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قضايا وناس/ وائل رشحة  
املرحلة  ــالب  ط منح  حملة  تستمر 
بمحافظة  امليداني  نزولها  يف  األساسية 
تعز إىل املنشآت التعليمية  بست مديريات 
ملنح طالب األسايس شهادات امليالد مجاناً 
بهدف إيجاد سجل مدني حديث ومتطور 
منها  كثرية  أمور  يف  منه  يستفاد  ودقيق 
إجراء البحوث والدراسات العلمية وغريها 
من األمور التي تساعد عىل معالجة الكثري 

من قضايا املجتمع.
املعنوي  التوجيه  عــام  مدير  ــار  وأش
مصلحة  برئاسة  العامة  والــعــالقــات 
األحوال امليدانية والسجل املدني العقيد 
هذه  تدشني  تم  أنه  متاش   محمد  متاش 
الحملة األسبوع املايض وأنها ستستمر يف 
للمرحلة  تعز  امليداني ملنح طالب  النزول 
يوماً   40 ملدة  امليالد  شهائد  األساسية 

الحملة  ــذه  ه أن  إىل  مــشــرياً   ..
منظمة  مع  بالتعاون  نفذت 
مع  وبالتنسيق  اليونسيف 
وارداً  والتعليم..  الرتبية  وزارة 
املستهدفة  املديريات  أسماء 

بالنزول وهي "املخا, الوازعية, 
مقبنة, موزع, ماوية, سامع".

أولياء  متاش  العقيد  ودعا 
األمور إىل تعليم وتوعية األوالد 
باملعلومات  اإلدالء  بأهمية 
الصحيحة والدقيقة ألعضاء 
الحملة التي ستزور املدارس 
ذكرها..  ــف  اآلن باملناطق 
التدشني  أن  إىل  مــشــرياً 

ـــام فــرع  ــر ع ــدي ـــرضه م ح
سلطان  العقيد  بتعز  ــوال  األح
اليونسيف  وممثلة  الــصــويف 

السيدة ثريا أبو منرص. 

أحجار ضخمة تجوب بها القاطرات أحجار ضخمة تجوب بها القاطرات 
شوارع العاصمة.. فهل من حل؟!!شوارع العاصمة.. فهل من حل؟!!

تستمر 40 يومًا

حملة ميدانية ملنح طالب تعز شهادات امليالد مجانًا

استعدنا استعدنا 145145 سيارة منهوبة ومسروقة  سيارة منهوبة ومسروقة 
وقضينا على ظاهرة القطاعاتوقضينا على ظاهرة القطاعات

كتب/ معاذ القريش 
لم يعتقد عبدالله والذي يعمل موزع بضائع يف 
إحدى رشكات القطاع الخاص أن حظه العاثر 
سيقوده يف ظهر ذلك اليوم إىل أن يكون ضحية 
مبلغ  سيارته  من  رسق  الذي  اللصوص  ألحد 
1700000ريال وهو املبلغ الذي قام بتحصيله 
من كثري من زبائنه تمهيدا لوضعه يف حساب 
الرشكة يف البنك ويف ظهر -31 8 2014 ذهب إىل 
البنك من أجل توريد املبلغ لكن حضوره إىل 
البنك كان متأخرا فقد كان البنك قد أغلق أبوابه 
، انتقل عبدالله من األبواب األمامية للبنك إىل 
لكن  مفتوحاً  باباً  يجد  عله  الخلفية  األبواب 
كل األبواب كانت وقتها موصدة فقرر عبدالله 
الذي كان يصطحب ابنه يف السيارة أن يعود 
عىل أمل أن يودع النقود يف صباح اليوم الثاني .

