
بلغت التأزيمات المتناحرة، ومشاهد 
القتل الــيــومــي، وحــالــة االنــســداد 
ــواب  السياسي، حـــداً أغــلــق كــل أب
ونوافذ الحلول؛ وبقي تفجير أو انفجار 
الوضع.. مسألة وقــت، أو كضرورة 
حتمية؛ فجاءت هذه المبادرة وآليتها 
كسفينة إنقاذ لطرفي الصراع في 

لجة البحر الهائج المضطرب. 
ونجد أنه بالنظر الى بنودها فهي 
ال تحقق لكل طــرف كل أو معظم 
ما كان يطرحه من مطالب؛ ولكنها 
المطروح  والخيار  الوحيد  لبديل  ا
ــق على ما  بعد انــســداد كامل األف
هو عليه  من الرحابة واالتساع، أو 
ــاءت امتصاصاً للغضب  باالصح ج
المسلح وتخفيفاً مؤقتاً من معاناة 
شعب عربي عريق بين إعصار الموج 
الكاسح.. غريق.. تمادى كبراؤه في 
إسامته ألواناً من العذاب وأشكاالً من 
العقاب اليومي بغرض انتزاع بعض 
المكاسب السياسية، وتسجيل هدف أو 
هدفين في مرمى خصمه على حساب 
أنات شعب جريح، وال يهم أن تلتئم 
جراحه أو يموت جوعاً والوطن يؤول 
الى الدمار الشامل، واألهم الشعارات 
المزمجرة وبيارق الالفتات المؤيدة أو 

الغاضبة المحرضة.
ال ينبغي أن نغفل أن التوقيع تم 
لتفاهمات  ا و لجلسات  ا مئات  بعد 

والتعديالت واالطفاءات.. 
للطيف  ا عبد ر  كـــتـــو د
الزياني أمين عام مجلس 
ــم يحتمل،  ــعــاون ل ــت ال
والمبعوث األممي جمال 
بن عمر كاد يفقد عقله، 
وهو يرى البعض ينكث 
مساًء ما اتفق عليه في 
الــصــبــاح فــي منظومة 
ليتها  وآ المبادرة  رحلة 
التنفيذية المزمنة، وعقب 
التوقيع تدفقت شالالت 
ــت  ــرح، واشــرأب ــف مــن ال
نــفــوس الــمــواطــنــيــن 

الى الفضاء أمــالً بالخروج من عنق 
الزجاجة، المشكلة كانت في التوقيع 
.. فها هم وقعوا غير أن الصدمة 
الكبرى التي ذبحت الفرحة في االعماق 
وأسالت الدمعة من االحداق أن الوقائع 
 على األرض لم تتغير، التوتر سائد
والقتل مستمر وأبواق الفتنة تصول 
وتجول.. مما يعني أن هناك طرفاً  
ثالثاً خفياً ال يريد التوافق، وال ينشد 
االلتقاء بين الفرقاء، أو بتعبيرٍ أوضح 
أن ثمة قــوى في المشترك تسعى 
لفرض الحرب األهلية امتثاالً لمراكز 
ألجندتها  وتنفيذاً  خارجية،  نفوذ 
في التدمير والتخريب للوصول الى 
السلطة عبر االنقالب على كل ما هو 
شرعي متناسين أن المبادرة وآليتها 
مسنودة بدعم اقليمي، ومراقبة دولية 
وكل صغيرة أو كبيرة يبرقها السفراء 
الى بلدانهم والى مجلس االمن.. غدا 
المواطن محتاراً  في أمره، مصدوماً 
في فرحته ومعلقاً بين الرجاء واليأس، 
والتضرع بالدعاء النقشاع هذه الغمة 
األليمة، وأن يتنفس هواء نقياً بعيداً 
عن المحيط الملوث بفيروسات الحقد 

والكراهية واالنتقام.
ــن المحللين أن   ويــــرى كــثــيــر م
المشترك وشركاءه يحاولون تقليد 
لعبة ازدواجية االشتراكي رجل في 
السلطة ورجل في المعارضة وأزمات 
وراء أزمات حتى تفجر الوضع في عام 
١٩٩٤م لتعود اليمن عشر سنوات الى 

