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سگرتري التحرير التنفيذي

ــة الهاوية  ــت البالد إىل حاف ــد أن وصل بع
اقتصاديا وإىل شفا حفرة من النار عسكرياً 
ــب مصلحة  ــة وتغلي ــح الحكم ــرت مالم ظه
ــاس  الن ــس  وتنف ــق  األف يف  ــوح  تل ــن  الوط
الصعداء إدراكاً منهم بأن الحرب لو اندلعت 
ــم العظم بعد  ــرة فإن سعريها سيلته هذه امل
أن أكل غول الفساد الجلد واللحم والشحم 

خالل العقود املاضية وحتى اليوم.
ــري أن الجميع وبدون استثناء   ويف تقدي
ــدء مرحلة  ــن ب ــاص م ــه ال من ــوا أن ــد أدرك ق
ــره  ــاد ومخاط ــون الفس ــادة يك ــدة وج جدي
ــم األول والعقبة  ــو اله ــه الوخيمة ه وعواقب
ــعب اليمني  ــي ينبغي عىل الش ــأداء الت الك
ــا واحداً يف  ــاً ومحكومني أن يقفوا صف حكام
سبيل إزاحة هذا الخطر الرهيب املستفحل 

ــن اقتصادنا الذي أوشك   ال يمكن أن يتحس
ــرشوع الفوري يف اتخاذ  ــىل االنهيار إال بال ع
ــذه الظاهرة  ــن ه ــة للحد م ــراءات عملي إج
ــي  ومجتمع ــي  حكوم ــف  بعن ــا  ومحاربته
ــا  ــني فيه ــا واملتورط ــار زعمائه ــم كب وتقدي
ــوال الدولة  ــة لنستعيد أم ــات عادل ملحاكم
ــاً وعربا  ــة ونعطي دروس ــعب من ناحي والش
ــدداً  ــم مج ــم أنفسه ــول له ــن تس ــردع م ل
ــعب  ــوق الش ــب بحق ــرار يف التالع االستم

واالستمرار يف نهب ثرواته.
ــب  ــإن مطل ــا ف ــاب وغريه ــذه األسب  وله
ــل ما  ــة إنقاذ بك ــرة حكوم ــذه امل ــعب ه الش
تحمله الكلمة من معنى وليس حكومة وفاق 
ــالث السنوات  ــى الذي ساد خالل الث باملعن
ــاء   ــا الفرق ــق فيه ــة اتف ــة. أي حكوم املاضي

ــعب وثرواته  لألسف عىل تقاسم مرياث الش
وعىل انتزاع لقمة عيش املواطن املسكني من 
ــه وأرزق أوالده لوفاقهم   ــاع رزق ــه وإخض فم
املرعب واتفاقهم املمقوت والالإنساني دون 
ــن ضمري  ودون  ــه ودون وازع م ــوف من الل خ
ــى أخالقي حتى وصلت  رادع قانوني أو حت

األمور إىل ما وصلت إليه اليوم.
ــاذ التي يحلم بها الشعب  وحكومة اإلنق
ــا دور  ــل عضو فيه ــة يتقمص ك ــي حكوم ه
ــه  ــه وملهنت ــص لرب ــر واملخل ــواص املاه الغ
ــة إنقاذ غريق ضاقت  عندما توكل إليه مهم
ــواج نتمنى  ــر متالطم األم ــل يف بح به السب
ــر  ــة إال ألمه ــة الشاق ــذه املهم ــل ه أن ال توك
ــني القادرين عىل إنقاذ الوطن الذي  الغواص
ــىل األحزاب أن تخرج  يوشك عىل الغرق وع

أفضل وأقدر ما يف جعبتها للمشاركة يف هذه 
ــا إليها وأن  ــة االنتحارية التي أوصلون املهم
يتناسوا مصالحهم ومصالح االمرباطوريات 
ــم  ــئ وراءه ــي تختب ــة الت ــة والتجاري املالي
ــا الهدامة  ــا ورؤاه ــم مصالحه ــيل عليه وتم
مقابل ماتدر عليهم من أموال مدنسة وعىل 
الجميع أن يتذكر أن الشعب خرج يف 2011م 
ــاد والظلم ومن  ــن أجل  القضاء عىل الفس م
ــوع والجهل  ــىل الفقر والج ــل القضاء ع أج
ــل مطالب  ــن املحاصصة وتجاه واملرض لك
ــع اقتصادي  ــد إىل وض ــل البل ــب أوص الشع
ــرة يحمل  ــروج هذه امل ــان والخ ــوأ مما ك اس
نفس الهموم ولهذا فإن الفشل ممنوع تكراره 
ــل صدمة  ــادر عىل تحم ــري ق ــب غ ألن الشع

أخرى.. وللحديث بقية.

