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كتابات

للمملكة معرفة جيدة بظروف املحافظات 
اليمنيــة الشــالية املنترشة قــرب حدودها 
الجنوبيــة، وبالذات حجــة والجوف وصعدة 
وتهامة، وترى يف ذلك هاجًســا كبرًيا سيسبب 
لها متاعب عدة إذا ما استتب الوضع يف اليمن 

بعد الحرب أو يف ظل هدنة طويلة.
ففي الوضع الطبيعي سيكون للحويث باع 
طويل ورئييس عىل ســكان اليمن الشاليني 
عموًما ولكرثة املعاناة والفقر واالضطهاد الذي 
سيســببه االنقالبيون ســيولد هجرًة ونزوًحا 
غري مســبوق عىل حدود اململكة لطلب الرزق 
وللوضع املأســاوي الذي سيجابهه الناس يف 

حكام اإلمامة الجدد.
لذلك تعمل اململكة منذ مدة ليست بقصرية 
وبطريقــة هادئة وذكية عىل التشــجيع غري 
املعلن النتشــار النــزوح الكبــري والهائل من 

إىل  الشــال 
ت  فظــا ملحا ا
الجنوبيــة يف 
ت  مــو حرض
وشبوة  واملهرة 
العاصمة  وإىل 
خالل  من  عدن 
عىل  التشجيع 
اإلعار  إعادة 
عاصمة  كونها 
لليمن  مؤقتــة 
عموما يك ال يشــكل أي نزوح كبري مستقبال 
إليها، خاصة وأن لهــا حدود طويلة ومرتامية 
مع املحافظات شال اليمن ويتم التهريب منها 
للبرش واملمنوعــات والقات وغريه، وقد يتزايد 
أكرث فأكــرث إذا ما توقفت الحــروب أو طالت 
الهدنــة، وتخىش اململكة إذا مــا ظل الحويث 
مســيطًرا عىل الشــال كلًيا أن يدفع باآلالف 
من أنصاره بطريقة غري مبارشة يف آن واحد، 
وســكان املحافظات القريبة من حدود اململكة 

يعرفون جيًدا كل املمــرات اآلمنة عىل الحدود 
التي توصلهم إىل السعودية بطريقتهم أو عرب 
الطرق  يعرفون كل  الذيــن  املحرتفني  املهربني 
التــي توصل النــاس واملمنوعــات إىل حدود 

اململكة.
اململكة نفسها  األســباب كلها تجد  لهذه 
النزوح من حدودها إىل  مجربة عىل تســهيل 
حرضمــوت واملهرة وعاصمــة الجنوب عدن، 
فهي تحاول التخفيف من العبء الذي ستدخله 

مجدًدا ما بعد الحرب.
ولإلخوان يف الشــال مصلحة أيضا يف 
تحويل النزوح إىل حرضموت واملهرة وشــبوة 
وعدن، وهو هدف معلــن منذ فرتة طويلة من 
قبلهم، وأملهم من هذا تغيري الرتكيبة السكانية 
لهــذه املحافظات ولو عىل مراحــل حتى يتم 
الســيطرة عليها من الداخل عند الرضورة عرب 

هؤالء الوافدين من شال اليمن. 
فيا ترى من ســيتحمل الجــزء األكرب من 
الجنوب  محافظــات  أم  اململكة  النــزوح  هذا 

كحرضموت واملهرة وشبوة والعاصمة عدن؟ 

نافلة  الكثري، ولكن  كـــــتَب عنها 
انتباه  اســرتعاء  أهمية  عــىل  بالتأكيد 
ُنـــديل  العالقة  ذات  وبالــذات  الجميع 
املظلمة  لرفــع  فقط  ليس  هــذا  بدلونا 
عنها بــل كذلك إنصاًفا للقضاء نفســه 
وتنزيًها له من أيــة عيوب قد تطاله من 
داخلــه، وحتى يظل بعيًدا عن بالء وباليا 
الرصاعــات السياســية والجهوية التي 

