضى اليوم التقى صالح واحلوثي 
رغبة في االنقالب على ثورة الش���باب السلمية 
، وق���د ش���وهدت راي���ات ح���زب املؤمت���ر ف���ي 
التظاهرات التي ش���هدتها ، سبقته إشادة عبد 
امللك احلوثي بحزب املؤمتر بالقول إنه انحاز 
إلى الش���عب وانضمامه إل���ى احملتجن الذين 
يقوده���م هو، م���ا عكس وجود حتالف وإن كان 

خفيًا بن احلوثي وصالح.

واقع مرفوض.. 
ق���ال الرئيس اليمن���ي عبد ربه منصور هادي 
أن محاص���رة صنع���اء بحش���ود قبلية مس���لحة 
م���ن مختل���ف مداخله���ا ف���رض واقع���ا مرفوضا 
ش���عبيا وسياس���يا وطنيا وإقليمي���ا ودوليا وال 
مج���ال للخروج ع���ن الثوابت الوطني���ة والتمرد 
عل���ى مخرجات احل���وار الوطني الش���امل مهما 
كان األم���ر ، وأكد أن صنعاء محروس���ة ومحمية 
باالصطفاف الوطني والقوة العسكرية واألمنية 

وبالشرعية الدستورية والقانون والنظام. 
أن محاص���رة صنع���اء  مراقب���ون  ويعتب���ر 
مبليشيات مسلحة وحتول املسيرات الى قطع 
للطرق داخل العاصمة وإلى أعمال فوضى هو 

تصعيد نحو احلرب ال عالقة له باالحتجاجات 
السلمية املطالبة بحقوق مشروعة.

ويخش���ى مراقبون من تفجير الوضع داخل 
الب���الد وباألخ���ص صنع���اء التى تعتب���ر ملكا 
لليمني���ن ، وكل ميني ينظر أن أي اعتداء على 

العاصمة هو اعتداء عليه شخصيًا.
وي���رى مراقب���ون أن خط���اب مليش���يا جماعة 
احلوثي فيه تعاٍل كبير على الش���عب في التحدث 
باسمه فاألحزاب السياسية املوجودة في الساحة 
والقوى االجتماعية والشباب واملنظمات املدنية 
كلها متثل كافة أطياف اليمنين ، والشعب ليس 

محصورًا عن فئات معينة. 
وكان مئ���ات آالف اليمني���ن ق���د ش���اركوا ف���ي 
حش���ود جماهيري���ة ومس���يرات احتجاجي���ة ضد 
ومحيطه���ا،  صنع���اء  ف���ي  احلوثي���ن  حت���ركات 

وس���ط تأكيدات من املشاركن بأن ما يصفونهما 
املكاس���ب  عل���ى  للحص���ول  واالبت���زاز  باحليل���ة 
سياسية واالنقضاض على الدولة بقوة السالح. 
اجلماهيري���ة  التح���ركات  تصاع���دت  وق���د 
اليمني���ة املتمثل���ة مبس���يرات احتجاجي���ة في 
ش���عار  حت���ت  أخ���رى  ومحافظ���ات  صنع���اء 
»االصطف���اف الوطن���ي« رفض���ا حلش���د جماعة 
داخ���ل  ومس���لحيها  أنصاره���ا  احلوث���ي 
مراقب���ون  واعتب���ر  محيطه���ا  وف���ي  صنع���اء 
احلوثي���ن  حص���ار  عل���ى  االحتجاج���ات  »أن 
لصنع���اء« تع���د »حدث���ا تاريخي���ا« له م���ا بعده 
حي���ث أجمع املش���اركون على رف���ض تهديدات 
احلوثين للعاصمة وأكدوا أنه »يسعى لفرض 
خياراته اخلارجة عن اإلجماع الوطني بالقوة 

املسلحة».

مليشيا احلوثي وقطع الطرقات..  سيناريوهات متكررة لبدء احلرب 
مب��ررات عدي��دة تس��وقها مليش��يا 
جماعة الحوثي المسلحة لتفجير الوضع 
عسكريا في البالد بدء من قطع الطرقات 
وحش��د مس��لحين في مداخل العاصمة 
في محاولتها للتمدد المس��لح وتحقيق 
مكاس��ب سياسية بقوة السالح في إثارة 
الفوض��ى  وخل��ق حال��ة عدم اس��تقرار 
في الب��الد ، في انتظار لحظ��ة االنفجار 

لإلنقاص على الدولة .

  تقرير- ياسر عقيل
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

عندما ينتش���ر وباء مرضي في بلد ما تس���تنفر 
كل الك���وادر واألطقم الطبية والطاقات البش���رية , 
كما تس���تنفر كل املؤسسات واملستشفيات الطبية 
ملواجه���ة ذل���ك الوباء ويحش���د ملواجهت���ه األطباء 
وكذل���ك   , ومجاالته���م  تخصصاته���م  مبختل���ف 
الطبي���ة  اجله���ات  وكل  واملمرض���ن  مس���اعديهم 
املساعدة . حتى إذا ما زال ذلك الوباء , وانقشعت 
إل���ى موقع���ه ليم���ارس  ؛ ع���اد كل طبي���ب  الغم���ة 
تخصص���ه ومجال���ه ال���ذي تخص���ص ل���ه , ومث���ل 
م���ا تتع���رض البل���دان ألوبئة أو مش���اكل طبيعية , 
تتع���رض كذلك ملا ميكن أن نس���ميه بالوباء األمني 
أو السياس���ي الذي يس���تهدف بلدا م���ا , والذي لو 
ترك له األمر لينتش���ر ويتمدد لشكل خطرا ما حقا 
عل���ى ذل���ك البل���د , وألهلك احلرث والنس���ل , ودمر 
احلاضر وأعاق اإلعداد واالس���تعداد للمس���تقبل , 
وت���زداد خطورة مثل ه���ذه الكارثة أو ه���ذا الوباء 
األمن���ي االجتماعي السياس���ي , خاص���ة إذا كانت 
له س���لطة ظالمية س���وداء عاش���ت مع���ه البالد في 
حرم���ان وبؤس وتخلف ف���ي كل املجاالت الصحية 

والتعليمية وس���ائر اخلدمات احليوية من كهرباء 
وط���رق , بل انع���دام وحرمان كل���ي ألي صورة من 
ص���ور التنمية , ناهي���ك عن قيم احلري���ة والعدالة 

واملساواة , وأبسط متطلبات احلياة الكرمية .
أمام مثل انتش���ار هذا الوباء ال���ذي يهدد األمن 

 , االجتماع���ي  والنس���يج  والس���الم  واالس���تقرار 
كم���ا يه���دد التنمية واحلاض���ر واملس���تقبل, أمام 
مث���ل ه���ذا اخلطر الذي يه���دد الوط���ن واملواطن , 
يصبح واجب كل القوى السياس���ية واالجتماعية 
ومنظم���ات املجتمع املدني واألف���راد واجلماعات 
, يتع���ن عل���ى ه���ؤالء جميعا واج���ب االصطفاف 
الوط���ن  مقوم���ات  عل���ى  للحف���اظ  واح���دا  صف���ا 
واحلي���اة , وم���ا حققت���ه م���ن مكتس���بات يقف في 
مقدمتها مكس���ب التحول الدميقراطي الذي يضع 
اجلمي���ع عل���ى أرضية متاحة أمام الكل , ويش���به 
ه���ذا الواج���ب الوطن���ي الع���ام والش���امل واجب 
األطب���اء ومس���اعديهم ح���ن يصطف���ون جميع���ا 
ملواجهة انتش���ار مرض أو وباء , كذلك تفعل هذه 
القوى الفعل نفس���ه تصط���ف للحفاظ على الوطن 
وسالمته وأمنه وثوابته من أن يصادرها ظلم أو 
اس���تبداد أو تفرد , ثم اذا ما أزالت اخلطر احملدق 
ع���ادت إلى مش���اريعها التنافس���ية عبر الوس���ائل 
الدميقراطي���ة النظيف���ة التي يكون فيه���ا التنافس 

متاحا للجميع .

الواجب الوطني

منطق غريب؟
القول بأن اجليش يجب أن ال ينضم 
إلى األحزاب، هذا القول قول سديد، 
ألن اجلي������ش يج������ب أن يك������ون لكل 
الشعب وليس لفئة منه. نعم ال يجوز 
للجيش أن يتح������زب وليترك احلزبية 

للحزبيني.
فعندم������ا نس������مع أي مس������ئول ف������ي 
احلكوم������ة يؤكد على ذلك نوافق على 

ذلك ونقول: إنه ينطق باحلق.
ولكن هذا القول عندما س������معناه من 
مسئول عس������كري اشمأزت نفوسنا 
من ه������ذا القول، ألنن������ا ال نعرف أن 
هذا املس������ئول قد جاء مبنطق غريب 
لم نسمع به في أي جيش في العالم، 
وه������و يتباهى مبا يظن������ه فهمًا فيقول 
يج������ب أن يقف اجليش من مس������افة 
واحدة من املتمردي������ن، ألنه يفترض 
أن املتمرد الذي مترد ولم يتمرد على 
الدولة وعلى الشعب بل إنه يتحارب 
مع جه������ة معينة يفترضه������ا، مع أن 
األمر في غاية الوضوح فليس هناك 
قتال بني حزب وحزب، املس������ألة أن 
ويهددون  الدولة  يحاربون  املتمردين 

الشعب.
فإذا لم تقمع الدولة من مترد وخرج 
عليه������ا، فم������ا فائدتها، وم������اذا يفيد 

وجودها؟
إن وصف الدول������ة –أعني اجليش- 
أن خالفًا بني حزب وحزب، أو قبيلة 
وقبيلة، كل هذا اخترعه عقل املسئول 
ليبرر تقاعس������ه عن القي������ام بواجب 

اجليش.
ولو أن الدول قامت مبثل هذا اخليال 
مل������ا دامت دولة ولكان������ت الدول التي 
نراه������ا اليوم ق������د انته������ت منذ زمن 

سحيق.
أوردها سعد وسعد مشتمل

ماهكذا ياسعد تورد اإلبل
ماهك������ذا يافالن تكون ال������دول، وما 

هكذا نبني اجليوش.
وهذا التصرف نتيجة لعدم املستور 
باملسئولية ننشأ دول وتبني جيوش، 
ولكن أليس������ت مس������ئولة عن شعبها 
ول������ذا نرى أنه يقتل م������ن يقتل ويفقد 

من يفقد وال أحد يسأل عنه.
بينما نرى الدول التي حتترم نفسها 
وتع������رف مهمته������ا تته������م ب������أي فرد 
أفراده������ا بفقد أو يقت������ل وتطالب به 

وتقيم الدنيا من أجله.
أما نحن فال قيمة ألحد وال بواكي ملا 
قتل أو فقده أنن������ا نعيش في ضياع 

ال نظير له.
إن اإلنس������ان اليمني مازال لم يصل 
بعد إل������ى أن يكون له قيمة ويجد من 

يهتم به.
ال قوة إال بالله، متى يشعر اإلنسان 
اليمني بقيمت������ه، ومتى يجد من يهتم 

بأمره وينشغل بقضاياه؟

علي بن عبداهلل الواسعي

وخز الضمير

أحمد عبدامللك املقرمي

> علي حسن

أربعة وعش������رون عام������ًا مضت على تأس������يس التجمع 
اليمني لإلصالح، مس������يرة من النضال الس������لمي، عنوان 
النه������ج الدميقراطي الرائد،  اإلص������الح في ذكراه الرابعة 
والعشرين يزداد تألقًا وس������موًا ونباًل في املقصد والغاية 
والهدف ذلك منهجه الذي اس������تقى منه سلوكيات انتهجها 

أعضائه ونهلوا من معينها الصافي.
يؤكد التجم������ع اليمني لإلصالح في ذكرى تأسيس������ه 
الرابعة والعش������رين على نهجه السلمي رغم كل املؤامرات 
التي تهدف إل������ى جره للصراعات واحلروب ليؤكد أصالة 
منهجه وسمو املبدأ والغاية والهدف ونبل الوسائل وحكمة 
القي������ادة، أفش������ل اإلصالح كل رهان������ات املتآمرين  الذين 
حاول������وا جره إلى أتون الصراعات املس������لحة والفوضى، 
مؤكدًا بأنه حزب سياس������ي عريق ميدانه السياس������ة وبناء 
األوط������ان عندما ينتهج اآلخ������ر الفوض������ى والعنف ورفع 

شعارات املوت.
أمام هذه املناسبة والذكرى الرابعة والعشرون للتجمع 
اليمني لإلصالح وقفت الصحوة تس������تطلع آراء نخبة من 
السياس������يني والقيادات احلزبية واألكادميية في اإلصالح 

واللقاء املشترك مبحافظة حجة وخرجت بهذه احلصيلة:
اإلصالح .. حامل مشروع الوطن:

أمني ع������ام املكت������ب التنفيذي لإلص������الح بحجة محمد 
هطي������ف أكد أن اإلصالح له محطات مش������رقة وكبيرة منذ 
األيام األولى وذلك م������ن خالل اهتماماته الكبيرة من أجل 
الوطن ف������ي اجلوانب السياس������ية واالقتصادي������ة بل وفي 
كافة األصعدة، منوهًا إلى أن اإلصالح واجه االس������تبداد 
والتوريث والتمس������ك بهام������ش الدميقراطية طوال العقدين 

املاضيني.
مضيف������ًا "عارض اإلصالح بعد الوحدة بكل ش������جاعة 
وحنك������ة وتق������دم برؤية إلص������الح املرحل������ة االنتقالية رغم 
اإلقص������اء والتهميش الذي تعرض ل������ه حينها، إلى جانب 
مش������اركته في حكوم������ة 49م بكل نزاهة واقت������دار وتنازل 
عن حقه بعد الوح������دة من املركز الثاني إلى املركز الثالث 
لشريكه االشتراكي رغم أحقيته باملركز الثاني وما ذلك إال 
جتسيدًا للشراكة الوطنية احلقيقية التي يتمثلها اإلصالح 

سلوكًا عمليًا.
وأوض������ح هطيف إل������ى أن اإلص������الح واج������ه اإلقصاء 
والتهمي������ش طوال الفت������رات املاضية ومن������ذ 79م إلى عام 
1102م بصبر وحكمة، كما أنه حافظ على الوحدة الوطنية 

وأمن الوطن واستقراره طوال مراحله التاريخية املاضية.
وأفاد إلى أن اإلصالح قاد مس������يرة الثورة الش������بابية 
مع أحزاب اللقاء املش������ترك وكان رائد النضال الس������لمي 
في اليمن، كما أنه جنب البالد ويالت الصراعات العنيفة 

والدموية.