لم يدر بخلده أن هناك سيارة تراقب تحركاته 
ويخطط من فيها كيف يحصل عىل ما بحوزته 
ووضع  السيارة  إىل  عبدالله  عاد   . نقود  من 
وهو  وتحرك  السيارة  يف  مقعده  تحت  النقود 
واستمرت  مرصودة  تحركاته  كل  أن  يعلم  ال 
السيارة التي يستقلها لصان يف متابعة سيارة 
عبدالله وهو ال يعلم حتى أوقف سيارته أمام 
يأخذ  ولم  الصغري  طفله  وفيها  القات  سوق 
كان  وفيما   . السيارة  تركها يف  بل  النقود معه 

إىل  اللصان  وصل  القات  سوق  يف  عبدالله 
السيارة وبدءا يرشعان يف فتح باب السيارة . 
أو يستنجد باملارة  حاول الطفل أن يمنعهما 
لكن دون جدوى أخذ اللصان النقود وانطلقا 
أما الطفل فنزل مرسعاً إىل السوق يخرب والده 
من  عبدالله  خرج   .. النقود  أخذ  اللص  أن 
ما  أو  اللص  ليجد  الزمن  يسابق  وهو  السوق 
يدل عىل شخصيته ، لكن اللص كان قد ذهب 
لكن وكما يقال إن املجرمني يرتكون دوماً ما يدل 
عىل ارتكابهم ، فقبل أن يلوذ اللص بالفرار دخل 
إىل محل لبيع الحلويات اللحجية لرشاء بعض 
عبدالله  خرج  وعندما  ذهب  ثم  الحلويات 

يسأل املوجودين يف املحالت عن رجل شعره 
طويل هل شاهدوه بحسب وصف الطفل. قال 
رجًال  شاهدت  نعم  الحلويات  محل  صاحب 
شعره طويًال دخل لرشاء بعض الحلويات ثم 
ذهب ،ويف نفس الوقت كان هناك مواطن قال 
إن هذا الرجل الذي شاهدته يرتدد كثرياً وقد 
شاهدته يدخل السوق عدة مرات يبدو سكنه 

غري بعيد من هذا املكان. 
وبرغم ما كان عبدالله يعانيه من وضع صعب 
القرار  واتخاذ  واالتزان  الحكمة  فيه  تغيب 
السليم لكنه تماسك كثرياً فالوقت ليس وقت 
سقوط يف مقابل جريمة تجاوزت كل املشاعر 

اإلنسانية ، حاول أن يبحث عن حلول ذهب 
يف  اإلجراءات  تعقيدات  ورغم  البالغ  لتقديم 
يف  العاملني  من  الكثري  وغياب  الرشطة  قسم 
قسم 26 سبتمرب بالجراف إال أنه صرب وتحمل 
قسم  ويف   ، البالغ  وقيد  الصعوبات  كل  عىل 
عىل  الصور  من  الكثري  القسم  عرض  الرشطة 
الطفل عله يتعرف عىل اللص من بني أصحاب 
السوابق لكن الطفل لم يجده من بني الصور 
رغم أنه كان يشتبه يف أكرث من 17 صورة عندها 
تذكر عبدالله أن البنك مزود بكامريات مراقبة 
خارجية ربما تلتقط الكامريات صورة شخص 
كان يراقب تحركاته . وبالفعل ذهب عبدالله إىل 

البنك ورشح إلدارة البنك ما حدث بالتفصيل 
عىل  البنك  إدارة  موافقة  عىل  الحصول  وبعد 
نسخ الصور التي التقطتها الكامريات يف تاريخ 
شخصاً  هناك  أن  الصور  بينت  الجريمة  يوم 
تعرف عليه الطفل وجاءت أوصافه مطابقة ملا 

