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فيصل الصوفي

ي���وم األربع���اء الماض���ي أرس���ل الس���فير األمريكي 
الجديد رسالة واضحة لحزب اإلصالح وشركاء حربه 
في عم���ران، وذلك عندم���ا قال لليدوم���ي إن مجلس 
األمن الدولي، ومعه المجتمع الدولي يراقبون األوضاع 
في اليم���ن، وكان يعن���ي تحديدا الوض���ع في عمران 
وما حولها، وإنهم س���يضعون حدًا لمعرقل التسوية 
السياس���ية.. هذه الرس���الة جاءت عقب ابرام اللجنة 
الرئاس���ية المكلفة بإنهاء النزاع المس���لح في عمران 
اتفاقًا، والذي أمتد إلى مديريتي همدان وبني مطر في 
محافظة صنعاء، وهو االتفاق الذي وقع عليه بعض 
ممثلي اإلصالح، ثم عاد الحزب ليدعي أنه مجرد رؤية 
وليس اتفاقا، وأنه غير ملزم ب���ه، وبالتالي لم يتقيد 
بأي من بنود االتفاق الس���بعة، وواصل الحرب، بينما 
استغل الحوثيون هذا الموقف ليعلنوا قبول االتفاق، 
والمطالب���ة بتنفيذه، وكس���بوا نقطة سياس���ية من 
تصلب وحمق اإلصالح.. ولكن بعد رس���الة الس���فير 
األمريكي، بدا اإلصالح أكثر مرونة، وذلك بش���هادة 
اللجان المتفرعة عن اللجنة الرئاس���ية، التي تحدثت 
هذا األسبوع عن توقف خرق االتفاق تقريبا.. وهذا 

يرينا أن اإلصالح قد فهم رسالة السفير األمريكي.

منذ م���ارس الماض���ي، كانت هناك ع���دة اتفاقيات 
وضعته���ا اللجنة الرئاس���ية المكلف���ة بإنه���اء النزاع 
المس���لح في عمران بين حزب اإلصالح واللواء310، 
وبين الحوثي���ن، وفي كل مرة كان س���فراء مجموعة 
الدول العشر، وممثل أمين عام األمم المتحدة بنعمر 
يرحبون بهذه االتفاقيات، وآخرها اتفاقية منتصف 
األسبوع الماضي، ولكن بين االتفاق واالتفاق كان هؤالء 
يصمتون عن الذي���ن يخرقون االتف���اق تلو االتفاق، 
وهم يقعون في جان���ب اإلصالح، وي���وم أمس األول 
السبت رحب س���فراء الدول العش���ر باالتفاق األخير، 
وحث���وا جمي���ع األطراف عل���ى احترام وق���ف إطالق 
النار وجميع االتفاقي���ات، وأن يمتنعوا عن األفعال 
االس���تفزازية، وأن على هذه األطراف االلتزام بنزع 
السالح بش���كل متزامن، والتزام الحيادية السياسية 
تجاه مؤسسات الدولة، وأولها الجيش واألمن، واعتبر 
الس���فراء حرب عمران تهديدًا للمب���ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية.. وهذه الرسالة األخيرة للسفراء، 
جاءت متناغمة مع الرسالة األمريكية لطرف محدد..

 ه���ذا الموق���ف القوي ج���اء ليدعم اتفاق���ا قويا في 
الحقيقة، س���ارع حزب اإلصالح إلى اعتباره مكس���با 
سياس���يا وإعالميا للحوثيين على حس���ابه، لكنه في 
الحقيقة االتفاق يخ���دم المصلحة الوطنية، ويحفظ 
م���اء وجوه جميع أط���راف النزاع المس���لح، فقد نص 
االتفاق على رفع جميع االستحداثات القتالية من قبل 
جميع األطراف، و تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في 
األحداث من بدايتها، ولجنه مهنية ومحايدة لحصر 

األضرار في مدينة عمران وما جاورها.

 إضافة إلى البندين اللذين دفعا اإلصالح إلى رفض 
االتفاق، وهما الشروع الفوري باستكمال التغييرات 
العسكرية واألمنية واإلدارية التي تلبي تطلعات أبناء 
محافظة عمران، واعتبار الحوثيين الذين قتلتهم 
مليشيات اإلصالح في مخيم االعتصام شهداء، وهما 

ال يصلحان أساسا لرفض االتفاق.

