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ــرباءة  ــألوننا ب ــني يس ــني العادي ــن املواطن ــري م الكث
ــن دور مؤثر يف حل  ــا م ــد وهل لن ــذا البل ــني يف ه كمثقف
ــون ملاذا ال تحلو األزمة بني القوى  األزمة القائمة ويقول
ــدة من وجودكم ومن ثقافتكم ومن  املتصارعة وما الفائ
شهاداتكم ؟ وملاذا ال تساهموا يف وضع الحلول وتقرتحوا 
املعالجات وتقدموها لجميع أطراف الرصاع باإلضافة 
ــة الدولة والحكومة قلنا لهؤالء املواطنني وهم  إىل رئاس
ــية  ــح املجتمع واالتجاهات السياس من مختلف رشائ
ــادة يا كرام لو كان لنا دور  واالجتماعية والثقافية يا س
ــة واهتمام  ــية اليمنية وأهمي ــاة السياس مؤثر يف الحي
ــل الدولة  ــة أو من قب ــراف املتنازع ــواء من قبل األط س
ــهمنا  ــية لكنا قد أس والحكومة أو لدى النخب السياس
ــبة ولو  بوضع الحلول واالقرتاحات واملعالجات املناس
ــل األزمة  ــهام من ح ــا تأخرنا يف اإلس ــب منا ذلك مل طل
ــترشنا أحد  ــن طاملا أنه لم يس ــية الجارية ولك السياس
ــن يف هذه الحالة يف موقف  ــديل برؤانا وأفكارنا فنح أن ن

االستبعاد والتهميش .
ــتبعاد والتهميش من كافة  وعىل الرغم من هذا االس
األطراف من أية مشاركة يف إيجاد الحلول واملعالجات 
إال أننا لم نستبعد أنفسنا من املشهد السيايس الحايل 
ــديل برأيه  ــور عىل وطنه أن ي ــاول كل مثقف غي ــد ح وق
ــالته وقد تم نرشها يف عدد من الصحف  وبأفكاره وبرس
ــات ودعونا  ــن الحلول واملعالج ــا فيها الكثري م وأبدين
ــعب  إىل تحكيم العقل واملنطق وإىل اتقاء الله بهذا الش
الذي ُكتب عليه الشقاء والحروب والرصاعات الدائمة 
ــد كررنا نداءاتنا  ــكون بزمام األمور وق عىل يد من يمس

ــالتنا إىل زعماء األحزاب املتصارعة أن يتحاوروا  وتوس
ــالمة الوطن  وأن يتصارحوا وأن يتصالحوا من أجل س
ــرة التي  ــوء إىل الحرب املدم ــدال من اللج ــني ب واملواطن
ــال املتعاقبة  ــأرات بني األجي ــاد والث ــورث إال األحق ال ت
ــعب  ــني أبناء الش ــاد ب ــة واألحق ــة إىل الكراهي باإلضاف
الواحد . ولكن مع األسف الشديد فإن دعواتنا ونداءاتنا 
وكتاباتنا ونصائحنا وإخالصنا يف الطرح وعدم التحيز 
ــم تجد صداها عند أحٍد ألن  ــا لم تلَق تجاوباً ول , إال أنه
هناك فجوة وهوة شديدة العمق بني املثقفني والسلطة 

والحكومة وكذلك القوى املتصارعة .
ــالح ليكون هو  ــون إال بعقل القوة والس ــم ال يؤمن فه

القول الفصل يف حل النزاعات .
ــمل ونبذ  ــررة إىل لم الش ــا دعواتنا املتك ــد أوصلن لق
ــاس األبرياء  ــالح وقتل الن ــوء إىل الس ــف أو اللج العن
ــك يف كل تناوالتنا الصحفية  ــل وأرصرنا عىل ذل بالباط
والشفهية يف املجالس العامة واملنتديات واملحارضات 
ــؤولية أمام  ولكن ال حياة ملن تنادي . فمن يتحمل املس
الله وأمام التاريخ فالدين النصيحة وقد أدىل كل مثقف 
وكل صاحب رأي وموقف بدلوه وقال كلمته ورأيه وبلغ 
ــد من هؤالء عن رأيه  ــا عنده من نصائح وعرب كل واح م
ــا جرى ويجري وما  ــتمرار بم وهو ينكر اآلخرين وباس
وصلت إليه األوضاع املأساوية يف سوريا والعراق وليبيا 
والصومال ولقد ظللنا ندعوهم إىل االحتكام إىل الرشع 
ــر أوًال  ــق وكيف نفك ــل واملنط ــدل والعق ــون والع والقان
ــدة اليمنية ومصري  ــرياً بمصري اليمن ومصري الوح وأخ
ــري األجيال القادمة وبالتايل  ثروات البالد املهدرة ومص