تفتك بنا جميعا دون هوادة. 
أتحدث هنا عــن القايض الدكتورة/ 
رواء عبداللــه مجاهــد - الحاصلة عىل 
الدرجة القضائيــة عام 2006م، وعملت 
لفرتة  عدن  بالعاصمة  التجاري  بالقضاء 
أكسبتها خربة قضائية  بالقصرية  ليست 
ســكرترًيا  انتخابها  تــم  أن  إىل  كبرية، 

عام  اليمني  القضــاء  لنــادي  عاًما 
2013م، وهو النادي املبني عىل فكرة 
واإلدارية  القضائية  املواقع  مناصفة 
بني الشال والجنوب، واعتباره جهة 
لهذا  املنتسبني  حقوق  تحمي  نقابية 
السلك، إن جاز لنا تســميته بذلك - وما 
طالهــا )أي الدكتــورة رواء( من حيف 
وعســف من جهة قضائية، كنا وما زلنا 
نظــن هذه الجهــة قلعة العــدل ومالذ 
املظلومني، فالحركــة القضائية األخرية 
أودت بالقايض املثابرة د. رواء مجاهد من 
شامخ عاٍل إىل خفـــِض، بحسب تعبري 
الشاعر ِحـــطان بن املُـــعىل. فخربتها 
ودرجتهــا القضائية، فضاًل عن كفاءتها 
ونزاهتها املشــهود لها وسلوكها املهذب 
مع الجميع، مل تشــفع لها عند صاحب 
الحركة القضائية، فبداًل من ترقيتها نظري 
جهدها ودرجتهــا، أو عىل األقل إبقاءها 
النقايب )ســكرتري عام لنادي  مبوقعها 

مجحفة  بصورة  إرســالها  تم  القضاء( 
إىل محكمــة ابتدائية بإحــدى مديرات 
العاصمة عــدن مبعية قضــاة حديثي 
القضاء، باســتهداف  التخرج من معهد 
انتقامي ال تخطئه عني من شــخصيات 
بالسلك القضايئ نفسه نتيجة اختالفات 
بوجهات النظر بني  نادي القضاء اليمني 
والجنويب خالل السنوات املاضية، كانت 
القــايض د. رواء تعتقد أن تلك التباينات 
قد أصبحت يف ذمة املايض وأنها أي هذ 
التباينات لن تســحب نفسها عىل واقع 
اليوم ومبا فيه من متغريات دراماتيكية 
متســارعة وبالذات بالســلك القضايئ، 
ويتم إعادة انتاج بوجههــا ظلم ما بعد 
حرب 94م الذي طال أرستها، فوالدها هو 
الشخصية االجتاعية واملالية والرياضية 
املرموقة الراحــل/ عبدالله مجاهد الذي 
طالت رشر حرب 94م شــخصه مبارشة 
بروح انتقامية مقيتة ونالت من وظيفته 

الشهر وحقوقه  بل ومعاشــه  ومكانته 
املســتحقة األخرى. ويكون بالتايل من 
املؤسف أن تكون ابنته يف ظل عهد جديد 
وجنوب خاٍل مــن املظامل ضحية جديدة 
الحقبة  االقصائية وتلك  السياســة  لتلك 

املظلمة الظاملة.
   باملجمل واملخترص نقول ألصحاب 
الشــأن بالســلك القضايئ بكل درجاته 
وهيئاتــه: إن مثة ظلٌم جائر قد طال أحد 
أبنائه )الدكتورة القايض/ رواء مجاهد( 
ال بد من رفعه عنها، فمن املعيب أن يكون 
للمظاليم  الحصني  الحصن  القضاء وهو 
منتســبيه.  ألحد  وملن؟   ، ظلــم  مصدر 
وإعــادة النظر مبثل هكذا قرار تســبب 
مرشوعية  فربغم  القضاة،  ألحد  مبرضة 
املذكورة مبوقعها كســكرتري  بقاء  قرار 
عــام للنادي كــون هذا القــرار ما زال 
قانونيا حتى اللحظة ومل ينقضه أي قرار 
آخر من قبــل  الجهة مخولة بذلك ونعني 

