
هادي والتغيري 
يف اليمن.. إىلأين؟
عادل يحيى البدري

> ي��ب��دو أن ه���ذا الشعب 
المغلوب على أم��ره قد ُكتب 
عليه الشقاء.. فلن تنفعه ثورة أو 
مبادرة خليجية أو حتى مساندة 
أممية كبيرة بالخروج من عنق الزجاجة 
التي ولدنا ونحن قابعون فيها وسنموت 
ومن بعدنا أبناؤنا ونحن مكاننا محلك 
سر.. مع األسف لكن إذا توحدنا وتقاربت 
رؤانا وضحينا بمصالحنا من أجل مصلحة 
هذا الوطن فسنكون قد حجزنا مقعدًا 
مشرفًا لليمن في أوس��اط المجتمع 
الدولي.. وهذا ال يتحقق اال إذا سهلنا 
مهمة الرجل األول في اليمن وربان 
سفينة اليمن السعيد حتى يبحر بها الى 
شاطئ األمان ويصل بنا الى ما نرجوه 
ونتمناه، وهذا كله يتوقف على العمل 
الجاد من أجل إنجاح الحوار الوطني.. 
الحوار المبني على رؤية واسعة وقناعة 
راسخة باإلصالح السياسي الشامل 
والذي يلتزم بخارطة طريق تتضمن 
المعالجات السياسية لكافة األمراض 
واألس��ق��ام والعلل التي تعاني منها 
الدولة، فمبادئ الحكم الرشيد ومبادئ 
النظام الديمقراطي المستند في قيمه 
وبنيانه وآلياته على حق كل مواطن في 
ممارسة حقوقه السياسية والمدنية 

واالجتماعية.
أي أن المطلوب من جميع مكونات 
المجتمع اليمني أحزابًا ومنظمات مدنية 
أف��رادًا أو جماعات هو مساندةرئيس 
الجمهورية في كل خطواته كي يحقق 
اإلنجاز األكبر الذي يسعد كل اليمنيين 
وهو اإلصالح والتغيير، فالكل هنا معنيٌ 
ب��إخ��راج الوطن الحبيب من أزماته 
المستفحلة ومسؤول مسؤولية مباشرة 
عن إنجاز أهداف التحول واالنتصار لقيم 
الوئام والتسامح وإغالق صفحة الماضي 
بكل مصاعبه، ما لم فسنظل ندور في 
حلقة مفرغة ق��د نعلم م��ع األس��ف- 
بدايتها ولكن ال ن��دري أي��ن ومتى 
ستكون نهايتها وفي  أي هاوية ستقذف 
بنا - ال قدر اهلل- ويجدر بنا القول هنا 
ان فخامة المشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية قد أكد منذ بداية 
توليه رئاسة الجمهورية أن قوة اليمن 
الحقيقية تكمن في تماسكه االجتماعي 
وال��ت��ف��اف أب��ن��ائ��ه بكل توجهاتهم 
وانتماءاتهم حول مشروع وطني كبير 
تصغر أمامه المشاريع والمصالح الذاتية 
والطموحات األنانية القاصرة وهو محق 
في كل هذا، فاالختالف والتباين في 
اآلراء يجب أن يظل محكومًا بالثوابت 
الوطنية واال يتحول الى صراع من أجل 
السلطة على حساب بناء الدولة الحديثة 
التي ننشدها ونتمناها.. هذا إن أردنا أن 

نكون رقمًا مهمًا في عالم اليوم.
 وال اعتقد أن أح��دًا يشك أب��دًا في 
ورغبته  ه���ادي  لرئيس  ا قية  مصدا
وإخالصه إلخراج البالد من الوضع الحرج 
ووضعها في الطريق الصحيح المؤدي 
ال��ى طريق المستقبل ال��ذي ننشده 

ونتمناه جميعًا.