ــاة عدن عام 1986م يف العاصمة صنعاء  هل نكرر مأس
ــال  ــني واألطف ــن املواطن ــرشات اآلالف م ــي بع ونضح
ــا وننبذها  ــروب نحن نكرهه ــيوخ يف ح ــاء والش والنس
ــول  ــوف يتح ــديداً وس ــاً ش ــا بغض ــا ونبغضه ونمقته
ــروه ومنبوذ  ــوت ومك ــعب ممق ــعب اليمني إىل  ش الش
ــعوب العالم وكيف  ــوض ومغضوب عليه لدى ش ومبغ
نفاخر العالم بأننا أمة اإليمان والحكمة ونحن أول من 
ــا ويختار لغة األحقاد والبغضاء وتدمري البالد  يخالفه
فهل ندمر ما شيدته الثورة يف خمسني عاماً , ألم تروا ما 
خلفته الحرب األهلية العراقية والسورية والليبية ملاذا 
ــوي صفحة املايض  ــي الله يف وطننا ونط ال نتعظ ونتق
ــا اتفقنا عليه  ــم إىل م ــا ونحتك ــوادها أو بريقه ــكل س ب
ــا تحمله من مبادئ  ــات الحوار الوطني وم من مخرج
ومضامني وأسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة 

عىل النظام والقانون والعدالة واملواطنة املتساوية .
ــل واملتاح أمامنا يف الوقت  ــس هذا هو الحل األمث ألي

الحايل ؟؟
أبيات من الشعر:-

إذا لــم تحــظ يف أرِض فدعها
وحث الَيْعمالِت عىل َوَجاها 

وال يـــْغــــْررك حـــُظ أخــيــَك
إذا َصِفرت يميٌنَك من َجَداها

ونفْسك ُفْز بها إن ِخفَت َضيماً
وخـــلِّ الدار تنعي مْن َبَناها

فإنَك واجــــُد أرضـــاً بــأرٍض
ولــسـَت بــواجٍد نفساً ُسواها 

ماذا بأيدينا لنفعله كمثقفني تجاه األزمة القائمة ؟
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حني يعود املرء بالذاكرة إىل ما قبل 52 عاماً 
من الزمن الذي فات من عمره وهو الذي عارص 
ــل الثورة  ــا قب ــد م ــنوات – عه ــع س – وإن لبض
ــر بعضاً من  ــبتمرب 1962م ليتذك ــن س ـــ26 م ال
ــل والتخلف التي  ــالم والفقر والجه صور الظ
ــة من أرض  ــالد الطيب ــها هذه الب ــت تعيش كان
ــوال اليمانيني  ــف كانت أح ــعة وكي الله الواس
ــة يف ظل نظام  ــية والحياتي وأوضاعهم املعيش
الحكم اإلمامي الكهنوتي املستبد.. الشك وأنه 
ــع  ــيدرك مدى التغري الكبري والفرق الشاس س
ــرزح تحت وطأة  ــذي طرأ عىل مجتمع ظل ي ال
ــتبداد ملا يقارب من ثالثة أرباع القرن  ظلم واس
ــبتمرب انعتاقاً  العرشين – حيث جاءت ثورة س

وخالصاً من ربقة تلك العهود املجحفة ليظهر 
الشعب اليمني – بعد نضاالت مريرة – بصورته 

الناصعة الصحيحة أمام العالم بأرسه..
ــان اليمني أنه  ــط أدرك اإلنس ــا فق وعنده
ــري ويف الحياة  ــورة والتغي ــق يف الث ــب ح صاح
ــري  التغي ــل  قواف ــدأت  فب  – ــة  الكريم ــرة  الح
ــا غبار الذل  ــورة تنقض عن كاهله وأجيال الث
ــد  ــرص الجدي ــروح الع ــق ب ــف، لتنطل والتخل
ــى واثقة  ــتقبل املرشق بخط ــاق املس صوب آف
حثيثة لبناء اليمن الحديث وبرغم ما واجهته 
ــرش والعدوان  ــة من قوى ال ــورة والجمهوري الث
ــال  ــط أوح ــني وس ــوس القابع ــاء النف وضعف
ــرار اليمن رشفاء  ــل ، إال أن أح التخلف والجه

ــب كانوا أقوى من كافة املؤامرات  الوطن الحبي
ــزز بانتصاراتها  ــامخة تتع .. ووقفت الثورة ش
ــيض قوافل البناء  ــة ووعي أجيالها لتم بصالب
ــوض الحضاري  ــل والنه ــو التغيري األفض نح

