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ــات  ــارات وهتاف ــني شع ــوه ب ــى ال نت حت
ــاكل  ــخص املش هالمية علينا أن نحدد ونش
ــارش  ــب املب ــت السب ــي كان ــاء الت واألخط
ــر التخلف  ــارش يف الكثري من ظواه وغري املب
ــع اآلليات  ــه , ونض ــذي نعيش ــور ال والتده
ــق وتحد من  ــع الطري ــي تقط ــل الت والوسائ
تلك املشاكل , وهذا الكالم موجهة للحكومة 

الجديدة  .
ــرتة املاضية التي عملت فيها  فلننظر للف
حكومة الوفاق , وكذلك الحكومات السابقة , 
ولكيفية تعاملنا كمهتمني بالشأن السيايس 
ــات, وكيف  ــك الحكوم ــادي مع تل واالقتص
ــردات  الخطاب اإلعالمي  , سنجد  كانت مف
ــكوى والبكاء , وعدم الرضا من  أن حال الش
ــر  ــن  مظاه ــدث ع ــي , والتح األداء الحكوم
ــة , ويف ذلك  ــاد يف حياتنا العام ــاد وإفس فس
ــري من الصواب , لكن كل ذلك لم يغري من  الكث
ــا قيل ويقال  ــا  , والسبب أن كل م األمر شيئ

عبارة عن كالم يف الهواء .
ورغم أن املناخ الديمقراطي املنفتح  منذ 
فرتة , ونعيشه اآلن بصورة أشمل , إال أننا لم 
نستغله بطريقة عملية وفعلية , واستمررنا 
ــنجة  , ونبتعد عن  يف إطالق األصوات املتش
ممارسة األدوات الفعلية التي تتصدى لكل 

املظاهر املعيقة للتنمية .
فنحن النزال نطلق شعارات  ضد الفساد 
ــة  حكوم ــاط  بإسق ــا  وطالبن ــن,  واملفسدي
الوفاق ونعتها البعض بأقذع  الصفات , ومع 
ذلك ستذهب , ولم يحدث لها أي يشء , ملاذا 
:ألن كل ما قيل كان كالما لم يجد له حاضنة 
رقابية وقانونية وقضائية يتفحصه ويقيمه 
ويزكيه ويتابعه , ويصدر عىل ضوئه األحكام 

, ويحدد العقوبات .
ــح الفساد  ــد مصطل ــك فق ــن ذل ــرث م وأك
ــه دون  ــد استخدام ــه بع ــاد خطورت واإلفس
ــوى السياسية  ــض الق ــث يف خطاب بع تري
ضد خصومها يف األطراف األخرى , وأصبح 
ــتائم  ــارة عن كلمات  مرادفة لكلمات الش عب

املتداولة يف الشارع .
ــات البحثية ,  ــر والدراس ــى التقاري وحت
ــض الجهات  ــي كانت تدين بع ــق الت والوثائ
ــف وتستغل بطريقة  ــاص  , لم توظ واألشخ
ــم بني ما هو  ــب الخلط القائ ــة , والسب سليم
ــادي وإداري ,  ــو اقتص ــا ه ــني م ــايس وب سي
ــاوزات االقتصادية  ــت األخطاء والتج وكان
واإلدارية العميقة واملرضة , تميع وتضمحل 

ألنها محصنة بالعامل السيايس .
ــرتة  ــع الف ــون وض ــىش أن يك ــك نخ ولذل

ــا  ــايض, إذا م ــن امل ــف ع ــة ال يختل القادم
ــردات  العبثية  ــدام املف ــا يف استخ استمررن
لالستهالك الشعبي, واملناكفات واملكايدات 
ــال سيكون أسوأ بكثري  السياسية , فإن الح
وتراكم مشاكل التخلف ستنمو إىل مستوى 