يرى  الدكتور محمود البكاري  ان البعد 
السياسي لشحنة األسلحة المضبوطة في 
المياه اإلقليمية اليمنية  ربما تكون خاصة 
بقوى سياسية تعمل بأغطية مختلفة ما 
يشير إلى أن  هذه القوى السياسية غير 
مقتنعة بممارسة العمل السياسي السلمي 
وتعد نفسها لشيء ما يتجاوز قواعد اللعبة 

السياسية والديمقراطية
ويقول البكاري :وحتى لو كانت هذه 
الشحنة خاصة بتجار أسلحة فإنها تؤكد 
وجود سوق وطلب لهذه األسلحة وبالتأكيد 
هي ليست لالستخدام العادي إنها نوعية 
خاصة تفوق االستخدام الشائع  للسالح في 
البيئة اليمنية في الوضع الطبيعي أو اآلمن 
كالمناسبات والدفاع عن النفس وهذا 
يحتم الفحص الدقيق ومعرفة من يقف 
وراء هذه الشحنة ولصالح من تم إرسالها 

أو استيرادها 
وأضاف : ولو نظرنا للقضية من بعد أمني  
فان ما يجب التأكيد عليه هو ما الذي يضمن 
أال تكون هناك العديد من الشحنات قد تم 
تهريبها وتمريرها وما هذه الشحنة إال 
دليل على وجود خلل في الرقابة األمنية 
واالستخباراتية وربما يكون االكتشاف حدث 
بفعل الصدفة هذا من جانب ومن جانب 
أخر البد من إنزال أقصى العقوبات على من 
يثبت تورطه في هذا الجرم بحق الوطن 
والمواطن، نحن كنا نشكو من السوق 
التقليدية للسالح الخفيف في اليمن، واآلن 
نفاجأ بموجة جديدة من العبث األمني 
بإدخال أسلحة حديثة ومتطورة إلى البلد 
كما لو أن هناك من يريد إدخالنا في دوامة 
امتالك السالح النووي . وربما يظهر ان 
من يقف وراء شحنات السالح التى تتسرب 
الى داخل البالد هم القوى المعرقلة لتنفيذ 
التسوية السياسية النه كما اسلفنا اليمكن 
ان تكون هذة االسلحة ألشخاص عاديين 
ولكنها لقوى منظمة فمن ه��ي؟ هذة 

مسئولية االجهزة االمنية!!
صراع إقليمي

من جانبه يرى الدكتور ع��ادل الشجاع  
أن اليمن أصبحت  ساحة خلفية إلدارة 
الصراع اإلقليمي والدولي وهناك كثير من 
االستخبارات التي تعمل في الساحة اليمنية 
سوا ما يتعلق بالواليات المتحدة األمريكية  
أو ما يتعلق بتركيا أو قطر أو السعودية أو 

إيران
 وأضاف : هذه الدول نقلت صراعها من 
صراع المواجهة المباشر على أراضيها إلى 
صراع غير مباشر في اليمن الن السيادة 
الوطنية بعد أح��داث 2011م  أصبحت 
-لألسف الشديد- خارج إطار اليمن والملف 

اليمني يتم التعامل معه إقليميا ودوليا .

وعن البعد السياسي لشحنات األسلحة 
المهربة الى اليمن  يقول الشجاع :

أن ال��ص��راع بين ال��والي��ات المتحدة 
األمريكية وإيران في سوريا جعل هذه الدول 

تنقل الصراع الى اليمن.
 وعن ال��دور ال��ذي يتوجب على الدولة 

واألجهزة األمنية في بالدنا القيام به قال 
الشجاع : أن الدولة واألجهزة األمنية ال 
تستطيع في الوقت الراهن أن تفعل شيئًا 

كون الملف لم يعد بيدها.
الفتا إلى أن بالدنا بحاجة إلى رأي عام 
ويكون لألحزاب دور في ذلك وعلى كافة  

األحزاب السياسية في الساحة الوطنية  ان 
تراجع نفسها في مسألة السيادة الوطنية ، 
ينبغي أن يكون هناك تعامل مع هذه الدول 
وفق  مصلحة اليمن ، السيادة الوطنية 
مهمة جدا وإذا لم نلتفت لها باعتقادي 
سيظل االنتهاك للسيادة اليمنية وسيظل 

