
أقول ذلك وأقصد به أن حلم بناء اليمن الجديد سيبقى وهمًا نكرر 
من خالله ممارساتنا واساليبنا ووسائلنا التقليدية واالنانية الجامدة 
والمتخلفة التي تجعل الطبع يتغلب على التطبع.. وتجعل االستبداد 
يتغلب على الديمقراطية، وتجعل الديماغوجية والتضليل واالنانية 
تتغلب على المصداقية والموضوعية والنظام والقانون واالعتراف 
باآلخر وبحقه في المشاركة في السلطة والثروة.. ومهما زعمنا 
اننا نبني يمنًا اتحاديًا وديمقراطيًا وفيدراليًا جديدًا فال يجد أبناء 
الشعب أي جديد فيما يصدر عنا من االقوال ومن االفعال التقليدية 
الجامدة والمتخلفة وغير القادرة على مغادرة الماضي الى المستقبل 
ألن حركتنا الواقفة تجعلنا أشبه بالعميان الذين ي��دورون حول 
 أنهم يحثون الخطى 

ً
انفسهم في حلقة مفرغة ويعتقدون خطأ

نحو المستقبل.. فيما يبدو عليهم من التعب واالغماء من الدوار 
الواقف وغير المنتج وغير المثمر ألنهم يخلطون بينه وبين العمل 

المنتج والمثمر.
- االعتصامات والمظاهرات واالضطرابات 
اليومية واالسبوعية اصبحت وسيلة لتدمير 
االدارة والمؤسسات وتعطيل السياسات 
والخطط وال��ب��رام��ج المعلنة م��ن مضامينها 
االقتصادية واالجتماعية المفيدة وتحولها 
الى مجرد شعارات ال تسمن وال تغني من جوع.
- الصراعات والحروب السياسية والحزبية 
اص��ب��ح��ت ش��ائ��ع��ة ودائ���م���ة ب��ي��ن األح�����زاب 
والتنظيمات والجماعات االسالمية سنية 
أو شيعية متسببة بصراعات يختلط فيها 
الديني بالقبلي، والمناطقي الجهوي بالمذهبي 
الطائفي.. ويختلط فيها السياسي باالقتصادي.
- اإلره��اب أصبح سيفًا مسلطًا على رؤوس 
العسكريين والمدنيين ال يتوقف عن ازهاق 
األرواح وسفك ال��دم��اء على م��دار الساعات 

واأليام واالسابيع والشهور واالعوام.
- االقتصاد أصبح واقفًا وراكدًا يضيف بطالة 
الى بطالة، وفقرًا الى فقر، ال ينتج عنه سوى 
سقوط طبقة االغنياء ال��ى مستوي الطبقة 
الوسطى، وسقوط الطبقة الوسطى الى مستوى 
الطبقة الفقيرة، وانحدار الطبقة الفقيرة الى 
مستوى حياة ما تحت خط الفقر، الى درجة 

جعلت 60% من ابناء الشعب يعانون من سوء التغذية حسب 
احدث التقارير الدولية.

- االنفصاليون يرفضون بشدة كل ما أسفر عنه مؤتمر الحوار 
الوطني من مخرجات سياسية وحلول اقتصادية واجتماعية 
وعسكرية وأمنية واقليمية وديمقراطية وتعويضات مادية جعلت 
75% من سكان الشمال يقبلون المساواة مع 25% من ابناء 

الجنوب دون جدوى.
هكذا تسير الحياة معكوسة جعلت حركة المتغير تسير الى 
الخلف في تقلبات منتجة للتخلف ومنتجة لألزمات يستدل منها على 
خلل في القناعات االيديولوجية لألحزاب والتنظيمات السياسية 
غير المستعدة لالحتكام للديمقراطية القائمة على التعددية 