الخلف.
المواطنون يتعذبون، يهانون جراء 
جروح المناكفة، وتداعيات األزمة، 
الهانئة الشريفة  يحلمون باللقمة 
ــن، وليحكم من حكم..  والجو اآلم
كثيرون وصلوا الى هذه القناعات 
بسبب أزمة الكرة الثلجية التي تتفجر 
يومياً ناراً أو باروداً وحرائق وخرائب، 
هذه األزمة التي ما إن الح بصيص أمل 
في االنفراج  اغتالوه ليعودوا بالوطن 
الى مربع الصفر، وعــادت الطوابير 

ــدل السفسطائي، والــمــوال  ــج وال
الحزين.

كلمة، صرخة، نداء الى رعاة االتفاق 
.. أن يتقوا اهللا في النفوس البريئة 
وأن يستخدموا العصا إليقاف عبث 
العابثين ، وطحين المتطاحنين على 
كعكة السلطة وإال فإن المبادرة «عالم 
ورق» على قول المصرية نيللي في 

إحدى فوازيرها، ويا اهللا يا رجال.
ما بتكون اإلجابة إال بالنار والمدفع 

والدبابة.
(يمن متالحم.. ومتراحم)

واآلن بعد التشكيل تتطلب اللحظة 
قول:

- أوقفوا المزايدات، وابتعدوا عن اللغة 
النارية، والخطاب الناري االتهامي 
المرحلة تفرض ترشيد  الملتهب، 
الخطاب، وعقلنة الطروحات، ومنطقية 
التحليالت والحرص على بدء صفحة 
جديدة ونشر ثقافة المحبة والتسامح 
ودعوة كل الفعاليات والمكونات الى 
االسهام الفاعل في بناء يمن قوي 
جديد متماسك متالحم ومتراحم ، 

وفي دروب التعمير متزاحم.

لقطات
< وثيقة العهد واالتفاق.. وقعت خارج 
 الوطن أمــام ملك ثم نشبت حرب
ضروس، وهذه المبادرة وقعت أيضاً 
خارج الوطن وأمام ملك.. 

فهل يتكرر السيناريو؟!
ـــهـــا الــشــعــب  < يـــا أي
ــن.. كـــم من  ــمــســكــي ال
الجرائم البشعة ترتكب 
ــك؟! ألـــم تسمع  ــم ــاس ب
بالفنان المرحوم محمد 
عبده زيدي، وهو يغني: 
«ارجم به بسرعة.. زيما 

هوه رجم بك»
< بعد التوقيع .. يفترض 
ــام،  أن يــكــون هــنــاك وئ
وتطير في الجو الحمام، 
ــدالً  ويــســود الــســالم، وب
منها .. سبح الموت الزوام في أجواء 

تعز وصنعاء.. بشائر خير!
< نصف انتصار أفضل من هزيمة 

ساحقة ماحقة، ودمار هائل بشع.
< قلت له: المبادرة خارطة طريق فرد 

ساخراً:
خرط وضيق.

¿ في المشهد السياسي العربي .. 
برزت ظاهرة االفاعيل التي تناقض 
الكالم، واألعمال التي تخالف الخطاب.
¿ بكاء أحد نازحي أبين أمام الشاشة 
 أليم وقوله: أصبحنا شحاتين، مشهد

من مشاهد هذا الزمان اللئيم.
 ¿ قــال الوتسوتاوتيه كينج: «إنّ 
ــذي يبالغ في التمسك  الشخص ال
بآرائه ال يجد من يتفق معه»، أما 
ــال فــي مثل هذا  شكسبير فقد ق
المقام: «ال تبحث عن االخطاء ولكن 

ابحث عن العالج».
¿ المبادرة .. جواز مرور الى جهنم، 

قولٌ سمعته من متشائم.
ــة في اليمن ما بين انفراج  ¿ األزم
وانــفــجــار.. الحــظ تــقــارب الــحــروف، 

وتشابك الدالالت!
¿ أزعــم أن كلّ االنتخابات القادمة 
سوف تؤسلم الوطن العربي، شاء 

من شاء وأبى من أبى.
¿ مهما ناور المذيع.. ال تخفى أسئلته 
المتحيزة المسممة ، ومحاوالته تحويل 
الــى مساره وقناعاته..  المتحدث 

مكشوفة.. العب غيرها!