الجمعية  هنا 
ميــة  لعمو ا
ان  إال  للنادي 
النقل  قــرار 

ابتدائية قــد تجاهل هذا  اىل محكمــة 
األمر، ومل يكتف بذلك، بل تم إرسالها اىل 
محكمة ابتدائيــة وكأنها تخرجت لتوها 
من معهد القضــاء. فإن كان مثة عدالة 
ومنطق عــادل من قلعــة العدل فيجب 
تصويبه حاال يســتند عىل: إما إبقاءها 
مبوقعه بالنــادي اىل املؤمتر العام وهو 
إعادتها  أو  بقائها من عدمــه  من يقرر 
اىل موقعها الســابق بالقضاء التجاري، 
وهذا أقــل ما يكمن فعلــه إزائها برغم 

استحقاقها ملا هو أكرث من ذلك بكثري. 
   فبكل لغات العامل نسجل تضامننا 
مع الدكتورة القضايئ رواء مجاهد ومع 
كل من يطاله عسفا أو ظلا من أية جهة 

كانت.

يف  حدث  مروري  حادث  بســبب 
جولــة عبدالقــوي مبديرية الشــيخ 
عثان مؤخــًرا، باإلضافة إىل تعاطي 
املمنوعــات وســلبية املواطنني الذين 
تعجبهم الجمهرة واملشاهدة ألي خالف 
أو مشــاجرة تحدث بني هذا وذاك، ُقِتَل 
طالب  أحد  كامل،  عبدالعزيــز  الطالب 
وجهت  برصاصة  عبده،  عثان  ثانوية 
نحو رأســه والذ الجاين بالفرار ومعه 
والده، حتى ســمعنا مبغادرة وهروب 
شــبوة،  محافظة  إىل  القاتــل  عائلة 
وال نختلــف بأن االســتهتار وتعاطي 
املمنوعات وحمل الســالح هي عوامل 
املتهورين  بعــض  تدفــع  وأســباب 
واملتخلفني عقليــا إىل ارتكاب الجرائم 
املنطقة  التي تحصل يف هذه  الجنائية 
أو تلك بصورة مقيتة ومشــينة، وهي 
أفعال وترصفات شيطانية مل يكن أحد 

يتوقعها.
إن أســوأ وأحقر شخص ذاك الذي 

بقتل  يقــوم 
شخص بريء 
مقتبــل  يف 
وما  العمــر 
املستقبل  زال 
ومل  أمامــه 
أو  يعلــم 
أن  يتوقــع 
يحدث له مثل 
هذا الفعل املشني، لكن استهتار البعض 
من املراهقــني وما يعانونه من حاالت 
نفســية وخوف واكتئاب وضعف يف 
السالح  يحملون  يجعلهم  الشــخصية 
باإلضافة  دونية  وشــعور  مبشــاعر 
إىل خالفاتهــم وعصبيتهم مع الناس 

والجريان.
لقــد قلنا أكرث من مــرة بأنه ال بد 
عىل أجهزة األمن وقوات الحزام األمني 
التنظيم املشــرتك  العمــل عىل  بعدن 
املتمثل يف ترتيــب وتفعيل املهام التي 
تتمحــور يف اســتمرارية الدوريات، 
خصوصا يف أماكن االزدحام والجوالت 
يحدث  وما  بالسيارات،  ازدحاما  األكرث 
أحيانا مــن تشــنجات وخالفات بني 

يؤدي  الذي  األمر  الســيارات،  سائقي 
إىل مشــاجرات بالكالم ومن ثم إطالق 
الرصاص، ناهيك إىل أن انتشار السالح 
بني البعض من متعاطي املمنوعات هو 
االجتاعي  الســلم  يهدد  الذي  الخطر 
يف حياتنا اليومية التي أصبحت مليئة 
الدوافع  باملفاجآت والجرائم، وكل هذه 
بســبب حمل البعض مــن املراهقني 
للســالح دون وعــي وعقالنية حتى 
أصبحت نزعات القتل هي سيدة املوقف 
والخــالف، خاصــة وأن املشــاجرات 
وأصبحت  تتــالىش  أصبحت  باأليادي 
لغة الســالح هي الطاغية عىل املشهد 

والواقع الراهن!
إن الواقــع اليوم يتطلب منع حمل 
صارمة  أمنية  إجراءات  واتخاذ  السالح 
تجاه من يقتلون األبرياء عمًد أو خطًا 
وكذا الذين يطلقــون الرصاص بداخل 

األحياء السكنية .
تحية وتقدير وشــكر ملدير ثانوية 
والطاقم  سامل  أحمد  األخ  عبده  عثان 
اإلداري واملعلمني والطالب عىل وقفتهم 
التضامنية مع الطالب عبدالعزيز كامل.

