
> إن البعد االستراتيجي الذي يسعى اليه المؤتمر 
الش��عبي الع��ام ال يتعلق بفئ��ة اجتماعي��ة معينة 
وإنما يالمس تطلع��ات كافة المكونات البش��رية 
للجمهورية استشعارًا من المؤتمر أنه يمثل السواد األعظم 
من تل��ك المكونات البش��رية الث��روة الحقيقي��ة للجمهورية 
اليمني��ة وأح��د أعظ��م عناص��ر بن��اء الق��وة القومي��ة للبعد 
االس��تراتيجي للمؤتمر الش��عبي العام الذي يناض��ل من أجل 
استكمال بنائه خدمة لتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة سيادة 
الدستور والقانون، ولس��ت بحاجة الى الحديث عن اإلنجازات 
التي حققها المؤتمر الشعبي العام خالل الفترات الماضية منذ 
بداية تأسيس��ه وحتى اليوم، ألنها موجودة على أرض الواقع 
ويدركها المواط��ن اليمني المنصف ال��ذي ال يمكن أن تغويه 
وسائل اإلعالم الرسمية التي تحولت الى أداة للتغني بالثورية 

المقيتة التي دمرت البالد والعباد منذ 2011م وحتى اليوم.
إن إنحراف اإلعالم الرس��مي ع��ن البعد االس��تراتيجي لبناء 
الدولة الذي رس��مه أفذاذ المؤتمر الش��عبي العام، دليل على 
حالة اإلفالس التي وصلت اليه��ا القوى االنقالبية التي ال تؤمن 
بالمشاركة السياس��ية والممارس��ة الديمقراطية والمصابة 
بالرعب المطلق من الديمقراطية االنتخابية، وعلى مدى ثالث 
س��نوات عجاف لم يكن أمام القائمين على اإلعالم الرسمي اال 
تمجيد التخريب والتدمير والتغني بجوائز نداءات اس��تالب 
السيادة الوطنية والتحريض الفاجر على تدمير اليمن خدمة 

ألعداء األمة.

إن األعم��ال الثوري��ة الغوغائي��ة 
الهمجي��ة ل��م تق��دم للوط��ن غي��ر 
الس��طو عل��ى المنش��آت ومحاول��ة 
تدميرها وإذا لم تتمكن من تدميرها 
اقتلعت حجر أساسها إلنكار التاريخ 
وتزوير الحقائق، وذلك الفعل المجرم 
في كل الشرائع السماوية واالعراف 
الدولية دليل عل��ى اإلفالس وخيبة 
الفع��ل الغوغائ��ي الذي اس��تهجنه 
الش��عب اليمن��ي ب��كل مكونات��ه 
السياسية واالجتماعية والثقافية، 
ألنه ال يمت بصلة الى ثقافة إنس��ان 

اليمن بأي حال من األحوال.
إن مس��اندة اإلعالم الرس��مي في 
تزوير الحقائق والتجني على المعرفة 

ال يمكن أن يغطي ضوء الشمس، فالوحدة اليمنية واحدة من 
إنجازات المؤتمر الش��عبي العام وكل قوى الخير والس��الم في 
س��احة الفعل الوطني وينبغي أن ينس��ب الفضل بعد الله الى 
أهله، فقد كافح وناض��ل الزعيم علي عبدالل��ه صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية السابق- حتى حقق 
هذا اإلنجاز العمالق وكان له شرف رفع علمه في ظهر يوم 22 
مايو 1990م في ساحة القصر الجمهوري في منطقة معاشيق 
في مدينة ع��دن ثغر اليمن الباس��م، وال يمك��ن أن تخفيه أو 

 لرغبات 
ً

تمحوه وسائل اإلعالم الرسمية تلبية
الدع��وات الفوضوي��ة التخريبي��ة، ألن الفع��ل 

المقدس محفور في ذاكرة الشعب.
إن على الش��باب الذين هم نصف الحاضر وكل 
المس��تقبل أن يدركوا الحقيق��ة التي كنا نحذر 
منها، وقد فات ما ف��ات، وبقي عليهم أن يقفوا 
حيث يقف الوطن اليمني الواحد الموحد، وليس 
حيث مراكز القوى النفعية واالنتهازية الساعية 
الى مصالحها الذاتية والتي ال يوجد مكان للوطن 
اليمني الواحد والموحد ف��ي تفكير تلك القوى، 
والواقع م��ن 2011م وحتى اليوم خير ش��اهد 