ذكره الطفل وتحديداً طول الشعر. 
عندها بدأت إجراءات البحث عن ما إذا كان 
السوابق  أصحاب  من  املسجلني  ضمن  من 
املواطنني  أحد  أن  املفاجأة  كانت  القسم  ويف 
املرتددين عىل قسم الرشطة قال إن هذا الرجل 
معروف ويقطن يف منطقة بني حوات شمال 
طابعها  تأخذ  الجهود  بدأت  عندها   ، األمانة 
الرجل  عن  معلومات  جمع  تم  حيث  السليم 
بطريقة غري مبارشة وكل املعلومات التي كانت 
تجمع أثبتت أن الرجل يدعى (ف . ا.ي) يف 
قام برشاء سيارة جديدة يقدر  اآلونة األخرية 
ثمنها ب(27000) ريال سعودي ، وعندما تم 
أخذ اإلجراءات السليمة للقبض عىل املذكور 
املقربني  بعض  ذلك  يف  وساعده  عبدالله  قام 
يف ضبط املذكور وهو يقوم بفتح سيارته التي 
اشرتاها من نقود عبدالله وتم تسليمه والسيارة 
الضبط  الضبط وقد قامت جهات  إىل جهات 
لتحويلها  تمهيداً  للنيابة  القضية  بتحويل 
أحكام  وفق  الرادع  عقابه  لينال  املحكمة  إىل 

الرشيعة والقانون. 

كامريات املراقبة وذكاء طفل تساعد يف استعادة كامريات املراقبة وذكاء طفل تساعد يف استعادة 1.71.7 مليون من لص محرتف مليون من لص محرتف
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ما يمنعنا أن نكون كأجدادنا الذين استحقوا من الرسول الكريم 
عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم أن وصفهم 

بأنهم أهل الحكمة !!!
إن ما يجري يف بالدنا اليوم يجعلنا يف آخر قوائم الحكماء , فكيف 

نضيع وبني ظهرانينا كتاب الله الكريم؟
أنا  وهنا  األمني,  تخصيص  غري  يف  أكتب  ال  عودتكم  وكما  أنا 
أخاطب كل زمالء املهنة والعمل الرشطي أن نبذل الجهد كله 
ونبذل الغايل والرخيص من أجل الوطن ال من أجل أشخاص أو 

أحزاب .
التخاذل وحب الذات من األسباب الرئيسية لإلختالالت األمنية 
التي نعيش فصول أحداثها ويعاني منها وطننا الغايل وكل أهله 
وساكنيه, ضاع السلطان الذي يحاسب كل مقرص ولكن , أين 

سلطان الخوف من الله سبحانه؟
نحن قوم مسلمون وديننا يحرم علينا التخاذل والتكاسل الذي 
يجعلنا غري منتجني يف هذه الحياة فما بالنا ( ونحن الرشطة 
مصونة  وأعراض  ترهق  زكية  دماء  تخاذلنا  نتاج  يكون  حني   (
تنتهك وأموال عزيزة تنهب, أين نذهب من حسابها وبم نجيب 

عند الوقوف بني يدي الله وكيف نربر؟
من يختبئ وراء كذبة الظروف الحالية ويتخذها سبباً للتهرب 
من واجباته فإنه يتحجج بعذر أقبح من ذنب التخاذل, بل ولعله 

أقبح من جرم املجرم الذي يستغل هذا الهوان فينا .
أجدني مع األسف الشديد أخاطب ضمري زمالئي العاملني يف 
سلك الرشطة من ضباط وأفراد بعد أن يئست من أن تقوم قيادة 
وزارة الداخلية بواجباتها ( الحقيقية ) يف حفظ األمن والنظام 
العامة,  العامة وعىل األخالق واآلداب  السكينة  والحفاظ عىل 
فكثري من الربامج التي يحتاجها العمل الرشطي لم تجد طريقها 

للنور رغم أنه ال عائق أمام تنفيذها .
نحن اليوم نمتلك من اآلليات واملعدات وعدد األفراد ما يكفي 
لتأمني بلد آخر إىل جانب بالدنا فهل تأملنا أسباب عدم فاعلية 

كل تلك اإلمكانات وكل ذلك العدد؟
هل الفرد الذي يتحكم يف كل تلك اإلمكانات املادية مؤهًال للعمل 

