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ــريات  ــم املجتمعات الحديثة كثري من التفس لدى معظ
ــىل ارتكاب  ــراد املجتمع ع ــض أف ــدام بع ــة إلق االقتصادي
ــية وغريها من  ــراض نفس ــة أم ــة بأي ــة أو اإلصاب الجريم
ــك أن للفقر  ــة، ودون ش ــاكل االجتماعي ــراض واملش األم
ــلبية خطرية تحرم األرسة من املشاركة يف كثري من  آثار س
ــتوى طموح األرسة  جوانب الحياة الحديثة ويؤثر يف مس
ــرد باألرسة  ــيس وعالقة الف ــوازن النف ــة الت ــل ويف عملي ب
والبيئة معا، وكثريا ما تقع بعض األرس الفقرية يف مشكالت 
مالية العتبار أن استهالكها ليس بقدر إنتاجها وحاجتها 
بل تهتم بتقليد األرس املتيرسة ببعض املظاهر االجتماعية 
ــاليب خاطئة  ــتهالكية بأس ــن خالل زيادة نفقاتها االس م
ولجوئها أحياناً كثرية إىل االقرتاض والذي سيتحول فيما 
بعد إىل التزام بدال من اإلنفاق بحدود دخلها والبحث عن 
ــات العاطلة لديها  ــتغالل الطاق ــدة باس ــرص عمل جدي ف
بقدر اإلمكان، وهناك أكرث من دراسة تطبيقية ويف أكرث من 
ــية  ــباب الرئيس ــري إىل أن الفقر هو احد أهم األس دولة تش
ــت الحكومة  ــرا قام ــا ومؤخ ــكل اتجاهاته ــات ب لالنحراف
ــات الدولية والجمعيات  ــا كثري من املؤسس اليمنية ومعه
ــة اإلقليمية واملحلية ومنظمات املجتمع املدني يف  الخريي
ــر والبطالة ولكن من  ــار الفق ــة منها للحد من انتش محاول

ــتطيع أن توقف  ــرتاتيجيات لم تس ــف أن تلك االس املؤس
ــىل العكس من ذلك , حيث  ــد من الفقر يف يشء بل ع أو تح
ــم حوايل 24  ــكان اليمن البالغ عدده ــرث من نصف س أن أك
مليون نسمة وفقا لتعداد العام2004 يعانون الفقر‘ ورغم 
ــا للتقارير الدولية  ــود املبذولة إال أن اليمن وفق تلك الجه
تعد من ضمن أفقر 10دول يف العالم , نظرا لزيادة معدالت 
الخصوبة وارتفاع النمو السكاني املتسارع وإقبال الناس 
عىل الوظيفة العامة وتضخم الجهاز اإلداري للدولة وعدم 
ــكل أنواعه وتصاعد وترية  ــتيعاب مخرجات التعليم ب اس
ــتقات النفطية  ــم عن املش ــد رفع الدع ــال خصوصا بع الغ
ــذت البطالة والفقر يف  ــطس2014 ..لذا فقد أخ مطلع غس
االزدياد يف أوساط اليمنيني والتي تضع رشائحهم عىل أو 
ــواً وتعقيداً هو  ــا زاد الوضع أكرث س ــت خط الفقر، ومم تح
ــة وهجرة رأس املال  ــتمرار العنف واالختالالت األمني اس
ــبب استمرار الفساد واملفسدين والتباهي  إىل الخارج بس
ــش بعض  ــاطة يف عي ــاب البس ــر واإلرساف وغي والتفاخ
ــلها يف  ــال عجز األرس الفقرية وفش ــة ففي ح األرس اليمني
ــيؤدي  ــتقرارها املعييش فإن ذلك س ــتواها واس ــع مس رف
حتما اىل رصاع بني الفقراء من جانب وبني البيئة املحيطة 
بها من جانب آخر وهو ما سوف يولد العدوان ملقاومة هذه 

