
> المشاهد واألحداث التي نسمعها ونشاهدها 
يوميًا، سواًء أكانت أمنية أو سياسية واقتصادية 
بل في كل المجاالت تؤكد أن التسوية السياسية 
التي نتطلع إليها جميعًا شعبًا وأحزابًا ومنظمات مدنية 
حتى الدول الشقيقة والصديقة المهتمة والمتابعة للشأن 
اليمني، أق���ول نتطلع الى ه���ذه التس���وية والتي حددت 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة خارطتها 
للخروج من األزمة التي عاش���تها ومازالت تعيشها عبر 
تداعياتها منذ بداية عام 2011م.. هذه التسوية وبعد 
مضي عامين تؤكد أنها كما تم افتعال األزمة السياسية 
فإنها اليوم تواجه قنابل موقوتة خاصة وأن بعض أحزاب 
اللقاء المشترك وفي المقدمة قائد هذا اللقاء حزب التجمع 
اليمني لالصالح وجناحه العسكري غير المشروع وأقصد 
االخ���وان وتنظيم القاعدة.. فكيف لن���ا الوصول الى هذه 

النتيجة؟!!
هذه الحقيقة ال يمكنن���ا نكرانها فاالفع���ال التي يقوم 
بها حزب االصالح لعرقلة التس���وية ومنها عدم االلتزام 
بما نص���ت علي���ه المب���ادرة الخليجية ومعل���وم أن حزب 
االصالح وش���ركائه في اللقاء المش���ترك كانوا ممن وقعوا 
على المبادرة التي يبدو أنهم لم يقرأوا جيدًا ما تضمنته، 
اضافة الى فشل حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم 
باس���ندوة في تقديم شيء يذكر منذ تش���كيلها وتنفيذ 
ما وعدت به في برنامجها التي تقدمت به للبرلمان لنيل 

الثقة، فنجد اليوم أن حكومة الوفاق وأعني تحديدًا وزراء 
المشترك فيها الذين يتناصفون الحقائب الوزارية حسب 
ما نصت عليه المبادرة الخليجية، بداًل من العمل بصورة 
موفقة إلنجاح التس���وية وع���ودة األوضاع ف���ي البالد الى 
ما كان���ت عليه قبل األزم���ة خاصة األوض���اع األمنية التي 
تتدهور يوم���ًا بعد يوم في ظل صم���ت متعمد من قبل 
الحكوم���ة الوفاقي���ة، وكذل���ك االنهي���ارات االقتصادية 
والخدمي���ة والهدف م���ن كل تلك االفعال وما س���يترتب 
عليها.. هي زرع القنابل الموقوتة في طريق التسوية التي 
نتوهم أننا في الطريق إليها دون وجود أي مؤشر ايجابي 
يشير الى أن البالد تس���ير الى التسوية.. فكل يوم نسمع 
عن انفجار في طريق التسوية.. انفجار يعلم الجميع وفي 

ه..  المقدمة تعلم القيادة السياس���ية من يقفون وراء
فلم يكتف ح���زب االصالح وجناحه المس���لح في خلق 
التوتر واالقتتال مع الحوثيين، كذلك تحريك الشارع 
في المحافظات الجنوبية وتفجير األوضاع األمنية فيها 
ودعم تنظيم القاعدة لتأس���يس دولة اس���المية في 
محافظتي أبين وش���بوة.. والعمل بصورة منظمة في 
ممارسة اقصاء كوادر المؤتمر الشعبي العام وتوجيه 
التهم للمؤتمر وقيادته التي قادت البالد خالل ثالثة 
عقود وإيصالها ال���ى بر األمان وتحقيق االنجازات التي 
مازالت وستظل ش���اهدة على عظمة قيادة المؤتمر 

الشعبي وزعيمه علي عبدالله صالح.
ة لكل هذا التخبط الهستيري لحزب االصالح  في قراء
وشركائه نصل الى نتيجة ال أعتقد أنني مخطئ في الوصول 
اليها، هي أن أحزاب المشترك وفي المقدمة حزب االصالح 
يضعون القنابل وإن كانت موقوتة في طريق الوصول الى 
تسوية سلمية والخروج بالبالد من تداعيات األزمة التي 