عليها؟
البديلة  والخطط  املحكمة  األمنية  بالخطة  قيادته  رفدته  هل 
بني  التنسيق  وتحقق  األداء  يف  الجودة  تحقيق  تضمن  التي 
وحدات الرشطة املشرتكة لتحقيق النجاح فتعيد الثقة إىل نفسه 

بقيادته؟
هل استغلت الوزارة مؤسساتها التعليمية يف إعادة تأهيل القوة 

وترميم ما أفسدته الظروف التي أوجدت الخلل القائم اليوم؟
عىل  والتدريب  النار  اطالق  عىل  التدريب  برامج  أوجدنا  هل 
الرشطي  ثقة  تحقيق  يضمن  دوري  بشكل  الحديثة  الخطط 

بنفسه وقدراته وصقل ما قد يطرأ من صدأ عىل معنوياته؟
وقبل كل ذلك هل تسعى الوزارة بجدية لتحسني وضع منتسبيها 
املعييش برفع الراتب إىل املستوى الذي يضمن للرشطي وأرسته 

حياة كريمة كما بعض فئات موظفي الدولة األخرى؟
باختصار شديد :

 إن العنرص البرشي هو الحلقة املفقودة التي يجب عىل قيادة 
الوزارة أن تبحث عنها لتحقيق األمن واالستقرار الذي ننشده 

لوطننا الحبيب وألهله وكل ساكنيه .
همسة أمنية :

اليوم يبدأ العام الدرايس الجديد, علينا متابعة انتظام أطفالنا 
لم  الصيفية  العطلة  أن  من  والتحقق  الدراسية  الصفوف  يف 
وأصدقاء  السيئة  الصحبة  من  املعهودة  سلبياتها  تكسبهم 

السوء , فالصاحب ساحب .
دام اليمن ودمتم بإذن الله ساملني .

*  قائد رشطة الدوريات الراجلة – سابقاً.
alwajih@yahoo.com

الحلقة المفقودة !

عقيد/ عبدالغني عيل الوجيه 
األمن والمجتمع 

تقرير/ وائل رشحة 
اليمنية شهدت  الطرق  أن   الداخلية  كشفت وزارة 
يقارب  ما  الجاري  العام  من  األول  النصف  خالل 
محافظات  بعموم  مرورياً  حادثاُ   (3682)

الجمهورية.
  وأشار تقرير صادر عن وزارة الداخلية  إىل أن تلك 
وإصابة  شخصاً   (940) ضحيتها  راح  الحوادث 
 (2577) بينما  بليغة  بإصابات  شخصاً   (2441)

شخصاً بإصابات بسيطة. 
وأرجع التقرير الذي حصلت "الثورة" عىل نسخة 
منه, أسباب وقوع الحوادث إىل عدم التزام السائقني 
بقواعد وقوانني السري واالستشعار باملسؤولية من 
الزائدة  أن الرسعة  إىل  السائقني واملارة.. الفتاً  قبل 
و(1078)  مرورياً  حادثاً   (1270) بوقوع  تسببت 
بينما  حدوثها  سبب  السائقني  إهمال  كان  حادثاً 
حادثاً   (661) حصول  عنه  نتج  املشاة  إهمال 
فني  خلل  بني  ما  الحوادث  بقية  وتفاوتت  مرورياً, 

والقيادة بدون ترخيص وسواقة حديثي السن. 
الحاصدة  األدوات  أكرث  املرورية  الحوادث  وتعترب   
املايض  العام  ضحايا  تجاوز  إذ  اليمنيني,  ألرواح 
2700 حادث مروري بينما اإلصابات تعدت الـ 12 

ألف مصاب.. 
ومن خالل مواضيع عديدة ناقشناها يف األسابيع 
ومنظمات  السري  رشطة  متختصيص  مع  املاضية 