ــاع الترصفات  ــتمرار يف اتب ــلبية واالس الظروف بطرق س
الخاطئة يف حل مشاكلها وأسلوب معيشتها وعدم القدرة 
ــاكلها ولجوئها إىل القنوط  عىل إيجاد حلول ايجابية ملش
ــيؤدي إىل االنطواء والتفكك األرسي  والكراهية وهو ما س
حيث تتواىل أنباء الحوادث والعنف األرسي بسبب الفقر 
ــه فينتحر أو يذبح  ــرء عن نفقات أرست ــا بني أن يعجز امل م
ــه أو زوجته حني تطالبه بمصاريف البيت فهذه هي  أطفال
ــات االجتماعية ...هكذا يتفاعل املجتمع  بعض االنعكاس
مع مشكلة الفقر والبطالة والغال التي تكوي بنريانها اليوم 
ــوال املطروح اليوم هو  ــن يف هذا البلد غري أن الس كل مواط
كيف ستواجه الحكومة كل هذه القضايا خصوصا يف ظل 
ــدا بالتوجه  ــة مطالبة اليوم وغ ــع القائم؟ فالحكوم الوض
ــل يف تحجيم  ــهام الفاع ــل لبذل كل الجهود واإلس العاج
ــائل  ــىل كل وس ــيطرة ع ــة والس ــر والبطال ــتوى الفق مس
التقدم العلمي والتكنولوجي وإيجاد فرص عمل جديدة 
ــب مع إمكانية األفرد وقدراتهم العقلية والعضلية  تتناس
وتهيئه الظروف املعيشية املناسبة وتوفري وسائل الحياة 
ــتوى  ــؤدي وترفع من مس ــأنها أن ت ــي من ش ــة الت الكريم
ــري من  ــن كث ــو األرسة م ــا واىل خل ــني حتم ــة اليمني معيش

املشكالت االقتصادية واالجتماعية وغريها .

الفقر ؟!

ــن مصلحته عىل  ــببها ان كل واحد يبحث ع ــن س ــاكلنا يف اليم كل مش
ــن تتحقق إال  ــا جميعا ل ــم أن مصالحن ــن مع العل ــة اليم ــاب مصلح حس
ــاباته من خصمه  ــعى اىل تصفيات حس ــة اليمن  ، وكل واحد يس بمصلح

متدرعا ومتذرعا بالشعب.
ــن والطريق  ــكن واألم ــق الس ــه ، ح ــعب حقوق ــاباتكم وللش ــم حس لك
ــوله وال أي عاقل  ــفى ، وال يرىض الله ورس ــة واملستش ــالم واملدرس والس
ــار كل ما حوله حتى  ــن الحياة ويعم الدم ــعب ع ــم ان يتوقف الش يف العال

تصفوا حساباتكم.
ــتثناء وان تختاروا  ــلحني بال اس يجدر بكم جميعا ان تخرجوا كل املس
أي صحراء بعيدة تحسموا فيها أمركم اما ان يرضب كل طرف من جهته 
ــكالها  ــم وقف الحياة بجميع اش ــكان ويت ــط اإلحياء املزدحمة بالس وس
وتتساقط القذائف عىل املدارس واملستشفيات واالسواق العامة ويذهب 
ــان واملقاتلني  ــاء فيها, فتلك احداث تنزع عن الجميع صفة الفرس االبري

وتمنحهم اسوأ الصفات.
إذا كانت الحركة توقفت واملدارس اغلقت ابوابها والعمال وقف حالهم 
والسكان بدأوا ينزحون يف ظروف مأساوية ال يعلم بها إال الله والشوارع 
ــلت حركة السري فيها واملحالت اقفلت ابوابها فيها فأين  املضطربة انتش

االحساس بمعاناة الناس ان كنتم صادقني ؟!!
من قلبه عىل هذا الشعب فعال وليس كالما فليسع اىل اطعامه من جوع 

وتأمينه من خوف هذا اقىص مايريده الشعب .
ــىل رشاء القوت الرضوري  ــري قادرين ع ــني مواطن يمني غ عرشة مالي
ــن  ــن م ــني واملترضري ــن النازح ــرشات اآلالف م ــية وع ــلع االساس والس

الحروب !!
ــعب  ــذا الش ــل ه ــي تقت ــلحة الت ــتجالب ورشاء االس ــم اس ــا اه ايهم
ــذي يحتاجه  ــري القوت ال ــتجالب وتوف ــره ام اس ــي تدم ــات الت والرصاع

واالستقرار الذي يطمح اليه ؟!
األيادي التي تلعب باليمن يف الخفاء أكرث من تلك التي  يف الظاهر، ومع 
ــابات،  ــعب التحديات، وفتح املجال لتصفية الحس ــتت الخطى وتش تش

فإن الشعب هو الضحية رقم واحد.
ــياته ، وللحرب  للخارج مؤامراته ، وللداخل خالفاته ، وللنفوذ ميليش
صفقاته ، وللعجز حكوماته ، وللشعب فقره وخوفه ومعاناته  فاتقوا الله 
ــعب فإن عدالة السماء التغيب حتى وان غابت عدالة االرض  يف هذا الش
فاحذروا الظلم فإن الظلم ظلمات واوقفوا الحرب ، اوقفوا الحرب ، اوقفوا 

الحرب.
حسبنا الله ونعم الوكيل 

ــن  ــك م ــوذ ب ــن ونع ــنت لليم ــن أراد الف ــور م ــك يف نح ــا نجعل ــم إن الله
رشورهم. 