على ذلك.
لقد أثبت المؤتمر الش��عبي العام أنه األجدر 
واألكثر مالمسة آلمال وتطلعات اإلرادة الكلية 
للشعب، فعندما هاجت الفتن كان المالذ اآلمن 
للوط��ن حيث ق��دم كل التضحي��ات من أج��ل حقن دم��اء أبناء 
اليمن، وعندما ظهرت المؤام��رة على الوحدة اليمنية عنوان 
الس��يادة لكل أبناء اليمن الواحد والموح��د كان الصخرة التي 
تحطم عليه��ا دعاة االنغالق والتش��طير واالنش��طار، وقد 
قدم المؤتمر الشعبي العام النموذج األقوى في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وشهد له بذلك كل وطني غيور من كل القوى 
السياس��ية، فألف تحية لصناع المجد اليماني الجديد من كل 

قوى الخير والسالم والوحدة.

 لو تتذك��رون أننا قلن��ا عقب األزمة 
السياس��ية المفتعلة عام 2011م إن 
تداعيات ه��ذه األزمة س��تجر البالد 
والعباد ال��ى مصير مجه��ول.. وها نح��ن اليوم 
بعد ثالثة أعوام وما شهدته وتشهده البالد 
من انفالت أمني يتسع يومًا بعد يوم في كل أنحاء 
البالد وتدهور مخيف في ش��تى المجاالت وفي 
مقدمتها االقتصادية والخدمية بكل جوانبها 
الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه ناهيك 
عن التده��ور الذي ين��ذر بالخطر ف��ي الحياة 

المعيشية للمواطنين..
لو يتذكر الق��ارئ العزيز أنن��ا وبعد عام من 

تشكيل ما يسمى »حكومة الوفاق« كتبنا أن هذه الحكومة 
فاش��لة وتجر البالد والعباد الطيبين الى مصير مجهول، 
وقلن��ا حينها »نف��ق مظلم« وه��ا نحن الي��وم وبعيدًا عن 
المكايدات السياس��ية نعيش في معمعان ه��ذا النفق.. 
ولع��ل الواق��ع المعيش��ي وش��هادة اآلخرين من االش��قاء 
والمانحين وكذلك البنك الدولي الذي أكد أن حكومة الوفاق 
التي يرأسها باس��ندوة أثبتت وبرهنت خالل عملها على 
أكثر من صعيد فش��لها وعجزها في إدارة ش��ئون الدولة 
التي بدأت ف��ي االنهيار وتفش��ى فيها الفس��اد وازدادت 
االنفالتات األمنية الى حد وصل األمر أن يخاف المواطنون 
على انفسهم حتى وهم في منازلهم، ناهيك عن استهداف 
أفراد وضب��اط وجنود من وحدات جيش��نا وق��وات األمن 

والهدف كله يصب ف��ي خانة انهي��ار الدولة بعد مخطط 
اضعافه��ا وتهدي��د س��كينة المجتمع وانع��دام القانون 
واالحت��كام للش��رعية التي فق��دت هيبتها حت��ى صارت 
في ظل حكومة ما تس��مى بالوفاق دولة ال يحكمها س��وى 
مجموعة من رجال ومش��ائخ القبائل الذي��ن يعملون على 

تحويل هذه الدولة من »مدنية« الى »اخوانية«.
كل ذل��ك وأكثر ص��ار حالنا الي��وم بعد أن كن��ا في عهد 
حكم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي 
العام دولة نظام وقانون، وكنا- وال يس��تطيع أحد نكران 
ذلك- نتمتع باألمن والسكينة وتوفير الخدمات الضرورية 
واألساسية كالكهرباء والمياه والعيش الكريم والمواطنة 
المتساوية دون اقصاء ألحد ودون تصفية الحسابات التي 
أبعدت كوادرنا اليوم من مواقع أعمالهم.. والمصيبة األكبر 