آخر الكالم
 إن الليالي واأليام حاملةٌ

دلاهللا ما ت غير وليس يعلم
التوقيع: شاعر قديم

أي مستقبل ننتظر إذا كانت مثل تلك 
ــرز مالمحه لقد فقد  الوحشية أحــد أب
االنسان إنسانيته وسادت في حياتنا ثقافة 
الغاب وروح الصحراء، وتوحش االنسان الى 
الحال الذي أصبح فيه القتل عادة وربما 

اعتياداً ىمارسه كسلوك يومي.
ال أظن ما يحدث اآلن في حجة كان خارجاً  
عن سياقه العام الذي عمل خالل عشرة 
ــة السياسية على  أشهر من عمر االزم
التدمير والهدم والقتل واستباحة كل 
شيء.. لقد ثارت الضغائن واالحقاد ولم تثر 
العقول وثارت المشاريع الصغيرة ولم يثر 
المشروع الوطني، وثارت الطموحات الى 
الثروة والسلطة ولم تثر مفردات التنمية 
وعالقات االنتاج وقيم البناء وأدواته لقد 
سيطر مشروع الشيخ على المشروع 
التقدمي والطالئعي والمشروع العقائدي 
واالخالقي ، فلم تكن الحياة اال عدماً 
مثله، ولم تنتج أزمته التي مولها  وأنفق 
عليها من أموال الشعب وثروة الوطن اال 
قتالً ودماراً وخراباً وهدماً ولم يؤسس اال 
لثقافة بدوية صحراوية، وقد تحدثنا عن 

خطورة مثل ذلك في مقاالت 
سابقة في صحيفة «الميثاق»، 
ويبدو أن العقل العربي «ال 
يستبين الرشد اال ضحى الغد» 
حين تقع الفأس في الــرأس 
بدليل أن «محافظة حجة»  - 
وهي محور حديثنا - أوليناها 
قسطاً وافراً من قراءتنا بحكم 
االنتماء  المكاني حيث نشرت لي 
صحيفة «اليمن» مقاالً بعنوان 
«حجة.. موجة غضب قادمة» في 
عددها رقم (٨٩) الصادر بتاريخ 
٧/١٢/٢٠١١l م وفيه خلصت 
الى القول - كما في النص:«إذاً 
نحن أمام قوتين عقائديتين 
متصادمتين في حجة ساهم 
غياب الدولة واغتراب المحافظ 
عن البيئة االجتماعية التقليدية، 

وانكفاؤه على ذاته وعدم تفاعله معها 
- أي مع البيئة االجتماعية - وتحديث 
نظمها على تعزيز عوامل الكبت النفسي 
واالجتماعي والثقافي فيها وهو األمر 
الذي سيعزز من االصولية ويفجر طاقاتها 
في صور غاضبة وبنفس السيناريو الذي 
شهدته وتشهده محافظة أبين» وفي 
العدد رقم (١٥٩) من صحيفة «األولى» 
الصادر بــتــاريــخ٧/٦/٢٠١١l م تحدثت 
في مقال لي بعنوان «حجة.. بين مفترق 

الطرق والخيارات المتعددة».. قائالً:
«ما يمكن أن يقال إن حالة الالإنسجام بين 
المجتمع المحلي والفعاليات االجتماعية 
وبين المحافظ وحالة االغتراب النفسي 
يعيشها  لتي  ا واالجتماعي  لثقافي  ا و
المحافظ في حجة قد خلقت مناخات 
مالئمة لبوادر صراع فادحة ودخول حجة 
فيه بالضرورة التاريخية سيعمل على 
تغيير مالمح الغد الوطنية والسياسية 
وهو ما تؤكده السياقات الزمنية منذ 
حركة الهيصم بن عبدالمجيد الحميري 
في زمــن هــارون الرشيد مـــروراً بابن 
حوشب.. والملك علي ابن الفضل وانتهاًء 
بتغيير المعادلة الوطنية في عام ١٩٤٨م، 
فاإلمام أحمد كان يدرك أهمية خط حجة، 
ولذلك قاتل حاشد وشيبان في العشرينات 
وغــادر تعز الى حجة في ثورة ١٩٤٨م 
ليقينه بأهميته في استعادة ملكه وقد كان 
ولم يزل هذا اليقين متجذراً في الوعي 
الزيدي حتى اللحظة، فالثابت تاريخياً 
أن الزيدية فشلت في دخول صنعاء عن 
طريق بني حشيش وهي ذات التجربة 
التي خاضتها الحوثية ونفس النتيجة 
ولكنها عبر تاريخها - اي الزيدية- كانت 
حجة هي خط التمكين لها الى صنعاء وقد 
تهيأت لها الظروف والمناخات، إذ باإلضافة 
الى العوامل السابقة هناك عامل آخر 
وهو مهم ويتمثل في التجانس الثقافي، 
واالنطالق من البعد الثقافي يعزز الهوية 
التي تشعر باالغتراب من واقعها، ولعله 
كان هو العامل األهم في قدرة الحركة 
الحوثية على وقف حالة االقتتال بين 

