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لســت ممن يكيل التهم بالباطــل، وال  من نوع 
املتزلف، ليك يشار يل بالبنان وهذا ليس مدًحا يل، إمنا 
الوازع الديني يتحتم عيلَّ أن اكون كذلك، ولست ممن 
يبحث عن منصب، أو أن أكون رٸيس لجان مجتمعية، 
أو عضوا، فقد كنت عضًوا ومل  أســتطع التوفيق بني 
العمل الخريي  وعميل التجاري، وقدمت اســتقالتي 
من اللجان ألن العمل الطوعي يحتاج لفراغ ليك تقوم 
به عــى أكمل وجه، وتجعل العمــل لله خالًصا دون  

املحاباة ألحد مهام كان قربه منك.
إن يوم صدور قــرار املحافظ لتشــكيل اللجان 
املجتمعية، بداًل من عقال الحارات، الذي أىت به نظام 
صنعاء ،وكان هذا القرار يثلج الصدور واســتبرشنا 
خرًيا، لكن بعض - وأكــرر بعض - اللجان املجتمعية 
ليس لديه حتى شــهادة ثانوية عامة، وال يســتطيع 
القراءة وال أن يصيغ رســالة إىل أي جهة وهذا جعل 
كثريا من الناس مستاٸني جدا من اختيار هؤالء الذين 
تم ذكر مســتواهم ،فكيف مثل هذا الشخص يتحمل 

مسؤولية للمنطقة أو للحي الذي يسكن فيه.
إن االختيار مل يكن عى حسب الوعي والنضوج، 
بل كان عى  كل من قدم رسالة أو مكث يتابع ليكون 
رٸيس اللجان يعطی له هــذا املنصب الطوعي برغم 
مستواه والوعي الذي  ال يدرك وال يعرف معنى اللجان 

املجتمعية!
إنها إحدى النقاط، وغريها كثري من الســلبيات 
التي ميارســها  بعض أعضاء اللجان املجتمعية، يف 
مســألة املعونات من املنظامت أو مــن الحكومة أو 
من فاعل خري .. تجــد املحاباة يف ذلك وهذي خيانة 
لألمانة التــي تحملها العضــو ألن عمله خريي لله، 
وسوف تقف أمام الله يوم ال ينفعك من حابيته علی 
ذلك، الفقري املســكني أو األرملــة واملطلقة وعندها 
عدد من األطفال، يقول اللــه يف محكم التنزيل )إِنَّ 
وا اأْلََماَناِت إىَِل أَْهلَِها( ..إن اختيار  اللََّه َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ
الشــخص املناسب يف املكان املناســب هو االختيار 
الصحيــح ، أما أن يتم اختيار من كان يرتدد عى مقر 
اللجــان يف مكاتبها التي خصصت لهم فهذا النوع ال 
ميكن أن  يعطی منصًبا للحي الذي يســكن فيه،  ألنه 
يبحث عن يشء يصل إليه ،والنبي يقول إننا ال نعطي 

اإلمارة من طلبها.
إننا اليوم بعد مرور أكرث من عام عى تأســيس 
اللجــان، الذي أصدر قراره محافــظ عدن مللس أطال 
الله يف عمره وجنبه ويالت الدنيا، ال بد أن يتم تقييم 
يف عمل  كل اللجان ،يف كل حي واألعامل التي قاموا 
بها، وخاصة الكشوفات التي رفعت للمنظامت ،التي 
تتكفل بإعطاء كل فرد عرشة ألًفا من األرسة الفقرية 
ليك يعرف املحافظ أن هناك خلــل يف انتقاء بعض 
اللجان، الذين أســاؤوا لسمعة اللجان ، وجعل الناس 

يستهرتون بالجان وبالذي عينهم.
إن تقييم العمل الذي تقوم به اللجان سوف يظهر 
كثرًيا من الخبايا التي مل يعرفها املسؤول املبارش عن 
كل اللجان املجتمعيــة يف املحافظة وال بد من غربلة 
كل لجــان يف كل حي حتی يعرف من هو املســتحق 
للبقاء يف هذي اللجان  ومن ال يصلح أن يكون ضمن 
اللجان وكذا النظر الی ســلوك العضــو و النظر الی 