العجز عن املعالجة واملواجهة .
ــش والربيش يجب  لذلك فإن لغة التهبي

أن تختفي أوال وأخريا .
ــل  ــة يف ك ــور الدول ــن حض ــد م ــا :الب ثاني
ــاع كل مواطن  ــرب من أرايض اليمن وإخض ش
ــون دون استثناء ( ال سالح ,  ــام والقان للنظ

وال نفوذ إال للدولة )
ــات وأجهزة  ــن تفعيل هيئ ــا - البد م ثالث

الرقابة ومكافحة الفساد .
ــر يف الجهاز  ــد أن يعاد النظ ــا  : الب ورابع
ــا حقيقيا  ــون جهازا تنفيذي ــي , ليك القضائ
ــة , ال يخضع  ــدور األجهزة الرقابي ومكمال ل
ــراف السياسية  ــات  وضغوطات األط لرغب
ــد ذلك  إذا  ــوى املتنفذة مهما كان , وبع والق
ــام بالتقصري  ــه االته ــن توجي ــان هناك  م ك
ــة  ــات الرقابي ــه إىل الجه ــب أن يوج , فيج

والقضائية عىل وجه التحديد .
خامسا :  تفعيل دور الرقابة املجتمعية , 
ــو ملحوظ يف الكثري من الدول , واملعروف  وه

ــك  ــي ذل ــة , ويعن ــوم الحوكم ــا بمفه حالي
ــىل أداء  ــة ع ــك يف الرقاب ــن رشي أن املواط
ــي تقدم له الخدمة ,  املؤسسات واملرافق الت
ــاكل وطريقة  ويكون مطلعا عىل طبيعة املش
اإلدارة , من خالل تمثيله يف مجالس إدارات 
ــون املواطن كما  ــايل , يك ــذه املرافق , وبالت ه

يقول املثل ( يعرف البري وغطاءه ) 
ــفافية  ــا : البد أن يكون معيار الش سادس
ــطة ,  ــل األنش ــارض يف ك ــارز والح الب ــو  ه
ــم , والحمد لله  ــات متاحة لكل مهت واملعلوم
ــول عىل  ــون حرية الحص ــا قان ــح لدين أصب
ــدى  ــاءل إىل أي م ــا نتس ــات , ولكنن املعلوم

استفاد املهتمون من هذا القانون .
ــالم قد قيل  ــن الك ــري م ــي أن الكث صدقون
ــد تطايرت  ــارات الثقيلة  ق ــري من العب والكث
ــل العابثون  ــة يف فنجان , وظ ــا زوبع , ولكنه
ــرق  الط ــاع  وقط ــون  واملخرب ــدون  والفاس
ــن يف كل مكان  ــىل واملأجورون منترشي والقت
ــدا منهم يف قفص  ــاهد أح ــع ذلك   لم نش , وم
ــم مذنبون ,  ــد فعال هل ه ــم نتأك ــام , ول االته
ــاص العدالة أوال وأخريا  ــذا من اختص ألن ه
ــو النظر مستقبال ملا  , فكل األمل والرجاء ه
ــة ومكافحة الفساد  ــزة الرقاب ستعمله أجه

,وما ستنطقه العدالة من أحكام .

أسوأ ما يمكن أن تواجهه يف اليمن أن تكون " مستقال " .
ــك وإال فهم سيصنفوك  ــا يصدقوش الزم تصنف نفس  الناس م
ــك حزب ح يدبروا لك حركة أو  ــب تصانيفهم إذا ما حصلوا ل بحس
ــة أو أو وإذا لم ح يلبسوك طاقية اإلخفاء ويخرتعوا قصص  جماع

عنك أعظم  من جيمس بوند وممكن يرقوك إىل تنظيم رسي .
أما الرتبة ومستوى التصنيف فذلك يتم بحسب نوعية وجودة 
القات إذا القات قارح بيصنفوك مؤسس وعقل مدبر ومخطط وإذا 