> لعل المتابع للمش���هد اليمني خ���الل العامين 
الماضيي���ن يالح���ظ تزاي���دًا ملحوظ���ًا للمنظمات 
األجنبية داخل اليمن بش���كل غير مسبوق، حيث 
تعمل ه���ذه المنظمات وبالش���راكة مع منظمات 
المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية 
وتحت عناوين متعددة ظاهرها خدمة المجتمع 
وتقدي���م المس���اعدات له ف���ي عدد م���ن الجوانب 
وباطنها نشاط استخباراتي يقوم بجمع معلومات 
من طبيعة المجتمع وأحواله االقتصادية والثقافية 
واالجتماعية إضافة الى تسويق ثقافة جديدة يتم 
نشرها عبر منظمات المجتمع المدني التي تمولها 
المنظمات الدولية وهذه الثقافة تخدم توجهات 
خارجي���ة وتعم���ل عل���ى تدمي���ر البني���ة الثقافية 
والقيمي���ة واالجتماعي���ة داخل المجتم���ع اليمني 
تنفيذًا لمخطط الربيع العرب���ي الذي تم صياغته 
في الدوائر االستخباراتية الصهيونية واألمريكية 
لتدمير وتمزيق الش���عوب العربية تحت مس���مى 

التغيير.
 وهذه األجندات المش���بوهة لألسف الشديد أن 
من يقمو به���ا وينفذها ه���م منظم���ات المجتمع 
المدني داخل اليم���ن مقابل حفنة م���ن الدوالرات 
المشبوهة التي تستلمها هذه المنظمات المدنية 
مقابل أدوارها المش���بوهة وأعماله���ا التي تقدمها 
للمنظمات األجنبية والتي تقوم على حساب الوطن 

وأمنه واستقراره وسيادته.
 والش���ك أن ه���ذه األعم���ال االس���تخباراتية 
المش���بوهة التي تتم من قبل ه���ذه المنظمات 
تشكل خطرًا كبيرًا على أمن الوطن واستقراره 
ومبادئه وقيمه ال تقل خطورة عن التنظيمات 
االرهابي���ة الت���ي تفت���ك بالمجتمع ك���ون هذه 
المنظم���ات األجنبي���ة تقدم معلوم���ات كبيرة 
لتنظيم القاعدة بصورة مباشرة أو  غير مباشرة 

ومن المالحظ أن هذه المنظمات ال تنش���ط اال في 
المجتمعات األشد فقرًا، حيث تقوم بتنفيذ برامج 
معينة داخل المجتمع الفقير وترصد كل صغيرة 
وكبيرة من أحوال المجتمع الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية المتردية ألي مجتمع بيئة 
حاضنة الس���تقطاب العناص���ر وإلحاقهم بتنظيم 

القاعدة، 
وهناك الكثير من الش���واهد الت���ي تؤكد على أن 
المنظمات األجنبية تقوم بإع���داد قاعدة بيانات 
لمس���اعدة تنظيم القاعدة ورس���م خارطة له من 
أجل التحرك ف���ي المناطق التي س���بق للمنظمات 
األجنبية القيام بعدد من األنشطة فيها، وما يثير 
الدهش���ة واالس���تغراب أن هذه المنظمات تعمل 
داخل اليمن دون حس���يب أو رقيب ألنشطتها من 
قبل أجهزة الدول���ة المعنية بالحف���اظ على األمن 
القوم���ي للبل���د وه���ذا األمر الش���ك يعك���س مدى 

االخت���راق والته���اون والعمال���ة الذي وصل���ت اليه 
مختل���ف مؤسس���ات الدولة ابت���داًء بالمؤسس���ات 
الرس���مية وانته���اًء بمنظم���ات المجتم���ع المدني 
من جمعيات ومؤسس���ات وغيره���ا والتي أصبحت 
تشكل األداة المناسبة لتنفيذ األجندات المشبوهة 
له���ذه المنظمات، ولعل األمر ال���ذي لفت انتباهي 
لهذا الدور المشبوه لهذه المنظمات هو ما تقوم 
به منظم���ة )يمن العطاء( ف���ي محافظة حجة من 
تمويل للعديد من البرامج عبر منظمات المجتمع 
المدن���ي والت���ي كان أغلبه���ا برام���ج ذات طاب���ع 
اس���تخباراتي يهدف الى جم���ع المعلومات إضافة 
الى تس���ويق مفاهيم ثقافية معين���ة تخدم هذه 
األجندات المش���بوهة وتستهدف ثقافة المجتمع 
وهويته األصيلة النابعة من تراثنا الديني والقيمي 

واالجتماعي.
 والش���ك أن الس���كوت على هذا النشاط المشبوه 
يعد خيانة وطنية وتفريطًا في أمن اليمن وقيمه 