أننا أصبحنا في ظل حكومة الوف��اق نمارس الجريمة بحثًا 
عن لقمة العيش يساعدنا في ذلك بكل صدق غياب األمن 
الذي يتدهور يومًا بعد آخر.. كل هذه المش��اهد والصور 
والمعاناة تدل بالقطع على أن مصيرنا والعياذ بالله صار 
.. نسأل الله العلي القدير أن يجنبنا شر القادم الذي 

ً
مجهوال

توحي معطياته الى أنه قادم ش��ديد القس��وة واالنقسام 
والتفكك الذي ينذر بحرب أهلية عمل الزعيم علي عبدالله 
صالح وحكومات المؤتمر الشعبي العام على تجنيب الشعب 
من كل هذه الصور والمشاهد واألحداث التي بدأت تتمارى 
أمام أعيننا وكأن هذا اليوم قدرنا ومصيرنا.. كل شيء في 
البالد ومنذ التوقيع على المب��ادرة الخليجية التي حاولت 
وتحاول أحزاب اللقاء المشترك االتفاق عليها ناسين قول 

..»
ً
الله تعالى »إن العهد كان مسؤوال

ومن هنا والقارئ والمواطن في هذه البالد والعالم يدرك 
الكثي��ر مما ينتظرنا ف��ي األيام القادمة الت��ي نحذر منها 
وندعو ال��ى التفكير بهذا الوط��ن قبل أن نصح��و يومًا ال 
 في غابة نتقاتل فيها بعد أن فقدنا األمن 

ّ
نجد أنفس��نا إال

والعي��ش الكريم.. بع��د أن أضعنا فرصة الح��وار وأضعنا 
عقولنا وحكمتنا نحن أهل اليمن..

مصيرنا مجهول وال أقول ذلك تش��اؤمًا بل حقيقة علينا 
ادراكها اليوم والعمل على تغيير أنفس��نا ووضع مصلحة 
اليمن والشعب فوق كل ش��يء فوق الرغبات في البقاء على 
الس��لطة ونهب ثروات الش��عب  تتواص��ل معاناته اليوم 

وتنذر بثورة..
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ق�������ول���وا ل��م��ول��ى ال��دق�����������������ل
ال���ك���وم���ن���ه ذي ف��ت��������������������وت
ن��س��ق��ي��ك س����ال����ف ع��س�����������ل
��ع��������ِ���ز ك���ل م���ا ت��ق��������������ول

ْ
ون

ج��ازي��ت��ن��������������اب��ال��م��ه�����������������������ل
د تع�������و ت��ب��غ��ى  م  ل����ي����و ا و
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س���اع���ة ح����راك����ي ب��ط�����������������ل
واخ��������رى م����ع ال��ع��ن��ك��ب�����وت
ال���ع���ق���ل م���ن���ي وِح�����������������������������ل
ف����ي ك��ش��ف��ه��ا ذي ال����ذل����ول
م���دري���ت إي����ش ال��ِع��������������������ل��ل
ل�����ي ق���ل���ب���ت ال���غ���ص���ن ع���ود

< < <
�����������ِول

ُ
م����ا ق����د م�����دى م����ن ط

م�����ا ع���������ذر ي����رج����ع س���ب���وت
خ��ل��َ���ك س����وى م��ع��ت��������������������دل
ال ت��س��ت��م��ع ل��ل��ع�����������������������ذول
ي��ع��ط��ي��ك ح��ل��و ال��م��ق��������������������ل
ي��خ��دع��������������ك ب��ال��ب��������������رود

< < <
ال���ب�������در ل���و م���ا اك��ت��م��������������������ل
ي��ب��ق��ى ال����دج����ى م��ف��������������روت
وال�����ص�����وب ل����و م����ا ان���دم�������ل
ي��ب��ق��ى ال��ج��س��������������د م��ع��ل��ول
واآلدم��������ي ال ذه��������������������������������ل
��َوِل�����������ه م��ه�����������������دود