سريته الذاتية  فهو أهم يشء يف االختيار . 
وهناك فرق من يتعامــل مع الناس بالكالم اللني 
الطيب ليك يلملم مشــاكل الحي ويضع لها الحلول 
املناســبة ومن يستعيل علی الناس وكان هذا املنصب 
جعله مرتفع وال يعلم أنه يف عمل خريي يخدم املواطن  
.. وهنا  أكرر ال بد من غربلة اللجان املجتمعية ليعرف 
من هو اهٌل للبقاء ومن هو سلبي ال يصلح وأن يكون  
يف اللجان املجتمعيــة ، إن الغربلة هو وضع صحي 

وطبيعي ليعرف الفاسد من املصلح.
وأنا اليوم اضع ســؤاال: ملــاذا  ال يتم  اختيار من 
حملة الشــهادات العليا ولديــه نضوج ووعي يرجح 
كفة امليزان يف الحي او املنطقة بدل الهوشــلية يف 

االنتقاء؟
ويف األخري أقدم مقرتحــا وهو أن يعني مرشف 
علی كل لجان من خارج الحي ويتم تقييم عمل اللجان 

يف كل شهر .

كتابات

كم من حوارات بــني أطراف الرصاع، 
وكم من قــرارات أيضًا مل تنفذ ما عدا قرار 
النمسا الذي أعطى الحوثيني نصيب األسد، 
وهذا القــرار يعد طبخة يف طبق من ذهب 
استفاد منه الحوثيون بالسيطرة عى ميناء 
الحديدة، أمــا بقية الحــوارات والقرارات 
الدولية مل تنفذ حتى اآلن، ويعود سبب ذلك 

التعاطف األممي والدويل مع الحوثيني.

الشــعب اليمني يدفع فاتورة الحرب 
ذلك  باهظة منذ ســبع ســنوات مبا يف 
االرتفاع الجنوين لألسعار بكافة مسمياتها 
وانهيار العملة والبنيــة التحتية والتدهور 
األمني  واالنفالت  واملعيــي  االقتصادي 
وظاهرة اإلرهاب الخطرية التي تشــهدها 
العاصمة املؤقتــة عدن وبعض املحافظات 
املحــررة يف الجنــوب، أمــا املحافظات 
التي هي تحت سيطرة الحوثيني  الشاملية 
مل تشــهد ظاهرة اإلرهاب هناك ومل تكمن 
الخطــورة يف العمليات اإلرهابية يف عدن 
وغريهــا من املحافظات املحــررة رغم أن 
الجهات املصــدرة معروفة ومل تقدم بعض 
املحاكم وكشــفها  اإلرهابية إىل  العنارص 

العقوبات  واتخاذ 
القانونية بحقها.

نعــود  إذن   
املقالة  عنوان  إىل 
كــرثت  حيــث 
ومل  الخروقــات 
من  ساكنًا  يحرك 
املتحدة  األمم  قبل 
الدويل  واملجتمع 
الطرف  تجاه  صارمة  عقوبات  اتخاذ  تجاه 
املتحدة  واألمم  الخروقــات،  ميارس  الذي 
تعرف جيــدًا الطرف الذي يخــرق الهدنة 
وباســتمرار، وبطبيعة الحــال إن الهدنة 
جاءت لصالح الحوثيني بفتح مطار صنعاء 
وميناء الحديدة وهذه هي ورقة سياســية 
رابحة مع الحوثيني، وفــوق هذا وذاك ال 
زالت الخروقات مســتمرة مــع الحوثيني 
وأصبحت الهدنة هشــة ومل يكن هناك أي 
حســم أممي تجاه خرق الهدنة، وبالتايل 
أصبحت  الدولية  والقــرارات  الحوارات  إن 
حربا عى ورق ... والشــعب اليمني يعاين 
من الجوع والفقر بســبب الحرب العبثية 
واملجتمع الــدويل واألمم املتحدة مل يلمس 
جادة  معالجات  أي  اليمني  الشــعب  منها 
برغم مرور ســبعة أعوام من الحرب، وإذا 
نظرنا إىل الدول التــي تعاين من الحروب 