تعمل يف املجال ذاته وكذا خرباء يف جانب الحوادث 
وقوع  أسباب  أن  اكتشفنا  الطرق,  ومهنديس 
الحوادث يشرتك فيها السائق بدرجة أساسية ومن 
ثم أكرث من جهة حكومية منها وزارة الداخلية ممثلة 
األشغال  وزارة  وكذا  السري  لرشطة  العامة  باإلدارة 
صيانة  عاتقها  عىل  يقع  والذي  والطرق  العامة 
وأدوات  السري  وإرشادات  إشارات  ووضع  الطرق 
السائقني  مساعدة  بإمكانها  التي  والسالمة  األمن 
تواجدها  يساهم  قد  مما  القيادة  أثناء  وتوجيههم 
يف وضع حد للحوادث املرورية التي يروح ضحاياه 

العرشات يومياً.
وتلخيصاً لتلك اآلراء التي تمكنا من جمعها خالل 
األيام املاضية فإن الحد من وقوع الحوادث املرورية 
يتطلب تعاون ومساهمة جميع أفراد املجتمع كًال يف 
مكانه وتخصصه ومجاله, ففي ظل انعدام ونقص 
وعي املواطن سواًء كان السائقني أو املارة ستستمر 
الحوادث ويتواصل نزيف الدماء عىل الطرقات.. وال 
يمكن الحد من وقوع تلك الحوادث ما لم يكن هناك 
وعي كامل بقواعد وقوانني السري وتطبيقها وااللتزام 
والعمل بها مهما كانت الظروف ومهما كان العمل أو 
الشخص الذاهب ملقابلته مهماً, علينا أن نلتزم بتلك 

القواعد والقوانني حفاظاً عىل أرواحنا وممتلكتنا.
من  عدداً  طالبت  املرورية  للسالمة  (قف)  منظمة 
املرات بإيجاد إسرتاتيجية وطنية للسالمة املرورية 
كونها ركيزة رئيسة وخطوة أولية ملهمة التقليل من 

الحوادث وما ينتج عنها من خسائر برشية ومادية.. 
بني  تنسيق  هناك  يكون  أن  رضورة  عىل  مشددة 
اإلدارة العامة لرشطة السري والجهات ذات العالقة 
واالختصاص، منها وزارتا األشغال العامة والصحة 
رئيس  بحسب   , عليها  يجب  التي  الرتبية  وكذا 
املنظمة محمد الشامي, أن تشمل مناهجها دروس 
التوعية املرورية حتى يكون لدينا جيل واٍع وفاهم 
بأهمية تطبيق قوانني وقواعد السري وكذا بخطورة 
الشارع من األماكن غري املسموح  أو قطع  التجاوز 
بمرور املشاة فيها وكذا عن مدى خطورة مغامرتهم 

بالقيادة وهم ال يزالون حديثي السن.
السري  قوانني  تفعيل  أهمية  عىل  (قف)  وأكدت 
النظر  إعادة  إىل  باإلضافة  للمخالفني,  والعقوبات 
جانب  يف  خاصة  القانون  ومواد  نصوص  بعض  يف 
العقوبات بما يتناسب ويتوافق مع التطورات التي 

شهدها العالم.
من جانبه أكد مدير عام رشطة السري بالجمهورية 
الداخلية  وزارة  أن  عىل  بامشموس  عمر  العميد/ 
كان لديها إسرتاتيجية وطنية للسالمة املرورية وتم 
إقرارها من قبل رئاسة الوزراء, إال أن األحداث التي 
ساهمت  املاضية  السنوات  خالل  اليمن  شهدتها 
يف عدم تطبيقها والعمل بها.. مشرياً إىل أن اإلدارة 
العامة تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة برشية 
من  تخلفه  وما  املشكلة  لهذه  حد  وضع  إىل  وفنية 

نتائج.