ونوه إلى أن اإلصالح انحاز لكافة قضايا اليمن الكبرى 
وف������ي كل احملط������ات التاريخي������ة وقبل بالقلي������ل رغم حجمه 
الكبير، وعمل مبصداقية ف������ي تنفيذ بنود املبادرة اخلليجية 
ول������م يتآمر على بنودها أو يلتف عليه������ا إطالقًا، منوهًا إلى 
أن اإلصالح اليوم يش������هد له مبغضيه قبل محبيه في الوفاء 
بتعهدات������ه والتزاماته عند كل أزمة ونحو اليمن اجلديد، وقد 
مش������ى مبصداقية في محاربة األف������كار التطرفية واإلرهابية 
ول������م يجعله عماًل دعائيًا وعمل م������ع كافة القوى اخليرة من 

أجل استقرار الوطن.
وأوضح إلى أن اإلصالح ش������ارك ف������ي حكومة  الوفاق 
بخي������رة ك������وادره الكفؤة مما أع������اد ثقة املانح������ني الدوليني 
وشركاء العمل السياسي لتحقيق التقدم إلى اليمن اجلديد 
والدولة املدنية احلديثة، كما أنه ش������ارك في احلوار الوطني 
الشامل بفاعلية ومصداقية وقبل بتمثيله الرمزي رغم حجمه 

الكبير.
وأضاف اإلصالح منع احلرب األهلية في اليمن ألنه قامة 
وطنية ش������امخة بامتياز وصمام أمان ل������ه من كل املنزلقات 
التي قد تلم به، مضيفًا "اإلصالح حمل مع القوى السياسية 
وأحرار اليمن املش������روع الوطني الذي س������يلجون به جميعًا 

بوابة اليمن اجلديد".
ووصف هطيف اإلصالح بالعمالق الذي يتقدم يوميًا نحو 
خدمة املجتمع بكل جترد واالنطالق به نحو آفاق وأش������واق 
املستقبل وهذا عهد قطعه اإلصالح للثوار والشهداء وأبناء 

اليمن األحرار قاطبة.
كما أش������ار إل������ى أن اإلصالح يعني الش������راكة والتعاون 
والوس������طية واالعتدال والس������لم، وقد قطع عهد الوفاء ألبناء 
اليمن قاطبة بعدم العودة إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وفبراير 
س������واء من أصحاب الفكر الكهنوتي أو الفاس������دين، مشيرًا 
ب������أن الثورات قد تتعثر لكنه������ا ال ميكن أن ترجع للوراء وقد 
جرب اليمنيون احلكم الكهنوتي مئات السنني واالستبدادي 
عشرات السنني ولن يكن واردًا أو مقبواًل من اآلن وصاعدًا 

"قائاًل ملن يحيكون لليمن املؤامرات فاتكم القطار".
اإلصالح حزب الوطن الكبير:

 الدكتور إبراهيم الش������امي -وكيل محافظة حجة ورئيس 
الدائرة السياس������ية لإلصالح باحملافظ������ة- أوضح إلى أن 
اإلصالح يحتفل اليوم بذكرى تأسيس������ه الرابعة والعشرون 
في ظل أوضاع حرجة متر به������ا البالد أظهر اإلصالح من 
خالله������ا بأنه أح������رص على الوطن ومكتس������باته وأنه ينحاز 
دوم������ا إلى جانب الش������عب وحم������ل همومه وآالم������ه وأنه في 
طليعة املدافعني عن املكتسبات الوطنية والدميقراطية وحرية 

التعبير.
وقال الدكتور الش������امي "إن التجم������ع اليمني لإلصالح 
بنهج������ه الس������لمي رغم كل املؤامرات الت������ي تهدف إلى جره 
للصراعات واحل������روب ليؤكد أصالة منهجه وس������مو املبدأ 
والغاية والهدف ونبل الوس������ائل وحكمة القيادة، منوهًا بأن 
اإلصالح أفش������ل كل رهانات املتآمرين  الذين حاولوا جره 
إلى أتون الصراعات املسلحة والفوضى، مؤكدًا بأنه حزب 
سياسي عريق ميدانه السياسة وبناء األوطان عندما ينتهج 

اآلخر الفوضى والعنف ورفع شعارات املوت.
وقال الشامي "إن اإلصالح في ذكراه الرابعة والعشرين 
يزداد تألقًا وس������موًا ونباًل في املقصد والغاية والهدف ذلك 
منهجه الذي استقى منه سلوكيات انتهجها أعضائه ونهلوا 
م������ن معينها الصافي" وأضاف "اإلص������الح اليوم في طليعة 
األحزاب السياس������ية الوطنية لتحقي������ق االصطفاف الوطني 

للدفاع عن الوطن ومكتسباته".
وطالب الش������امي جميع القيادات والكوادر إلى ترس������يخ 
جتربة اللقاء املشترك لتحقيق أهداف الوطن السياسية وفي 
مقدمته������ا احلفاظ على وحدته ونظامه اجلمهوري وغير ذلك 

من املكتسبات الوطنية.
ويوصي الش������امي باعتم������اد خطاب سياس������ي جامع مع 
ش������ركاء العمل السياس������ي من أجل البناء والتنمية وحتقيق 
اخلير لهذا الوطن أرضًا وإنسانًا، مؤكدًا على أهمية وضرورة 
االصطفاف مع القيادة السياسية والتالحم مع أبطال القوات 
املس������لحة وكل القوى اخليرة للحفاظ على مكتس������بات الوطن 

ومواجهة التحديات التي تستهدف النيل منه.
وهنأ الش������امي ومبناس������بة تزامن أعياد الوطن سبتمبر 
ال������ذي قضى على النظ������ام األمامي الكهنوت������ي هنأ القيادة 
السياسية ممثلة في املشير عبدربه منصور هادي، كما وجه 
تهنئ������ة إلى كاف������ة أعضاء اإلصالح وك������وادره في كل ربوع 
الوط������ن وقيادات وكوادر اإلصالح ومحبيه آماًل من اجلميع 
املزيد من البذل والعطاء والصبر والتحمل والعمل املتواصل 
بعيدًا عن اليأس واإلحباط إلعالء راية الوطن واحلفاظ على 
مكتس������باته وثوابته لتحقيق اخلير والسالم والنمو والرخاء 
ألبناًءٍ الش������بع اليمني العظيم والتي من أهمها حتقيق رفعة 
الوطن واحلفاظ على مكتسباته وثوابته والدفاع عن احلقوق 

واحلريات.

في ذكرى تأسيس���ه  الرابعة والعش���رين

قيادات سياس����ية:  اإلصالح حزب سياس����ي عري����ق ميدانه السياس����ة وبناء الوطن 
عندم����ا ينته����ج اآلخ����ر الفوض����ى والعن����ف ورف����ع ش����عارات امل����وت
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لعبت المرأة دورًا مهمًا ومازالت تلعبه في هذه اللحظة الحاس��مة من تاريخ اليمن, فالنس��اء يش��اركن بش��كل أو بآخ��ر في مجرى األحداث 
الراهن��ة. كان��ت المرأة ثائرة و قائدة مفكرة و أديبة مربية و فدائية وكانت حاضرة بق��وة في كل تفاصيل ثورة التغيير واليوم  تخرج  لتحمي 

مكتسبات اهداف الثورة ووفاء لشهداها رافضه كل مشاريع التخريب والعنف الذي تقوده مليشيات الحوثي وحلفائهم.
فخروجها بذلك الهدير البش��ري الكبير له دالالت كبيره بأن المرأة اليمنية س��تظل هي الثورة المتقدة  في كل المراحل وستظل على الدوام 
الى جانب اخيها الرجل في الصفوف التقدمية للدفاع عن مصالح الش��عب اليمني في وجهة أطماع قوي التخريب. وستس��عي بقوه الى تحقيق  

أهداف الثورة اليمنية التي ضحى ألجلها كل ابناء اليمن

   ذكرى الواحدي

 رسائل ذات معني
تتحدث رباب الصامت )ناش���طة اعالمية(عن ذلك 
بقولها: املرأة اليمنية بطبيعتها حتب الس���لم وتنبذ 
العنف .. فهي جتد نفس���ها دوما ضحية للصراعات 
واالقتت���ال فق���د ال تش���ارك ف���ي املع���ارك واحل���روب 

املتواصلة.
ولك���ن تضحيته���ا تتمث���ل بفق���دان االب���ن واالب 
واالخ وغيرهم من افراد اس���رتها في تلك الصراعات  
املؤمل���ة .. وجوده���ا  ف���ي الصف���وف االول���ى انطالقا 
من ش���عورها بتلك اخلس���ائر الفادحة التي ستحلق 
بالوط���ن وبكل بيت فيه تعبيرا ع���ن رافضها للعنف 

واالقتتال ومشاريع التخريب  
وع���ن الرس���ائل الت���ي تبعثه���ا امل���رأة اليمنية من 
خ���الل اصطفافه���ا في ميادي���ن التغير تقول: نس���اء 
اليم���ن   يوجه���ن  باصطفافه���ن الوطن���ي رس���ائل 
ي���ا جماع���ة  كفاك���م  فللداخ���ل:  للداخ���ل واخل���ارج، 
التخري���ب والدم���ار س���فك لدم���اء آبنائن���ا وأزواجنا 
وإخوانن���ا وآباءن���ا .. دع���وا الوط���ن يعيش بس���الم 
دعون���ا نتنف���س ه���واء نقيا ميأله الس���لم والس���الم 
والس���كينة واالطمئن���ان . رس���التها للخ���ارج دع���وا 
اليمن وش���انه .. ابعدوا عن���ه صراعاتكم واطماعكم 

.. ارفعوا ايديكم عنه ..  لنعيش بسالم.
س���هام الهيثمي )طالبه شريعة( تقول: باصطفاف  
امل���رأة اليمني���ة  تثب���ت انها ج���زء من ه���ذا املجتمع 
وانه���ا تعمل جنبا ال���ى جنب مع اخيه���ا الرجل في 
احلف���اظ عل���ى وحدة وامن وس���المة اليمن فواجبها 
ال يقل عن واج���ب أخيها الرجل حلماية اجلمهورية 
وارض اليم���ن م���ن تل���ك العصاب���ات اخلارج���ة ع���ن 

القانون.
وم���ن جانبه يق���ول زيد الواف���ي / موظف بوزارة 
التربية: املرأة اليمنية ش���اركت بقوه فاعله في ثورة 
فبراي���ر وكان���ت حق���ا ه���ي نص���ف الث���ورة، وعندما 
ش���عرت ان هن���اك م���ن يه���دد ام���ن واس���تقرار اليمن 
خرجت مرة أخرى لتكون هي السد املنيع ملن تسول 
له نفسه املساس بالوطن أو جره إلى بؤره الصراع 

واالقتتال.
يضيف : وهذا دليل علي وعيها وثقافتها وحسها 
الوطن���ي  ورفضه���ا القاط���ع للرج���وع ال���ى مخلفات 

العصر اإلمامي.
 يشارك خالد اليماني )مواطن(برايه قائال: املرأة 
اليمني���ة هي ش���ريكه حقيقيه لبن���اء الوطن وتنميته 
ل���ذا ال عج���ب ان نراها في الصف���وف  االولى للدفاع 
ع���ن اجلمهوري���ة واحلري���ة فق���د ادهش���ت العالم في 
ث���وره فبراي���ر والي���وم ه���ي من تقل���ب تل���ك املعادلة 

لتكون جانبا اخر من الثورة والوعي  حلمايه اليمن 
ومكتسبات الثورة.