وهويته الحضارية ولهذا واستشعارًا لمسؤوليتنا 
الدينية والوطنية فإني أدعو جميع النخب الثقافية 
والسياسية ومن لديهم بقايا ضمير وطني وشعور 
إنس���اني الى العم���ل على مناهضة وكش���ف األدوار 
المشبوهة التي تقوم بها هذه المنظمات بالشراكة 
مع منظمات المجتمع المدني داخل اليمن وفضحها 
أمام المأل وعبر مختلف وسائل اإلعالم المختلفة من 
أجل تعريف المجتم���ع بخطورة هذه المنظمات، 
وأهدافها الخبيثة التي تعمل على تحقيقها تحت 

عناوين متعددة.
 كم���ا يجب علين���ا جميع���ًا أن نق���وم بتعرية كل 
منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتنفيذ هذه 
البرامج المشبوهة مقابل حفنة من الدوالرات التي 
تحصل عليها من هذه المنظم���ات األجنبية، كما 
أدعو األحزاب السياس���ية وفي مقدمتها المؤتمر 
الشعبي العام وكل .... أن يقوموا بدورهم والتعميم 
على أعضائه���م بمقاطعة هذه المنظمات وفضح 
وتعرية أنش���طتها أمام المأل وبمختلف الوس���ائل 
المش���روعة انتصارًا للقيم والمبادئ الوطنية التي 
حملناها وتربينا عليها ما لم فإن الجميع مشاركون 
في كل ما يتعرض له الوطن من استهداف وتدمير 
لكل مقوماته الثقاي���ة واالجتماعية واالقتصادية 

والسياسية والحضارية.

علي عمر الصيعري

زعفران المهنأ
لون مثلي: ماذا إذا »تصوملت« اليمن، كيف س���يكون  لعلكم تتس���اء
حال أولئك الزمالء الذين يدفعون بها إلى قمة الهاوية لتسقط في ذلك 
المس���تنقع بتأجيجهم ألوار الفتنة وتسببهم في تمزيق ما تبقى من 
تماس���ك النس���يج االجتماعي للوطن الذي هتكت نصفه األزمة طوال 

عامين ونيف؟! 
هل سيبقى، لهم في الشتات والحروب األهلية التي تحدق بالوطن، 
متس���ع للفهلوة اإلعالمية و«الزنقلة« الكالمية ؟! كيف ستكون عليه 
حال البعض منهم عندما يصحون، ذات يوم على خمس���ة أو س���بعة 
ماليين جائع يتربص بهم نفر منهم فيباغتونهم في األزقة والحارات 
ليس���لبوهم جواالتهم أو س���اعاتهم الذهبية أو بدالته���م الثمينة، أو 
»حواس���يبهم« الغالية ويبيعوها ليش���تروا بثمنها ما يس���د جوعهم 
؟! كيف س���تكون ردود أفعال أولئك الزمالء ؟! هذا غيض من فيض، 
وقديمًا قال عمر ب���ن الخطاب � رضي الله عنه: لي���س على الجائع من 
حرج إذا سرق ليطفئ جوعه. وقال علي بن أبي طالب � كّرم الله وجهه: 

»لو كان الفقر رجاًل لقتلته«. 
وا العبث بأمن وسكينة  إنني أقول لمثل هؤالء الزمالء الذين اس���تمرء
مجتمعنا بإطالق العنان ألقالمهم للنيل من وحدة وتماس���ك القوات 
المس���لحة واألمن بإثارة الفتن وتخريج الفب���ركات اإلخبارية الكيدية 
لتفجير الوض���ع القائم على صفيح س���اخن أو الفت ف���ي عضد الجنود 
الصامدين في جبهات مواجهة اإلرهاب في أكثر من محافظة وتمادي 
البعض منهم في اللعب بمصير الوطن سواًء إلرضاء نزواتهم العبثية, 
أو إرضاء البع���ض منهم لقيادات أح���زاب وفطاحلة ق���وى متنفذة ال 
تزال شهيتها منفتحة على المزيد من االبتزاز والنهب لخزينة الدولة 
وخيرات الوطن . أقول لهؤالء الزمالء : هل سيلتفت إليكم أولئك القادة 
والفطاحلة إذا تفجرت الح���رب األهلية وانهارت الدولة وفاز مصاصو 
الدم���اء بمراميه���م ومبتغاهم؟! هل س���يتذكر أي منه���م خدماتكم 
اإلعالمية التي قدمتموها لقاء ثمن بخس على حس���اب الوطن ؟! أنا ال 
أعتقد ذلك إطالقًا ألنني جربت كما جرب أكبركم س���نًا مواقف ألمثال 
هؤالء القوم في أزمة سالفة ربما لم يشهدها أصغركم سنًا إذ كان حينئذ 