السياسية والحزبية وغير القادرة على االحتكام للتداول السلمي 
للسلطة على قاعدة أغلبية تحكم وأقلية تعارض.. فراحت تحت 
ضغط الخوف من االنتخابات تدور حول نفسها في نطاق التمديد 
المكرر للمرحلة االنتقالية، كلما انتهت أو شارفت على االنتهاء 
حددت التمديد مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة الى ما ال نهاية من 
االنهيارات دون استعداد للدخول في منافسات انتخابية بحثًا عما 
هي بحاجة اليه من تجديد لثقة الهيئة الناخبة بصورة جعلت اعضاء 
مجلس النواب ينتجون أنفسهم عشرة اعوام بإضافة اربعة اعوام 
الى ما حصلوا عليه من ثقة الهيئة الناخبة وقد تطول مرات عدة 
فتصبح اثني عشر عامًا بإضافة عامين الى االعوام األربعة السابقة.
أعود فأقول إن الدوران المعكوس في الزمان والواقف في المكان 
لما يطلق عليه بحركة التغيير الثورية تدور في البالد نحو الهاوية 
بداًل من الدوران الى األمام فال ينتج عنها في التقلبات السياسية 
المعكوسة والحركة الواقفة سوى التخلف الذي يقع داخل الدوامة 
المغزلية للماضي دون ق��درة على استقدام 
المستقبل وتشكيله بما يحقق قدرًا معقواًل 
ومقبواًل من البناء واضافة الجديد الى ما هو كائن 

من ايجابيات القديم.
ألن التحديات ف��ي ح��ال��ة تعاظم ن��ات��ج عن 
التراكم العبثي من الثأرات واالحقاد واالطماع 
لديمقراطية  لمستبدة غ��ي��ر ا لسياسية ا ا
تستبعد االنتخابات من اجندتها السياسية 
وتسعى للبقاء في السلطة أكبر فترة ممكنة من 
الوقت حتى تتمكن من أخونة كافة المؤسسات 
المدنية والعسكرية للدولة بحيث تتجنب 
القبول بأية مغامرة انتخابية غير مضمونة 
النتائج ألنها ال تضع باالعتبار أن المعارضة هي 
الوجه المكمل للدولة الديمقراطية المكونة من 
اغلبية تحكم وأقلية تعارض غير مدركة بأن ما 
نتج عن مشاركتها في السلطة من اقصاء لآلخر 
وفشل اقتصادي واداري أمني.. الخ.. قد باعد 
بينها وبين ثقة الهيئة الناخبة مهما تمكنت من 
االستحواذ على الوظيفة العامة للدولة مدنية 

كانت أو عسكرية.
اعود فأقول إن شعار بناء اليمن الجديد الذي 
رفعه فخامة األخ رئيس الجمهورية في بداية 
استالمه للسلطة قد بدأ يتراجع من جراء االداء الحكومي السيئ الذي 
لم يحقق شيئًا على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة بل ساهم 
في تهديم ما تبقى من مؤسسات الدولة التي تكونت عبر التاريخ 
الحديث والمعاصر منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر حتى 
هذه اللحظة.. حيث يالحظ أن االختالالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والعسكرية واالمنية تعكس صورة سلبية ال تدعم 
بناء اليمن الحضاري الجديد في شتى مناحي الحياة على نحو فتح 
المجال للكثير من الممارسات الفوضوية التي اضافت األسوأ إلى 
السيئ إلى درج��ة أصبح فيها البعض يقول بقصد وب��دون قصد 
بوعي وبدون وعي )ليس باإلمكان أفضل مما كان« وان اليوم ليس 

أفضل من األمس..

ومعنى ذلك ان الماضي الذي رفعنا شعار القضاء على ما حدث 
فيه من األخ��ط��اء ورفعنا فيه شعار تصويب ما ح��دث فيه من 
األخطأ وتصحيح ما تراكم فيه من الممارسات الفاسدة مازال 
هو األكثر حضورًا في الخطابات السياسية واإلعالمية الرسمية 
والحزبية للحكومة ولألحزاب التي تبدو وكأنها تسير إلى الخلف 
إلنتاج ازم��ة جديدة تضاف إلى ما تبقى من األزم��ة السابقة بداًل 
من تجاوز النزاعات الثأرية واالنتقامية واالنطالق نحو المستقبل 
بعقول حوارية حريصة على التسامح والتصالح وبقلوب عامرة بحب 
اآلخر واالستعداد للتعايش معه بدافع المصلحة المشتركة الموجبة 
لتغليب رحمة وفضيلة االختالف على لعنة الكراهية والحقد من 
أجواء واعدة باألمل توفر للجميع وبالجميع ما هي بحاجة إليه من 
التعاون والتكامل والتكافل المحقق للتفاعل والتقدم في شتى 
المجاالت الحياتية والحضارية المحققة للجديد الذي ينطلق من 
ايجابيات الماضي وعبره ودروسه وخبراته وامكاناته لكي يحقق 