ْ
ع��ال��َم��ف
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م�����ن س������ار ع درب��������ه وص���ل
وان ح������اد رج������ع ع��ت��ع��وت
وال��ت��ال��ي��������ة ف����ي األم�����������������ل
ن���رج���ع خ�����������وه ون���ق�����������ول :
ال����ل����ي ح���ص���ل ق����د ح��ص�����������ل
. د  لعنق�����و كا د  ن��ع�����������������و و
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أصيل 31أكتوبر 2013م

                                اإلصالح وفتنة دماج

د.علي العثربي

 للش��ك أن ما يحصل ف��ي دماج 
ً
 أعتق��د وبم��ا ال يدع مج��اال

بمحافظة صعدة فتنة مذهبية وطائفية خطيرة ومن ش��أن 
اس��تمرارها حص��ول تداعيات أكث��ر خطورة عل��ى الصعيد 
الوطني.. ومن اإليم��ان والحكمة العمل من قبل الدولة بكل س��لطاتها 
وأجهزتها على إيقاف هذه الفتنة ووأدها بصورة نهائية من خالل إلزام 
كافة األطراف المشاركة فيها بأي شكل من األشكال بإيقاف إطالق النار 
على الفور وإنهاء كافة االس��تحداثات وأشكال التصعيد وفرض مواقع 
عس��كرية في المناطق الجبلي��ة والنقاط المتنازع عليه��ا والعمل على 
إعادة األوضاع الى ما كانت عليه قبل ان��دالع المواجهات، ومن اإليمان 
والحكمة أن تسهم األحزاب والقوى السياسية ورجال اإلعالم والصحافة 
والعلماء والمثقفين والنشطاء السياسيين والحقوقيين وكافة منظمات 
المجتمع المدني في احتواء الفتنة القائمة في دماج والدفع في اتجاه وقف 
إطالق النار وتقريب وجهات النظر وتطبيع العالقات في دماج وإنهاء 
التوتر وذلك من خالل دع��وة أطراف الصراع ال��ى تحكيم صوت العقل 
والحكمة على أصوات الرصاص من أجل حقن الدماء وإشاعة قيم المحبة 
والتسامح والتعايش السلمي واحترام الرأي والرأي اآلخر واحترام حرية 

المعتقد.
 ولكن المتأم��ل لطبيعة ومجري��ات األحداث في دم��اج يلمس رغبة 
جامحة تس��يطر على عدد من األح��زاب والقوى السياس��ية والدينية 
والقبلية والعسكرية من أجل استمرار نزيف الدم في دماج، واستمرار 
الفتنة، وإدخ��ال البالد في اتون حرب طائفي��ة ومذهبية وذلك من أجل 
الكس��ب الرخيص والمصالح المادي��ة، وال  غرابة فه��ؤالء اعتادوا على 
المتاجرة بالدماء من أجل المال ومن أجل مكاس��ب سياس��ية رخيصة، 

ي��رون أنها باهظ��ة الثمن، رغم أنه��ا رخيصة وحقيرة أم��ام الدعوات 
الصادقة إلصالح ذات البين، وإيقاف نزيف الدم، ووأد الفتنة الطائفية 
والمذهبية، ولألسف الشديد نجد من بين هذه القوى واألطراف المأزومة 
من يّدع��ون الطه��ر والنق��اء، ويتمظهرون أم��ام الن��اس بأنهم دعاة 
لإلصالح ووحدة الصف وجمع الش��مل، في حين أن فعائلهم وصنائعهم 
تق��ول بخالف ذلك تمامًا، وس��أحاول في ه��ذه التناولة تس��ليط الضوء 
على مواقف ح��زب االصالح بكل تياراته الدينية والسياس��ية والقبلية 
والعسكرية واالعالمية والحقوقية وغيرها تجاه فتنة دماج التي ال يقبل 
بها وال ُيحّرض عليها سوى إنسان بال ضمير، يفتقر الى أبسط مقومات 
اإلنس��انية، وبعيد كل البعد عن قيم وتعاليم ديننا االسالمي الحنيف، 