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 
اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات املسلمني.

أوقفوا الحرب
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Ghurab77@gmail.com

ــيخ  ــك أن اختيار األمانة العامة لألمم املتحدة "أمري دولة الكويت الش ال ش
ــة الختيار الكويت  ــانيا دوليا إضاف ــد الجابر الصباح قائداً إنس صباح األحم
ــة الكويت ارتياح  ــذا التكريم ألمري دول ــد أثار ه ــانيا عامليا ق ــة ومركزاً إنس دول
ــذا التكريم الذي منح ألمري دولة الكويت  ــعب اليمني بأرسه, قام عىل إثر ه الش
ــس الجمهورية بتقديم  ــقيقة الرئيس املناضل عبدربه منصور هادي رئي الش
ــه من قبل  ــبة تكريم ــت بمناس ــري دولة الكوي ــمو أم ــب الس ــي إىل صاح التهان
ــو حقا جدير به  ــاني) الذي ه ــه لقب (قائد العمل اإلنس ــم املتحدة بمنح األم
ــعب الكويت  ــانية التي قدمها ويقدمها أمري وش تقديراً لألعمال الخريية اإلنس
ــعب اليمني  ــتمرة يف مختلف املراحل للش ــاندة املس ــقيق- بالدعم واملس الش
وغريه باإلضافة إىل كل األعمال الخريية واإلنسانية التي قدمها ويقدمها عىل 
ــبة العظيمة تنري من جديد دروب  الصعيدين اإلقليمي والدويل.. إن هذه املناس
الحضارة واألمن والعمل اإلنساني والتنموي واإلغاثي.. إن هذا التكريم ألمري 
ــيخ صباح األحمد الجابر الصباح جاء انطالقا من  دولة الكويت الشقيقة الش
ــاعدة الفقراء وتنمية الدول وخالصها  ــاني املتمثل بإنقاذ ومس العطاء اإلنس
ــة الكويت التي  ــورة.. إن نداءات أمري دول ــل والجوع والدمار يف املعم ــن الجه م
ــعوب املحتاجة الفقرية وإنقاذها يف  ــاعدة الش ــبة ملس قام بها يف أكرث من مناس
ــب الرحيم الكريم  ــكر عليها صاحب القل ــر بها دولة من الدول يش ــة تم كل أزم
ــى تكون الكويت  ــدول الفقرية بأي أزمة حت ــي أي دولة من ال ــذي ما أن تعان ال
ــباقة، نراها "نموذجا ملبادرات إنسانية تحمل معاني التالحم والرتاحم"  الس
ــم والعطاء.. دولة  ــانية يف الدع ــس اإلنس ــون مضمونها حامال للقيم واألس يك
ــقيقة التي لم تبخل باملساعدة والعون يف أحلك الظروف القاسية  الكويت الش

ألي دولة محتاجة للمساعدة والعون.
ــناد جهود  ــاعدة والدعم إلس دولة الكويت التي عملت وتعمل وتتابع املس
ــؤون الالجئني عىل بقاع األرض.. الكويت  ــة األمم املتحدة وخاصة لش مفوضي
تلك الدولة املتعاونة لدرجة كبرية يف تنفيذ مشاريع إنسانية إلغاثة الالجئني.. 
ــانية التنموية يف الكثري  ــربز أول املبادرات اإلنس ــي دائما ما ت ــة الكويت الت دول
ــاريع التنموية  ــاء صندوق لدعم وتمويل املش ــن الدول العربية متمثلة بإنش م
فيها.. إن العالقات اليمنية الكويتية املتميزة التي وصفها باألنموذج الذي من 

الرضوري أن يحتذى به يف كافة الدول العربية.

اختيار أمري الكويت قائدًا إنسانيًا لعطائه املتواصل

ــرتة عصيبة  ــذه األيام بف ــر البالد ه تم
ــداً لم تألف مثيًال لها من قبل، وبالذات  ج
ــة صنعاء وما جاورها من مناطق  العاصم
ــاع  األوض ــة  هشاش ــع  وم ــات،  ومحافظ
ــية لدى  ــف اإلرادة السياس ــة وضع العام
الوسط الحاكم والتباطؤ الشديد يف تنفيذ 
ــر الحوار، تزداد األخطار  مخرجات مؤتم
ــكل أكرث لتضاف هي  املحدقة بالوطن بش
ــهده البالد من توترات  ــرى إىل ما تش األخ
ــلحة لها أهدافها العلنية،  ورصاعات مس