   امل ...   ملستقبل مشرق  
ويعتق���د ع���ادل اجلعوري )مص���ور تلفزي���ون( أن 
خ���روج املرأة اليمنية للميادين ورفضها العنف أمل 
في واقع  مؤلم صنعت منه آمااًل، وانطلقت لصناعة 
مس���تقبل مش���رق لها وألس���رتها ولليمن بكل فئاته، 
بخروجه���ا وتقدمه���ا الصفوف أثبت���ت قدرتها على 
مواجهة التحديات واملش���اركة ف���ي التغيير ميدانيًا 
وفكريًا. املرأة اليمنية أصبحت ناضجة فكرًيا تدرك 
حقيق���ة دوره���ا وتلت���زم بواجباته���ا، وحترص على 
ممارس���ة حقوقها تؤثر في حركة احلياة في وطنها 
تأثي���رًا بالغًا، وتس���هم في تكوي���ن مجتمع حضاري 
ممي���ز ذي قي���م إنس���انية وأخالقي���ة متتل���ك أدوات 

النهوض والتقدم.

أن  سياس���ي  محل���ل   / املنع���ي  عاص���م  يؤك���د   
مش���اركة املرأة في االصطف���اف الوطني يأتي ضمن 
دوره���ا الريادي في صناعة مس���تقبل اليمن اجلديد 
واس���تكماال لتحقيق اهداف ثورة الش���باب السلمية 
التي انطلق���ت في 2011م والتي كان للمرأة اليمنية 
احلض���ور الفاع���ل والناجح وقدمت الش���هيدات في 

سبيل اجناحها .
 ويشير إلى أن  تفاعل املرأة اليمنية في فعاليات 
االصطف���اف الوطن���ي ال���ذي دع���ت ل���ه كل املكون���ات 
السياس���ية ه���ي رس���الة واضح���ة ترس���مها امل���رأة 
اليمني���ة في لوحة حضارية توك���د للعالم انحيازها 
الكام���ل ال���ى خي���ارات الش���عب اليمن���ي املعبرة عن 
رفض اعمال العنف وشعارات التهديد التي تطلقها 
جماعات العنف املس���لحة التي تس���عى الى زعزعت 
االمن واالستقرار وتعمل على تقويض سلطة الدولة  
م���ن خالل الع���زف على اوج���اع املواطن واس���تغالل 

معيشته.
 وي���رى املنيعي أن إدراك  امل���رأة اليمنية ووعيها  
باملخطط���ات التأم���ري  الت���ي حت���اك له���ذا الش���عب 
ستس���هم بش���كل كبي���ر في جتنب���ه اخلط���ر، ويقول: 
مش���اركة امل���رأة ف���ي فعالي���ات االصطف���اف الوطني 
بجان���ب اخيه���ا الرج���ل تعط���ي دفع���ة قوي���ة لنجاح 
االصطف���اف كونها اهم مكون في املجتمع فال بد من 
تعزيز هذه الش���راكة وتشجيعها. وهي بذلك تعكس 
الصورة احلقيقة ملطالب الش���عبي اليمني وتس���عى 
ال���ى رس���م مس���تقبله بعي���دا ع���ن ش���عارات العن���ف 
واملذهبية   والتضليل فهي اكبر من   أن تتأثر بتلك 

الدعوات الزائفة.
ويس���تطرد بقوله : رغم حتملها املشقات واالعباء 
فاألم���ن واألمان اه���م ما يرجوه كل مواط���ن ذكرا او 
انث���ي  ف���ال ميك���ن ال اح���د ان يزاي���د عليه ش���عارات  

هزيلة باطنها الرحمة وظاهرها العذاب.
 وتؤك���د زه���ور الس���عدي )صحفي���ة( أن خ���روج 
الوطن���ي  لالصطف���اف  دعم���ا  اليمني���ات  النس���اء 
مبختل���ف انتمائهن وتوجهاته���ن مؤمنات بتعاضد 
كل اجلهود لتعزيز االمن واالس���تقرار واحلفاظ على 
اليمن وعلى س���كينته العامة وعدم السماح ألي كان 
بزعزع���ة الس���لم الع���ام واث���ارة الفوض���ى مجمعات 
على ان ترس���يخ االم���ن واالس���تقرار وتعزيز اجواء 
الس���كينة العامة ومواجهة املس���اعي الرامية لعرقلة 
املس���يرة وارباك العملية السياس���ية بكل قوة وحزم 
والتوح���د والتعاض���د الوطني الكامل ف���ي مواجهة 
الصعوبات،  وتش���ير الس���عدي أن التحديات املاثلة 
ام���ام هذه املرحلة وه���ي حتديات ومصاعب طبيعية 
ومتوقع���ة بالنظر الى املخاض الذي يعيش���ه الوطن 
بع���د مراحل من االخطاء واملمارس���ات غير الس���وية 
وبالنظ���ر كذل���ك ال���ى التراكم���ات الطويل���ة مل���ا ف���ي 
الصراعات واالنقس���امات التي شهدتها اليمن خالل 
الفت���رة املاضية و تعريض الب���الد من جديد ملخاطر 
احل���رب والدم���ار واملتاه���ات التي ال حتم���د عقباها 
والتي قد تكون اثارها وتداعياتها اشد فتكا وخطرا 
من كل الويالت واملآسي التي عاشها الوطن اليمني 

.

الضحك على العقول
وم���ن مدين���ه تع���ز األبية  تقدم���ت امل���رأة التعزية 
صف���وف االصطفاف الوطني  كما تقدمتها في ثوره 
فبراي���ر  ولتك���ون املرأة ف���ي عم���وم اجلمهورية هي 

ذاتها نكهه الثورة التي ال تتبدل.
تقول رهف سعيد )ناشطة(:

جماعة احلوثي تس���وق للعبودي���ة علنًا في أقوى 
ص���وره،  وه���ي عب���اره عن عصاب���ات قتل���ت الناس 
وس���لبت االمالك وكانت اكثر ضحاياها من النس���اء 
الالئ���ي ذق���ن الوي���ل على ايديه���م  ل���ذا خروجنا هو 
رفض مشروع االذالل والعبودية، وتعتبر سعيد هذا 
األمر ضحكا على العقول واستهانة بالتفكير والذي 
يفوق في استغباء للناس  ان تخرج العصابة ألجل 
اجلرعة وهي جترع الناس ويالت احلرب: وتتس���أل 
س���عيد :مل���اذا ال تعبر ه���ذه احلركة عن نفس���ها دون 
س���الح؟!. وفك حص���ار صنعاء وتخرج م���ن املناطق 
التي تستعبدها لتكون مطالبها حقيقية ومشروعة.

وتتاب���ع بقولها: وجود املرأة اليمنية في امليادين  
ل���ه دالل���ه واضحه وه���ي ان كل ام���راه مينيه ترفض 
العن���ف واالقتت���ال وكل جماع���ه  حتم���ل مش���روعا 
تخريب���ا يدمر لليمن، ورس���الة للحوثي وللمخربني: 
س���تقف املرأة بوجهك وضد كل مرهقاتك الصبيانية 

كما وقفت منذ القدم حتمي ارضها وإنسانيتها.
تق���ول حن���ان عبده) مدرب���ة(: مش���كلتنا احلقيقية 
م���ع احلوثي ليس املذهب وال الفكر طاملا وهو يروج 
لنفس���ه س���لميًا ويعبر عن نفس���ه بعيدًا عن العنف، 
فعندم���ا قام���ت الثورة فت���ح الثوار قلوبه���م لرفاقهم 
احلوثي���ني قب���ل ان يوس���عوا له���م ف���ي الس���احات 
وامليادين .ولكنه اس���تغل ذلك للتوسع ونشر احلرب 

في كل ارجاء البالد.

وتعتقد  بأن مليشيات  احلوثي الن تلتزم مصاحلة 
أو اتفاقية أو مس���ودة حوار ألنه باختصار يريد كل 
ش���يء؛ يري���د إقام���ة دولت���ه - دولة الس���يد والعبد - 
يريد عودتنا ملا حتت الصفر، خللف التاريخ، لعصر 
العبي���د، ولذا خرجن���ا نقول له :نرفض مش���روعاتك 

األمامي وسنحمي اليمن  واجلمهورية بدمائنا.

 اصطفاف إب اخلضراء
شفيقة علي )معلمة( تقول: احلضور الكبير للمرأة  
اليمني���ة عام���ه واألبي���ة  خاص���ه رفض���ا   للفوضي، 
الثواب���ت  وحماي���ة  الوطن���ي  االصطف���اف  وتأيي���د 
الوطني���ة ودع���وه لإلس���راع ف���ي  تنفي���ذ مخرج���ات 
احلوار الوطني  ورفض للعنف واالحتراب  ودعوات 

الطائفية واملذهبية.
وتؤك���د ش���فيقة :ان وح���دة الص���ف واالصطفاف 
الوطني والش���عبي تفوت على اصح���اب  األجندات 
اخلارجي���ة كجماعه احلوث���ي ادخال اليمن في حرب 

أهليه.
 وتش���ير هدي اخلياط )موظفه عالقات( أن دالالت 
خ���روج امل���رآه للميادين هو استش���عارها للمنعطف 
اخلطير الذي متر به اليمن،  و دعم تنفيذ مخرجات 
احلوار الوطني، باعتباره سبيل اخلروج باليمن من 
واق���ع العواصف واألزمات إلى رحاب الدولة املدنية 
احلديثة والعدالة واملس���اواة  فمسيرات االصطفاف 
الوطني  هي رس���ائل مس���اندة قوية للرئيس ويجب 
واجلماع���ات  االره���اب  اس���تغاللها حملارب���ه  علي���ه 

املسلحة وحمايه اليمن واليمنيني.
وتأم���ل اخلي���اط ان يك���ون عبدرب���ه في مس���توى 
املس���ؤولية ليضرب على   املخربني ويس���تكمل بناء 

مين احلرية واجلمهورية.

ال للعنف والطائفية ... ومشاريع التخريب احلوثية
اليمنيات:
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     ورغ���م حم���ات التش���ويه الت���ي تع���رض له���ا اإلص���اح 
ويتعرض لها كحزب بش���كل عام وكرموز له وقيادات أو مواقف 
معين���ة إال أّن نق���اء مل���ف اإلص���اح النظ���ري على صعي���د الفكر 
واملمارس���ة عصي���ان عل���ى التش���ويه، قد ُيص���ّدق البعض بعض 
ما يقال عن اإلصاح بس���بب اطاعهم احملدود وأحيانًا املفقود 
أص���ًا، أو جهلهم بحقيقة األم���ور، واملعرفة اجلزئية املبتورة ال 
حت���ول دون وقوع صاحبها في مصيدة التش���كيك في مصداقية 
اآلخرين ومبدئيتهم ونقاء س���لوكهم، والشجرة املثمرة يرشقها 

الناس باحلجارة.
ولألس���ف ف���إن مح���اوالت التش���ويه تل���ك ل���م تقتص���ر عل���ى 
اخلصوم السياس���يني بل تعدتهم لتش���مل العدي���د من العاملني 
في حقل الدعوة اإلس���امية، وكان لسان حال اإلصاح وقياداته 
ورموزه وهي تسمع  حملاوالت التشويه تلك: »إذا لم يتقوا الله 

فينا فلنتقي الله نحن فيهم«.
> اإلصاح و)اإلرهاب(:

ح���اول بع���ض املتنفذين  إلص���اق تهمة )اإلره���اب( بالتجمع 
اليمني لإلصاح وبعض رموزه، وذلك من أجل تش���ويه س���معة 
اإلص���اح ل���دى الداخ���ل ول���دى الغربي���ني الذي���ن انفت���ح عليهم 
اإلص���اح في عاقات���ه العام���ة لتأثيرهم على الق���رار وصانعيه 
داخ���ل اليم���ن، وهدف���ت تل���ك احمل���اوالت حتري���ض الغربي���ني، 
وبال���ذات الوالي���ات املتحدة ضد اإلصاح ورم���وزه، ولكن باءت 
كل تل���ك احملاوالت بالفش���ل الذريع الفتقاره���ا إلى احلجج التي 
تس���ندها. فاإلص���اح ف���ي كل ممارس���اته ومواقف���ه ينطل���ق م���ن 
الوس���طية اإلس���امية الت���ي ترفض لغة العنف م���ع املخالف في 
الفك���ر والتوج���ه إمنا هو س���اح اإلقن���اع واالقتن���اع واحملاورة 

واملجادلة بالتي هي أحسن.
وق���د أثبت���ت األي���ام أّن لغ���ة اإلرهاب غي���ر املب���رر والتعرض 
األذى  س���وى  واملس���لمني  اإلس���ام  عل���ى  جت���ر  ل���م  لألبري���اء 
واالس���تعداء والتش���ويه ل���وال رج���ال ُيعل���ون اإلس���ام كدع���وة 
للتس���امح وللوس���طية وللتعايش بني الش���عوب واألمم وتبادل 
املصالح املش���تركة وعدم االعتداء وإزالة الضرر مبا ال يضاعفه 
وال يفاقم���ه، رج���ال ُيحكمون الش���ريعة ال األه���واء واألمزجة في 