قبائل «وشحة» بعد أن عجزت الدولة 
ومؤسساتها االمنية وسلطتها المحلية 

في وقف الحرب هناك».
واختتمت المقال قائالً: «حجة بلد مهم 
والتعامل معه بروح االقصاء والتهميش 
والمصادرة والتعطيل لن يخدم السلم 
االجتماعي وال الوحدة الوطنية ولعل 
المستقبل يكشف الغطاء عن جل الحقائق 

التي نستشعر خطورتها في لحظتنا».
وفي العدد رقم (١٨١) الصادر في تاريخ 
٨/١/٢٠١١l  قلت في مقال لي بعنوان 

«جبل أبو دوار شرارة قادمة» ما نصه:
«إن قضية التقدمية والتحديث هي قضية 
استعداد نفسي وذهني وأخالقي، وليست 
قضية انتماء ومفاخرة ألننا حين نتحدث 
عن تحديث ونعمل على بقاء تقليدية 
واقع نملك سلطة تحديثه نكون حينها قد 
وقعنا في التناقض بين الفكرة والممارسة 
التي تتفق  التقليدية  العالقات  وبقاء 
مصالحنا معها ليست أكثر من استغراق 
في التقليدية، ومن انتهازية واستبداد 
عي  جتما ال ا م  للنظا متعمد  تعطيل  و

القابل لحركة االنتقال الميكانيكية، ومن 
شلل تام لحركة االبداع واالبتكار وتعطيل 
فاعليتها ودورهما االجتماعي والثقافي 
يقول أحــد مفكري اليسار: «إن البناء 
الفوقي يولد من البناء التحتي فهو يؤثر 
فيه بنشاط وفعالية ويساعده في التكون 
والتوطد، وقد يقوم البناء الفوقي حيال 
البناء التحتي إما بدور رجعي وإما بدور 
تقدمي.. مثالً ان البناء  الفوقي القائم 
على البناء التحتي الرأسمالي يضطلع في 
الوقت الحاضر بدور رجعي صرف» وتلك 
الرجعية القائمة على التعطيل وشلل 
الحركة في ظني ال يمكنها تأمين  حاجات 
المجتمع المادية والثقافية وقد تساهم 
في إفساد عالقات اإلنتاج وأدواته، وفي 
النتيجة العامة تعمل على تهيئة المناخات 
العامة لترعرع االصوليات المتضادة التي 
تعمل على تدمير مظاهر الحياة العامة 
وافــســاد قانونها العام وشــواهــد ذلك 
مقروءة في أبين وستكون غداً مقروءة 

في حجة..» (انتهى).
 ولم يطل بنا الزمان حتى حدث ما كنا 
نستشعر خطورته وبوحشية وسقوط 

أخالقي أفزعنا، وأفزع كل ضمير حي.
ثمة شيء..يجعلنا نقول انه ليس من 
المنطق أن يكون غياب حجة عن المشهد 
اآلمن مبرراً كافياً  لحضورها في المشهد 
السياسي الدامي المتسربل بالنيران 
والمتمشقر بأفواه البنادق، وكم نكبر ذلك 
الحرص الذي جسدته الفعاليات السياسية 
واالجتماعية والثقافية في توافقها على 
تنمية روح السالم والخير الــذي تميز 
به السياق التاريخي للمكان، في بداية 
األزمة وكم نتمنى أن تكون الخاتمة بقدر 
حرص البداية، وعلى الجماعات الدينية 
االصولية.. أن تدرك أن إراقة الدم لن يلغي 