تتسع يومًا بعد يوم..
من هنا لق���د كان المؤتمر الش���عبي الع���ام حريص في 
اجتم���اع لجنته العام���ة األس���بوع المنصرم على كش���ف 
الحقائق لل���رأي العام حتى يدرك الجمي���ع وفي المقدمة 
القي���ادة السياس���ية أن الصم���ت عل���ى افع���ال االص���الح 
س���ينعكس عليها وعل���ى الوطن.. فهل ي���درك الجميع 

هذا الخطر؟!

قنابل موقوتة!!

> أحمد مهدي سالم
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»الثـــورة.. األزمــة!!«

حي���ث كان أول نتاج لها ه���و غياب األمن واالس���تقرار 
وس���ريان الفوضى واإلنف���الت األمني وس���قوط البالد في 
مستنقع الفساد ذات الصبغة الثورية، وانهيار االقتصاد 
الوطن���ي وتردي مس���توى الخدم���ات الى أدنى مس���توى، 
فال كهرباء، وال نف���ط وال غاز، في ظل أوضاع معيش���ية 
ات التي  صعبة للغاية، وفوق كل ذلك اس���تمرار االعتداء
نفذتها مليش���يات اإلصالح وعلي محس���ن وأوالد األحمر 
على المعسكرات في أرحب ونهم وتعز وإشعال الحرب 
في الحصب���ة وصوفان، وتأزيم األوض���اع في المحافظات 
بالمسيرات واالعتصامات الفوضوية ومحاولتهم تعطيل 
الحياة العامة من خالل االعتداء عل���ى المكاتب والدوائر 
الحكومي���ة والتحريض على الفوض���ى والعصيان المدني 
وتحريض المواطنين على عدم تسديد فواتير  استهالك 
خدم���ات المياه والكهرب���اء التي كانت موف���رة لهم رغم 
صعوبة األوضاع، وال غرابة أن يصل بنا الحال في ظل هذه 
الث���ورة المزعومة الى ذلكم التراج���ع المخيف الذي أعاد 
البالد الى العصور المتخلفة بعد أن دمروا كل ما هو جميل 

فيها من أجل السلطة ومغرياتها.
على العموم جاءت المبادرة وكنا نأمل أن يتحلى أولئك 
ة الثورة وقالوا للشعب في الفضائيات  الذين تدثروا بعباء
والصحف والمواقع االلكترونية وفي س���احات االعتصام 
بأنهم ينشدون رفاهية وسعادة ورخاء كل أبناء الشعب، 
وليس لهم أي مطامع سياس���ية أو حزبية أو ش���خصية، 

بنوع من المصداقية والحرص على 
المصلحة الوطنية ولو لمرة واحدة، لكي يلمس الش���عب 
ثمار التغيير ويحصد زرعه الوفير الذي وعد به، ولكن 
لألسف الشديد- أصّر هؤالء على عنادهم وتسلطهم، ولم 
يعوا جيدًا ماذا تعني المبادرة الخليجية وماذا يعني الوفاق 
الوطني؟ فظلوا يتعاملون وفق منظورهم ولم يستوعبوا 

أن المبادرة أغلقت ملف ثورتهم 
المزعوم���ة، وأغلق���ت معه���ا 
ملفات الماض���ي غير المرتبطة 
بمضامينه���ا المنصوص عليها، 
وتعمدوا استفزاز الطرف اآلخر 
بأعمال وممارس���ات - لألس���ف 
الش���ديد- تورط معه���م فيها 
النظام الجدي���د حكومة الوفاق 
التي تحولت ال���ى حكومة خاصة 
بالطرف الذي يدع���ي الثورية، 
فسرعان ما تم تدشين مسلسل 
اإلقص���اء والتهمي���ش وب���دأت 