التدخل قائمًا من جميع هذه الدول. 
 وأض��اف : أن��ا ارف��ض رفضا قاطعا أن 
تكون هناك أسلحة تدخل إلى اليمن من 
أي طرف كان - ولكن أن نرى في وسائل 
اإلعالم تضخيم للسفينة التي كما يقال أنها 
قادمة من إيران في الوقت الذي  اعترضت 
محملتين  سفينتين  األمنية  األج��ه��زة 
باألسلحة قادمتين من تركيا ومع ذالك لم 
يركز اإلعالم وال وزارة الداخلية على هاتين 

السفينتين باعتقادي أن هناك تواطآ 
تحديات إضافية

الى ذلك قال الدكتور عبده دهيس نائب 
رئيس جامعة الحديدة أن اليمن يعاني 
كثيرًا من عملية تهريب السالح وان قضية 
السفينة   )جيهان 1( التي ضبطت في 
المياه االقليمية  والتي يشتبه قدومها من 
إيران ال تزال مثار اهتمام الدولة والحكومة 
والمجتمع باعتبارها قضية تهدد األمن 
والسلم في اليمن والمنطقة وتلقي بظالل 

ثقيلة على عملية التسوية السياسية 
واض��اف : ال ريب في أن الوضع اليمني 
لتحديات  ا م��ن  لعديد  ا به  يجا لي  لحا ا
فق  لتوا ا لمرحلة  لمعيقة  وا لمستمرة  ا

الوطني 
 ويرى الدكتور دهيس ان اليمن ال تحتمل 
مزيدًا من الرجرجة السياسية والتفخيخ 
األمني في ظل هذا الوضع الحرج ويكفي 

بالدنا ما تعانيه من التنظيمات اإلرهابية

سياسيون: قوى إقليمية تستخدم اليمن ساحة لتصفية حساباتها
 كميات هائلة من األسلحة بنكهات سياسية مختلفة تستقدم 
الى بالدنا، اليزال المواطن العادي يجهل مقاصدها وأهدافها 
سيما في ظل ظروف وأوضاع استثنائية »هشة« تمر بها البالد، 
شحنات من الموت المصدّر، تارة في علب البسكويت وأخرى في 
كراتين وعلب بالستيكية لصناعات مسموحة..  اخترقت حاجز 
الصمت  والهدوء الذي يحاول اليمنيون الوصول اليه بعد فوضى 
األطماع السياسية.. يرى فيه سياسيون ومراقبون، مخططًا  لتحويل 
اليمن الى ساحة صراع ألطراف دولية أخرى.ويؤكد آخرون وقوف 
قوى سياسية رافضة للعمل السياسي المتدرج خلف تلك الشحنات 
العتقادها ان بإمكانها تجاوز قواعد اللعبة الديمقراطية السياسية.

وبين كلتا الحالتين تبقى بالدنا معرضة لالنتهاك في ظل ضعف 
أمني واستخباراتي صارخ ال يتجاوز حد التنديد واالستنكار لتورط 

هذه الدولة أو ذاك الطرف في جلب أدوات الموت لليمنيين.
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د. دهيس :  سنواجه 
تحديات أكبــــر 

إذا استمر تدفق األسلحة

د. الشجاع : الدولة عاجزة
 عن إيقــاف الصـراع ألن
  الملف خـــرج من يدها

60 %من اليمنيين بدون 
كهرباء أو مياه وصرف صحي

ق��ال خبراء ومختصون أن 
ن  للسكا لتغطية  ا نسبة 
ء  با لكهر ا م��ن  ليمنيين  ا
والمياة والصرف الصحي ال تتجاوز 
40% من السكان..وشددوا في لقاء 

تشاوري حول البنية التحتية في 
اليمن على أهمية الشراكة بين 

الحكومة والقطاع الخاص 
لبنية  ا ت��ح��س��ي��ن  ف���ي 

اليمن،  التحتية في 
السيما العاجلة منها 
كالكهرباء والمياه 
والطرق، مشيرين 
إل���ى إل���ى ض���رورة 
التخلص التدريجي 