حكومة إنقاذ.. ال حكومة وفاق (١-٢)
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ــاء السالم عليكم  نريد إفش
وإطفاء الظالم عليكم.

ــاع الكهرباء يف  ــد انقط فوائ
ــىص منها  ــد والتل ــن ال تع اليم
أن  ــروب  الح ــة  حال يف  ــال  مث
الشعب يستيقظ عىل النتائج 
ــع  يتاب أو  ــد  يشاه أن  دون 
ــل املعارك ولو سمح لك  تفاصي
الحظ وكان لديك شوية برتول 
ــربا عاجال  ــور لقرأت خ يف ماط
ــن صنعاء  ــوط جزء م عن سق
ــن يف صنعاء ويبدو  وأنت ساك
لك الخرب وكأنك ساكن يف جزر 

القمر.
ــالم  الظ أن  ــر  اآلخ ــر  األم
ــة فتجد  ــىل التعددي يشجع ع
ــي  الصين ــك  واالتري ــور  املاط
ــون  ــاءة التلف ــة وإض والشمع
ــل هؤالء  ــوء من ك ــذ الض وينف
ــر  القم ــوء  وض ــت  أن ــى  وتبق
ــذه التعددية أرحم من  ولعل ه
التعددية السياسية والحزبية 
ــة يف بالدنا فهي ال  واأليدلوجي
تفني بعضها البعض فحسب 
ــب وتعكر  ــن يف الشع بل تطح
صفوه وأمنه واستقراره وتهدد 

ترابطه االجتماعي.
ــيس  نف ــن  ع ــة  باألصال
ــان صنعاء  ــة عن سك وبالنياب
إىل  ــر  شك ــاب  بخط ــدم  أتق
ــراس لوالهم ما  ــاب األع أصح

عشنا جو الحرب 
ــىل طبول  ــوت يعلو ع ال ص

الحرب إال  قوارح األعراس.
ــج إطالقا من  ــد ننزع لم نع
ــس  بالعك ــراس  األع ــوارح  ق
ــس يعني لو  ــارت بهجة وون ص

يبطلوا قوارح ما بنعرف ننام 
ــه  ــيس أعرف ــد نف يشء واح
ــذه  ــون ه ــن يتزوج ــو الذي وه
ــر  ــون شه ــف يقض ــام كي األي

العسل ؟!
ــي  بيج ــني  ف ــن  م ــد  أقص
ــع  الواق ــذا  ه ــط  وس ــل  العس
املجنون األعمي الذي نعيشه 

؟
ــس  العري ــر  يذاك ــف  وكي
ــذا  ــط ه ــب وس ــب الواج ويكت

الظالم الطامس ؟
ــروا أن املواطن اليمني  تذك
ــار  استشع ــرون  ق ــك  يمتل
ــع أن يعمل يف الظالم  ويستطي
ــم  عال يف  ــريه  غ ــه  مااليعمل

األضواء.
ــاء أيا كانت  ظلمات الكهرب
ــرة أمام  ــون م ــون ملي ــل أه تظ
ــم ، ظلم اإلنسان  ظلمات الظل

ألخيه اإلنسان 
ــاء ، وإثارة  واستباحة الدم

الفتنة العمياء.
وأن  ــب  نتغل أن  ــع  نستطي
ــاء أيا  ــاع الكهرب ــه انقط نواج
ــف وراءه  ــه وما يق ــت مرارت كان
ــف نتخلص من طيور  ولكن كي
الظالم التي أفسدت أهم يشء 

يف حياتنا " السالم ".
ــت  ــا تح ــش مع ــف نعي كي
ــوق  ــدة وف ــاء واح ــف سم سق
ــد ال  ــدة يف بل ــراب أرض واح ت

تجف فيه الدماء ؟
ــخ العقد  ــج تاري ــف نعال كي
ــة  وتصفي ــات  والحساسي

الحسابات ؟!!
إن من يزرع الشوك ال يمكن 
ــوا الله  ــد العنب فاتق أن يحص
ــني وكفى  ــن ويف اليمني يف اليم

دماء.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم 

بالصالة عىل النبي 
ــي واسكنه  ــم أب ــم ارح الله
ــك وجميع أموات  فسيح جنات

املسلمني .