القرارات تتجه لترجيح كفة ذل���ك الطرف رغم أن ذلك 
يتعارض مع متطلبات مرحلة الوفاق الوطني، وكأّن هذا 
الطرف هو من قّدم التنازالت وهو من جّنب البالد والعباد 
وي���الت الصراع���ات الدموي���ة ومخاطر الح���رب األهلية، 
لدرج���ة أن النظام الجدي���د بكل أركانه تح���ول الى مجرد 

أداة بيد ه���ؤالء، يعمل على خدمة 
مصالحه���م وتحقي���ق أهدافه���م، 
باس���لوب أرع���ن، ال يق���در مخاطر 

وتداعيات ذلك.
 لق���د تعام���ل والي���زال النظ���ام 
الجدي���د م���ع أصح���اب الث���ورة 
المزعوم���ة عل���ى أنه���م الش���عب 
اليمن���ي وأنه���م يمثل���ون اإلرادة 
اليمني���ة وتجاهلوا بقي���ة األطراف 
الت���ي كان���ت ش���ريكة ف���ي تحقيق 
المصالحة والمصادقة على المبادرة 
الخليجي���ة وتعامل���وا معه���م على 
أنهم بقايا نظام وبالطجة، وال يجد 
الكثير منهم حرجًا ف���ي التصريح 
بضرورة إقالة كل من وقف في صف 
النظام الس���ابق الذي كان يمثل الش���رعية 
الدس���تورية التي انقلبوا عليها ورفعوا ش���عار الشرعية 
الثورية، وه���ي ذات الش���رعية التي رفضوه���ا في مصر 
ووقفوا خلف الشرعية الدستورية ألنها شرعية اخوانية، 
وألنها التي أوصلتهم الى الحكم، وألنها التي ستوفر لهم 

الغطاء من أجل إقامة اإلمارة االخوانية في المنطقة.
لمؤس���ف أن يم���وت  م���ن ا
العش���رات م���ن جرح���ى القوات 
المسلحة واألمن خالل األحداث 
الت���ي ش���هدها الوط���ن دون أن 
يحصلوا عل���ى حقهم في العالج 
لمج���رد أنه���م كان���وا ف���ي صف 
النظام في الوقت الذي يس���افر 
جرح���ى مليش���يات االص���الح 
وحميد وعلي محس���ن ومنصور 
الحن���ق للعالج في الخ���ارج على 
نفق���ة الدول���ة بحج���ة أنهم من 

الثوار.
بالله عليك���م أي منطق ه���ذا؟! وأية عنصري���ة هذه؟َ 
وأية سياسة تلك التي تؤس���س لثقافة الحقد والكراهية 
وتصفي���ة الحس���ابات؟! وأي نظام سياس���ي يقب���ل بهذا 
االسلوب الالمس���ؤول في التعامل مع إدارة شؤون البالد 

خالل هذه المرحلة الحرجة؟!!
هذا كالم غير مقبول وال يتماشى مع مضامين المبادرة 
الخليجية وسيقود الى تفجير األوضاع من جديد ونسف 
التسوية عن بكرة أبيها، للصبر حدود وكنا نأمل أن يكون 
الرئيس هادي عنصر توازن في مسار التسوية السياسية 
وإذا ب���ه يتحول إلى خصم من خ���الل الرضوخ لضغوطات 
الطرف الذي ُينّصب نفسه الوصي على اليمن واليمنيين، 
وبدا وكأّن���ه يعاقب الطرف اآلخر عل���ى تنازالته وصبره 
وحرص���ه على مصلح���ة الوطن، فيصدر قرارًا بتش���كيل 
صندوق لرعاية ودعم ش���هداء وجرحى الثورة الشبابية 
السلمية والحراك الجنوبي السلمي متجاهاًل شهداء وجرحى 
القوات المسلحة واألمن والمواطنين الذين كانوا الى صف 
النظام، رغ���م أنه كان من المفت���رض أن تكون المعالجة 
ش���املة للجميع دون  اس���تثناء دعمًا للوف���اق بعيدًا عن 
االقصاء واالستبعاد، ولكنه أظهر انحيازه لقوى وتحامله 
على األطراف األخرى والتي كان واليزال محسوبًا عليها.