مثل ســوريا والعراق وليبيــا والصومال 
والســودان وغريها فــإن املجتمع الدويل 
واألمم املتحــدة مل تقدم أي معالجات لحل 
األزمات يف اليمن وهذه الدول املشار إليها 
آنفًا وهذا دليل قاطع بعدم مصداقية األمم 
املتحدة وصنــاع القرار الــدويل. إذن إىل 
متى تظل معاناة الشــعب اليمني وتشكيل 
املجلس القيــادة الرئايس يهدف إىل وحدة 
أبعاد سياســية  وله  الجنوبية  املكونــات 
وعسكرية ولكن يف الحقيقة مل تكن لدى 
املجلس الرئــايس أي معالجات لحل األزمة 
إماراتية  اليمنية وهناك رميوتات سعودية 

تتحكم بهذا املجلس.
املســؤولية  تقع  الحالة  هــذه  ويف 
الكاملــة بحــل األوضــاع االقتصاديــة 
العربية  اململكة  عى  وغريها  واملعيشــية 
الســعودية واإلمارات ويعني هذه الحلول 
هي يف األســاس نجاح مجلــس القيادة 

الرئايس.
وخالصــة القول: إن هنــاك مطامع 
إقليمية ودوليــة عى اليمن وبالذات البحر 
األحمر ومضيق باب املندب، فمن ســيطر 
الــذي يعترب رشيان  عى البحــر األحمر 
العامل وقت  الدولية سيطر عى  املواصالت 
الحرب والسلم معًا، إذن حل األزمة اليمنية 

مرهون بالدول التي لها مطامع يف اليمن.

دخل  وصادقــة  مخلصــة  بنوايــا 
الجنوبيون مع إخوانهم يف الشامل بوحدة 
سلمية وســلموهم دولة بكامل مقوماتها 
أرًضا وثروة وجيًشا بهدف أن يكون اليمن 
كبرًيا بســكانه وثرواته ومساحته الكربى 
وموقعــه يف أهم املمــرات العاملية، وكان 
أن إخوانهم يف  الجنوب يعتقــدون  رجال 
النوايا  نفس  لديهم  ومشــايخهم  الشامل 

لبناء مين جديد متساٍو يف كل الحقوق.
ولألسف الشــديد أظهر قادة الشامل 
من الشــهور األوىل للوحــدة مراوغتهم 
وخداعهم وأظهروا النوايا السيئة للسيطرة 
املطلقة عى الجنوب حتى وصلوا إىل الغدر 
باغتيال  البدء  بالوحدة من خــالل  الكامل 
أبــرز قياداته مرورا بالتمــرد عى وثيقة 
العهد واالتفاق وصــوال بالبالد إىل األزمة 
الحادة والحرب عام 94م وانفردوا بالحكم 
العظيم  النرص  وأســموه  94/7/7م،  بعد 

التاريخ  هذا  وبعد 
اعتــربوا الجنوب 
يتقاســم  ضيعة 
وكافة  خرياتهــا 
القيادية  مواقعها 
عفاش  عى  حكًرا 
ورموزه  وعائلته 
الشــيخ  ولعائلة 
وقبائله  األحمــر 
وجعلوا الجنوبيــني درجة عارشة يف كل 
مجاالت الحياة ومل يكتفوا بذلك بل تآمروا 
مــرة أخرى مــع قادة االنقــالب الحويث 
بالتحالف معهم لغــزو الجنوب مرة أخرى 

وتدمري وسلب ما تبقى منه.
املرة يف تحقيق  لكنهم فشــلوا هذه 
الجنوب  أبناء  بوقوف  الهدامة  طموحاتهم 
يًدا واحدة عــام 2015م، حتى تم دحرهم 
وببســالة  وتعاىل  ســبحانه  الله  بفضل 
املقاومــة الجنوبية وبدعم األشــقاء يف 

اململكة واإلمارات.
رغم التضحيات التي بذلها الجنوبيون 
يف ســبيل تحقيق النرص عــى التحالف 

الحويث العفايش فقــد أتت بعد ذلك قوى 
الرشعية الشــاملية باسم محاربة الحويث 
وإنهــاء االنقالب، وفشــلوا يف ذلك رغم 
أبوابها  أمامهم  أن عدن والجنوب فتحــت 
وكل أراضيها وبدعم ســخي من التحالف 
يف  الحويث  مع  وتواطؤوا  واملال،  بالسالح 
يفرطون  جعلهم  الذي  األمر  كثرية  مواقف 
حتى يف األرايض التي كانت مع الرشعية .