سالم ال ظالم
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ــي أو النفخ يف أبواق الطائفية أو  ــي مطلقاً لذلك التأجيج املذهب ال داع
املناطقية أو العنرصية فالتعصب األعمى هو الذي ينتج كل تلك السموم 
ــد تجعل من ذلك اإلنسان املتعصب  ــة وكل الصفات السيئة التي ق القاتل
ــا هو جميل بهذا  ــرداً حاقداً كارها لكل م ــرف آدمياً ممسوخاً متم أو املتط

الوطن.
ــرض الفتاك الذي  ــة ومحاربة هذا امل ــة ماسة ملكافح ــم نحن بحاج فك
ــن اليمن أو استقرارها يف  ــا جميعاً وهو يف األول واألخري ال يخدم أم يهددن

يشء.
ــن بأن الفتنة  ــا بل وكررنا محذري ــارئ الكريم يتذكر أننا قلن ــل الق ولع
ــف لتحقيق أهداف متعددة لألعداء  ــة هي أم املؤمرات كونها توظ الطائفي
ــة يسعى لتحقيق جملة  ــارج وعمالئهم يف الداخل، فالكل رصاح من الخ
ــم ببعض  ــة اإلسالمية بعضه ــاء األم ــا رضب أبن ــداف لعل أهمه ــن األه م
ــم أكرث مما هم عليه من الضعف وتفريقهم أكرث مما هم عليه من  الضاعفه

التفرق وصوًال إىل التناحر واالقتتال.
إن من أهم الثوابت الوطنية التعايش السلمي بني أبناء الوطن واعتماد 
ــف واالقتتال  ــالف أو مشكلة، وأن العن ــل أي خ ــوار والتفاهم لح ــة الح لغ

الداخيل كارثة عىل البلد ولصالح أعدائه يف املقام األول.
أقول لكافة األطراف املتصارعة: ألم تتعلموا بعد وهل لكم أن تدركوا بأن 
االختالف بني البرش يف كثري من األمور أو القضايا أمر وارد وطبيعي فلماذا 
ال تعملون بذلك املبدأ القائل "االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية،  فها 
ــم اليوم مدعوون إىل تقبل الرأي والرأي اآلخر والرجاء ثم الرجاء فإننا  أنت

نناشدكم إىل ترك كل الخالفات التي معظمها التجايف الصحيح.
ــة أو الرشيحة  ــدى الغالبي ــك شبه إجماع ل ــول بأن هنال ــة أق باملناسب
الواسعة من الناس بأن الحوار وحده كفيل بحل مختلف القضايا باعتبار 
ــات والقوى عىل مدى  ــي الذي شاركت فيه املكون ــر الحوار الوطن أن مؤتم

عرشة أشهر خرج برؤية جديدة لحل كافة القضايا.
وللمرة الثانية والثالثة وحتى العارشة أكرر: الواجب عىل كافة األطراف 
ــي املتبادل  ــالت التحريض اإلعالم ــاف حم ــة ايق ــة أو املتصارع املتحارب

والنفخ يف أبواق الطائفية أو املناطقية أو املذهبية أو غريها.
ــوف مع األخ  ــم الوق ــوف أوًال ث ــع إىل رص الصف ــو الجمي ــري أدع يف األخ
ــور هادي وليعمل الكل معاً من أجل  ــس القائد الحكيم عبدربه منص الرئي
ــوب أو النجاح فما  ــا الراهنة ولكي يتحقق املطل ــراج اليمن من محنته إخ
علينا سواء االنطالق نحو أو الدعوة إىل االصطفاف الوطني ألنه الطريق 
ــق املصلحة العليا  ــوار وبما يضمن أو يحق ــل لتنفيذ مخرجات الح األمث

لليمن وكذا لتحقيق الغد األفضل واملستقبل الواعد بالخري للجميع.