اآلخر، ولن يفنيه ولكنه يجذر من وجوده 
وينميه وأن العقل هو القذيفة الوحيدة 
القادرة على اإللغاء والفناء بقوة المنطق 
وسالمة الفكرة وبروح الحوار والتعايش، 
فالحوثية مثالً لم تكن رقماً  صعباً بيد أنّ 
حروب اللواء علي محسن االحمر الست 
صهرتهم فكانوا أكثر قوة وصالبة وجذرت 
وجودهم في عمق التربة اليمنية، فكل 
حربٍ ال تترك اال انتصاراً زائفاً غير حقيقي 
ولن تترك اال تشوهاً نفسياً وروحاً ثأرية 
صراعية، ولن تكون روح الفناء فيها اال 
وجوداً حقيقياً محاطاً بهاالت القوة وروح 
االنتصار، وهــذه هي الحقيقة التي لم 
ندرك جوهرها مع الحوثية، وهي ذاتها من 
ألقت بظاللها على عموم الناس والقبائل 
اليمنية التي دل تأريخها على أن القوة 
جزء أساسي من مكونها الثقافي بل تكاد 
أن تكون عقيدة ثابتة ال يمكن زعزعتها، 
ولذلك لم يكن «تحوثها» عن بعد عقائدي 
صرف بل بحثاً عن بدائل للدولة التي تمثل 
القوة الحقيقية وتنامي الشعور بغيابها 
خالل ما سلف من زمن األزمة السياسية، 

وهذا المذهب من القول يؤكده واقع الحال 
في حجة، فالصراع الدامي بين الحوثية 
واالخـــوان ليس اال صراعاً بينياً ألبناء 
جغرافيا واحدة، وهو صراع جماعات قبلية 
تقليدية ال تحمل بعداً عقائدياً، «تحوثت» 
بحثاً  عن القوة، مع جماعات عقائدية 
سنية شعرت بتهديد وجودها من تنامي 
المد الحوثي وقد تنتمي الجماعتان الى 
قبيلة واحدة، وقد تجمعهما جغرافيا واحدة 
وهما من قبيلتين متجاورتين وكل ذلك 
الموت والدمار تديره الفرقة بقيادة اللواء 
علي محسن االحمر، حيث صرف السالح 
والذخيرة ألبناء القبائل الذين يقاتلون 
الى  جانب الجماعات الدينية وأرسلهم 
للقتال وسلب أبناء القبائل التي «تحوثت» 
السالح وأودعتهم سجون الفرقة «من 
أولئك األفراد والجنود الذين ينتمون الى  
المؤسسة العسكرية - الفرقة» ولعل اللواء 
الثائر هدف من خالل اشعال نار الفتنة 
في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية 
للسعودية إرســال رسائل متعددة الى 
المملكة أدناها أن أمن المملكة سيكون 
مهدداً من خالل تنامي المد الحوثي وقد 
سبق له أن وجه بسحب نقاطه العسكرية 
من المناطق الشمالية المتاخمة للحدود 
السعودية، وقــد صاحب ذلــك ضجيجاً 
إعالمياً كان مبالغاً فيه، وفي ظني أن 
المؤسسة االمنية السعودية تدرك تمام 
اإلدراك من يهدد أمنها وسلمها االجتماعي 
وال أظنها من الغباء بالمكان الذي ال يجعلها 
تدرك من يقوم وقام بتهريب أو تسهيل 
تهريب الرشايدة» ومن يقوم بتسهيل 
ــول الــمــخــدرات واالسلحة الخفيفة  دخ
والثقيلة وتدرك من الذي يتاجر بالسلم 
االجتماعي والقضايا االمنية في البلدين 
الشقيقين اليمن والسعودية»، ومن هو 