من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500دوالر 
لكل ميجاوات مقابل 700 دوالر للغاز. 
مؤكدين بأن الغاز والطاقة الشمسية 
وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل 

عملية لتوليد الطاقة في اليمن.
وق��ال الخبير االقتصادي على 
إلى  يحتاج  اليمن  أن  ل��واف��ي  ا
3 مليار دوالر  استثمارات ب� 
70% من سكان  لتغطية 
ال��ي��م��ن ب��ال��ك��ه��رب��اء، 
مشيرا إلى نسبة الفاقد 
قطاعي  في  لمرتفقة  ا
الكهرباء والمياة والتي 

تصل إلى %40.

أبناء سقطرى يطالبون 
بتخفيض تذاكر الطيران

قال وكيل محافظ حضرموت لشئون أرخبيل سقطرى عيسى 
عبد اهلل أحمد أن رئيس الجمهورية  أصدر قرارا بإنشاء مكتب 
تنفيذي مكون من سبعة عشر إدارة عامة بأرخبيل سقطرى 
أسوة بالمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت ، وأن 
مجلس الوزراء وافق على هذه الخطوة ، وسيبدأ العمل به خالل هذا 

العام.
وبتواجد عيسى حاليا في العاصمة صنعاء من أجل متابعة الكثير من 
القضايا والمطالبات الخاصة باألرخبيل حيث نجح في اعتماد مشروع 

تسوير مطار سقطرى واستكمال منظومة األجهزة التي يحتاج لها.
أوضح الوكيل عيسى بأنه طرح على رئيس الجمهورية مشكلة 
ارتفاع أسعار الطيران عبر شركة اليمنية والسعيدة وضرورة إعادة 
النظر في القيمة تقديرًا لظروف أبناء األرخبيل، إضافة لضرورة إنشاء 
فرعا للبنك المركزي بسقطرى مشيرًا الى أنه تلقى ردود إيجابيه بهذا 

الخصوص .

عدن - سالم العسكري 

لقي المواطنان منصر 
سالم شواح الصبيحي 
35 عاما ، وبشار عبد 
مًا  عا  25 لصبيحي  ا لكريم  ا
الخميس في منطقة اللحوم بدار 
سعد محافظة عدن مصرعهما 
، فيما أصيب مواطن آخر يدعي 
رامي صالح حسن 35 بإصابات 
بالغة جراء اشتباكات باألسلحة 
النارية بين مواطنين متنازعين 

على ملكية قطعة أرض أحدهم 
عضو النيابة العامة في منطقة 
ل��ل��ح��وم بمديرية دار سعد  ا

بمحافظة عدن.
منطقة  ن  ا لذكر  با لجدير  ا
اللحوم بدار سعيد شهدت خالل 
اآلونة األخيرة عدة نزاعات على 
األراض���ي أودت بحياة الكثير 
من المواطنين نتيجة ازدواجية 
ال��ص��رف ل��أراض��ي وت��داخ��ل 
الحدود اإلداري��ة للمنطقة بين 

محافظتي لحج وعدن.

بسبب ازدواجية الصرف

مقتل شخصين في تنازع 
على األرض بدار سعد

ضبطت  قوات خفر السواحل اليمنية وبإسناد من القوات 
الدولية  في 23 يناير المنصرم سفينة تحمل اسم »جيهان 
1« عند دخولها المياه االقليمية اليمنية الشرقية في 
محافظة المهرة تحمل موادًا متفجرة واسلحة قادمة من 