نعم للتفاهم والحوار.. ال للعنف واالقتتال 
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ــاظ  ــح الخاصة,الحف ــن املصال ــرب م ــن أك اليم
ــاً مسئولني ومواطنني,ال  عليها مسئوليتنا جميع
ــن واجباته,لندع االختالف جانباً يف  أحد معفي م

قضايا الوطن.
ــد أن  ــالد الب ــخ الب ــة يف تاري ــة فارق ــذه لحظ ه
ــت تحلينا بالحكمة  ــرض هذا جيداً,هذا وق نستح
ــل واملنطق  ــم بها,لنحكم العق ــذي يعرفنا العال ال

بدًال من االحتكام للقوة والعنف.
ــو جنوني يقود البالد  يترصف البعض عىل نح
ــن, يغامر دون  ــن يدفع الثم ــة سيكون أول م لكارث
ــه إال مصالحه  ــب خطواته,ال هم ل ــر بعواق أن يفك

الضيقة عىل حساب مصالح اليمنيني جميعاً.
ــم نتعظ من ماضينا امليلء بالحروب ودورات  أل
ــوء للقوة ال يمكن  ــم نقتنع أن اللج الرصاعات؟أل
ــة وال يصنع سلماً  ــي دول ــع مجداً وال يبن أن يصن

واستقراراً؟
ــوار والحوار  ــرب الح ــا حل ع ــة له إن أي مشكل
ــذا الطريق,عدا ذلك  ــري سلوك ه ــط,ال خيار غ فق
ــه إال الله ولن  ــرف عواقب ــول ال يع ــب ملجه سنذه
ــد فوات  ــض األصابع بع ــدم وع ــا الن ــع حينه ينف

األوان.
ــرف  ــل ط ــل ك ــاً وليتحم ــالح جانب ــدع الس لن
مسئوليته وأن ال يجعل الوطن ومصلحته ساحة 
ــع اآلخرين,يكفي  ــه وثاراته م ــة خصومات لتصفي
ــس بحاجة ملزيد منها  ــد ما يمر من أزمات ولي البل
ــن ونخرس  ــراق سفينة الوط ــم يف إغ ــى نساه حت

جميعاً.

الطائفية.. لعٌب بالنار..!!
ــه عنهم- من  ــن- ريض الل ــاء الراشدي ــن للصحابة والخلف ــم يك ل
مذهٍب سوى اإلسالم.. فلم يكن مذهب الخليفة أبو بكر سنياً مالكياً، 
ــان حنفياً أو  ــاً، وال عثمان بن عف ــاب شافعي ــم يكن عمر بن الخط ول
حنبلياً، وال اإلمام عيل بن أبي طالب شيعياً جعفرياً. لقد كان اإلسالم 

مذهبهم جميعاً وبدون أي قيٍد آخر..
ــاء يف صفحته عىل  ــد األصدق ــرشه أح ــي ن ــى الرق ــالم يف منته  ك
ــدت لقراءتها أكرث من مرة.  ــد استوقفتني العبارة وع الفيس بوك، وق
ــه- نحن  ــة لكل هذا التيه الذي نعيش ــري أنها وصفة سحري يف تقدي
ــراق واالستغراق يف املايض الذي  ــون- وصفة لهذا الغرق واإلغ املسلم
ــارة : "إن الدين عند الله  ــه.. وملخص هذه العب ــع ويدفعوننا إلي نندف
ــوي يف اإلنسان  ــي واملعن ــط بالجزء الروح ــن مرتب ــالم".. والدي اإلس
ــه ونعيش به ومن أجله. أليس ما كل  ــق منا أن نهتم ونفكر في ويستح
ــاىل؛ إذاً فمن الواجب قبل  ــا الله سبحانه وتع ــا نقصد بها رض أعمالن
اإلتيان بها أن نضعها يف ميزان العقل والتفكري من باب هل هذا العمل 
يريض ربنا؟!! وإذا كان كذلك فإنه بمنتهى التأكيد سوف يريض عباده 

الذين استخلفهم عىل األرض وأمرهم بتعمريها وامليش يف مناكبها..!
ــىل موضوع املقال الرئيس  ــن هنا سأسحب هذه االستهاللة ع وم
وهو من الخطورة بمكان، حيث بدأ يظهر عىل السطح يف بلدنا والكثري 
ــداث الربيع  ــرية، وازداد بعد أح ــرتة األخ ــة يف الف ــدان العربي ــن البل م
ــب معتقداتهم  ــف الناس حس ــو "الطائفية" وتصني ــي، أال وه العرب
ــم. قد يقول قائل: " إن هذا املوضوع قديم" ، نعم وقديم جداً!  ومذاهبه
لكنه كان يظهر عىل استحياء، أو من بعض ما اصطلح عىل تسميتهم 
ــة العقل وتصدي  ــق أو ذاك، وكانت لغ ــن هذا الفري ـــ "املتطرفني" م ب
العقالء تخمد رشارات هذا الخطر قبل أن تندلع.. لكن املالحظ حالياً 
ــروا؛ واألدهى واألمر أن  ــرصاً عىل من ذك ــك السلوك لم يعد مقت أن ذل
العديد بدأوا يوقظون هذه النريان الوحشية، وقد أصبح مجاًال خصباً 