في القماط أو لم يَر النور بعد. 
نصيحة صدق من أخ لكم وزميل مهنة مثلكم أن تضعوا رهن أعينكم 
، وأنتم تهمون بالكتابة ، مصلحة أمن واستقرار هذا الوطن ألنها في 
المحصلة األخيرة مصلحتكم أنت���م ومصلحة أطفالكم وأن تبعدوا أي 
تفكير عن أذهانكم يدفع بكم لبيع خدماتكم لمن يستثمرها لتدمير 
هذا الوطن وفي األخير تدميركم أنتم. أما هم فقد حجزوا أماكنهم في 
سفينة )نوح(  إن لم أقل أن أشطرهم قد اقتنى له قارب نجاة سيبحر 
به تحت أبصاركم بعيدًا إلى أماكن آمنة ، و)طز( فيكم وفي هذا الوطن. 
ل ماذا س���يكون عليه ش���عوركم عندما يأتي الطوفان  أخيرًا أتس���اء
فنفقد جميعنا هذا الوطن بسبب طيش أقالم بعضنا وعبثها وفهلوتها 
في هذا المتسع من الهامش المتبقي من األمن والسكينة االجتماعية. 

فكروا وفكروا قبل أن تقرروا، وهذا هو عين الصواب. 
قال الشاعر: 

جعت به 
َ

قد كنت أشفق مما قد ف
إن كان يدفع عن ذي اللوعة الشفق 

)وضاح اليمن(

الرسالة األمريكية 
»اإلصالح« لـ

قبل إبحار 
سفينة نوح 

سمير النمر

 المنظمات 
األجنبية وأدوارها 

المشبوهة 

رمضان التسامح والتصالح

ألول م���رة في حيات���ي تختن���ق كلمة 
كل عام وانتم بخي���ر.. داخلي وترفض 
االنط���الق عبر ذبذب���ات صوت���ي.. فما 
تعودت ان أعبر إال بما أش���عر به فقط 
...فكيف لي ان أدعي الغباء وأهنئ الناس 

بكل عام وأنتم بخير.
رمضان ش���هر التقييم لإلنج���از وهو 
شهر التس���امح والتصالح.. أوله رحمة 
وأوس���طه مغفرة وآخره نطلب من الله 

ان نكون ممن أعتقهم من النار.
فكيف نهنئ أنفس���نا ونحن نعيش في 
الظالم مكرهي���ن ،ونعاني م���ن انعدام 
ما يسهل تيس���ير تفاصيل يومك.. فال 

بترول وال ديزل..؟!!
كي���ف نهن���ئ أنفس���نا وقل���وب أوالدنا 
ممن تقدموا المتحان الش���هادة العامة 

والثانوية وجيعة ومجروحة..؟!!

كيف نهنئ أنفس���نا وكل زوجة تودع 
زوجه���ا وقلبه���ا يخنقه���ا قلق���ًا وخوفًا 
من رصاص���ة طائش���ة تأتيه عن���د باب 

البيت..؟!!
كيف نهنئ أنفس���نا وأحزابنا تعاني من 
الخيانه ،وحكامن���ا وقادتنا يحكمونهم 
بطانة الخونة والمرتزقة والعمالء..؟!!!

كيف نهنئ أنفسنا ونحن نبدل أقنعتنا 
كما نبدل مالبسنا..؟!!!

كيف نهنئ أنفس���نا وتكمي���م االفواه 
وقمع الحري���ات واغتصاب بي���وت الله 

أصبحت سمة قيادتنا ..؟!!
كي���ف نهن���ئ أنفس���نا واليمن���ي يقتل 
اليمن���ي ف���ي صع���دة وعم���ران وعدن 
وحضرموت باس���م المذهبية والحزبية 

والمناطقية..؟!!
كي���ف نهن���ئ أنفس���نا ولدين���ا حكومة 

وفاق تتأرجح فوق أرجوحة مين يشيل 
الشيلة..؟!!

ن  برمض���ا نفس���نا  أ نهن���ئ  كي���ف 
)فهموني(..!!