ايران وعلى متنها ثمانية بحارة يمنيين.
وبحسب بيان وزارة الداخلية تبين بعد تفتيش السفينه  
انها كانت محملة بحوالي »73« طنًا من مادة الديزل 
ونحو »40« طنًا من االسلحة والقذائف والمتفجرات 
شملت ، »133« دبة سعة الواحدة »20« كجم تحتوي 
على مسحوق مادة متفجرة »RDX « بكمية »2660« 
كجم ، »50« صندوقًا تحتوي على اكياس سعة »25« 
كجم بداخلها مسحوق م��واد متفجرة »سوربيتول« 
بكمية »1250« كجم ، »150« صندوقًا تحتوي على 
اكياس سعة »20« كجم بداخلها مسحوق تفجير بكمية 
»3000« كجم ، أكياس تحتوي على »16716« قالبًا 
بداخله مادة متفجرة »C4« شديدة االنفجار ، صناديق 
تحتوي على عشرين صاروخ أرض جو صناعة ايرانية، 
N صناديق تحتوي على »18« صاروخ كاتيوشا صناعة
يرانية، »100« قاذف آر بي جي ، »316« ألف طلقة آلي 

»عيار 62. 7« ، »12495« طلقة ذخيرة دوشكا »عيار 
127« »124080« طلقة ذخيرة تشيكي عيار »62 7«.

كما احتوت شحنة االسلحة المضبوطة على »66« كاتم 
صوت طوياًل وقصيرًا ، خمسة نواظير استطالع بعيدة 
المدى ، خمسة نواظم مدفعية مع ركائزها، »50« ناظور 
»بي 8« ناظور القائد، عشرة نواظير استطالع ليزرية 
صناعة ايرانية ، »5« نواظير تسديد خاص بالمدفعية، 
»48« ناظورًا ليليًا صناعة روسية ، »90« بوصلة، 
»200« جهاز تفجير كهربائي ، »800« صاعق لتفجير 
العبوات الناسفة ، كمية كبيرة من مواد تجهيزات صناعة 
العبوات الناسفة )أجهزة تفجير - مؤقت تفجير - فيوزات 
- مواصالت - كابالت( ، »800« كبسولة تفجير، »402« 
حقائب تفجير متكاملة.. باالضافة الى »50« منظومة 
تفجير »دوائر كهربائية« , و»200« وحدة تحكم بالتفجير 
عن بعد ، »310« أجهزة تعريفية للمتفجرات، »132« 
توصيلة لألجهزة المفجرة ، »186« جهازًا من اجهزة 

التفجيرالنافذة«
وم��ا يبعث على القلق ان ضبط الشحنة ج��اء عقب 
عمليات ضبط سابقة لشحنات أسلحة ومعدات تصنيع 

لألسلحة والمتفجرات أثناء محاولة إدخالها إلى البالد.. 
حيث تمكنت السلطات الجمركية واالجهزة األمنية من 
احتجزت حاويتين في ميناء عدن تتضمنان قضبان وأنابيب 
ألمونيوم وألواحًا نحاسية ذات مقاسات مختلفة وهي مواد 
تدخل في صناعة المقذوفات والمتفجرات باالضافة إلى 
مكابس يمكن استخدامها في كبس المقذوفات المتفجرة 
والمضادة للدروع. كما تمكنت االجهزة األمنية بمطار 
صنعاء في نهاية يوليو من العام 2010م من ضبط 
شحنة قادمة من تركيا عبارة عن مواسير »حلزونية من 
الداخل« تستخدم في صناعة األسلحة الخفيفة ، وفي شهر 
نوفمبر من العام 2012م تمكنت جمارك ميناء عدن بناء 
على معلومات استخبارية من ضبط حاوية تحتوي على 
عدد كبير من المسدسات قادمة من تركيا مخفية في 
كراتين بسكويت، وفي ديسمبر من العام نفسه تمكن 
رجال األمن في النقطة األمنية بمديرية حيس من ضبط 
سيارة »نوع دينا« تحمل عدد )5531( مسدسًا وقد أحيلت 
القضية إلى النيابة ، تلتها في ذات الشهر عملية ضبط 
سفينة تدعى »يوس« تحمل علم مالدوفيا في ميناء المكال 
وعلى متنها شحنة من الذخائر المختلفة وتم التحقيق مع 

طاقم هذه السفينة وهم حاليًا قيد المحاكمة «.

تفاصيل عن  شحنات االسلحة التي تم ضبطها

د. البكاري : 

 نوعية  االسلحة 
تفوق االستخدام
 الشائع في بالدنا