املنشود.
ــورة  ــد الث ــن يف عه ــهدته اليم ــا ش ــل م ولع
ــاً  ــاهداً حي ــد ش يع ــدة  والوح ــة  والجمهوري
ــت لليمن  ــازات التي تحقق ــىل عظمة اإلنج ع
واليمنيني ، السيما ما تجسد عىل أرض الواقع 
ــواء يف فكر اإلنسان وعقله وجسمه وثقافته  س
ــه اليمن من  ــاة.. أو ما أحرزت ــه يف الحي وتوجه
ــة املجاالت –  ــة يف كاف ــب تنموية عمالق مكاس
حتى صارت املشاريع الحيوية تعطي جوانب 

ــية  ــعة يف مختلف مجاالت العمل األساس واس
ــي متطلبات  ــا يلب ــن، بم ــرص الراه ــاة الع لحي
ــال  وآم ــات  طموح ــزز  ويع ــاش  املع ــن  الراه

املستقبل الباسم السعيد..
ــة  ــورة اليمني ـــ52 للث ــد ال ــث إن العي وحي
ــن تعيش ظروفاً  ــدة يأتي هذه املرة واليم املجي
استثنائية وتمر بمرحلة حرجة، فإن االحتفال 
بهذه املناسبة البد أن يكون واعظاً لكل اليمنيني 
ــواها  ــب مصلحة اليمن العليا عىل ما س لتغلي
وترك النعرات والتعصبات الحزبية واملذهبية 
واملناطقية والساللية ونبذ الخالفات ملا يحقق 
ــم وحفاظاً  ــح انتصاراً إلرادته ــام والتصال الوئ

عىل مكاسب صورتهم ووحدتهم الغالية.

انتصار إلرادة اليمن!!
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بعد االطالع عىل أحوال البلد 
الغريق ، والرصاعات التي تجلب 
ــروب التي ال  ــق ، وآثار الح الضي
ترس عدّواً وال صديقاً، وااليادي 
ــاء للنيل  ــدت اىل صنع ــي امت الت
ــق  وبالنظر  ــا العري ــن تاريخه م
ــعب الذي يعيش يف  اىل حال الش
ــر قيمة القمح  ضيق وبالكاد يوف
ــرار  استم ــل  ظ ويف   ، ــق  والدقي
مسلسل توم وجريي ، وداحس 
ــات  الجماع ودوري  ــرباء  والغ
ــل ارتفاع عدد  ــة ، ويف ظ املسلح
ــرىض  وامل ــني  والنازح ــراء  الفق
ــوف  ــني ، وبالنظر اىل كش البائس
الديون التي غرق فيها املواطنون 
ألنهم عاطلون وبالنظر اىل عدد 
املدن واملديريات املنكوبة بسبب 
ــرشات  ــدوان وع ــروب والع الح
القتىل والجرحى الذين سقطوا 
من ابناء هذا الوطن قررنا ماييل:

ــش  بكب ــن  الوط ــداء  ف  : أوال 
ــع  لتوزي ــداد  واالستع ــم  عظي
ــراء واملساكني  ــي  للفق األضاح
ــن  بالوط ــة  التضحي ــن  م ــدال  ب
بقيمة األسلحة التي يتم رشاؤها 
ــني واخراجهم من  ــل اليمني لقت
ــع وتدمري الصالت  منازلهم وقط

فيما بينهم فهل تعقلون ؟ 
ــا : نحن يف األشهر الحرم  ثاني
ــد  ــال العي ــك استقب ــىل وش وع
ــري وموسم الحج ومن الدين  الكب
ــة الحنيفة  ــالق اإلسالمي واألخ
ــري  ــل والتدم ــف والقت ــذ العن نب
ــب والفزع يف الناس  وإثارة الرع

فهل تتقون ؟
ثالثا : تذكروا حديث الرسول 

ــه عليه وسلم يف  الكريم صىل الل
ــا الناس إن  ــوداع  (أيه ــة ال حج
ــم عليكم حرام  ــم وأموالك دماءك
ــوا ربكم كحرمة يومكم  إىل أن تلق
هذا ، وكحرمة شهركم هذا ) فهل 

تتذكرون ؟
ــا : االلتزام بحفظ حقوق  رابع
ــل املسلم  ــت إطار ك ــوة تح األخ
ــه وماله  ــرام دم ــم ح ــىل املسل ع
ــول النبي صىل الله  وعرضه ، يق
ــوداع :  ــم يف خطبة ال ــه وسل علي
ــم أخ للمسلم وإن  ــل مسل (إن ك
ــني إخوة فال يحل المرئ  املسلم
ــه إال ما أعطاه عن طيب  من أخي
ــن أنفسكم  ــال تظلم ــس منه ف نف
ــال الناس:  ــم هل بلغت ؟ فق الله
اللهم نعم، فقال رسول الله صىل 
الله عليه وسلم: اللهم فاشهد ).