األشخاص واملواقف والهيئات .
> قوة اإلصاح الداخلية 

   م���ن مكام���ن الق���وة و مواط���ن التمّي���ز في التجم���ع اليمني 
لإلص���اح كتنظيم هو تلك الثقة الراس���خة املتبادلة بني قيادات 
اإلص���اح وقواع���ده، وه���ي مص���در أساس���ي للحض���ور الدائ���م 
وللفاعلي���ة واحليوية املس���تمرة التي يحظ���ى بها اإلصاح على 
الس���احة احلزبية في بادنا، وملا كان كل ذي نعمة محس���ود فقد 
حاولت العديد من القوى السياسية والتيارات اإلسامية النيل 
م���ن تل���ك الثقة وهز ثق���ة األعضاء في القيادة  وه���ز ثقة قيادات 

اإلصاح في بعضها البعض ومبختلف الوسائل واألساليب 
> اإلصاح ومدرسة اإلخوان املسلمني:

التجم���ع اليمن���ي لإلصاح حرك���ة إصاحية ميني���ة  تتفاعل 
م���ع جمي���ع م���دراس اإلص���اح ف���ي العال���م وم���ن أب���رز املدارس 
الفكري���ة الدعوي���ة احلديثة مدرس���ة اإلخوان املس���لمني العاملية 
الت���ي انطلق���ت م���ن مصر عل���ى يد اإلمام الش���هيد حس���ن البنا، 
وم���ن الطبيع���ي أن يتأثر اإلص���اح بتراث هذه املدرس���ة ويحب 
أعداء اإلصاح أن يس���موا اإلصاح بغير اس���مه فيطلقون عليه 
)اإلخوان املس���لمني( وكأن هذه التس���مية البديلة سّبة ومنقصة 
لإلص���اح!! م���ع أّن منهج اإلخوان املس���لمني ف���ي الفكر والعمل 
اتس���م بنظرت���ه الش���مولية لإلس���ام واألخ���ذ ب���ه بش���موله، كما 
اتص���ف اإلخ���وان املس���لمني بالتنظي���م الدقيق واألخ���ذ بناصية 
املؤسساتية والتراتبية التنظيمية احملكمة التي هي من أسباب 
النجاح والتوفيق في سائر األعمال والوظائف اجلماعية، ومما 
اس���تفاده اإلصاح من مدرسة اإلخوان: األخذ باإلسام بشموله 
فكرًا وممارس���ة والتنظيم والتكوي���ن الدقيق، ولذا جند حضور 
اإلص���اح القوي والفاعل على الس���احات الدعوي���ة والتعليمية 

والسياسية واخليرية، وهذا فضل من الله وتوفيقه.  
> اإلصاح ومنهجية التغيير:

مما اقتبس���ه اإلصاح من مدرس���ة اإلخوان املس���لمني أخذها 
مبب���دأ التدرج في اخلطوات س���يرًا نحو حتقي���ق التغيير الذي 
يرضاه الله ويطمح إليه الش���عب صاحب املصلحة في الس���لطة 

والثروة.
      إّن اإلص���اح ال يؤم���ن بالفورات العاطفية وال يس���تجيب 
للتطلعات اإلس���تعجالية، وق���د أثبتت التجارب أّن االس���تعجال 
من ش���أنه الندامة وتفويت إمكانيات حتقيق األهداف والغايات 
وإضاعة وس���ائلها  وفرصها وق���د قال املعصوم صلى الله عليه 
وس���لم: )إّن املنب���ت ال أرض قط���ع وال ظه���ر أبق���ى( واملنب���ت هو 
املس���تعجل، وسياسة حرق املراحل لم ُتثبت األيام والسنون إال 
فشلها؛ ولنا في جتربة جبهة اإلنقاذ اجلزائرية خير مثال، فرغم 
فوزه���م باألغلبية في االنتخاب���ات النيابية إال أّن الفترة الزمنية 
التي خاضت جبهة اإلنقاذ فيها جتربتها في العمل اإلسامي لم 

تك���ن كافية إلنضاج الظروف الازم���ة لنجاح جتربة خوض تلك 
االنتخابات بتلك الكثافة في ظل تلك الشعبية التي كانت تتمتع 
به���ا، ول���م تكن قيادة اجلبه���ة حتى بالنضج السياس���ي املكافئ 
للش���عبية الكبي���رة للجبهة. كما أّن من ش���أن التأني دائمًا بلوغ 
األه���داف والغاي���ات، فهذا النب���ي صلى الله عليه وس���لم يصبر 
ويصب���ر أصحاب���ه مع���ه عل���ى أذى قري���ش وصلفه���ا وغروره���ا 
ط���وال الفت���رة املكي���ة )13 عامًا( حت���ى أذن الله له باالنس���حاب 
م���ن مكة ولي���س مجابهة قريش، ومل���ا نضجت القاع���دة املؤمنة 
بفعل سنوات الصبر واملصابرة والتربية كان للمسلمني بزعامة 
الرس���ول صلى الله عليه وس���لم مع املش���ركني املستكبرين شأن 
آخر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في التجربة التركية 
خير درس ومثال معاصر فهناك مت مرارًا حل احلزب اإلس���امي 
متامًا ومصادرة ممتلكاته في بعض األحيان، ولكن هذا لم يدفع 
باإلس���اميني إل���ى الش���ارع التركي وإمنا إلى ضب���ط  األعصاب 
والتحل���ي برباط���ة اجلأش وتأس���يس حزب بدي���ل. وهكذا حتى 
نضج���ت الثم���رة لقد أق���ر نظ���ام التعددية احلزبية ع���ام 1938م 
وتأخر تأسيس أول حزب إسامي تركي إلى عام 1970م ليصل 
إلى املش���اركة في احلكم أوقات غير طويلة بدءًا من عام 1974م 
حتى وصلها منفردًا 2002م وحافظ على هذا النجاح حتى اآلن 
بل وبصورة يحقق فيها اإلساميون جناحات متتالية على كافة 

األصعدة الدستورية والسياسية واالقتصادية وغيرها.
>اإلصاح و املتخلفون عن املسير:

خال الس���نوات العش���رين م���ن عمره ح���رص اإلصاح على 
التوس���ع الكم���ي والنوعي في صفوفه. وح���رص اإلصاح، وهو 
حريص، على أن ال يفقد أحد ممن ينتس���ب إليه ومع هذا تخلف 
ع���ن ركب مس���يرة اإلصاح البعض وهم قليل ومن بني أس���باب 
ذل���ك النفس اإلس���تعجالية الت���ي تعتقد ببطء مس���يرة اإلصاح 
وكأن اإلص���اح ق���د آن  له قط���اف ثمرة حان قطافه���ا ولم يفعل، 
وم���ن أس���باب ذل���ك التخلف احلزازات الش���خصية وه���ي واردة 
باس���تمرار وأن يس���تعصم العض���و مب���ا قاله أح���د املربني )كدر 
اجلماع���ة خي���ر من صفو الفرد(، خير ل���ه في عاجل أمره وآجله، 
إّن الصب���ر عل���ى ذلك الكدر خير له من االنس���ياق خلف العاطفة 
التي حترمه الكثير من األجور من الله تعالى، خاصة أن العمل 
املتع���دي أكث���ر أج���رًا م���ن العم���ل غي���ر املتع���دي ما كان���ت النية 

الصاحلة وافرة في احلالتني.
والعم���ل ف���ي صف���وف اإلص���اح هو عم���ل تعب���دي ُيرجى به 
مرض���اة الله والفوز مبوعوده لعباده الصاحلني، وذلك ما كانت 
الني���ة س���ابقة لذلك العمل التعبدي ومواكب���ة والحقة، وقليل من 
املتخلفني تخلفوا ألس���باب مادية دنيوية أو فكرية، وفي الوقت 
الذي يغادر القليل اإلصاح فإن املئات يلتحقون بركب اإلصاح 
كل عام وتتواصل مس���يرة التوس���ع الكم���ي والنوعي، ومع ذلك 
ف���إن اإلص���اح يرحب مبن يود الع���ودة واللح���اق بالقافلة ممن 

تخلف عنها.
> اإلصاح ومصداقيته:

منذ أن تأسس اإلصاح وهو ثابت على مصداقيته ومبدئيته 
م���ع بن���ي وطن���ه  جميع���ًا،  وس���واء كان���وا ف���ي الس���لطة أو في 
املعارض���ة، إّن اإلص���اح يؤمن أّن العمل السياس���ي يس���بقه في 
األولوي���ة اخلل���ق النبيل والكرمي، إّن اإلص���اح يؤمن بأّن العمل 
السياس���ي اإلس���امي اليجوز ل���ه البتة التخلي ع���ن الصدق في 
التعام���ل ف���ا غ���در وال تآمر وال دس���ائس وس���واء كان ذلك على 
املس���توى الداخل���ي للتنظي���م أو عل���ى مس���توى التعام���ل م���ع 
اآلخرين مادمنا في س���احات العمل السلمي فالصدق يهدي إلى 
الب���ر والكذب يهدي إلى الفجور، كما ورد في احلديث، والصدق 
هن���ا ص���دق القول، وص���دق اإلرادة. والكذب ك���ذب القول، وكذب 
اإلرادة. قط لم ُيظهر اإلصاح ش���يء وأبطن ش���يئًا آخر مخالف 
ل���ه ومناق���ض، وهو عند وع���وده وعهوده واتفاقات���ه وقد منحه 
هذا ثقة القوى السياس���ية التي تعامل معها س���واء في السلطة 

أو في املعارضة.
واإلص���اح ح���زب منذ التأس���يس ميضي ثابتًا عل���ى مبادئه 
وقيمه ال يتنازل عنها وال يأكل بها، جاهدًا لتحقيق األهداف التي 
تأسس ألجلها، متوكًا على الله، مستمدًا منه العون والتوفيق، 
وكان نصي���ب اإلص���اح م���ن التوفي���ق كبي���رًا عل���ى األصع���دة 

السياسية والدعوية واخليرية والتنظيمية والتعليمية.
>  اإلصاح والنضال السلمي واملشاركة االنتخابية:

آم���ن اإلصاح بالتغيير الس���لمي والنضال الس���لمي منذ أن 
تأسس، وفي مقدمة أشكال ذلك النضال املشاركة في االنتخابات 
بأنواعها والعمل من أجل تثبيت اخليار الدميقراطي وتطويره، 
وقد خاض اإلصاح كل املواس���م االنتخابية رغم ما اكتنفها من 
تزوير وتسخير الشقائق اخلمس ]املال العام، اإلعام الرسمي، 
اللجن���ة العليا لانتخاب���ات، الوظيفة العام���ة، اجليش واألمن[ 
لصال���ح املؤمتر الش���عبي العام باس���تثناء االنتخابات النيابية 
األول���ى الت���ي كان���ت عل���ى ق���در م���ن النزاهة وف���ي كل املواس���م 
االنتخابي���ة كان م���ا يحصل عليه اإلصاح من مقاعد في مجلس 

النواب أو املجالس احمللية ال ُيعبر حقيقة عن ش���عبية اإلصاح 
وحضوره امليداني الواسع.