لها أيضا ابعادها غري املعلنة.
ــا يقول عدد  ــد كان من الواجب وكم لق
ــن مؤتمر  ــب االنتهاء م ــني عق ــن املراقب م
ــن اإلجراءات  ــد م ــدأ العدي ــوار أن تب الح
ــدور القرارات  ــة, وص ــوات العملي والخط
املنفذة لبعض مخرجات الحوار، التي ال 
تتطلب انتظارا حتى استكمال إجراءات 
ــن  ــد م ــتور وال ملزي ــة دس ــداد وصياغ إع
الوقت للدراسة والتأني، بقدر ما تتطلب 
ــرارات  ــرز نتائج وق ــال ألب ــا عاج تلخيص

ــي، يقوم بها ممثلوا  مؤتمر الحوار الوطن
كافة القوى واألحزاب املشاركة يف الحوار 
ــذ املخرجات لتضع  ــة مراقبة تنفي أو لجن
ــىل تلك  ــوي ع ــة تحت ــة مزمن ــة عام خط

النتائج والبدء بتنفيذها أوًال بأول.
إن مطالبة البعض اليوم بتنفيذ نتائج 
مؤتمر الحوار مع تشكيل حكومة جديدة, 
ــا جاءت  ــة جديدة، ولكنه ــت مطالب ليس
ــوص عليها يف  ــراءات منص كالتقاط إلج
ــكل مطلبا  ــوار، وتش ــر الح ــرارات مؤتم ق
ــعب وقد  لكثري من القوى مع جماهري الش
ــية  ــوا الكتل السياس ــع ممثل ــبق أن رف س
ــة األخ  ــرة إىل فخام ــواب مذك ــس الن ملجل
ــأن ولكن يبدو أن هناك  الرئيس بهذا الش
قوى ضاغطة ال تريد تنفيذ مؤتمر الحوار 
ــري يف الطريق الذي ارتضاه  وال تحبذ الس
الجميع كمخرج لألزمة ولألوضاع العامة 
وبالتايل أخراج الوطن من كامل أزماته إىل 
ــوده قيم العدل واملساواة  وطن جديد تس

والديمقراطية والحرية والسالم.

ــع  ــرشع جمي ــت أن ت ــان الوق ــد ح لق
ــة ومنظمات  ــية الوطني األحزاب السياس
ــن جديد يف  ــآم م ــي إىل اإللت ــع املدن مجتم
لقاء عام، يناقش الوضع الراهن ومسبباته 
وكافة املحاوالت الهادفة إىل إرباك املشهد 
ــوار  ــر الح ــرارات مؤتم ــذ ق ــة تنفي وإعاق
ــرب أهلية ال  ــالد يف اتون ح ــول بالب والدخ
ــارج الرسيعة  ــع املخ ــي وال تذر، ووض تبق
ــق عليها يف أدنى  ــا أو املتواف املجمع عليه
ــس الجمهورية  ــام رئي ــا أم ــد، ووضعه ح
ــع لها  ــة يخض ــرارات ملزم ــا إىل ق ليحوله
ــع كائناً من كان وتراقب تنفيذها كل  الجمي

فعاليات الوطن دون استثناء.
ــة  هيئ يف  ــرى  ي ــض  البع كان  وإذا 
ــكال تعبوياً من  ــعبي ش االصطفاف الش
ــإن االجتماع  ــلطة، ف ــزة الس ــاج أجه نت
العام لكافة األحزاب ومنظمات املجتمع 
ــامال  ــاراً جامعاً وش ــيمثل إط املدني، س
ــتكون  ــه س ــاده ونتائج ــع، وانعق للجمي
ــت أقدام  ــاط من تح ــحب بس بمثابة س

ــات التي  ــككة يف تلك الهيئ ــوى املش الق
ــهر، ولن  ــؤها قبل أش ــن نش ــهد الوط ش
ــد أو  ــرات جدي ــة تربي ــاك أي ــون هن يك
ــاع حزبي  ــروج عن أي إجم ــذار  للخ أع
ووطني جديد، يقرر ما من شأنه اخراج 
ــه، بحيادية كاملة تضع  الوطن من أزمات
مصلحة الوطن وحده فوق كل مصلحة 
ــني  ــات ب ــداً للرصاع ــع ح ــة ويض حزبي
ــلحة أيا كان مسمياتها  املليشيات املس
ــوق كل تلك  ــع الدولة ف ــا ويض وتبعيته
القوى واملخططات واألساليب الهادفة 
ــف والحروب  ــالد إىل مزالق العن لجر الب
ــتقرار إن  ــالق األمن واالس ــالك، واق واله

بقي هناك من يشء.

خالصة
ــاء حزبي  ــة لعقد لق ــراءات عاجل إج
ــاع وقرارات  ــؤول لألوض عام، ونقاش مس
ــوم  الي ــا  ــد منه ب ــوات ال  ــمة خط حاس

وينتظرها الجميع.

الوطن أغلى
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