العامل األبرز في سهولة تنقل عناصر 
تنظيم القاعدة بين اليمن والسعودية، 
وال أظنها تغفل عن روح السالم وروح 
المحبة والوئام وروح التعايش لسكان 
المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية، 
كما أن الزيدية الوجه الثقافي األبرز في 
تلك المناطق لم تقم طوال تأريخها بأي 
عمل يستهدف السعودية بل ان ميلها الى 
السلم وحقن دماء المسلمين كان الدافع 
األبرز في توقيعها على اتفاقية جدة عام 
١٩٣٤م وكانت عالقتها مع االسرة المالكة 
عالقة وئام وانسجام رغم تباين المذاهب 
وهي الروح ذاتها التي مالت الى اتفاقية 
ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية 
طمعاً في االستقرار وفــي حياة آمنة 

ومنسجمة بين البلدين الجارين.
 نقول ذلك ونحن ندرك أن ثمة سيناريو 
يعد تحت الطاوالت ليجعل من حجة ساحة 
صراع لقوى إقليمية، أو هكذا يراد لهذا 
البلد المسالم من قبل عشاق الحروب 
وتجار السالح والوحوش الضارية التي 

تقتات من أشالء  الضحايا ودماء األبرياء.
ولعل ساسة المملكة قد أدركوا 
من خالل تجاربهم مع القوى 
االصولية حجم  لية  لراديكا ا
المخاطر وأثرها البعيد والقريب 
على األمن والسلم االجتماعي 
وأدركــوا حاجة الحياة الى روح 
ــروح  ــوازن وروح تطور ال ــت ال
المطلق كما هي عند هيغل، 
فبقدر حاجتنا الى الفقيه هناك 
حاجة متوازية الى الفيلسوف 
والمفكر الطالئعي والتقدمي 
جتنا  حا ن  أ كما  لي  ا لليبر ا و
الى الفن في عمومه «شعر، 
مسرح، تشكيل، نحت، سينما، 
... الــخ» ال تقل أهمية عن 
حاجتنا الى البعدين السابقين 
ومن خالل التدافع بين دوائر 
التطور تستقر الحياة وتأمن 
المجتمعات أما صراع االصوليات (سني/ 
شيعي) فلن يحقق استقراراً، وفي ظني أن 
اشتغال الجارة السعودية على دوائر هيغل 
يجعلها قادرة على قراءة الحدث واالبتعاد 
من مصائد االبتزاز التي ينصبها لها تجار 

الحروب في اليمن.
لقد أصبح مجتمع حجة يدرك من يزرع 
األلغام والعبوات االجتماعية الناسفة تحت 
غطاءات وهمية ويدرك ماهية أهدافها 
وهــو على يقين أن الــجــارة السعودية 
أصبحت أكثر تبصراً وعقالنية وهي ضد 
الصراعات الدامية التي تعطل مظاهر 

الحياة وتقتل النفس المحرمة.
ومع تباشير االنفراج التي تلوح في األفق 
الوطني يتطلع مجتمع حجة أن يكون 
حضوره على طاولة النماء والتحديث 
واالهتمام أكثر من ذي قبل، وأن تدرك 
القيادة السياسية والتنفيذية خطورة ما 
زرعته األيام من ألغام وما تسببت فيه من 
تعطيل وشلل وغياب، فالقضية في حجة ال 
تنحصر في الكم العددي للقيادات اإلدارية 
بل في عدميتها وقد أصبح التركيز على 
النوعي ضــرورة وطنية ال تخدم النماء  
والوحدة  االجتماعي  السلم  فقط بل 

الوطنية واالستقرار.

للتأمل:
يا أبا نواس

مات الشعر والكأس انكسر
لم يعد في العصر للظمآن ماء
لم يعد في ليلنا الوحش سمر

والسماء.... ما عاد شيء في السماء
يلهم الشعر قلوب الشعراء

أجدب الغيم... على آفاقنا جف المطر
 ¿ ¿ ¿

في فيتنام جثث
في بالدي جثث تمشي على هام جثث

في عيون الناس في الشرق وفي الغرب جثث
حدث يأكل أبناء حدث

سقط الحرف غريقاً  في الدماء
أصبح الشعر بكاء

من نص بعنوان «شكوى» للدكتور/ المقالح

حجة.. بين مفردات الغياب 
وجدلية الحضـــور

االثنين : 12 / 12 / 2011م 
 الموافق :17 / محرم / 1433هـ 

العدد: (1583) تحليالت12
 ثمة حادث في حجة خالل ما سلف من أيام بعث في نفسي الحزن وجعلني أشعر بغابية الحياة ووحشية 