القات بغرة بيقولوا 
ــتت  حتى يف االنتخابات يظنوا أن املستقل رشح نفسه لكي يش

األصوات.
ــت ممتلئة فأحد املتحزبني  ــر مرة دخلت قاعة أعراس وكان اتذك
النشطني  شال املدكى حقه وجلست بجواره ربع ساعة لم نتبادل 
ــت بعدها اليوم  ــه الله يحييك خرج ــوى كلمتني حياك الل فيها س

الثاني أشوف نرشة أخبار وهاسية.
ــذي ينتمي إىل كذا وكذا فأنت متفق  ــوم لو تصورت مع فالن ال الي

معه 
ــايش طريق وسلمت  ــزب العالني م ــالن اليل من الح ــو شفت ع ل

عليه او ابتسمت له فمعكم برمة وانتم طابخينها سوى .. 
يعني املستقل كيف يقدر يعيش يف هذه البالد ؟

 يروح يعيش له مثل ماوكيل يف غابة وإال ايش يسوي ؟
ــت لهم أنا مع اليمن  ــدد وتقول مع من أنت ؟ وإذا قل ــك أن تح علي

يعتربوها إجابة سياسية أو دبلوماسية أو تهرب أو أو .. 
ــة واملذهبية ليست  ــة والقبلي ــة والحزبي ــة والتبعي ــة املعي حكاي
سوى قشور وغالفات مظهرية فلماذا نجعلها األساس واملضمون 

والجوهر ونستبدلها بدال من الوطن واليمن األعم واالشمل.
ــات أو فئات أو  ــن جماع ــات تعرب ع ــات والتقسيم ــل التصنيف ك

أحزاب أو قبائل أو مذاهب إال اليمن يعرب عن الجميع .
ــة وأهدافها  ــاريعها الخاص ــا الخاصة ومش ــا مصالحه ــا له كله
ــاريعه كلها عامة ولهذا  ــة إال اليمن أهدافه ومصالحه ومش الخاص
ــت يف زحام الرصاعات بني  ــعب تاه السبب البلد ضائع وإرادة الش

املختلفني.
ونعود مرة أخرى لنسأل اليمن يعني أنا وأنت وأنتما وانتم وهو 
ــون اليمن يا أنا يا أنت ؟  ــا وهم والجميع ، وال يمكن أن يك ــي وهم وه
ــا كاألخوة أو نموت  ــاء العالم :" إما نعيش مع ــا قال احد حكم وكم

معا كالحمقى".
ــة لليمن ونعوذ بك  ــل من أراد الفتن ــم أنا نجعلك يف نحور ك الله

من رشوهم.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 

اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات املسلمني .

أنا مع اليمن
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Ghurab77@gmail.com

كيف يتم مواجهة الفساد ؟
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ــاب  ــوم يف رح ــدث الي ــا يح * م
ــريات ال  ــالت ومتغ ــن من قلق الوط
ــوال أن  ــال من األح ــن بأي ح يمك
ــعب ذاق  يكون مرضيا أو مقنعا لش
ــات واالختناقات  ــن ويالت االزم م
ما ذاق وبذل من رصيد الصرب حتى 
ــم يعد يجد املساحة التي تسعفه  ل
ــداث  ــة األح ــىل قارع ــه ع وتجعل
ــاء  واالكتف ــاد  الحي ــوط  وخط
ــي كمتفرج واقف  بالتفاعل السلب
يف الهامش، ال مكان له يف املتغريات 
ــب  ــر أو نصي ــه يف املصائ ــد ل وال ي
ــة  ــات املزدوج ــه يف الحساب يخص
ــىل السياسة دون  ــي تنحرص ع الت

سواها.
ــن  ــم يك ــوم ل ــدث الي ــا يح * م
ــان  ــي ك ــأة الت ــزة وال املكاف الجائ
ــربه  ص ــاء  لق ــعب  الش ــا  ينتظره
ــرارات الجوع والخوف  وتجرعه م
ــالت أخرى نزلت  وعدم األمن ووي
ــن ثالث سنوات  ــه طوال أكرث م علي
ــم أبناء  ــاة عند معظ ــت الحي جعل
ــا خارج حوارص  هذا الوطن هامش