في الماضي والمستقبل ما يتطلع إليه الشعب 
من المنجزات االبداعية واالنتاجية التي تجعل 
العلم ض��وًء لما يجب ان تقوم ب��ه م��ن أعمال 
مفيدة ومثمرة ألن بناء الحاضر والمستقبل 
الواعد بالجديد يحتاج إلى االنطالق مما قبله من 
االيجابيات وانتهاج الفعل الجاد الذي ال مجال 
فيه لتكرار ما ح��دث من االخطاء والسلبيات 

واألزمات.
الذين يرغبون في بناء اليمن الحضاري الجديد 
يلزمون انفسهم واحزابهم في تقديم ما يجب ان 
يقدموه من التنازالت حتى ولو كانوا يرون فيها 
نوعًا من انواع التضحيات التي تقدم الموضوعي 
على الذاتي، لكي يفرضوا احترامهم على اآلخر 
ويرغموه على تقديم ما يجب ان يقدمه من 
التنازالت والتضحيات التي تقدم الموضوعي 
على الذاتي والمصلحة الوطنية على المصالح 

الخاصة.
إن من يريد بناء اليمن الجديد يجب أن تكون 
المصالحة والعدالة دينه ودي��دن��ه ويجب أن 
يتحرر في أقواله وافعاله وعالقاته الوطنية 
م��ن اط��م��اع��ه وش��ه��وات��ه وم��ل��ذات��ه السياسية 
واالقتصادية الزائلة ألن العلم والعمل يمثالن 

تؤمين ال غنى عنهما أو عن أي منهما في بناء اليمن الحضاري الجديد 
الذي يحتم فهم المسئولية المشتركة من ترسيخ القيم المتوازنة 
للشراكة في السلطة والثروة، وما ينتج عنها من انتصار حقيقي 
للديمقراطية وللعدالة وللتنمية االقتصادية واالجتماعية الدائمة 
والمستمرة بعيدًا عن الصراعات والحروب التي ال تخلف للشعب 

وللوطن اليمني سوى الدماء والدمار والدموع واالحزان المؤلمة.
يخطئ من يعتقد أن ما وصلت اليه اليمن من أوض��اع سياسية 
واقتصادية واجتماعية وعسكرية وامنية متردية في ظل حكومة 
الوفاق الوطني يبعث على االفتخار بأن ما هو كائن أفضل مما كان، 
يضع نفسه وحزبه وما لديه من االتباع واالنصار في مواقف محرجة 

ومضحكة اذا لم أقل انها مواقف مخزية.

ال تبعث على الشرف والفخر بأي حال من االح��وال مهما كانت 
المبررات الخارجة عن االرادة، وقد كان األخ الشيخ سلطان البركاني 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر على حق حينما قال: إن ما كان قائمًا قبل حكومة الوفاق 
الوطني ويقصد بذلك األوضاع وقبل أزمة عام 2011م إنها كانت 
افضل مائة مرة مما هي عليه األوضاع اليوم في شتى مناحي الحياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية واألمنية.. الخ 
»في مقابلة مع قناة اليمن اليوم« أقول ذلك وأقصد به إن ما وصلت 
اليه اوض��اع اليمن من االختالالت غير المسبوقة لم تعد خافية 
على أحد من أبناء الشعب اليمني مهما حاول الناطق الرسمي باسم 
رئيس الحكومة أن يتخذ منها مبررات واهية لتسويق بيان رئيس 
الحكومة االستفزازي النزق الذي رد به على خطاب محافظ إب 
القاضي احمد الحجري الذي حاول فيه تهدئة ابناء المحافظة من 
لقائه غير المسئول مع المليشيات االخوانية التي طوقت مبنى 
محافظة إب وأغلقت أبوابه بوجه الموظفين 
وبوجه أبناء المحافظة وما نتج عن ذلك من 
تعطيل لمصالحهم اليومية واصفًا اياهم 
بأنهم يمثلون ابناء محافظة إب واعدًا برفع 