> اإلصاح والوحدة:
الوحدة مبدأ إس���امي أصيل يقره ويس���عى إليه صاحب كل 
عقل سليم ورؤية ناضجة، فتلك أملانيا استعادت وحدتها، وهذه 
أوروبا تبني احتادًا أوربيًا متينًا، واإلصاح كان واحد من أبرز 
نتاج���ات الوح���دة املباركة فلوال الوحدة ملا تأس���س اإلصاح أو 
لتأخ���ر تأسيس���ه أعوام غي���ر قليلة، وكان التي���ار العريض الذي 
أسس اإلصاح يسعى ألن يتوحد اليمن ويتمنى ذلك ولكن دون 
ان يعني ذلك متدد س���رطان الفكر االش���تراكي العلمي إلى باقي 

اجلسد اليمني.
فاحلف���اظ على الهوية اإلس���امية س���ابق لغيره م���ن الغايات 
واأله���داف واألمني���ات، ولذا اتس���م موقف التي���ار الذي متخض 
عن���ه اإلص���اح بش���يء م���ن الت���ردد قبيل إع���ان الوح���دة وكان 

لإلصاح دور كبير جدًا وفاعل في احلفاظ على الوحدة.
> اإلصاح والعاقة مع اآلخر:

إّن اإلصاح يؤمن باملصالح املش���تركة والقواس���م املش���تركة  
والتحالف على أساس���ها مالم يكن على حس���اب مبدأ من مبادئ 
اإلص���اح ومصلح���ة مؤكدة م���ن مصال���ح الوط���ن، إّن اإلصاح 
يرح���ب ب���كل طرف ف���ي الداخل واخلارج يش���ترك م���ع اإلصاح 
ف���ي مس���عاه لتحقيق مصلح���ة أو مصالح من مصالح الش���عب 
اليمن���ي، وم���ن ه���ذا املنطلق ج���اء إس���هام اإلص���اح الفاعل في 
تأسيس اللقاء املشترك � القوة السياسية التي تعبر عن الوحدة 
الوطنية وتشكل الوريث األمني حلركة التحرر والتطور الوطني 
اليمني���ة، وم���ن هذا املنطلق كذلك فإّن اإلص���اح يرحب بالعاقة 
مع الدول األجنبية واملؤسسات واملنظمات الدولية على أساس 
تبادل املصالح االقتصادية والتنموية على الصعيد السياس���ي 
والبن���اء الدميقراط���ي الناضج والس���ليم ال���ذي يضمن  حتقيق 

اإلرادة الشعبية احلرة.
> اإلصاح وإدارة اخلاف الداخلي

التجم���ع اليمن���ي لإلصاح تي���ار واحد وموح���د وهو عصي 
بفض���ل الل���ه عل���ى التم���زق و التش���ظي مهما أرج���ف املرجفون 
وح���اول املتنفذون ، ق���د يختلف رجال اإلص���اح ولكنه اخلاف 
احملتكم إلى الش���ريعة الغراء والعقل الراجح واحلكمة اليمانية 
والُرشد البالغ، قد يختلف رجال اإلصاح على الوسائل ولكنهم 
ق���ط لم يختلف���وا على الغايات، وكان اختاف رجال اإلصاح إن 
حص���ل هو من باب احلرص على التم���ام وبلوغ أكبر قدر ممكن 
من الكمال، أنه اخلاف الذي يبني وال يهدم، ُيجّمع وال ُيش���تت 
وال يك���ّون اجلي���وب التنظيمية، اختاف يس���فر ف���ي األخير عن 
نهوض جديد بالتنظيم ليبلغ به آفاق جديدة على صعيد العمل 
والدع���وة، وأم���ر االختاف أمر طبيعي قد يحدث على مس���توى 
األس���رة الواح���دة املتحاب���ة املت���وادة، وهذه هي أس���رة التجمع 

اليمني لإلصاح: محبة ومودة.
 إّن من أسباب التصارع والتناحر وتكوين التيارات املتجابهة 
داخل األحزاب والتنظيمات السياس���ية والفكرية على املستوى 
احملل���ي واخلارج���ي هو اخلاف حول الزعامة والرياس���ة داخل 
احل���زب أو التنظيم، ومن مزايا احلركات اإلس���امية  الراش���دة 
واإلص���اح قب���س من أقباس���ها � هو االنعدام الت���ام ألي نوع من 
أن���واع هذا الص���راع، بل أنهم يعتق���دون الرياس���ة تكليف ثقيل 
وحمل ش���اق ُيس���ر احدهم أن يكون متخففًا م���ن أعبائه وأثقاله 
وتبعات���ه اجلس���ام، ولكن ح���ني يختاره إخوان���ه وأحبابه حلمل 
ه���ذا الع���بء فإنه ال يتردد متوكًا على الله مس���تمدًا منه العون 
والتوفي���ق س���ائًا أحباب���ه وإخوانه الدعاء واملعون���ة واملؤازرة 
واملناصح���ة، وه���ذا املرش���د العام الس���ابق لإلخوان املس���لمني 
محم���د مهدي عاكف يقرر ترك الرياس���ة بعد إمتام فترته األولى 
في منصب اإلرشاد العام بالرغم من انه يجوز له الترشح لفترة 

ثانية ضاربًا مثًا كبيرًا على الزهد في الرياسة.

> وختام������ًا ...
مع مسيرة حافلة باخليرات يحفها التوفيق، محروسة بعني 
الل���ه الت���ي ال تن���ام، ال يس���ع كل إصاح���ي وكل إصاحي���ة وكل 
حريص على مصلحة اليمن إال أن يقول: احلمد لله، وأن يس���أل 
الل���ه املزيد م���ن التوفيق لهذه املس���يرة الرباني���ة الوطنية التي 
يصب كل خيرها وكل نتاجها احلسن لصالح هذا الوطن وبنيه 
الذي���ن يس���تحقون أوضاعًا أفضل وأحوااًل أهن���أ وعيش أصفأ، 

معه يكون اليمن حقًا سعيدًا.

التربوية

تعرض اإلصالح والزال يتعرض حملاوالت تش���ويه س���معته احلسنة وسجله النظيف فكرًا وممارسة ممن 
يعتق���دون أّن بق���اء صفحة اإلصالح بيضاء ناصعة نقي���ة يهدد وجودهم في مراكزه���م وأبراجهم العاجية 
كونه���م ل���م يت���رددوا حلظة ف���ي أن يقترف���وا اخلطايا والسياس���ات واملمارس���ات العقيمة م���ن مواقعهم جتاه 

الشعب الذي يخشون سطوته زمن املواسم االنتخابية بشكل خاص.
وم���ا يتع���رض له اإلص���الح من محاوالت تش���ويه هو ثم���ن ملبدئيته واختي���اره الفكري ورفع���ه للمصلحة 
العليا للوطن فوق كل االعتبارات الشخصية واحلزبية، اإلصالح ينظر إلى نفسه كجزء ال يتجزأ من هذا 
الوط���ن ولي���س فوقه بل إنه خادمًا للوطن، ويؤم���ن اإلصالح  بأّن مصلحة الوطن هي مصلحة اإلصالح، كان 
بإمكان اإلصالح أن يتجنب حمالت التشويه لو داهن وجامل وصمت على حساب مصلحة الشعب والوطن 

ولكن اإلصالح لم يفعل ذلك.

<  مرعي حميد

املعالم الدعوية واحلضارية
ملسار جتمع اإلصالح بني يدي ذكرى التأسيس

محمد الخميسي

 خاطرة

االرتقاء
نح������ن بحاجة إلى االرتقاء بأنفس������نا 
الصحي������ح  فالعل������م  وثقافي������ًا،  علمي������ًا 
واملعارف احلقة غ������ذاء أرواحنا وعقولنا 
وقلوبنا، وحاجتنا إليهما أشد من حاجة 

أجسادنا إلى الطعام والشراب.
وجناحن������ا حقًا ف������ي حياتن������ا الدنيا 
واآلخرة مش������روط بقيامنا على أنفسنا 
بالتزكية حي������ث قال س������بحانه وتعالى: 
»ونفس وما س������واها، فألهمها فجورها 
وتقواه������ا، قد أفلح من زكاها، وقد خاب 

من دساها«.
وتزكيتنا ألنفس������نا إمنا يكون بالعلم 
الناف������ع والعم������ل الصال������ح وله������ذا قال 
س������بحانه: »والعصر إن اإلنس������ان لفي 
خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

وتواصوا باحلق وتواصوا بالصبر«.
فأه������ل الف������اح والنجاح ه������م الذين 
اس������تثناهم احلق سبحانه من اخلسران 
في ه������ذه الس������ورة وهم أه������ل اإلميان 
والعم������ل الصال������ح والتواص������ي باحلق 

والصبر.
وأساس اإلميان علم صحيح ومعرفة 
حقه، وصاح العمل إمن������ا يكون بهما، 

وال إميان وال عمل صالح بدونهما.
وله������ذا يقرر اإلمام اب������ن القيم رحمه 
الله بقول������ه: »إن النجاح والصاح إمنا 
يكون ملن قام على نفس������ه يكملها بالعلم 
النافع والعمل الصالح، وقام على غيره 

يكمله بالعلم النافع والعمل الصالح«.
فالعل������م الصحيح واملعرفة احلقة زاد 
املؤم������ن الذي ال غنى له عنه في س������يره 
إل������ى الله والدار اآلخرة وارتقائه بها في 
مراتب القرب من الله وفي درجات اجلنة 
التي أعدها الله لعباده املتقني، وال غنى 
ل������ه عنه في قيامه بأم������ر الدعوة إلى الله 
وإلى اخلير الذي أرس������ل الله به رسوله 
صلى الله عليه وآله وس������لم وسيره إلى 

الله والدار اآلخرة.
وال غن������ى ل������ه عنه في قيام������ه بواجبه 
في البن������اء واإلصاح، فبناء اإلنس������ان 
الصالح أم������ر يتطلب الكثي������ر من العلم 
واملعرف������ة، وبن������اء املجتم������ع وإصاحه 
حتى يستقيم على صراط الله املستقيم 
ومنهاجه األقوم أم������ر يتطلب الكثير من 
العل������م واملعرف������ة، وال يزال ف������ي حاجة 
إلى املزيد منه������ا كلما تقدم خطوات في 
البن������اء واإلصاح، ومال������م يطلب املزيد 
تعثرت خطاه، وعجز عن حل املشكات، 

ومواجهتها ومعاجلة التحديات.
فمفت������اح حلول املش������كات مزيد من 
العل������م واملعرف������ة واملواجه������ة املناس������بة 
للتحدي������ات إمنا يك������ون باملزيد من العلم 

واملعرفة.
إن لوجودن������ا في هذه احلي������اة غاية 
يجب أن نعيش������ها لتحقيقه������ا، وحلياتنا 
ف������ي الدنيا رس������الة يج������ب أن نؤديها، 
والعلم الصحيح واملعرفة احلقة أساس 
حتقيقن������ا لغاي������ة وجودنا وأداء رس������الة 
حياتن������ا، فبهم������ا نعرف ما ه������ي غايتنا 
وندرك أبعادها ونع������رف كيف حتقيقها 
وبهم������ا نعرف رس������الة حياتن������ا وندرك 
أبعادها ومج������االت أدائها وكيف نؤديها 
وباملزيد منهما تس������تقيم خطانا ويستمر 
سيرنا في حتقيق الغاية وأداء الرسالة.

ولهذا كان دعاء املؤمن وشعاره الذي 
يعمل لتحقيقه قوله احلق سبحانه: »وقل 
رب زدني علم������ًا« وكان العلم الصحيح 
واملعرفة احلقة هو اخلير الذي ال تشبع 

منه نفس املؤمن.



  عبدالغني المقرمي
ُينظ���ر دائما إل���ى املثقف على أنه رجل موقف، قادر على 
التأثي���ر املناس���ب في الوق���ت واملكان املناس���بني، وعلى 
م���دى تاري���خ الثقاف���ة العربي���ة واإلس���امية احتفظ���ت 
الذاك���رة الثقافي���ة بأس���ماء عدي���دة ملثقف���ني ج���اءوا من 
مربعات مختلف: علماء، وش���عراء، وكتاب، وصحفيني، 
ف���كان لهم أث���ر محمود ف���ي مجتمعاتهم، ومثل���وا حداة 
جناة في أوقات عصيبة، كانت مآالتها –لوالهم- س���يئة 

مقيتة.
وف���ي راه���ن اليمن تطل الكثير من الفنت برأس���ها منذرة 
بالوي���ل والثبور، مما يحتم على أهل الرأي من املثقفني 
أن يقف���وا صف���ا واح���دا، مبين���ني خط���ر االجن���رار إل���ى 
مرب���ع العنف واالحترابات التي لن يس���تفيد منها أحد، 
وسيخس���ر اجلمي���ع دون اس���تثناء، وعل���ى ه���ؤالء تقع 
مسئولية جسيمة في إشاعة روح التعايش واحملبة بني 
مختلف أبناء اليمن، وتكريس ثقافة التعايش، والقبول 

باآلخر، بعيدا عن أدوات العنف.
لق���د مّث���ل الش���عب اليمن���ي عل���ى م���دى عق���ود متطاولة 
منوذج���ا حي���ا للتعايش االجتماعي، كان���ت فيه الوحدة 
االجتماعية سياجا حاميا يقي مختلف شرائح املجتمع 
ن���ذر التش���تت والص���راع، والق���ارئ ف���ي تاري���خ اليم���ن 
ف���ي مختل���ف مراحل���ه يلح���ظ دون عن���اء تل���ك الوح���دة 
االجتماعية التي ظلت قائمة على سوقها حتى في أحلك 
أوقات الصراع السياس���ي، واس���تطاع املجتمع اليمني 
ف���ي مختلف مراحله أن ينأى عن دائ���رة االحتراب، وأن 
يجع���ل من هذه الدائرة نخبوية، وف���ي أضيق حدودها، 
مؤمن���ا بيق���ني ال يخالطه ريب أن الصراع السياس���ي ال 
ينبغ���ي أن ميتد إلى أص���ول التعايش والوئام، وأن هذا 
املجتم���ع املس���لم قائ���م بإرث كبي���ر حتضر في���ه الثقافة 
والتاري���خ والع���ادات والتقالي���د، ويتوج���ه دي���ن واحد، 
وهموم مشتركة، واثقا متام الثقة ان دائرة املؤتلف أعم 
وأشمل من دائرة املختلف التي حتجمت حتى كادت أن 
تنطفئ نقطة في محيط الوعي لوال ما نشاهده اليوم من 
درجات االستقطاب احلاد التي تريد للصراع أن يتسيد 

املشهد وأن يسجل أقصى درجة من احلضور.