الشامل  متنفذو  إخواننا  يحاول  اليوم 
الوحدة  عى  الحرص  باســم  ومشايخهم 
ومعاداة  الحويث  مــع  التفاوض  واالتحاد 
الجنوب ليكون الوطــن البديل لهم بعد أن 
وطد الحويث سيطرته عى أغلب محافظات 
الشــامل، وهذا األمر لن يتم مطلقا مهام 
أظهروا من مؤامــرات مبطنة لتحقيق هذا 

الهدف وتحت أي مراوغة أو يافطة .
أما أن يكون الجنوب منطلقا ملحاربة 
االنقالبيني بصــدق وإخالص فهذا مرحٌب 
به وســيقف أبناء الجنوب مــع إخوانهم 
النوايا واإلرادة يف  إذا أخلصوا  يف الشامل 
ينحرف  ومن  وفعال  حقا  االنقالب  محاربة 

عن هذا الهدف فهو كمن يحرث يف البحر.

العالوات  رصف  ينتظــرون  الكل 
الســنوية بفــارغ الصــرب يف حني 
افتكر اللــه بعض االعــزاء وتوفاهم 
يف االســابيع الفائتة فاملوت حق وال 
اعرتاض عى مشيئته وهذا قضاء الله 

وقدره ولله الحمد فكرامة امليت دفنه.
فني حني اىل متى ســيظل الناس 
تتأمل وتتســاقط وتعــاين من تدين 
الرواتــب وشــظف العيــش والعوز 
يســعدها  من  اىل  املاســة  والحاجة 
ويكرمهــا ويعافيها يف ظــل الغالء 
الفاحش والــذي اصبح )مالوش حل( 
.. وارتفاع اســعار االدويــة وتكاليف 
تضيق  اخرى  وهموم  املريض  اسعاف 
النفس وتقطع الهواء واالوكسجني من 

وانفس  صدور 
النــاس حتــى 
ارواحهم  تطلع 
باريهــا  اىل 
مرتاحة  وهــي 
ينفع  ال  السيام 
اال  بعدها  امليت 
الصالحة  اعامله 
وصــالت واميانه 
عند تثبيت الســؤال .. لذلك عى الدولة 
املواطن  يعانيه  ما  تخفيف  والحكومة 
يف هذه الدنيا الفانية وكذا ما يتوجب 
مــن رفع حالتــه املعيشــية واملادية 
وابقى  خريا  االخــرى  واما  والصحية 
والشــهداء  والصالحني  للمؤمنــني 

االبرار.
مزرية  اوضاع  امــام  اليوم  نحن 
وتحتاج من الجميع التكاتف والتعاون 

والرتاحم واالبتعاد عن مظاهر التشفي 
باالضافة  واملؤامرات  والحقد  والحسد 
املنظومة  وترسيخ  تفعيل  رضورة  اىل 
االقتصاديــة والحفاظ عى املال العام 
النزاهة  وان  خصوصــا   ، والخــاص 
واالمانة والروح الوطنية هي اســاس 
النهضة والعمــل املبني عى االخالص 
يف مراجعة االمــور ومحاربة ينابيع 
الفساد واملفسدين وهي ال شك مهمة 
اىل  تحتاج  ولكنهــا  ومتعبة  شــاقة 
والشجاعة  املوضوعية  والرؤية  الصرب 
، فمن يحاســب من؟.. يف ظل هرولة 
احرتام  دون  وانتشــاره  الفاســدين 
واملالية  االدارية  واالنظمــة  القوانني 
املحاسبة  وعدم  الدولة  مؤسسات  يف 
واتخاذ االجراءات العقابية التي تضمن 
استقرار واســتمرارية االقتصاد اآلمن 

والبعيد كل البعد من نهبه وسلبه.

الهدنة والخروقات

لن يكون الجنوب الوطن البديل ملن فرط بأرضه وخيراته

كرامة امليت دفنه

فضل محسن الطيري

عبداهلل سالم الديواني

عبدالعزيز الدويلة

أحمد راشد الصبيحي

اللجان المجتمعية 
والهوشلية في االختيار