المفت���رض نعل���ن ه���ذا الع���ام ع���ام 
االعتذار لرمض���ان ألننا لم نع���د العدة 
الس���تقباله ونعده بأننا نح���اول ان ينالنا 
من روحانيت���ه بعض الطمأنينة فنحلق 
في س���ماء التس���امح والتصالح وننتهج 
العطاء، والعطاء يعن���ي العطاء الفكري 
من خالل منهج التسامح والتصالح وإلى 
ذلك الوقت.. نصمت بصدق وال نستغل 
ش���هر رمضان لنضح���ك على الش���عب 
ونغتصب منه���م تهنئة جوفاء لنمتص 

من خاللها دماءهم..
لذا س���أقول يارب أدخل علينا رمضان 

بالتسامح والتصالح والعطاء.

االثنين:  30 / 6 / 2014م  العدد:  )1717(
3/ رمضان / 1435هـ

ذات م����رة كن����ت اتح����دث مع احده����م مم����ن يعتبرون 
انفس����هم فوق البش����ر بحكم س����لطة القبيلة و المشيخة 
و انتمائهم العش����ائري ، عن الرأى الع����ام ومدى اهميته 
وخطورت����ه ... و اذا به ينبري و يقول م����ن هو الرأى العام 
نحن من يصنع الرأى العام و يضيف بسخرية: طز في الرأى 
العام فما كان مني إال ان دهش����ت و ابديت له اس����تغرابي 
و اردفت����ه باالحتجاج الش����ديد وقلت ل����ه ان الذي يجهل 
الرأى العام ، وال يحس����ب حسابه و لو مرة واحدة فسيلقى 
ج����زاء تحديه ، مهما طال����ت االيام وقلت مس����تدركًا : ان 
للرأي العام علينا فضاًل ال يحصيه حس����ابنا و ال يستوعبه 
اصطالحن����ا . الن اوضاعن����ا و عاداتنا قد اتخذت ش����كلها 
الثاب����ت ال����ذي ال يتغير على م����ر الزمن فمث����اًل نحن نجل 
الصدق و الرأى العام يحتقر الكاذبين ونحن نحب الصراحة 
و الرأى العام يكره  الموارين ، و نس����تعظم االستقامة و 
الرأى العام يستصغر المعوجين و نقدس الوطنية و الرأى 
العام يس����تقذر الخائنين .  يجب ان نفهم ان الرأى العام 
هو صوت القدرة القاهرة و هو الضغط الش����ديد الناش����ئ 

عن تأثير العقل االجتماعي الشامل 
في الفرد ، وهذا مص����داق للحكمة 
المأث����ورة )) اص����وات الخل����ق اقالم 
الحق ((و قد قيل : ان الرأى العام هو 
العامل الذي يوجد فينا هذا الوجدان 
الرقيق الفاصل بين الحق والباطل، و 
الذي حارت في تعليله كتب االولين 
و االخري����ن فال����رأى الع����ام يرتفع ، 
يرتف����ع ، يرتف����ع معه الوج����دان و 
هكذا بالعكس ينحط الرأى العام ، 

و ينحط معه الوجدان في األفراد حتى  يحسب المجتمع 
ان السرقة و الفساد نجاح و الغدر فخر و القتل فالح. الرأى 
العام هو العقيدة الشاملة التي تستولي على عقول األفراد 
فتس����وقهم الى العمل المش����ترك ، و لذلك فال����رأى العام 

ينشطر الى قسمين :

االول : كالعاصفة الهوجاء تقتلع االش����جار المثمرة من 
جذوره����ا و البي����وت العامر ة م����ن اصوله����ا و الثاني : قوة 

متحركة مضبوط����ة لها غاية نافعة 
تنير الش����وارع وتدير المصانع و اذا 
اقتلعت ش����يئًا فإنما تقتلع االشواك 
وته����دم ص����روح الفس����اد ف����ذاك 
كالسيل يجرف ما يقف في سبيله ، 
و هذا كالفيضان الذي تكبح جماحه 
السدود الشامخة.. اذًا فان الرأى العام 
الناضج ، ه����و ذاك الصوت المحبوك 
من غضب األفراد العقالء ، ليضرب 
به من يخرج عل����ى  الجماعة  فمتى 
يدرك ذاك محدثي و امثاله مدى قدرة الرأى العام، مدى 
قدرة الشعب في تحقيق مثله العليا في الحياة الكريمة و 

امكانياتها الخالقة في تغيير وجه حياته.

الخاتمة 
اقول لمحدثي ذلك الجاهل المتغطرس: ان احد مؤهالت 

العظمة التواضع فكن متواضعًا !!

والذين يتحدون الرأي العام 

د / محسن حسين العُمري