ــا  ــاؤل .. م ــال والتف اإلرادة واإلقب
ــري يرتكبه  ــأ كب ــوم خط ــدث الي يح
ــم  أنفسه ــق  ح يف  ــون  السياسي
ــق الوطن وهذا  ــل أن يكون يف ح قب
ــل .. إنه  ــعب الصبور واملحتم الش
ــال لم يكن الرد املناسب  عىل كل ح
ــزاء  ــا ج ــرتض فم ــزاء املف وال الج
ــه  وإن ــان،  اإلحس إال  ــان  اإلحس
ــني  بالسياسي ــرة  بامل ــاً  الئق ــد  يع
ــأن  ــني والفاعلني يف الش واملترصف
ــدث تحت  ــدث ما يح ــام أن يح الع

رعايتهم وبشهادتهم باملرة.
ــس إال  ــوم لي ــدث الي ــا يح * م
ــن إىل خانة  ــة إلرجاع الوط محاول
ــد األزمة  ــالق أو تولي الصفر واخت
ــي من شأنها هدم كل  واألزمات الت
ــاؤه وسده من رشوخ بينية  ما تم بن
يف السياسة واالجتماع واالقتصاد 
ــة  ــات الثنائي ــف العالق ويف مختل
ــا  عليه ــي  تنبن ــي  الت ــة  واملتبادل
الحياة الطبيعية وتسري يف نسقها 
.. ال  ــي  ــري االيجاب التغي ــاهد  مش
التغيري القائم عىل حسابات فردية 

ومصالح حزبية أو سياسية بحتة، 
ــني تنفرد يف  ــة ح ــاً أن السياس علم
ــهد الحياتي وتشكله  صياغة املش
ــا ويتوافق  ــب له ــو ويطي ــا يحل كم
ــا املحضة،  ــا وحساباته ــع رواه م
ــة بل ذات  ــن أن تكون ناجح ال يمك
جدوى نفعية عىل االطالق وأن أي 
ــراوى ألحد  ــق أو ت ــاح إذا تحق نج
ــاح وهمي  ــو إال نج ــا ه ــه، م تحقق

زائف وبالتايل لحظي مؤقت.
ــه  يدرك ــا  م ــع  بالطب ــذا  وه  *
ــم  إنه  .. ــا  بالدن يف  ــون  السياسي
ــن بمعرفة  ــا يتوقع وأفط أذكى مم
ــات وعوائد كل  ــات ومخرج معطي
ــايس، وإنهم أكرث القوى  تحرك سي
ــم، لذلك فما  ــة كما يبدو له تحكمي
ــل فعًال من  ــدث يف متغريات يظ يح
ــم ورؤاهم،  ــش أيديه ــكيل ونق تش
ــه  مسؤوليات ــرص  تنح ــايل  وبالت
ــىل  ع ــت  وليس ــم  عليه ــاء  جمع
ــة أو مسؤولية  ــم أي مالحظ سواه
ــداث  األح ــذه  ه ــاه  تج ــارشة  مب
ــواء أكانت سلبية أو  واملتغريات س

إيجابية، وأبدأ هنا بالسلبية ألنها 
كل ما شاهدناه من عطاء لرجاالت 
ــدالع أو انطالق  ــذ ان ــة من السياس
رشر األزمات التي شهدها الوطن.