مطالبهم لرئيس الجمهورية.
ليس غريبًا على الناطق الرسمي لباسندوة 
أن ينسب البيان المعبر ع��ن موقف نصف 
الحكومة بأنه يعبر عن موقف الحكومة التي 
ُرّحل اجتماعها الدوري من يوم األربعاء الى 
يوم الخميس لهدف في نفس يعقوب بصورة 

تفتح المجال لالستغراب..!!
قد يقول البعض إن إص��دار هذا النوع من 
البيانات االستفزازية في غياب نصف الحكومة 
ال يختلف عن قبول الحكومة بناطق رسمي 
ينتمي الى االخوان المسلمين بقرار من رئيس 
الحكومة وما أعقبه من السكوت الذي اعُتبر 
بمثابة موافقة مطلقة وغير مسبوقة على ما 
سوف يصدر عنه من البيانات والتصريحات 
والمؤتمرات الصحفية على نحو يفتح المجال 
للكثير من التساؤالت الموضوعية التي تضع 
االلتزام الحزبي والسياسي لنصف الحكومة على 
المحك؟ وهل هؤالء الوزراء الذي فوضوا غيابيًا 
ه أم أنهم يمثلون  اليزالون يمثلون المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
أحزاب المشترك بقيادة التجمع اليمني لالصالح؟ أم أنهم ال يمثلون 

إاّل أنفسهم؟
صحيح أن هذه األسئلة قد تكون سابقة ألوانها ألن اعضاء النصف 
اآلخر للحكومة لم يقولوا وجهة نظرهم بعد من البيان الذي قرأه 
ناطقه الرسمي وحتى ذلك الحين لكل مقام مقال ولكل حادث 
حديث، وال نحتاج الى التسرع في إطالق االتهامات للوزراء المفترى 
عليهم من الناطق الرسمي لرئيس الحكومة.. ال أعتقدأن وزراء 
المؤتمر سوف يظهرون انفسهم بهذا المظهر المحرج والمسيئ 
بحكومة الوفاق بصورة ال تقبل التبرير والتأويل بأي حال من االحوال 

المعقولة والمقبولة.
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إلى أين يتجه اليمن الجديد؟!
بقلم/

عبده محمد الجندي*

السياس��ية   التحدي��ات  ظ��ل  ف��ي  الجدي��د  اليم��ن  أن  يب��دو  ال 
واالقتصادي��ة والعس��كرية واألمنية س��وف يتمكن م��ن تطبيق 
مخرجات الحوار الوطني في اجواء طبيعية وهادئة ومس��تقرة تلبي الحد 
األدنى من أحالم الدولة المدنية الحديثة.. دولة النظام وسيادة القانون، 
والحكم الرش��يد والرفاهية االقتصادية واالجتماعية المحققة للسعادة 
والمرس��خة للوح��دة الوطنية بي��ن ابناء الش��عب الواح��د.. طالما بقيت 
األحزاب والتنظيمات السياس��ية الحاكمة والمعارضة تنظر للمس��تقبل 
من زاوية أطماعها الحزبية الضيقة في السيطرة الشمولية على السلطة 
والثروة بوسائل واساليب غير ديمقراطية وغير مشروعة وغير سلمية 
وغي��ر معبرة عن االرادة الحرة للهيئة الناخب��ة صاحبة القول الفصل في 

منح الثقة حجبها.

األداء السيئ للحكومة 
عرقل توجه الرئيس لبناء 

الدولة المدنية الحديثة

عجلة الحركة االخوانية 
المعكوسة تدور بالبالد 

نحو الهاوية

نتحدث عن يمن جديد 
ولم نغادر الماضي بكل 

موروثاته!!