ولعل الش���يء الذي البد م���ن التأكيد علي���ه في ظل كل 
المعطيات السالفة الذكر هو أن اليمنيين الذين يمثلون 
األغلبية باتوا على يقين بأن ما حصل في فبراير 2011م 
وحتى غداة انتخاب الرئيس هادي رئيس���ًا للبالد لم يكن 
ثورة، وإنما كان أزمة، وه���ذه األزمة ولّدت أزمات النزال 
نتج���رع منغصاتها حت���ى اليوم، وأن الحدي���ث عن ثورة 
هو مجرد مؤامرة تقودها القوى النفعية واالس���تغاللية 
من أجل تمرير أجندته���ا والوصول الى غاياتها وتحقيق 
أهدافها وهو ما يه���دد بتحريك ن���وازع الفتنة وبواعث 
الص���راع السياس���ي داخل الب���الد، هو ما يج���ب أن يدركه 
الرئيس هادي أواًل، والقوى المأزومة ثانيًا، فيكفي الوطن 
ويكفينا ما لحق بالش���عب، نريد شراكة وطنية تصنعها 
إرادة يمني���ة تنتص���ر خالله���ا للمصلح���ة العام���ة، نريد 
مواطنة متس���اوية دونم���ا تفضيل أو تميي���ز أو درجات 
أو مس���تويات لها، نريد وطنًا يتس���ع للجميع، نريد يمنًا 
جديدًا نط���وي معه صفح���ات الماضي ونفت���ح صفحات 
جديدة، نريد مبادلة الوف���اء بالوفاء ال بالجحود والنكران، 
ال نريد مراهقات سياسية وممارسات صبيانية واالتكاء 
على رهانات خاس���رة، ال نريد أوصياء علينا من الداخل أو 
الخارج، فنحن أصحاب اإلرادة الوطنية المدعومة بإرادة 
الخالق عز وجل وال قبول بس���واها، وعل���ى الجميع إدراك 

وفهم ذلك وبعدها »من طلب الجن ركضوه«.. 

أق���ر فري���ق قضية صع���دة ف���ي مؤتمر 
الحوار- وبالتوافق-  إصدار قرار جمهوري 
بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء 
وجرحى ما يسمى الثورة الشبابية، والحراك السلمي، 
وحرب 94 وحروب صع���دة، والقضية التهامية، 
وشهداء وأسر كل األطراف التي شاركت في أحداث 
2011م بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير 

موحدة.
لكن طرف في حكومة الوفاق استبق ذلك فورط 
رئيس الجمهورية بإصدار القرار رقم 178 الذي 
نص على إنشاء صندوق خاص بفئة معينة، سمي " 
صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ما أسماه بثورة  
11 فبراير الشبابية الشعبية، والحراك السلمي ".. 
ونجزم أن هذا الطرف نفس���ه هو الذي عطل قرارًا 
جمهوريًا أصدره رئيس الجمهورية قبل أكثر من 
س���نة ونصف، وهو القرار الجمهوري رقم 8 الذي 
صدر في 17 م���ارس 2012.م وال���ذي نص على 
"اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م  
بسبب االحتجاجات السلمية شهداء. .واعتماد راتب 
جندي لكل شهيد، وللمعاق كليًا.. وضم المعاقين 
جزئيا إلى صن���دوق الرعاي���ة االجتماعي���ة.. وهذا 
القرار نفس���ه ألزم رئيس حكومة الوف���اق بإصدار 
الئحة خاصة بذلك، وألزم الحكومة بتوفير التمويل 
الالزم للصندوق.. لكن رئيس الوزراء لم يلتزم، وتم 
تعطيل القرار أكثر من س���نة ونصف، »ليس���بكو«ا 
للرئيس القرار رقم 178 الذي صدر قبل أيام، وهو 
قرار أع���ور، ويصب لصالح فئة معينة، ويس���تثني 
بقية ضحاي���ا أح���داث 2011.م وضحايا صراعات 