دين السالم والمحبة والتآلف والتسامح، دين االخوة والتعايش.
حيث جند االصالح نفسه بكل تياراته وأدواته من أجل صب الزيت على 
النار لتتسع دائرة العنف في دماج، ويتواصل مسلسل نزيف الدماء، ليس 
حبًا في السلفيين ونصرة لهم كما يحاول إعالمهم ومالليهم تصوير ذلك 
ولكن من أجل إشعال الفتنة وإطالة أمدها والخالص من السلفيين أعداء 
األمس حلفاء الي��وم ومن الحوثيين حلفاء األمس أع��داء اليوم، تجييش 
للمقاتلين وتحريض لهم على الجهاد ف��ي دماج، فتح جبهات جديدة، 
إطالق حمالت إعالمية تحريضية، إطالق فت��اوى جائرة، وكل ذلك من 
أجل جني مكاسب سياسية وحزبية رخيصة من وراء استغاللهم الفتنة 
القائمة في دماج بين السلفيين والحوثيين، لقد تعودوا على االستغالل 
وجعل��وا منه ثقاف��ة ومنهجًا ينهجونه م��ن أجل الوصول ال��ى غاياتهم 
وتحقيق أهدافهم، وقد اتضح ذلك بجالء خالل األزمة السياس��ية التي 
ش��هدها الوطن عندما استغلوا كل ش��يء من أجل الوصول الى السلطة 

واالس��تئثار بكل مقدرات البالد واستغالل الشباب 
من أجل ذلك، وها هم اليوم في دماج يستغلون الدماء 
من أجل المصلحة السياس��ية غي��ر آبهين بخطورة 
وتداعي��ات ذل��ك، يري��دون تصفي��ة حس��اباتهم 
السياس��ية م��ع الس��لفيين والحوثيي��ن لتخل��و لهم 

الساحة ويهيمنوا عليها.
إن حمي��د األحم��ر وحس��ين األحم��ر ومعهما علي 
محس��ن األحمر والزندان��ي وبقية طاق��م التحريض 
واإلسناد والتحشيد للفتنة في دماج يريدون إشاعة 
الفوضى في البالد وإشعال فتيلها من دماج، ليؤكدوا 
بذل��ك أنهم ليس��وا دعاة إص��الح وأن ش��عارهم »إن 

أريد إال اإلصالح ما استطعت« مجرد استغالل زائف ومفضوح في حين 
أنهم دعاة تخريب وعنف وفتنة وصراعات، فأين اإلصالح في تحركات 
حسين األحمر وهو الذي يحشد المقاتلين في حاشد ويحرض على العنف 

والدماء؟!!
وأين االصالح في تحركات واتصاالت علي محسن وإمداداته العسكرية 
لمليش��يات اإلصالح لتغذي��ة الفتنة وتصفية الحس��ابات الش��خصية 
والسياس��ية؟ أين اإلصالح في تصريح��ات اليدومي واآلنس��ي وصعتر 
والديلمي والحزمي ودحاب��ة؟! أين اإلصالح في فت��اوى الزنداني وعلماء 
جامعة االيم��ان وما يس��مى بهيئ��ة علماء اليم��ن؟! وأي��ن اإلصالح في 
تحريضات إع��الم اإلصالح المرئي والمقروء والمس��موع؟!! أين اإلصالح 
في خطابات خطبائهم ومنابر مس��اجدهم؟! أي��ن اإلصالح في دعوات 
ومواقف السياسيين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني 

التابعة لهم حي��ال ما يجري في دم��اج؟!! أين االصالح 
في منشوراتهم الفيسبوكية والصحفية ذات الصبغة 