ــك وبالنظر  ــاداً عىل ذل * واعتم
ــاب ما حدث  ــع الحال وأسب إىل واق
ــإن  ــام 2011م ف ــذ الع ــدث من ويح
يف  ــف  يق ــن  م ــده  وح ــايس  السي
ــه املساءالت  قفص االتهام ويواج
ــة  املفرتض ــعبية  والش ــة  القانوني
ــو لنفسه حول  ــى مساءلته ه وحت
ــات التي ال  ــات والنكب ــذه النكس ه
ــه وبني  ــام عيني ــرت من أم ــول م أق
ــل فكره وطرحه  يديه، بل من معام
إن   .. ــة  املوجه ــة  السياسي ورؤاه 
ــا  ــوا م ــوم وإن كان ــني الي السياسي
يزالون يتمتعون بقليل من حضور 
ــم  ــوا حضوره ــد سجل ــة ق ووجاه
ــم وعن  ــري املريض عنه ــة غ يف قائم
ــن  الوط ــع  م ــم  وتعامله ــم  أدائه
ــال شيئاً  ــم يمث ــن ل ــعب اللذي والش
ــني  ــا سبب ــن كونهم ــرث م ــم أك لديه
ــه  ونجاحات ــة  املزيف ــه  النتصارات

املزورة وكسبه غري السوي.
ــة  ألزم ــارة  اإلش ــام  الخت يف   *
ــل سياسيي  ــة واجبة لك والنصيح
ــم  رشدك إىل  ــودوا  ع أن  ــن  الوط
ــل  ــواب قب ــادة الص ــوا ج وانتهج
ــراً  ــواب خنج ــك الص ــدوا ذل أن يغ
ــم  قلوبك يف  ــرس  وينغ ــاً  مسموم
ــم تجاه  ــراض مواقفك ــوه وأع ووج
ــن منحاكم  ــعب اللذي الوطن والش
ــس ملحاولة  ــرص لي ــري من الف الكث
ــة وانقاذ الوطن  ــروج من األزم الخ
ــن أجل انقاذ  ــب بل وأيضاً م وحس
ــم  مواقعك ــح  وتصحي ــم  أنفسك
ــب  يج ــن  وط ــاه  تج ــم  ومواقفك
بالرضورة أن يكون له حق بل الكثري 
من الحقوق لديكم شأنكم شأن كل 

مواطن وفرد من أبناء الوطن.
ــم يعد من  ــوا أنفسكم فل * الحق
ــم تعد  ــرش ول ــىل الب ــاٍف ع يشء خ
ــد تعبري الرفض الذي  الحقيقة أبع
ــاً يف  فيوم ــاً  ــر يوم ــد ويتكاث يتوال
ــاعر وانطباعات أبناء الشعب  مش

عموماً.

ــورة اليمنية األم  ــل الث ــة تمث حقيق
ــا  ــاء لن ــا أض ــر نرباس ــبتمرب وأكتوب س
ــى نظام  ــو التحرر من أعت ــق نح الطري
ــتعماري  ــام اس ــي ونظ ــي كهنوت إمام
ــت  ــورة مثل ــذه الث ــك أن ه ــض ذل بغي
ــات  ــة املؤسس ــاء دول ــة األويل لبن اللبن
ــون  ــام والقان ــة النظ ــتورية ودول الدس
ــة واقعنا  ــورة اليمني ــريت الث ــال غ وفع
االجتماعي والسيايس ورغم األحداث 
ــذاك كادت  ــن آن ــت بالوط ــي عصف الت
ــتعمر  ــقط وكاد املس الجمهورية أن تس
ــد أن طردناه  ــذة بع ــن الناف ــود م أن يع
ــا لثورتنا  ــا انترصن ــري أنن ــاب ع من الب
ــا يف ظل طموحاتنا  بتالحمنا وصمودن
ــداف الثورة رغم  ــا يف تحقيق أه وآمالن
ــا والتي  ــامة األحداث آنذاك طبع جس
ــاردة يف احتدامها  ــاهمت الحرب الب س
ــقوط أحد قطبي الرصاع الدويل  ومع س
ــماء وطننا مرحلة أخرى  أرشقت يف س
ــدة الوطن  ــا إنها مرحلة وح من حياتن
ــن  ــن م ــاة م ــد معان ــانا بع ــا وإنس أرض
وزاد  ــيهما  ومآس ــزق  والتم ــطري  التش
ــاج النظام  ــدوي انته ــن الزخم الوح م
ــا من خالله  ــي والذي طوين الديمقراط
ــدات  ومكاي ــرا  مري ــيا  سياس ــا  رصاع
ــتغالل البعض  ــة عفنة غري أن اس حزبي
للنهج الديمقراطي لتحقيق طموحاته 
السلطوية أعادنا إىل املربع األول مربع 
ــاهم يف  ــم العائيل الثاني والذي س الحك
ــلط الساليل من جديد وإن  تثبيت التس
ــكيل وحدث  ــاس ديمقراطي ش كان بلب
ــة التغيري هبت  ــري أن عاصف ما حدث غ
ــت ثورة 11  ــن من جديد فكان عىل الوط
ــر 2011م أمال متجددا لتغيري واقع  فرباي
ــيايس  ــد أن عودة الرصاع الس حالنا بي
ــات  مخرج ــذ  بتنقي ــا  التزامن ــدم  وع
ــدام الخالف  ــن احت ــوار ضاعف م الح