لق���د وق���ف علم���اء اليمن عل���ى م���دى التاري���خ ومثقفوه 
مواق���ف محم���ودة ف���ي رأب الص���دع، وتقري���ب وجهات 
النظر، وس���عوا – مبختل���ف مذاهبهم واجتاهاتهم- في 
إيج���اد مس���احات شاس���عة م���ن الوعي تتس���ع للجميع، 
وتتيح للناس – كيفما كانوا- في أن يعيش���وا حياتهم، 
وأن يتعب���دوا اخلال���ق ج���ل وعلى كا بحس���ب الطريقة 
التي يراها، مؤكدين على أن اخلاف في التفاصيل أمر 
مشروع، بل ومحمود ألنه يتيح للكل طريقته في احلياة 

وفلسفتها، بعيدا عن روح التسلط واالستبداد.

وإذا كان املثقف احلقيقي مبا ميتلكه من وعي إنس���اني 
يس���تطيع أن يف���رق ب���ني املاء والل���ن كما ق���ال املتنبي، 
فإن���ه معن���ي بدرجة أساس���ية ف���ي تكريس ثقافة الس���لم 
االجتماع���ي في مجتم���ع تتعالى فيه أص���وات التخندق 
بعي���دا عن منطق العقل والنقل، وُتدُقّ فيه طبول احلرب 
حلشر الناس في معركة خاسرة، ستقود الباد والعباد 
إل���ى ش���ر م���آل، وال ش���ك أن مكانة املثقفني ف���ي بادنا ال 
ت���زال محترمة، وصوتهم ال يزال مس���موعا، وكلمتهم ال 
ت���زال محل إجال وتقدي���ر، وهم لهذه األم���ور مطالبون 

في إرشاد الناس وتوعيتهم وحتذيرهم من خطر صراع 
يقوض الس���لم االجتماعي، ويأت���ي على دعائمه تخريبا 

وتدميرا.
كم���ا أنه���م معني���ون بالدع���وة إل���ى احل���وار، باعتب���اره 
الطريق���ة املثل���ى ف���ي اخل���روج بحل���ول ترض���ي جمي���ع 
األط���راف، وأن فرص���ة احل���وار التي تل���وح اليوم بطبق 
من ذهب قد ال تتاح في الغد حني تعلو أصوات البنادق، 
ويصبح الثأر هو العاقة الوحيدة التي تتسّيد مفاصل 
املجتم���ع، وتأتي عل���ى اليابس واألخضر م���ن مقدراته، 
وإذا كان األم���ر كذل���ك؛ فليب���دأ املثقفون أنفس���هم بإقامة 
مناب���ر ج���ادة للح���وار تتغيا الوصول إل���ى رؤية أصيلة 
حتف���ظ له���ذا البل���د مكانت���ه التي ُع���رف بها عل���ى مدى 
التاري���خ، وحتاف���ظ على طابع احلكم���ة التي وصف بها 
الرس���ول األكرم صلى الله عليه وس���لم هذا البلد وأهله، 
وتضع اليمنيني على مش���ارف س���لوك حضاري، يعطي 

وال مينع، ويني وال يهدم.
لق���د آن األوان ملثقفينا –عل���ى اختاف توصيفاتهم- أن 
يخرج���وا م���ن صمتهم املطب���ق، وأن يعلنوه���ا مجلجلة 
مدوية: أن ال مكان بني أبناء هذا الشعب لثقافة الكراهية 
وإقص���اء اآلخر، وال وقت لدينا حلروب س���نكون جميعا 
وق���ودا له���ا، وأن احلني حني عمل وس���عي في بناء دولة 
دميقراطي���ة مدني���ة تتس���ع للجميع، ومتن���ح الكل فرص 
الترقي احلضاري والسياسي، وجتعل املتاحات املمكنة 
ف���ي متن���اول اجلمي���ع، وال ش���ك أن ه���ذا ال���دور ملثقفينا 
ض���رورة حتمية يفرضها الواقع ويدعو إليها الدين، وال 
تقوم سلمية احلياة إال بها، ذلك أن الكلمة ال تزال تعمل 
عمله���ا في الناس وعيا وإرش���ادا، وتثقيفا وتنويرا، وال 
ت���زال مبقدورها رس���م خريطة آمنة للخ���روج باليمن من 
دوائ���ر امل���وت وال���دم والبارود إلى مس���احات فس���يحة 
م���ن إخ���وة الدين وأخوة ال���دم، وأخوة الس���لم والعيش 
املش���ترك، وه���ذا الوجب يقع على عات���ق جميع املثقفني 
دون استثناء كا بحسب موقعه ومكانته ومدى تأثيره، 
وال ش���ك ف���ي أن التقصير بالقيام به���ا خيانة للذات أوال 
وخيانة للكلمة ثانيا وخيانة للوطن الذي يس���تحق منا 
كل تضحية، ألنه ال أمان وال إميان إال بوطن آمن يتس���ع 
لكل أبنائه، وميتد في خرائط القلوب مساحات خضراء 

شاسعة من اخلير واالزدهار.
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املثقفون... قراءة في الدور املنتظر

ل���������������ه���������������ا أغ������������������ل������������������ى ح���������ب���������ي���������ب���������ات���������ي
وغ�������������اي�������������ات�������������ي  … ب������������������داي������������������ات������������������ي 

ل��������������ه��������������ا غ�����������������������������������زوي وإره���������������������اق���������������������ي 
ل��������������ه��������������ا أزه�����������������������������������ى ف�����������ت�����������وح�����������ات�����������ي

وأس������������������������ف������������������������اري إل������������������������ى امل������������اض������������ي 
وإب����������������������������ح����������������������������اري إل����������������������������ى اآلت���������������������ي

ب���������ل���������ق���������ي���������س(  )أم  ل�����������ع�����������ي�����������ن�����������ي 
ف����������������ت����������������وح����������������ات����������������ي وراي������������������������ات������������������������ي

وأن��������������������ق��������������������اض��������������������ي وأج�����������ن�����������ح�����������ت�����������ي 
وأق�������������������������������م�������������������������������اري وغ������������ي������������م������������ات������������ي

ل���������������ه���������������ا ت���������������ل���������������وي���������������ح ت������������ودي������������ع������������ي 
ب����������ات����������ي أو  أش���������������������������������������واق  ل�������������ه�������������ا 

أش������������������������������������������ّرق وه����������������������������ي ق������������������ّدام������������������ي 
أغ����������������������������������������������ّرب وه�������������������������������ي م����������������رآت����������������ي

إل��������������ي��������������ه��������������ا ي�����������ن�����������ت�����������ه�����������ي روح���������������������ي 
وم���������������ن���������������ه���������������ا ت���������������ب���������������ت���������������دي ذات����������������������ي

أن����������ف����������اس����������ي  وه�����������������������ي   … أغ�����������������ّن�����������������ي 
وأس�������������������ك�������������������ت وه�������������������������ي إن�����������ص�����������ات�����������ي

إح��������������راق��������������ي  وه����������������������ي   … وأظ�����������������م�����������������أ 
ك���������اس���������ات���������ي وه���������������������ي   … وأح����������������س����������������و 

أم�����������������������������������وت وح�����������������ّب�����������������ه�����������������ا م�����������وت�����������ي 
وأح��������������������ي��������������������ا وه���������������������������ي م������������أس������������ات������������ي

ت������������������رّوي������������������ن������������������ي ل�����������������ّظ�����������������ى وه��������������������وى 
ه���������ات���������ي  : ظ������������ام������������ئ������������ا  وأش�����������������������������������دو 

ف�������������ت�������������ّق�������������ص�������������ي�������������ي ك������������ع������������ادت������������ه������������ا 
وأت����������������ب����������������ع����������������ه����������������ا ك����������������ع����������������ادات����������������ي

وأغ�����������������������������������������زل م���������������������ن رواي��������������ح��������������ه��������������ا 
م���������������ج���������������ادي���������������ف���������������ي وم���������������رس���������������ات���������������ي

ه����������������ن����������������ا وه�����������������������ن�����������������������اك م����������������والت����������������ي 
؟ م����������������والت����������������ي  أي���������������������ن   : وأس��������������������������������أل 

أن�������ا ف���ي���ه���ا وأح����م����ل����ه����ا  ع����ل����ى أك�����ت�����اف آه����ات����ي
ع��������������ل��������������ى أش����������������������������������������واق أش�����������������واق�����������������ي 

ذّرات�������������������������������������ي ذّرات  ع���������������ل���������������ى 
حت������م������ل������ن������ي  وه�����������������������ي   … وأذوي 

ف�����������ت�����������ن�����������م�����������و ف���������������������ي ج��������������راح��������������ات��������������ي
؟  أل������������ق������������اه������������ا  أي���������������������ن   : وأس�������������������������������أل 

ف�����������ت�����������غ�����������ل�����������ي ف���������������������ي ص�����������ب�����������اب�����������ات�����������ي
وت������������������رن������������������و م������������������ن أس�����������������������ى ه������م������س������ي 

وم����������������������������ن أح������������������������������������������زان أوق������������������ات������������������ي
وم�����������������������������ن ص�������������م�������������ت�������������ي ك����������ت����������م����������ث����������ال 

أش����������������������ّك����������������������ل وج�����������������������������ه ن������������ّح������������ات������������ي
وت�������������������ب�������������������دو م�������������������ن ش�������������������������دا غ����������زل����������ي 

وم�������������������������ن ض�������������ح�������������ك�������������ات ح�����������ل�����������وات�����������ي
وم���������������������������ن ن��������������������ظ��������������������رات ج������������ي������������ران������������ي 

وم����������������������������ن ل��������������ف��������������ت��������������ات ج������������������ارات������������������ي
وم���������������������������ن أس��������������������م��������������������ار أج���������������������������������دادي 

وم���������������������������������ن ه�������������������������ذي�������������������������ان ج�������������دت�������������ي
وم������������������������������ن أح�������������������������������������ام أط�������������ف�������������ال�������������ي 

وم����������������������������ن أط���������������������ي���������������������اف أم�����������������وات�����������������ي

ه����������������ن����������������ا م��������������������ي��������������������اد غ��������������ال��������������ّي��������������ي  
ه������������ن������������ا ت������������اري������������خ������������ه������������ا ال����������ع����������ات����������ي

ه������������������ن������������������ا مت�����������������������ت�����������������������ّد ع������������������اري������������������ة  
ال�����������ّش�����������ات�����������ي ال����������غ����������ي����������ه����������ب  وراء 

أح���������������������������ّن إل����������������������ى ال��������������غ��������������د األه�����������ن�����������ى 
ي����������ات����������ي أن  ق�������������ب�������������ل  ف����������ي����������م����������ض����������ي 

تعـــــــــــدين أذن بقرة : لعيني أم بلقيس
ديوان جديد للشاعر هاني الصلوي

عن مؤسس������ة أروقة للدراس������ات والترجمة والنش������ر بالقاهرة صدرت مؤخرًا 
مجموعة » تعدين أذن بقرة » للش������اعر اليمن������ي هاني الصلوي وهي املجموعة 

في اخلامس������ة للش������اعر بع������د مجموعات������ه : عل������ى ضفة 
خي������ال املغني وليال بعد خولة وم������ا الينبغي أن يقال ، 

وغريزة البيجامة . 
تق������ع املجموعة في 146 صفحة من القطع املتوس������ط 
وق������د ظهرت في طبع������ة أنيقة ،وج������اءت في مجموعة 
أقس������ام قسمان كبيران هما : تس������ويف أو احلرب 
ض������م هذا اجلزء نصًا متنًا هو نص » تس������ويف أو 
احلرب« إل������ى جانب نصني هما س������اعة الصفر ، 
ورصاصة الرحمة ، ثم القسم اآلخر الذي سماه 
: سيرة جدي من القبر إلى حضنها ويضم جملة 
من النصوص منها : النسيم وورد غالب ومقطع 
من ندم جدي . إلى جانب نصوص أخرى ظهرت 

مبثابة فصول ش������عرية صغيرة منها : لو لم تخطط إلجناب 
طفل������ة مصابة بالس������كر ، وتعدين أذن بقرة ، لكي يه������دأ األرنب في احلقيبة ، 
ش������جرة ال أعرف ، ولليلة بعيدة أو حبة ذرة ، يتمطى عاريًا في الدقة ، ومس������اء 

اخلير نفسها ، إلى جانب نصوص أخرى . 
اجلدي������ر ذك������ره أن هذه املجموعة ق������د أتت بعد حتوالت ش������عرية كثيرة مر بها 
الش������اعر الذي يعد من أهم املهتمني بالنص اإللكتروني على مستويات عدة إلى 

جانب كونه من أهم كتاب القصيدة اجلديدة . 

النور
ص���در العدد اجلديد من مجلة النور، مش���تما على 
عدد من التناوالت السياس���ية والفكرية والتربوية 
واالجتماعي���ة، ومنه���ا: ث���ورة س���بتمبر إخفاق���ات 
املاضي وحتديات املس���تقبل- معادلة الصراع مع 
الع���دو الصهيوني- اليقني زاد الس���ير إلى الله- 

اإلصاح إجنازات ملموسة.
م���ن  متنوع���ة  تش���كيلة  الع���دد  اش���تمل  كم���ا 

التحليات اإلخبارية والفتاوى الشرعية.