التحريضية المقيتة؟!!
ال إص��الح وال يحزن��ون، فالحاصل هو اس��تغالل قذر 
وتصفية حس��ابات شخصية وسياس��ية وصراع نفوذ 
قبلي وتوس��ع سياس��ي يقوم اإلصالح بج��ر الحوثيين 
والسلفيين نحوه بغباء، ومن هنا فإن الواجب ُيحتم على 
طرفي الصراع إحباط كل مخططات اإلصالح »الحزب«، 
والعمل على تحقيق اإلصالح »الممارس��ة والس��لوك« 
والتوقي��ع عل��ى مصالح��ة وطني��ة تس��تأصل الفتنة 
وتقطعها من دابرها لتع��ود الحياة الى طبيعتها في 
دماج، فليس من مصلحة أي طرف منهما استهداف واستعداء الطرف 
اآلخ��ر، إذ ُيحتم األم��ر القب��ول بالتعاي��ش واالبتعاد ع��ن المهاترات 
والمناكفات، فالدين للجميع وال وصاية عليه لطائفة أو جماعة أو تيار 
أو مذهب، ليعي الطرفان أنه ال يمكن لطرف إلغاء اآلخر وفرض أفكاره 
ومعتقداته عليه بالقوة، وعليهما القبول ببعضهما البعض وليحترم 
كل ط��رف خصوصية الطرف اآلخر، إذا م��ا أرادا فضح اإلصالح وإحباط 
مؤامرته وكش��ف نواياه الخبيثة التي يس��عى لتنفيذه��ا أوالد األحمر 
والجنرال المستشار وعلماء الدفع المس��بق وإعالم الفتنة والتحريض 
والتأزيم.. التعايش مع اآلخر والقبول واالعتراف به واحترام خصوصياته 
عوامل مهمة لوأد الفتنة وإش��اعة قيم المحبة والتسامح ونشر السالم 
وترس��يخ األمن واالس��تقرار والطمأنينة في دماج خاص��ة وفي مختلف 

أرجاء الوطن عامة.

بدون زعل

 عبدالفتاح علي البنوس

 أرس��ل رئي��س 
الجمهوري��ة لجنة 
إلى تعز كلفها بحل 
المشكلة الخطيرة 
الت��ي تصاع��دت 
قبل عي��د األضحى 
بين م��راد م��أرب، 
 ، تع��ز ف  مخ��ال و
بع��د قت��ل فيصل 
المخالف��ي بأي��دي 
مأرب��ي، واعت��داء 
لش��يخ  ا مس��لحي 
اإلصالحي المخالفي 
حمود على مأربيين 
وإح��راق بيوته��م 
ف��ي مدين��ة تع��ز، 

انتقام��ًا لمقتل أخيه فيصل.. لق��د قتله مراديون 
من مأرب ثأرًا رغم أنهم قد قبلوا تسوية القضية 
قبل عدة سنوات، حيث قام المخالفي بقتل مرادي، 
وتم تسوية القضية قبليًا في حينها، وبعد عودته 
من خارج البالد- بعد غياب طويل- ترصدوا له في 

تعز وقاموا بقتله قبيل عيد األضحى.
ش��كلت اللجنة الرئاس��ية لمنع حرب أهلية بين 
محافظتي تعز ومأرب، فبعد االعتداء على مأربيين 
في تعز، دعا داعي القبيلة ف��ي مأرب، ونزل مئات 
المس��لحين المأربيي��ن إل��ى تع��ز، وكادت الحرب 
اإلقليمية أن تندلع، لكن رئي��س الجمهورية منع 
حدوثها، حي��ث أمر بمن��ع دخول المس��لحين إلى 
مدينة تعز، وشكل على الفور لجنة رئاسية برئاسة 
الشيخ دماج محافظ عمران، لحل الخالف بين مراد 

مأرب، ومخالف تعز.
هذه هي القضية باختصار.. اللجنة الرئاسية، أو 
قل عدد من أعضائها فقط، ويترأس��هم الش��يخ 
اإلصالح��ي ج��ازم الح��دي، نزل��ت تع��ز، وصنعت 
مشكلتين كبيرتين، ولم تحل المشكلة األساسية 

التي عينت لها.
صارت لدينا ثالث مشكالت في الحقيقة، تحتاج 
إل��ى ثالث لجان رئاس��ية جدي��دة: لجنة رئاس��ية 
لحل الخالف بين صاحب مح��ل الصرافة المنهوب، 
والشيخ الحدي ومرافقيه الذين نزلوا معه، ونهبوا 
من محل الصرافة 11 ألف دوالر.. ولجنة رئاس��ية 
تح��ل المش��كلة التي بي��ن اللجن��ة الفاش��لة وبين 
الس��لطة المحلي��ة، ألن اللجنة من س��وء تدبيرها 
واختيارها نزلت تصنع مش��اكل.. ولجنة رئاس��ية 
بديل��ة للجن��ة الح��دي الفاش��لة تعن��ى بالقضية 