المظاهرات واالضطرابات أصبحت 
وسيلة لتدمير مؤسسات الدولة 

ططها التنموية
ُ

وإفشال خ

اإلرهاب أصبح سيفًا 
مسلطًا على رؤوس 

العسكريين والمدنيين

الخائفون من االنتخابات 
يهربون إلى تكرار التمديد 

للمرحلة االنتقالية

الت
النف

د ا
صا

ح  7 ابريل 
-مسلحون يختطفون مدرسًا وطفلين من آل الوعيل- 

خوالن 
-جندي يقتل زميله في نقطة امنية بمحافظة تعز 

-مقتل اثنين واص��اب��ة اخ��ري��ن ف��ي منطقة الجعاشن 
بمحافظة إب 

- مسلح يقتل مواطنًا ب�� 15 رصاصة في بلدة روكب 
بمدينة المكال

-مقتل قاطع طريق في نقيل سمارة بإب خنقًا ب��"القات"

 8 ابريل 
-إصابة مدير السجن المركزي بالمكال برصاص أف��راد 

األمن.. 
-استشهاد 5 جنود واصابة آخرين في اعتداء إرهابي على 

نقطة أمنية بروم بالمكال
-مسلحون بديس المكال يحتجزون ثالث سيارات ويجبرون 

اصحاب المحالت التجارية على اغالق محالتهم
- إصابة د. اسماعيل بن ابراهيم الوزير رئيس مجلس 

شورى حزب الحق  بإطالق نار ومقتل اثنين من 
مرافقيه

-اعتداء تخريبي يخرج محطة مأرب الغازية عن 
الخدمة على يد مسلحين من ال الحويك .

-مقتل طالب وإصابة 4أخرين في خالف بين 
طالب بمدينة حجة بعد خالف بين الطالب 

-مقتل جندي من ح��راس المنشآت برصاص 
مسلحين  بحضرموت.

 9 ابريل 
مقتل شخص برصاص مسلحين بصنعاءوشرطة العلفي 

تلقى القبض على مسلح وفرار اثنين
-اغتيال التاجر غيالن زهرة في محيط القصر الجمهوري 

بصنعاء 
-في ظروف غامضة.. إصابة جندي داخل مركز شرطة 

غيل باوزير بحضرموت
-مسلحون يتبعون شيخًا من مأرب يهاجمون منزل عاقل 

حارة ريحانة في فج عطان ويقتلون اثنين من أطفاله
-استشهاد جنديين و4 من الحوثيين وعشرات الجرحي 

في  مواجهات بعمران

-مسلحون يغتالون مواطنًا بمدينة الشحر.

 10ابريل 
-مقتل شخص بطلقات نارية بمنطقة الهشمه تعز
- مقتل اثنين وإصابة ثالث من الباعة المتجولين 

برصاص اتباع الشيخ االحمر بالحصبة
-مجهولون ينهبون مركزًا لشركة سبأفون في 

المكال 
-عناصر مسلحة تطلق النار على حراسة مكتب 

الصح بإب واصابة احد الجنود
-مقتل اربعه اشخاص  وجرح 12 شخصًا بإنفجار قنبلة 

يدوية في سوق السالم بمديرية يافع

 11 ابريل 
-نجاة اثنين من ضباط جهاز البحث الجنائي بلحج من 

محاولة اغتيال
-مسلحون يقتلون اثنين من حرس الحدود السعودي على 

حدود اليمن

-سقوط عدد من الجرحى بينهم جنود في اشتباكات مع 
مسلحين بالبيضاء

-مسلحون يغتالون الضابط حمير الحسام في صنعاء
-إصابة 3 جنود في اشتباكات مع مسلحين بمنطقة عمران 

 12 ابريل 
- معارك قبلية شرسة استخدم فيها االسلحة الثقيلة 
بين ال االحول وال اسلم تدخل يومها الرابع في منطقة 

شبوه
-استشهاد جندي في اعتداء على سيارة تحمل مرتبات 

أفراد الجيش بحضرموت
-عمل تخريبي لكابالت االتصاالت واالنترنت في شبوة

-مسلحون يختطفون ضابط في البحث الجنائي من سوق 
القطن بوادي حضرموت

-مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بصنعاء 
القديمة

-مسلحون يحتجزون 4قاطرات محملة برؤوس حفارات 
لشركة وذرفورد النفطية بحضرموت

-مجموعة مسلحة تعتدي على القاضي نبيل األديب 
بتعز..