األول  النصف  خالل 
وفاة وإصابة وفاة وإصابة 5.9585.958 شخصًا بالحوادث املرورية والسرعة تتصدر قائمة األسباب شخصًا بالحوادث املرورية والسرعة تتصدر قائمة األسبابمن العام الحايل

   

ال  وعفوية  بسيطة  وبإجابة  قائل  يقول  قد 
فرق بينهم ؛ وربما آخرون يرون وجود فوارق 
كثرية .. وأيضا البعض قد يرى أن طرح مثل 
هذه التساؤالت ما هي إال من باب التحامل 
يعيشه  الذي  السيايس  للنزاع  والتسويق 
ومن  جهة  من  السياسية  وأطرافه  اليمن 
جهة أخرى عدم استيعاب اليمنيني والعالم 
يف  الحكم  إىل  الوصول  لطريقة  الخارجي 
جعلهم  ما  عموما  العربي  والعالم  اليمن 
واالحتماالت  املقارنات  ويضعون  يتصورون 
الوسط  يف  ويحدث  حدث  ملا  والفرضيات 
السيايس وأبنائه .. يف الحقيقة وبعيدا عن هذا 
كله فإن هذا السؤال منطقي ومن حقي وحق 
الكثري طرحه ؛ ألننا نعرف ويعلم ذلك غرينا 
أن النزاعات القبلية يف بالدي الحبيبة اليمن 
تضبطها بعض األعراف والعادات والتقاليد 
فتيل  تكون  املصالح  وافتقاد  الثأر  أن  رغم  ؛ 
الشتعال النزاعات القبلية التي ربما تطول 
إىل سنوات أو مئات األعوام ؛ كما أنها تنتهي 
بناًء عىل األعراف وتدخل أطراف لفض العراك 
بالصلح القبيل وتعقد العهود واملواثيق وتبدأ 
أطراف النزاع وأبناؤهم بالتعايش التدريجي 
املصحوب بالحذر والرتقب املشوب بالتخوين 

ولو  والهفوات  األخطاء  والتقاط  وتقنص 
.. ملاذا ؟ ببساطة حتى تبقى  كانت بسيطة 
أبناء  القوم قائمة عىل حساب  مصالح كبار 
قبيلتهم . دون االلتفات إىل املآيس والويالت 
القبيلة من وراء  واملتاعب وما يصيب معرش 
يجلبها  التي  األنانية  واملصالح  النزاعات 
واستقرارهم  حياتهم  حساب  عىل  كبريهم 
وتطور مجتمعهم يف شتى مناحي الحياة .. يف 
بعض الحاالت ينجح العرف وتنجح مساعي 
الصلح  يف  إليه  املحتكم  "الطرف  املحكم   "
يف  كبريا  حيزا  واالتفاق  املواثيق  بنود  وتجد 
اإلنفاذ والتطبيق وتتحقق منه مصالح كثرية 
للطرفني املتنازعني ؛ ومن ورائهم مجتمعاتهم 
يف  ترابها  عىل  بالعيش  وتحلم  ترغب  التي 
والتصالح  التسامح  عبق  منها  يفوح  حياة 
وأرضهم  يبعدهم  ما  وكل  ؛  والرتاحم  والود 
ودعم   . والدمار  والخراب  والنزاع  الفنت  عن 
تدفع  التي  البناءة  السليمة  والرؤى  األفكار 
به مع اآلخرين يف سباق نحو التقدم والرقي 
والتنافس من أجل الحياة ال النزاعات التي ال 
تجلب معها إال الوهن والذل واالرتهان للغري 
أين  إذا   .. استثناء  دون  بيشء  بكل  ليتحكم 

الفرق كما طرح يف عنوان املوضوع ؟ 

القبيلة  بني  املشرتك  القاسم  إن  وأقول  أعود 
والساسة يف اليمن وضح تماما لعل االرتهان 
املصالح  وتحقيق  الثقة  عقد  وانفراط  للغري 
وبعد  اآلن  الطرفان  سيجنيه  فيما  والتفكري 
والحذر  األخطاء  وتصيد  ومستقبال  اآلن 
الشديد والتباطؤ يف تنفيذ العهود واملطالبة 
فيما يخدم مصالحي -أي مصالح األطراف 
الطرف  الخصم  أمام  املتنازعة- وال يضعفها 
أن  يمكن  عما  االكرتاث  عدم  وأيضا   .. اآلخر 
من  عنها  الباحثون  املصالحة  تلك  تخلفه 
األلم والضحايا والدمار ؛ وتعكري حياة وأحوال 