المخالفية المرادية.
لقد نزل الح��دي وأصحابه إلى تع��ز مصطحبين 
معه��م  ع��ددا كبي��را م��ن المرافقي��ن القبليين 
المسلحين - كما قالت الس��لطة المحلية هناك- و 
انتش��روا في المدينة وعاثوا فيها رعبا وفس��ادا 
ولصوصية، ومن حس��ن الح��ظ أن الرئيس األصلي 
للجنة الرئاس��ية الش��يخ دماج وعدد م��ن أعضاء 
اللجنة لم ينزل��وا إلى تع��ز، وإال لكان ع��دد أفراد 
يأجوج ومأجوج كبيرا، ولتعرضت مصارف وبنوك 

وبيوت لنهب عظيم.
لقد ق��ام بعض مرافق��ي اللجنة بالس��طو على محل 
صرافه في ح��ي الحوب��ان، ونهبوا من��ه 11 ألف دوالر 
تحت تهديد الس��الح، وتمكن رجال األمن من القبض 
على واحد من النهاب��ة، ألن المواطنين أعاقوا هروبه، 
والبقية منهم فروا إلى مقر اللجنة في الفندق، واحتموا 
برئيس��ها جازم الح��دي، وبينما كان الح��دي يهاجم 
الضالعي الش��اعري مدير أمن تعز ألنه طلب تس��ليم 
النهابة الذين بحوزتهم الدوالرات، جاءت أوامر وزير 
الداخلية من صنعاء إلى الش��اعري: أفرجوا عن مرافق 

الحدي الذي سرق المصرف.. وهذا ما كان!  

لجنة صلح تحولت
 إلى لجنة نهابة !!

اليمن.. مصير مجهول

المؤتمر أكبر من محاوالت طمس إنجازاته

فقدان لك .. فقدان كثير > فق��دان ف��ي مصداقي��ة التعام��ل 
والتخاط��ب.. افتق��اد أم��ان الحاضر.. 
وترس��يخ المخ��اوف من المس��تقبل.. 
 تنتابني عندما أسمع 

ٌ
مشاعر متضاربة

ُم:
ّ
الرائع الراحل محمد عبده زيدي يترن

»فقدان لك كثير.. كثير..«، المفقود 
ليس ش��يئًا واحدًا.. بل أش��ياء كثيرة، 
وبلغ��ة أصح��اِب السياس��ة.. منظومة 
 مرارة 

َ
ْبت متكاملة من الفقدان.. هل جرَّ

 غابات التكفير 
َ

الفقداِن يوم��ًا، ودخلت
والغضب؟!

فقدان للحنان.. فقدان للحنان، عبارة 
كان يرددها )أبو صالح( ش��اعر ش��به 
معروف من م/لودر كان يغشى منتدى 
خنفر الذي أسس��ناه في 1999م كأول 

 
َ

 به ذات مرة: لست
ُ

 التكرار وصحت
ُ

منتدى في م/ أبين..مللت
نا فقدانون.. بس مكس��ونين.. فال تهيْج أشجانًا 

ّ
وحدك، كل

كان القلُب خافيها، فابتسم البعض وسخر البعض اآلخر.
نعيش حالة فقدان للثقِة واألمن ولقمة العيش الكريمة، 
ولو في حّدها األدنى، وللش��عور باالطمئنان أو بقليل منه.. 

فالموت يجّول في كل الش��وارع، وكثيرًا 
ما يأتيك من السماء.

 لالحاسيس واإلباء والكبرياء 
ٌ
 فاقدة

ٌ
ة

ّ
قل

 وتمارس 
ْ

واإلنسانية والوطنية.. مارست
أبش��ع ممارس��ات الفق��دان، والع��ذاب 
اليومي، والجنوح األخالقي.. ضد شرائح 
ل، 

ّ
أخرى تعان��ي فقدانًا للقان��ون المعط

والُع��رِف الغائ��ب، والحكم��ة الرصينة، 
وكلمة الحق المصادرة.