فق������د قالت صحيف������ة الرياض الس������عودية : »إن موازين 
القوى وتغيرات املفاهيم قد تغيرت داخل اليمن بحيث شهد 
تطورًا في الوعي واكتسب مناعة في مواقف خطيرة من أن 

ينزلق إلى حرب أهلية تقودها قبائل وجماعات طائفية«.
وأضافت صحيف������ة الرياض في مقالها االفتتاحي حتت 
عنوان » اليمن.. من الش������يوعيني.. إلى احلوثيني!!«: تراكم 
أحداث املنطقة ومحيطها اإلقليمي وعدم القدرة على حماية 
احلدود املتسعة البرية والبحرية جعل احلوثيني يديرون لعبة 
ما جرى في العراق وس������ورية والصومال محاولني حتويل 

املذهب الزيدي إلى تبعية للمذهب اجلعفري في إيران«.
ومضت قائلة: » إن العملية بذاتها ليس������ت دينية بل هي 
سياس������ية مذهبية رغبت إيران أن تسّيل أموالها ورعايتها 
في خلق بؤر تطوق بها دواًل عربية أخرى ضمن هدف نشر 
ث������ورة اخلميني، وكان خياره������ا األول على اليمن فكان أول 

بنود عملها«..
وتابعت: »احلوثيون لهم مؤي������دون وأنصار، ورمبا ليس 
فق������ط من اإلخ������وة الزيديني، وإمن������ا من جماع������ات منتفعة 
محس������وبة على تي������ارات وأفكار دخلت مزادات السياس������ة 

مبغريات املال«.
وأوضح������ت صحيفة الري������اض الس������عودية: »إن الدول 
اخلليجية طرحت مش������روع مصاحلة ودعم مادي ومعنوي 
ألن نظرته������ا لليمن مرتبطة بأم������ن اجلميع وتفويت الفرصة 
على الالعب������ني من اخللف باس������تغالل الظ������روف وتفجير 

اليمن«.
واختتمت الصحيف������ة افتتاحيتها بالق������ول: »يبقى األمر 
معلقًا على اليمنيني أنفس������هم باخلي������ار الواقعي مبن يريد 
التصعيد ومن يدرأ املش������اكل، وهنا البد من وقفة حقيقية ال 
تراعي منطلقات األش������خاص وأهدافهم، وال من يحركهم ، 
وإمن������ا فهم واقع غيرهم في محيطهم العربي، وكيف انتهت 

إليه األمور في تلك البلدان«.

نقيض مذهبي ..
إلى ذلك دعت صحيفة »الوطن الس������عودية« الرئيس عبدربه 
منصور هادي إلى عدم إش������راك جماعة احلوثي في احلكومة 
أو العملية السياسية بش������كل عام، طاملا بقيت جماعة مسلحة 

ولم تتحول إلى حزب سياسي.
وطالب������ت الصحيف������ة ف������ي افتتاحيته لها اجلمع������ة املاضية 
بعنوان »احلوثيون« إصرار عل������ى تدمير اليمن«، إلى التعامل 
معهم وفق ضرورة »قطع رأس األفعى«، حتى ال تتكرر جتربة 
»حزب الله«، في اليمن ويصبح هدف احلوثيني األول واألخير 
التعطيل، والتفرد بالس������لطة، واالس������تقواء حت������ى على الدولة، 
ناهيك ع������ن انتهاج االبتزاز السياس������ي منهاجًا لوجودها في 

السلطة.
وأوضح������ت صحيف������ة الوط������ن: »إن في س������يطرة اجلماعة 
املس������لحة لعدد م������ن احملافظ������ات اليمنية، ص������ورة من صور 
اس������تدعاء نقيضها املذهبي، واملقصود هنا »تنظيم القاعدة«، 
خللق بؤرة صراع رمبا تتطلب مواجهتها عقودًا من الزمان. 

وقالت الصحيفة: يتضح جليًا، بدون أدنى ش������ك، س������قوط 
املشروع احلوثي في اليمن، لعدم جديته، وعدم وجود أرضية 
خصبة متثل حاضنًة شعبية للنضال – الوهمي - الذي تسعى 
جماع������ة  احلوثي »أنصار الله!« للتصوير له على أرض اليمن 

السعيد.
ومضت قائلة: تلقف هموم الشارع اليمني كان مرتكزًا هذه 
املرة لرحلة احلوثي، الذي وبكل أس������ف، عاد ُيحيي شعارات 
»الصرخة«، التي صدحت حينًا في طهران على ألسنة أنصار 
اخلميني. الشعار الذي ال يتجاوز كونه ظاهرة صوتية ال أكثر.

واختتمت الصحيفة افتتاحيته������ا قائلة: »وفي األمر أيضًا، 
اس������تدعاء حتمي لتفهم اإلدارة اليمنية، بتبعية اجلماعة، لعدة 

أطراف ليس������ت إيران وحدها، ويبرز في ه������ذا اإلطار النظام 
اليمني الس������ابق، الذي أبقى على اجلماعة طوال عقوٍد مضت، 
ك�«دجاج������ة تبيض ذهب������ا«، البتزاز أطراف داخلي������ة وإقليمية، 

ومناكفة بعض الرموز السياسية من أجل الوصول للتوريث.

وباء خطير ..
وقال������ت صحيفة عكاظ: »لم يعد الس������كوت على ما يقوم به 
»احلوثيون« في اليمن ممكنًا أو مقبواًل بأي حال من األحوال.. 
فق������د جتاوز األمر كل احلدود.. وأصبح الوضع هناك ال يهدد 
اليم������ن وحده ويقض مضاجع اليمنيني فحس������ب.. ولكن يهدد 

دول اجلوار بل واملنطقة على حد سواء.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها  بعنوان »التحرك املطلوب 
إلنق������اذ  اليمن« : هذا الوباء اخلطير ال������ذي يتعرض له اليمن 
يف������رض على دول املجل������س ومن ورائها ال������دول األعضاء في 
جامع������ة الدول العربية اتخاذ موق������ف جماعي موحد يقمع تلك 
الفوضى ويوقفه������ا عند حدها ويحمي اليمن من املصير الذي 

يقوده إليه احلوثيون.
واختتمت الصحيف������ة قائلة: وإذا تأخر هذا العمل وال نظنه 
س������يتأخر فإن على اجلميع أن يدفعوا ثمن توانيهم وسكوتهم 

وقبولهم بعربدة إيران في املنطقة.. وخلطها لألوراق.

وقال������ت ع������كاظ أيضًا ف������ي افتتاحية س������ابقة صحيفة: إن 
العناي������ة بالقضايا اليمنية أمر طبيعي يتفق مع أهميته، إقليميًا 
ودوليًا، وتزداد تلك األهمي������ة في الظروف احلالية التي تواجه 
فيه������ا املنطقة مع العالم، اإلره������اب واملجموعات اخلارجة على 

القانون.

منعطف خطير ..
واعتب������رت صحيفة »اخلليج اإلماراتي������ة« املصاحلة مفتاح 
املس������تقبل لليمنيني، ومن دونها لن يكون اليمن قادرًا على أداء 
دوره القومي  وحتت عنوان »من أجل اس������تقرار اليمن« كتبت 
صحيفة »اخلليج« في افتتاحية لها »مير اليمن مبنعطف خطر 
يتطل������ب إعادة قراءة م������ا يعتمل في الوط������ن العربي من مآٍس 
لتجن������ب الوصول إليه، فالوط������ن العربي املضطرب في كل من 
س������وريا والعراق وليبيا وبلدان أخرى يعج باملآسي، واخلوف 
أن يتعامى األش������قاء في اليمن عما يحص������ل في هذه البلدان 

ويقعون في الكارثة واألخطاء نفسها«.
وقالت الصحيفة: »يس������تحق الش������عب اليمن������ي أن يحظى 
بحي������اة أفضل من هذه التي يعيش������ها اليوم، واحلياة األفضل 
ل������ن تتحقق في ظ������ل التجاذبات التي تفرق القوى السياس������ية 
وتدفعه������ا إل������ى التمترس خلف مصاحلها وتتناس������ى مصالح 
الشعب، ويس������تحق الشعب اليمني أن يقطف ثمار ثورته التي 
خ������رج من أجلها قبل أكثر من ثالثة أعوام بهدف التغيير، وأن 

يجني ثمار ما خرج من أجله مبزيد من االستقرار واألمان«.
وأضاف������ت: »ع������اش اليمنيون أكثر من خمس������ني عامًا وهم 
ينتقل������ون من حم������ام دم إلى آخ������ر وقد أنهكته������م الصراعات 
وحصدت عش������رات اآلالف من األبرياء، وقد حان الوقت لتعلي 
األطراف السياسية املتصارعة مصالح الوطن على مصاحلها، 
وأن تب������دأ مبعاجلة ما عل������ق بتجربة الث������ورة واجلمهورية من 
أخطاء، وأن تدرك أن االنزالق إلى دوامة العنف لن يبقي اليمن 

كما هو اليوم«.
واعتب������رت الصحيفة أن ما نش������اهده اليوم من احتجاجات 
وعن������ف ومحاص������رة للعاصمة صنعاء من قبل مس������لحني من 
خارجها، والتهديد باقتحامها عن������وة حتت دعاوى »التصعيد 
الث������وري« إمنا يؤك������د أهمية الدعوة إلى اصطفاف سياس������ي 
وش������عبي كبير من ش������أنه جتني������ب البلد مآس������ي الذهاب إلى 

الفوضى والتشرذم والتفكك.
ومض������ت قائلة: »ال ميكن لليمن أن يبقى أس������يرًا للفوضى 
وع������دم االس������تقرار، فكلم������ا زادت الفوض������ى تراجعت فرص 

وص������ول البالد إلى بر األمان، وقد حان الوقت لتقدم األطراف 
املتصارعة مصالح بلدها على مصاحلها الشخصية«.

اصطفاف وطني ..
من جهته������ا قالت صحيفة »البي������ان« اإلماراتية: »إن اليمن  
يواجه حتديات سياس������ية واقتصادية وأمنية، حتتم على جميع 
مكونات������ه االصطفاف خلف قيادته، ونب������ذ اجلميع خلالفاتهم 
والتعامل بأكبر قدر من املس������ؤولية الوطنية واحلكمة، لتجاوز 
الصعاب التي تعرقل مس������يرة اليمن السياسية واالقتصادية، 
وتفوي������ت الفرصة على كل م������ن يهدف إلى تقوي������ض املرحلة 

االنتقالية وتقويض أركان الدولة اليمنية املوحدة.
وأضاف������ت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان »الس������بيل إلى 
اس������تقرار اليمن« كما يحتم املش������هد الراه������ن على اجلميع، 
التكاتف لتنفيذ مخرجات مؤمتر احل������وار الوطني، باعتبارها 
احل������ل األمثل لتحقي������ق األمن واالس������تقرار وخلق مس������تقبل 
جديد للجميع، تس������وده األخوة والعدالة واالس������تقرار والسلم 
االجتماع������ي والعي������ش املش������ترك، ويخل������و من س������فك الدماء 

واملشاحنات.
وأوضح������ت الصحيفة: أن������ه يتوجب عل������ى احلكومة تقدمي 
الدعم الالزم للمؤسس������تني الدفاعية واألمنية، حملاربة اإلرهاب 
وحماية أمن واستقرار ووحدة األراضي اليمنية، ألن ذلك يعود 
بالنف������ع واخلير ليس على اليمنيني وحدهم فحس������ب، بل على 

املنطقة برمتها وعلى السالم العاملي.
وقالت الصحيفة: إن املتأمل للوضع احلالي في اليمن يدرك 
جيدًا أن هذا البلد تس������تهدفه قوى وعناصر ال ترجو له خيرًا، 
وال تكترث ملا فيه صالح أبنائه، بل إنها تسعى جاهدة لتقويض 
كل خطوات تقدمه نحو مستقبل مشرق، يعيد لليمنيني الراحة 
والطمأنينة، وه������ذا يجعل الوحدة والتعاضد هما احلل األمثل 
للقضاء على كافة املخططات الرامية إلى تقسيمه أو تفتيته أو 

إضعاف وجوده.