وحروب سابقة.
وألن رئيس الجمهورية مسئول عن جميع رعيته، 
والمعن���ي األول بتطبيق المبدأ الدس���توري بش���أن 
المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، دون 
تمييز بسبب اللون أو الدين أو اللهجة أو المنطقة أو 
القبيلة أو الحزب، فإن واجبه يحتم عليه إلغاء القرار 
التمييزي رقم 178 بشأن إنشاء  " صندوق رعاية 
أس���ر ش���هداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية، 
والح���راك الس���لمي ".. م���ع العل���م أن "الثوريي���ن" 
أنفسهم ليسوا متفقين على تاريخ "ثوري" معين، 
فف���ي صنعاء قال���وا ث���ورة 11 فبراي���ر، وقالوا 21 
فبراير، وف���ي عدن قال���وا ث���ورة 16 فبراير، لكن 
الذي» سبكو«ا القرار للرئيس أخذوا برأي اإلصالح.

وإذا كان رئي���س الجمهوري���ة س���ُيبقي الق���رار 
التميي���زي رق���م 178 ناف���ذا، فمبادئ الدس���تور 
والعدالة واإلنصاف وس���يادة القانون  تقتضي إزالة 
هذا التميي���ز، بإصدار قرارات أخرى تس���اوي بين 
جميع المواطنين الضحايا أمام الصناديق.. فمن حق 
الحراك التهامي أن يحظ���ى بقرار جمهوري خاص 
بصندوق���ه، وبالمثل صن���دوق القضي���ة المأربية، 
وصندوق حراك المناطق الوسطى، وضحايا حرب 
المنطق���ة الوس���طى، وصن���دوق ح���روب صعدة، 
وصندوق حرب 1994م، وصندوق أنصار الشرعية 
الدس���تورية، وصندوق ضحايا اإلرهاب، وصندوق 
ش���هداء اللجان الش���عبية، إضاف���ة إل���ى الصناديق 
الت���ي ستنش���أ بعد مؤتم���ر الح���وار الوطن���ي، مثل 
صندوق جبر الضرر، وصندوق المصالحة الوطنية 
والعدالة االنتقالية، وصندوق تمويل التعويضات 

والتسويات.

المساواة بين الضحايا 
أمام الصناديق

  زاوية حــارة

  فيصل الصوفي

> منذ إندالع ش���رارتها في فبراير العام 2011م انقس���م اليمنيون بشأنها 
واختلفوا حول توصيفهم لها، فمنهم من ذهب الى الزعم بأنها ثورة ش���بابية، 
ومنهم من ذهب الى وصفها باألزمة السياسية، وبعيدًا عن الكذب والتدليس 
وقلب الحقائق، فقد كان حج���م القوى التي تعاملت مع ما ج���رى على أنها أزمة 
سياسية مفتعلة للوصول الى الس���لطة أكبر بكثير من القوى التي تعاملت على 
أنها ثورة، رغم محاوالتهم تصوير طبيعة األوضاع بخالف ذلك، ومع ذلك جاءت 
المبادرة كحل مقن���ع للجميع ومعها لم يعد هناك أي مجال للحديث عن ثورة، 
حيث صار الهم الوطني هو الخروج بالبالد من دوامة العنف والصراع واالقتتال 
الى أجواء مفعمة بالس���الم واألمن واالس���تقرار، وذلك بعد أن تجرع الشعب من 
وراء هذه - األزمة الغصص واآلالم والمتاعب وعاش الجميع في ظل ظروف في 

غاية الصعوبة ال يمكن أن يتحملها أي شعب آخر.
 عبدالفتاح علي البنوس

بدون زعل

من المؤسف جدًا 
ان ُيهمل شهداء 
وجرحى القوات 
المسلحة واالمن

زعفران علي المهنأ

المواطن اليمني 
وفوضى الكيانات

الدفاع ع���ن قضية م���ا ال يحت���اج ال���ى المهاجمة 
ة ومثلها إثبات الذات وبناء الكيانات وتحقيق  واالساء
االنجازات.. ولكن يحتاج الى حاجتنا بمعرفة أسباب 
ة، س���واًء أكانت في االختالف أو ف���ي مرحلة  االس���اء