إنه ربيع الفقدان الذي أصحر الوجدان، 
م الصبي��ان، وخّرب 

ّ
ر االحتق��ان، ويت

ّ
ز الفلت��ان، وج��ذ

ّ
وعز

ن.. 
ّ
ن، »ونا قلب��ي مع الخال

ّ
ب الحبايب والخال

ّ
العمران، وع��ذ

ب بالهوى س��هران..«، لك الله يا 
ّ
تايه بعدهم ولهان.. معذ

عبدالرحم��ن باجنيد.. فقدنا متعة الغن��اء الرقيق البهيج، 
ُه العدني الرائق.

ُ
وبالذات لون

اد 
ّ

أبو فراس الحمداني -آخر أمراء الشعر العربي بلغة النق

وليس أحمد شوقي- قال في لحظٍة حزٍن كليم:
هم سيفتقدني قومي إذا جدَّ جدُّ

َتقُد البدُر
ْ
لماِء ُيف

ُ
وفي الليلة الظ

��ة الصادقي��ن المخلصين وس��ط ركام 
ّ

نع��م افتقدنا القل
المخاتلي��ن والمنافقين والمأجوري��ن والحاقدين، واألصيل 
ا الرذيل.. فال حاجة اعمل له مسحًا..  ُيفتقُد وقت الحاجة، أمَّ
 القهر، 

ُّ
برغبة ضرر.. أجل مفتقد البدر ويحضر الفقر، ويطل

 النهر.. نهر العطاء اإلنس��اني أحيانًا، تحت أكثر من 
ُّ

ويجف
ها 

ّ
شعار وس��عار وأس��عار الهبة، وأياٍد ناهبة.. كنت تظن

لة راهبة.
ِّ

متبت
 مسرعة من ربيع 

ْ
ت

ّ
افتقدنا الفرح والمرح والبهجة التي ول

ها تباشيُر القلق والضيق 
ّ

 محل
َ

ت
ّ

الشؤِم وبومه وغربانه، وحل
والخوف والكآبة، وانخفاض مستوى التطلع والطموح الذي 

هبط منسوبه الى ما تحت أقدامنا.
 يا أبا القاس��م الشابي ونس��رك الشامخ فوق قمم 

َ
أين أنت

ق في األعالي.
ّ

الجبال، والمحل

مخطط زاهي األلوان، وبريء القسمات، ولطيف النسمات، 
و»طاهر األدران«.. عندن��ا كمٌّ وفير من بدل فاقد، وكْم من 
د الش��عوِر 

ّ
دنيٍئ حاقد.. وم��ن ناكٍر للجمي��ل جاحد، ومتبل

جامد، ومنطفئ الحماس جامد.
فقّدنا الثقة في مش��ائخ الدي��ن أو الش��ريعة الذين طلع 
أكثرهم ش��يوخ فتنٍة وإرع��اب وإرهاب.. انتزع��وا فلذاِت 
أكبادن��ا.. بتعبئ��ة خاطئٍة متم��ردة على طاع��ة الوالدين، 

وجعلوهم أهدافًا لصواريخ طائراِت بال طيار.
ليتمَّ بالتالي.. االستثمار، والتنديد الناعم واالستنكار.. 
الستباحة الربوع والديار.. حاجة مثل تجارة الدماء وصفقات 

الموت.
ا متآلفين، وإن اختلفنا أحيانًا ال 

ّ
فقدنا االحترام لبعضنا، وكن

 
ْ

نفجُر.. تبقى القواسم ومناخات التقارب والتفاهم، وتطورت
متغيرات الحال حتى كدنا نفقُد االحترام ألنفسنا، إن لم يكن 

بعضنا قد تفاوض مع الغباء وفقد احترامه لنفسه.
 آخر الكالم

ْحَسُن وْجٍه في الَوَرى َوْجُه ُمْحِسٍن
َ
فأ

ِعِم
ْ
 ُمن

ُّ
ف

َ
 فيهُم ك

ٍّ
وأيمُن كف

ي                                                               - المتنبِّ

> احمد مهدي سالم

  فيصل الصوفي

زاوية حارة