االنسان الذي حين يفقد إنسانيته يغرق في بركة الدم.
مضمون الخبر الذي أفزعني كثيراً وجعلني أرثي المستقبل يتلخص في قول الرواة إنْ صلحاً حدث 
بين فريقين متقاتلين في مديرية كشر تم من خالله إقرار هدنة وتحرك أحد الفريقين في مناخ ما 
تم التوصل اليه، وفاجأه الفريق اآلخر بكمين أودى بحياة عشرين شخصاً أو تزيد وقيل أنّ ثمة نفر 
من الناس كانوا في حكم األسرى تم تصفيتهم إنه ألمر مفزع حقاً  حين ينهار النظام العام والقانون 

الطبيعي والمنظومة األخالقية والثقافية في لمح البصر.

عبدالرحمن مراد

دهاليز الوهم.. 
وإرادة الخروج

 المبادرة.. حدث تاريخي مهم في 
هذا الزمان األصــم، وهي حصيلة 
عقولٍ رشيدة، وثمار أفكارٍ سديدة، 
وخالصة رؤى سياسية رزينة، وقد فتحت كوة 
ضوء في النفق المظلم الذي صنع جدرانه 
ـــواره ومتاهاته الالعبون الفاعلون  وأس
في المشهد السياسي اليمني من سلطة 

ومعارضة.

أحمد مهدي سالم

هناك طرف 
ثالث اليريد 

التوافق 
بين الفرقاء

االزمة افرزت سقوطاً اخالقياً وانهياراً 
في المنظومة الثقافية

اجتماعيات    اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   

مبروك التخرج

اجمل التهاني 
والتبريكات نزفها 
للمالزم/ طه عبداهللا حنش
بمناسبة تخرجه 

ونيله درجة التفوق 
من أكاديمية 
شرطة دبي

فألف ألف مبروك
المهنئون:

والدك ووالدتك 
واخوانك واخواتك

مبروك أكرم

أجمل التهاني وأصدق التبريكات 
نقدمها مع باقة من زهور الورد 
والياسمين إلى الشاب الخلوق/
 أكرم عبداهللا قائد البعداني

 بمناسبة زفافه الميمون ودخوله 
القفص الذهبي وسط فرحة بهيجة 

من كل األهل واألصدقاء
فألف ألف مبروك وعقبال البكاري

المهنئون:
عبدالسالم الدباء
رشاد الحجوري
هاني الحجوري

عبدالحميد الحجوري

اطاللة «محمد»

نتقدم بأحر التهاني 
والتبريكات الى االخ 
عبدالجليل العميسي

 بمناسبة ارتزاقه مولوداً جديداً 
اسماه «محمد»..جعله اهللا قرة  

عين والديه..
المهنئون :

احمد مطيع الفقيه
ابراهيم واحمد الفقيه

يحيى علي نوري

مبروك طالل

أجمل التهاني 
واطيب التبريكات 

نزفها للشاب 
الخلوق/

طالل أمين العواضي
بمناسبة دخوله 
القفص الذهبي

المهنئون:
عبداهللا بن عبدون

وجميع األهل 
واألصدقاء

مبروك محمد
أجمل التهاني 

والتبريكات نهديها 
مع باقة من الفل 

والياسمين إلى الشاب 
الخلوق/

محمد علي حسين عاطف
وذلك بمناسبة 

الخطوبة وقرب الزفاف
ألف مبروك
المهنئون:

والدك العقيد/ 
علي حسين عاطف

أحمد الحاكم
هاني الحاكم

مرحباً «تميم»

حل «تميم» ضيفاً عزيزاً في 
منزل الزميل 
جمال مجاهد

 وبهذه المناسبة نزف أسمى آيات 
التهاني لزميلنا العزيز وان شاء 

اهللا يتربى «تميم»
 في عز والديه وأن يكون قرة 
عين لهما..ألف ألف مبروك..

المهنئون :
أسرة تحرير «الميثاق»