إثبات الذات.
فنحن نحتاج الى  خط فرضي���ات تنويرية دفاعًا 
ة  عن ش���رف قضايانا وفي مقدمتها قضايا االس���اء
لبعضنا ،وجلد الذات المتواصل.. فالتجني دائمًا يفقد 
المجتمعات األخرى حصانة المواطن اليمني الحكيم 
ويقلل م���ن ثقافته.. نع���م ال يجب أن يران���ا العالم 
ة والهجوم والنقد غير البناء وجلد  من خالل االس���اء
ال���ذات.. بل يج���ب أن يقيمنا من خ���الل تعاملنا مع 
أعداء قضيتنا إذا تج���اوزوا معنا مرحلة الحوار على 
ضوء االختالف.. هنا نواجههم برقّي لنحجمهم فإذا 
التقين���ا بهم نظرنا إلى أفق الس���ماء برؤوس عالية، 
وإذا توهموا بأنهم يوازوننا بالوقوف كتفًا الى كتف 
نقهرهم بنظرة زرقاء اليمامة التي رأت العدو من 
خل���ف الجبال ولم يصدقها قومه���ا إال عندما أجهز 
عليهم العدو.. وه���ذا ما نمر به في هذه المرحلة.. 
ك���م كان بيننا م���ن زرق���اء اليمامة.. تص���رخ العدو 
أمامكم.. وهم صم، بكم،ال يبصرون، ويبقى وجهة 
العظماء من خالل الترفع عن النظر للخلف والمضي 

بالركب نحو األمام.
فنحن نملك إرثًا حضاريًا وإنسانيًا يتدفق ليغرق 

دهاليز أصحاب السياسة وفوضى الكيانات.
ومن هن���ا يحضرني الس���ؤال التال���ي.. متى نذهل 
العال���م بأننا قضينا عل���ى النظرة الثالثي���ة الظالمة 

»الدين، السياسة، المرأة«؟!
بتعاملن���ا م���ع م���ا يقتض���ي تنمي���ة المجتم���ع 
واس���تمرارية حضارتنا فالدين ش���ريعة وس���لوك 
،والسياسة منهج وآليات ، والمرأة هي روح المجتمع 
ومنتج نصفه للحفاظ على توازن البشرية فننطلق 
معه���ا من مكانه���ا الصحي���ح.. ونمضي ب���كل فخر 
نطالع إنجازاتنا على صفحاتنا اليومية ونزود أنفسنا 
ونعززها بعوامل الثقة عندم���ا نتحدث عن وطننا 
الغالي.. اليمن الواحد الموحد.. هنا وهناك بكل فخر 

نعي أن لدينا ما يرفع من إنسانيتنا هنا وهناك

فاصلة:
هو: َوَصفها بسيدة البهارات

هي: َوَصفتُه بالزنجبيل
أحــرق الزنجبيل كل شــيء جميل.. وشــيئًا مـا 

كسرسيدة البهارات 

 إقبال علي عبداهلل
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ْ
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ْ
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 لضميرَك المهزوز قف
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ُ
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ْ
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ْ

وانتظْم في الصف
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ف
َ
َتَهْم وناور ول

ْ
يكفيِه ما قْد ال
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َها قط���اُر الربيع العربي 
َ
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ُّ
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ُ
> ك

،
ً
صارْت رخوة

 .. يا حالوة!
ً
ويومًا بعد يوٍم تزداد رخاوة

)آخر الكالم(

ُت ربوع نجم
ْ
ل
َ
ي َحل نِّ

َ
ولو أ

َهَمْمُت ِبِه إلى اليمِن الوثوبا

- محمد محمود الزبيري

قل لضميرك المهزوز.. قف!