ــا لم فإن  ــم ما سبق م إن عقلت
اإلرصار عىل تعكري حياة الناس 
ــا يكون  ــه م ــن اشب ــو الوط وصف
بتأجيل العيد الكبري والتضحية 
ــم  وبالسل ــاس  وبالن ــن  بالوط
ــع صور  ــي وذلك أبش االجتماع

ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان.
ويف  ــم  بالدك يف  ــه  الل ــوا  اتق
ــم  سل ــن  م ــم  املسل ــم  شعبك

املسلمون من لسانه ويده.
ــم  الله ؟  ــت  بلغ ــل  ه ــم  الله

فاشهد.
ــروا قلوبكم  ــروا الله وعط اذك

بالصالة عىل النبي 
ــه  ــي وأسكن ــم أب ــم ارح الله
ــع أموات  ــك وجمي فسيح جنات

املسلمني. 

تأجيل العيد الكبري
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ــىل أوجه الظلم املنصبة  ــت الثورة اليمنية من أجل القضاء ع قام
ــات قد  ــىل الفالحني من الجنود واملوظفني حيث كانت تلك املمارس ع
ــعب باالنقسام، خاصة وقد شاءت  أثارت األحقاد وهددت وحدة الش
ــاً وغالبية املوظفني من  ــي املجندون جميع ــية أن يأت الظروف القاس
مناطق محددة بعينها مما صور األمر وكأنه رصاع بني طائفتني حيث 
تضاعفت الحساسية من ذلك الوضع واشتدت أوجه الجرح فيه بني 

املدركني من املواطنني.
وعىل ذلك فقد نددت مطبوعات األحرار يف ذلك الوقت وصحفهم 
ــىل وجوب إقرار  ــدت يف جميع وثائقها ع ــيئة وأك ــك األوضاع الس بتل
ــز الحكومية، بل ذهبت  ــاءة يف املراك ــاواة والعدالة وتحكيم الكف املس
ــىل دوام األزدواح القيادي فيها  ــرار إىل اإلرصار ع ــة األح ــادة حرك قي
ــان والزبريي حتى أصبحا  ــم كل يشء.. وذلك بالرتابط بني النعم رغ
ــاوالت أن تقصمه إىل يوم  ــتطع كل املح ــي اليمني الذي لم تس الثنائ
ــبتمرب أيلول سنة 1962م وقد اشتهر الزبريي بأشعاره الوطنية  26 س

كما يقول:
فإن نحن فزنا فيا طاملا تذل الصعاب لركابها

وإن نلق حتفا فيا حبذا املنايا تجيء لخطابها
 ولقد كان الزبريي رائداً بصرياً وقائداً ملهما يرى أبعاد األرض التي 
يقف عليها وطالئع الشعب بنفاذ قاهر، فالنقاء واملشقة والخطر كل 
ذلك لم يكن عن البال بمعزل، إن حكم املوت يجب أن يويل لغري رجعة 
ــب أن يحل يف اليمن والويل ملن ترك  ــالم يج يف اليمن وأن األمن  والس
الحقد يسري تاريخه ليقف النزيف يف اليمن وما من مخلص ينتسب 
ــتمرار  ــرتواحا الس ــه اس ــن أو تربطه باليمن رابطة يجد يف نفس لليم
ــن والتاريخ  ــل التعامل بني اليم ــه بحيث يظ ــىل ما هو علي ــال ع الح
ــاني قائماً عىل هذا الشكل املفزع الدامي.. فإذا أردنا أن يخرج  اإلنس
ــعب أن يكونوا دعاة سالم  اليمن من نفقه املظلم فعىل األحزاب والش
وتقدم وهو تقدم ألنفسنا وبالدنا، تقدم يف التعامل مع أنفسنا وتقدم 

يف التعامل مع الحياة.
شعر

ــعب  ــريي ميثاقه العظيم باإليمان بالش ــردد مع الزب ــن هنا ن ونح
حيث يقول:

كفرت بعزمتي الصامدة 
وقدسية الغضبة الحاقدة 

وأنات قلبي تحت الخطوب
وأحالمه الجنة الصاعدة

وعمر شباب نذرت به
لشعبي وأهدافه الخالدة

وبالشهداء وأرواحهم
تراقبني من عىل شاهدة

إذا أنا أيدت حكم الطغاة
وهادنتهم ساعة واحدة

العدالة بني املواطنني
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