مما مكن بعض الطامحني لعودة الحكم 
ــذ طموحاتهم  ــن تنفي ــيل األول م العائ
ــع واالمتداد  وأمالهم ومن خالل التوس
ــاب خالفاتنا ورصاعاتنا رغم  عىل حس
ــاركتهم يف الحوار الوطني الشامل  مش
ــات الحوار  ــن االلتزام بمخرج وبدال م
ــقاط املدن  والنهج الديمقراطي كان إس
ــدات  ــي واملكاي ــالت األمن ــل االنف يف ظ
ــي قصمت ظهر  ــة الت ــية القش السياس
ــان وبما  ــت املواطن الغلب ــن وأثكل الوط
ــب كل أزمة وجد  ــعبنا عق أننا نجرع ش
ــا  ــع أن م ــة م ــم يف الجرع ــؤالء ظالته ه
ــوة توقعناها  ــي كان أعظم ويف خط خف
ــد هؤالء  ــة األخرية حش ــب الجرع عق
ــت عىل  ــرية وإن كانت ليس ــا غف جموع
ــة  ــاء عاصم ــارصت صنع ــم ح خطاه
ــس  ــدة لي ــة والوح ــورة والجمهوري الث
ــة أو الحكومة  ــقاط الجرع بدعوى إس
ــوب يعرفها  ــا لحاجة يف نفس يعق وإنم
ــعون  الجميع ويدركها الكل وهاهم يس
ــد وإدخال الوطن يف نفق مظلم  للتصعي

ومخاطر ال يحمد عقباها .
ــوم وإن كان عىل  ــا الي ــد أن وطنن بي
ــي  ــري الحقيق ــال التغي ــرق ف ــرتق ط مف
حصل وال استفاد الجميع من األحداث 
ــازال يحدونا يف إخراج  ــري أن األمل م غ
ــداف  ــق أه ــه وتحقي ــن أزمات ــن م الوط
الثورتني الخالدتني ولن يتحقق ذلك إال 
ــا بمخرجات  ــالل التزامنا جميع من خ
الحوار فعًال ال قوًال حقيقة ال مزايدة ويف 
ــيايس واصطفاف وطني  إطار توافق س
ــي طموحات  ــي يلب ــيايس واجتماع س
ــني  الثورت ــداف  أه ــعب  الش ــال  وآم
ــورة  وث ــر  واكتوب ــبتمرب  س ــني  اليمنيت
ــك فعىل  ــق ذل ــم يتحق ــا ل ــر وم 11 فرباي
الوطن والجميع السالم واشتدي أزمة 

تنفرجي ال تنفجري وهذا ما نتمناه . 

حتى ال تسقط الثورتان
.�א��� א�כא

أيها السياسيون .. استيقظوا