إيجاد مخرج آمن ..
إلى ذلك دعت صحيفة »الراية« القطرية في افتتاحيتها: إلى 
إيجاد مخرج لالزمة اليمنية بقبول جميع األطراف الدخول في 
حوار صريح وواضح يقود لاللتزام مبقررات احلوار الوطني 
التي تش������كل األس������اس حلل أي خالفات باعتب������ار أن جميع 
األط������راف اليمنية قد ارتضت هذا احلوار الذي يحظى برعاية 

خليجية ودولية.
وحتت عن������وان »إنق������اذ اليمن مس������ؤولية اجلمي������ع« كتبت 
الصحيفة القطرية ف������ي افتتاحيتها قائلة :« من املهم أن يدرك 
القادة اليمنيون من احلكومة واحلوثيني وزعماء القبائل أهمية 
إيجاد مخ������رج ناجع من األزمة احلالّية التي اس������تفحلت بعد 
دخول احلوثيني في اعتصام������ات وتظاهرات مفتوحة بصنعاء 
ورفضه������م مقررات اللجنة الرئاس������ّية التي ح������ّدد لها الرئيس 

هادي.
وح������ذرت الصحيفة القطرية من خط������ورة دخول اليمن في 
نفق مظلم إذا لم يتوصل الطرفان )احلكومة واحلوثيون(، إلى 
حل وعودة األمور إلى الوراء بعد صدور نتائج احلوار الوطني 

التي ارتضاها اجلميع أساًسا حلل أزمات اليمن .
وقال������ت: »إن ما يحدث اآلن من جتييش للش������ارع من قبل 
احلوثيني مُيثل خروًجا عن اإلجم������اع اليمني، وليس هناك ما 
يبّرر هذا املس������لك خاص������ة أن احلكومة من جانبها قد التزمت 
طريق احلوار ووافقت على مبدأ تش������كيل حكومة إنقاذ وطني 

وفًقًا ملقّررات احلوار الوطني«.
وحمل������ت الصحيف������ة القطرية في اخلتام الق������ادة اليمنيني، 
خاصة احلوثيني، مس������ؤولية عودة العملية السياس������ية باليمن 
إلى مسارها الصحيح وطالبتهم باالستجابة إلى صوت العقل 

والعودة إلى احلوار مع احلكومة.

حوثيون أم تتار ..
وقالت صحيفة »السياس������ية« الكويتي������ة: »إن ثمة حقيقة ال 
ميكن لعاقل إغفالها، وهي أن اليمن املس������تقر يعني استقرارًا 
لدول اخلليج العربي بسبب اجلغرافيا والعالقات االجتماعية، 
والعديد من القواس������م املش������تركة اجلامعة، ولذلك عندما يولي 
“مجل������س التعاون” جاره اهتمامًا كبي������رًا فهو يعمل على حفظ 

أمنه القومي.
وأضافت الصحيفة ف������ي افتتاحيتها حتت عنوان »حوثيون 
أم تتار؟«: هذه احلقيقة تفرض علينا النظر بحذر ش������ديد إلى 
متغيرات املش������هد اليمني فكأننا اليوم أمام تتار جدد يعملون 
للقضاء على الدولة سعيًا إلقامة رأس جسر يعبرون عليه إلى 
املنطقة، هؤالء التتار اجلدد هم جماعة عبدامللك احلوثي الذين 
دأبوا طوال الس������نوات املاضية على إفش������ال كل احللول التي 
وضع������ت حلل األزمة، ومنعوا قيام س������لطة مركزية قوية للدولة 
وهم مبمارس������اتهم تلك ال يختلفون عن تنظيم القاعدة، كأنهما 

وجهان لعملة إرهابية واحدة.
وتس������اءل كاتب االفتتاحية رئيس التحرير أحمد اجلارالله 
قائ������اًل: ألم تعلن جماع������ة احلوثي  صراحة رغبتها بتقس������يم 
اليمن، واس������تخدمت النعرات الطائفية والفئوية إلحداث شرخ 
عميق في املجتمع؟ ألم ترفض كل املقترحات التي قدمت ملؤمتر 
احلوار وكانت الفريق األكثر ش������غبًا فيه وتعطياًل له، أال ينسخ 
عبدامللك احلوثي في خطاباته حركات وس������كنات حسن نصر 

الله، كأنهما خريجا مدرسة االستخبارات نفسها.
وق������ال أحمد اجلارلله: »منذ وضعت املبادرة اخلليجية حدًا 
ألعم������ال العنف ف������ي اليمن رفضت جماع������ة عبدامللك احلوثي 
االنضمام إلى بقية مكونات املجتمع ألنها ال متلك زمام أمرها، 
كما هي حال القوى السياس������ية األخ������رى، وتعمل على تنفيذ 
أجندة إيرانية واضحة األهداف، وهي اإلبقاء على اليمن بؤرة 
توتر في املنطقة ميكن من خاللها النفاذ إلى اخلليج العربي.

واختت������م اجلارالله قائاًل: »ما متارس������ه جماعة احلوثي في 
اليمن، وبأوامر مباش������رة من طهران يصب بنهاية املطاف في 
إجناح املشروع اإلس������رائيلي الذي ال يختلف في جوهره عن 
املشروع الفارسي، أي تقس������يم املنطقة إلى كانتونات مذهبية 

متناحرة«.

خطر القاعدة واحلوثيني ..
وقالت صحيفة »الش������رق« الس������عودية: »مّرت أربع سنوات 
على اندالع أحداث كبيرة عاشتها اليمن، لكن هذا البلد مازال 
يعاني عدم االستقرار السياسي واألمني، وفرض هذا الوضع 
املضط������رب على احلكومة اليمنية واجلي������ش مواجهة حتديات 

كبيرة على جبهتني في ظل أخطار تهدد أمن ووحدة البالد.
وأضاف������ت الصحيفة ف������ي افتتاحية حتت عن������وان )مطرقة 
احلوثيني وس������ندان القاع������دة(، :« األمر يتعل������ق بخطر تنظيم 
القاعدة اإلرهابي في اجلنوب والوسط وخطر احلركة احلوثية 
ال������ذي وصل إل������ى العاصمة صنعاء مؤخ������رًا بعد تصعيٍد من 
ِقَبل احلرك������ة، هذا يعني أن اليمن بات ب������ني مطرقة احلوثيني 

وسندان القاعدة«.
وقال������ت الصحيف������ة: »إن احلوثيون، وبس������بب الدعم الذي 
يتلقونه من إي������ران إضافًة للتبعية السياس������ية واأليديولوجية 
حلكام طه������ران، خرجوا عن مقررات احلوار الوطني ويريدون 
ف������رض أجندته������م على اليم������ن عبر الق������وة العس������كرية وغير 
العس������كرية ويضعون العراقيل في وجه أي حلول ملش������كالت 

البالد السياسية واالقتصادية«.
ورأت الصحيفة أن احلركة احلوثية تضع اليمن أمام خيار 
االس������تجابة لطلباتها التي ال تتناسب مع وزنها السياسي وال 
حجمها في الشارع أو الفوضى كالتي ميارسها حلفاء إيران 

في لبنان والعراق وسوريا.

15تقرير الخميس 16 ذوالقعدة 1435هـ  الموافق 11 سبتمبر  2014  - العدد )1440(

ف��ي  الخليجي��ة  الصح��ف  تحدث��ت 
افتتاحياتها خالل األسبوع الماضي عن 
خطر محاصرة الحوثيين لصنعاء بقوة 
الس��الح ومحاولة فرض أجندة خارجية 
بالمنطق��ة، وذكرت الصح��ف أن أمن 
اليم��ن مرتبطة بأم��ن الجميع، ودعت 
إل��ى تفوي��ت الفرصة عل��ى الالعبين 
الظروف وتفجير  الخلف باستغالل  من 
اليم��ن، واعتب��رت أن الحوث��ي يض��ع 
اليم��ن أمام خيار االس��تجابة لطلباته 
التي ال تتناسب مع وزنه السياسي في 

المجتمع.

    ياسر عقيل

االعالم اخلليجي يؤكد وقوف دول التعاون  مع اليمن 



عل������ى الرغم م������ن قتامة املش������هد العام في 
اليم������ن، وزيادة االحتقان، وتخ������ّوف العقالء، 
ف������إن األم������ل لم ينقط������ع بأن األمور س������تتجه 
نحو االنف������راج، فال يبدو اخل������الف جوهريًا 
حول معظم القضايا املطروحة على الس������احة 

اليمنية؛ وعلى األقل من الناحية النظرية.
في مؤمتر احل������وار الوطني نوقش������ت كل 
القضاي������ا واملعض������الت القدمي������ة واملتوقعة، 
ووصلت املكونات املش������اركة في������ه إلى حلول 
توفيقي������ة، وكان املفترض اإلس������راع بتنفيذها 
وعدم إتاح������ة الفرصة ألي طرف للتنصل من 
التزاماته أو الس������ماح بتأجيله������ا، أو افتعال 
مش������كالت جديدة، أو اس������تغالل حوادث هنا 
أو هناك للنكوص عنه������ا، وعلى جميع القوى 
السياس������ية اس������تدراك ما فات وعدم إضاعة 

الوقت في التالوم والعتاب.
املب������ادرة الت������ي قدمتها اللجنة الرئاس������ية 
وشاركت فيها مختلف املكونات متثل أرضية 
مناسبة للخروج من حالة اإلنسداد، وباإلمكان 
التعديل عليها، وأي مبادرات جديدة يحس������ن 
أن تكون مكّملة ومحّس������نة لها، وميكن اجلمع 
بينه������ا وبني ما ج������اء في املب������ادرة اخلليجية 

وآليتها التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني، 
نحتاج فقط إل������ى احلكمة والعق������ل واملنطق، 
والبعد عن األنانية، وتغليب املصلحة العامة، 

والترفع عن املصالح اخلاصة الضيقة.
التعبي������ر عن ال������رأي حق كفله الدس������تور 
والتلوي������ح  للعن������ف  حاج������ة  وال  والقان������ون، 
باس������تخدام القوة، وال مبرر لتعطيل املصالح 
العامة واخلاصة، وباب احلوار يجب أن يظل 
مفتوحًا للوصول إلى حل������ول حتقق مصالح 
الش������عب وحتفظ الس������لم االجتماعي وتطمئن 
املواطنني على أنفس������هم وممتلكاتهم، واحلياة 
العام������ة يجب أن ال تتوق������ف؛ ألن توقفها يزيد 

من املعاناة ويضر مبعيشة الناس.
نش������عر باحلزن واألس������ف للتصعيد الذي 
حدث وردود الفعل علي������ه، ونؤكد على حرمة 
س������فك الدماء، فكل ميني يصاب أو يستشهد 
خس������ارة على اليم������ن، إذ يجب احلرص على 
اجلمي������ع مواطن������ني أو عس������كريني، كم������ا أن 
احملافظة على الس������لم واالس������تقرار ضرورة 
ومس������ؤولية ال ينبغ������ي التفريط فيه������ا، وتبدو 
احلاجة للحكمة والصب������ر اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، ويظل أملن������ا كبيرًا بأن اليمنيني 

لن يس������محوا أن ينزلق وطنه������م نحو الهاوية، 
فلنهزم الش������يطان وننتصر على أهواء النفس 
ونحافظ على بالدن������ا وجنّنبها مخاطر الفتنة 
واالحتراب، ونقطع كل ذرائع التدخل األجنبي 

الذي لم جتِن منه الشعوب إال الويالت.
     ندرك جميعًا املس������ؤولية التي تقع على 
األخ رئي������س اجلمهوري������ة ال������ذي يحتاج إلى 
املؤازرة والتس������ديد والتعاون ليقود السفينة 
إلى ب������ر األمان، ونث������ق بأن حتّلي������ه بالصبر 
واحلكمة ليس ضعفًا؛ وإمنا بس������بب حرصه 
على ع������دم إراق������ة الدم������اء وُيحَمد ل������ه هذا، 
وعلى اجلمي������ع ضبط النفس وع������دم الدعوة 
أوالتحريض على العن������ف، حيث أن خيارات 
حتقيق املطالب املشروعة ميكن الوصول إليها 
بالطرق الس������لمية، وال بد من  تهيئة الظروف 
االنتقالية  املرحلة  اس������تحقاقات  الس������تكمال 
والوصول إلى االس������تفتاء على الدس������تور ثم 
إج������راء االنتخابات، ولن يت������م هذا إال باألمن 
واالس������تقرار وبسط سلطة الدستور والقانون 
على اجلميع، وعدم افتعال مش������كالت جديدة 
تطيل أمد املعاناة، وجتعل اليمنيني يراوحون 

في مكانهم...
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اآلن 
في املكتبات 

واألكشاك
جديد 
مجلة 

»النور«

زيد الشامي 

متى تتحقق احلكمة اليمانية!؟ 

األكوع: االعتداء على أي موظف 
بالكهرباء ميثل اعتداء على كافة املوظفني

زار نائ����ب رئي����س ال����وزراء وزير الكهرب����اء والطاقة املهندس 
عبدالل����ه محس����ن األكوع، االثن����ن، عدنان املدان����ي أحد موظفي 
املؤسس����ة العام����ة للكهرب����اء الذي تع����رض العتداء غ����ادر األحد 

املاضي.
وخ����ال الزي����ارة اطمأن على صحة املداني وق����ال ان الوزارة 
ب����كل موظفيه����ا فجع����ت باحل����ادث وأض����اف األخ نائ����ب رئي����س 
ال����وزراء وزي����ر الكهرب����اء والطاق����ة قائ����ا: أي اعت����داء عل����ى أي 
موظ����ف في الوزارة ميثل اعتداء على كافة موظفي الوزارة كما 

ادان وبشده هذه االعمال والتي وصفها باجلبانة.
وف����ي بيان نش����ره موق����ع »الثورة ن����ت« أكد األك����وع على دور 
ال����وزارة متابعتها للحالة الصحي����ة للمريض معبرًا عن تقديره 

الكامل جلهود جميع املوظفن في املؤسسة وثقته بأدائهم.