للرتاشق بني الغالبية عىل اختالف مستوياتهم.!!
ــة أو اآلراء الفكرية  ــاءات السياسي ــاً أن االنتم ــر جلياً أيض ويظه
ــي األخرى بدأت تطغى عىل تعامالتنا مع بعضنا، وأصبح التعصب  ه
ــى هو املنطق السائد، وكل ذلك ملاذا؟ أمن أجل السياسة وسدة  األعم

القرار؟! ال أظن أن هناك مربراً آخر!.
ــوات األوان؛ فالفنت  ــوا املوضوع قبل ف ــالء تنبهوا وتدارك ــا العق أيه

الطائفية إن اشتعلت نريانها فعىل البلد السالم. 
ــت- فالسنوات  ــة ألي أسباب كان ــاك قلوباً موجوع ــرف أن هن أع
األخرية حبىل باملواجع والفواجع معاً- وأن هناك خالفات عميقة، وأن 
الطرق لتجاوز ذلك ربما قد ُسدت، ولكن ملاذا ال نفكر بعقالنية وقلوب 
مفتوحة ونعود للمنطق وإىل جادة الصواب ومقتضاه- أن الدنيا بكلها 
ــدم الكعبة- قبلة  ــاح بعوضة- وأن ه ــاوي عند الله جن ــا ال تس وكماله

اإلسالم وبيت الله الحرام- أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم.. 
ــال العقل  ــوة إلعم ــذه دع ــه؛ ه ــد ألفعال ــن أساني ــث ع ــن يبح ومل
ــن ويضمد جروح  ــا يرس الناظري ــح الدين، ففيه م ــودة إىل صحي والع
ــم آراء أو معتقدات  ــه إال لتدعي ــودة إلي ــاذا ال تكون الع ــني، مل املوجوع
ــع، وحاشاه أن يكون  ــق والقتل- فالدين أسمى وأرف ــض يف التفري البع
ــه- ملاذا ال تعودون  ــذه الفظائع التي ُترتكب باسم ــًال عىل ه داًال أو دلي
ــح الدين للبحث عن ما يلم شمل املسلمني ويجمع كلمتهم؛  إىل صحي
ــول الله (صىل الله  ــم سار خلفاء رس ــذا النهج النبوي العظي فعىل ه
ــه وسلم) من بعده والتابعون ، وقد عرب عن ذلك جلياً أحدهم وهو  علي
ــام عيل بن أبي طالب (كرم الله وجهه) بقوله لبني هاشم وغريهم  اإلم
وا أمواج الفنت بسفن  ــة: " شقُّ ــا ظهرت بوادر الرصاع عىل الخالف عندم
النجاة، وعرّجوا عن طرق املنافرة، وضعوا تيجان املفاخرة..." وبقوله: 
ــم صحابة رسول  ــور املسلمني.." نعم هؤالء ه ــن ما سلمت أم "ألسلم
ــىل نهجهم نسري، فقد  ــىل يديه به وبهم نقتدي وع ــه ومن تعلموا ع الل

كان نعم املعلم القدوة وهم نعم الصحابة.
ــن البعض أني  ــر راجياً أن ال يظ ــي أدق ناقوس الخط ــرياً إن  وأخ
استعجلت يف طرح املوضوع؛ فأن نحتاط ونتجنب البالء قبل حدوثه 
ــل وينترش، وهم إن  ــن محاولة عالجه بعد أن يتوغ ــو أفضل بكثٍري م ه
ــون أنفسهم  ــة أنهم سرياجع ــاً فانا عىل ثق ــا يحدث ملي ــروا يف م تفك
ــة خري من  ــىل كلٍّ الوقاي ــة بذلك، وع ــي للمطالب ــون إىل جانب وسيقف

العالج.
اللهم احفظ اليمن وأهله، واحقن دماء املسلمني يف كل مكان. 
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