ومعيشة أبناء قبيلتي ووطني ومن هم أساس 
الصهوة التي امتطي بها جوادي يف الوصول 
كل  خاللهم  من  وتتحقق  ؛  املصالح  لتلك 
التطلعات واآلمال لذات األمنيات واألغراض 
والنزوات  النزاع  ذلك  كل  وراء  من  املعقودة 
السياسية واملصلحية ذات أو أحاديث الطرف 
املصلحة  أصحاب  البرش  من  العموم  دون 
.. ومن  الحقيقية ومالك األرض أبناء الوطن 
هنا اعتقد أن من حق املتتبع أن يعرف اإلجابة 
وأن  خصوصا  االفرتايض  السؤال  ذلك  عن 
القبلية  النزاعات  أن  يعلم  اليمني  املجتمع 
أن وصلت إىل حل وعقدت وقطعت  يف حال 
تبتعد  فإنها  واملواثيق  العهود  نفسها  عىل 
عن الوقوع يف العيبة القبلية املتعارف عليها 
االجتماعية  والتقاليد  والعادات  األعراف  يف 
املوروثة منذ تكوينات هذه العشائر والقبل ؛ 
أي أن لها مبادئ تجربها عىل الحفاظ عليها 
مهما كلفها األمر حتى تحافظ عىل سمعتها 
يف  تقع  وال  ؛  األخرى  والعشائر  القبائل  أمام 
محيطها  وأقوام  قومها  وسخرية  العيبة  فخ 
النزاعات  أما   .. مجتمعات  من  ورائهم  وما 
وجه  عىل  اليمن  ويف  عام  بشكل  السياسية 
الخصوص يف كل املراحل وما عشناه يف الفرتة 

أنه ال  أكدت  الحالية من اختالف ونزاع فقد 
مبدأ لها وال عيبه تزلزل سمعة أطراف الرصاع 
السيايس أمام اآلخرين ألن النزاع والسياسة 
أخالق  الال  أساس  عىل  تقوم  أصحابها  عند 
وقيام  السياسة  وقادة  "لعتاولة"  مبادئ  وال 
أي رصاع سيايس يرتكز يف الحقيقة عىل مبدأ 
انترص  وكيف  ؛  املصلحة  هو  ووحيد  حقري 
ألجلها كيفما تكون وبأية وسيلة وثمن بغض 
النظر عن كيفية االنتصار .. وعىل حساب من 
؟ وهل ستترضر مصلحة املجتمع وأقصد هنا 
عامة الشعب ؟ ال يهم املهم أن انترص لصالحي 
بلغت  مهما  والوسائل  الطرق  بكل  وفرقتي 
كل  ذهب  ولو  األوضاع  إليه  وآلت  الخسائر 
يشء بما فيه البرش والوطن .. املهم السلطة 
.. املهم املصلحة .. اعتقد أن الفكرة واإلجابة 
عىل سؤال املوضوع وصلت .. واختم بالقول إن 
الرئيس املرصي الراحل أنور السادات وصف 
السياسة  إن  قال:  حني  ؛  السيايس  الرصاع 
عمل  عن  وناتجة  رشيفة  وغري  قذرة  عملية 
فاحش وسلوك غري أخالقي، أي أنها برصيح 
حساب  عىل  رسيعة  لذة  ؛  زنا  بنت  العبارة 
اآلخرين .. فهذه هي السياسة ونزاعات أهلها 

الراكبني عىل أمواجها . 

ما الفرق بني النزاعات القبلية والسياسية يف اليمن ؟!

محمد العزيزي 

مدير شرطة المحويت