املحافظات اليمنية الفقيرة ىلع حدود اململكة تشكل لها هاجًسا ملا بعد الحرب

حين يكون القضاء ظامًلا ألحد القضاة.. القاضي د. رواء مجاهد أنموذًجا

متى سُتمنع ظاهرة حمل السالح وتعاطي املخدرات؟

عبداهلل سالم الديواني

صالح السقلدي

عبدالعزيز الدويلة

ياسر الشبوطي  

 على اإلرهاب
ً
يًدا واحدة

وضعت االتفاقيــة العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعــة عام 98م تعريفًا 
محــددًا لإلرهاب، وأوضحت أنه )كل فعل من أفعال العنــف أو التهديد به أيًا 
كانــت بواعثه أو أغراضه يقــع تنفيذًا ملرشوع إجرامي فــردي أو جاعي، 
ويهــدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 
أو حريتهم أو  أمنهم للخطر أو إلحاق الرضر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك 
العامــة أو الخاصة او احتاللها أو االســتيالء عليهــا أو تعريض أحد املوارد 

الوطنية للخطر(.
 أمــا الجرمية اإلرهابية فهي: أي جرميــة أو رشوع فيها ترتكب تنفيذًا 
لغرض إرهايب يف  أيِّ من الدول املوقعــة أو املتعاقدة عىل مكافحة اإلرهاب 
سواٌء عىل رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخيل.

 واإلرهــاب ظاهرة دولية تعاين منها كافة الدول والشــعوب، والجميع 
مدعو للتصدي لهــا ومكافحتها؛ ألنها فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد 
وبه يسبب رعبًا او فزعًا من خالل أعال القتل أو االغتيال أو حجز الرهائن أو 
اختطاف الطائرات أو السفن أو تفجري العبوات أو غريها من األفعال ما يخلق 

حالة من الرعب والفوىض واالضطراب ألهداف سياسية. 
وهــذا اإلرهاب هو ظاهــرة عاملية وهو جرمية ذات أهداف مشــبوهة 

وبغيضة ال عالقة لها باألديان.  
فديننا اإلسالمي الســمح يقول لنا يف قرآنه: )ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالــدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعــد له عذابا عظيا( 

)النساء: 93(.  
إن تاريخ اإلرهاب هو نفســه تاريخ العنف والغدر، وقضية اإلرهاب هي 
من أخطــر القضايا التي أترث وتوثر عىل أمن واســتقرار وحياة املجتمعات 
لســنوات طويلة تتجرع مرارتها حتى قيام الســاعة. وهذا منذ أن قام قابيل 
بقتــل أخيه هابيل. وهــذا اإلرهاب هو رديف لصورة الــرش والظلم وإبليس 
التطرف والذبح، وهو عمل بربري شــنيع يخالف األخالق اإلنسانية ويشكل 

اغتصابا لكرامة االنسان.
 واإلرهاب عمل مذموم ويحرم فعله ومارســته وهو من كبائر الذنوب 
ويستحق مرتكبه العقوبة والذم، وهو يكون عىل مستوى الدول والجاعات 
واألفراد، وحقيقته االعتداء عىل اآلمنني وترويعهم بالســطو من قبل دول أو 
عصابات أو أفراد مجرمني يسلبون األموال واملمتلكات ويعتدون عىل الحرمات 

وإخافة وترويع األمنني يف الطريق، ونحو ذلك. 
إن التعاطي مع اإلرهاب وفق استخدام أساليب العقاب الفردي والجاعي 
ووفق تعريف ســيايس للمقصود باإلرهاب دون محاولة البحث عن الجذور 
السياســية واالقتصادية والثقافية والعقائدية له ال يحقق نتيجة مرجوة من 

محاربة اإلرهاب وال يقيض عىل هذه الظاهرة بشكل نهايئ. 
فها نحن نتفرج عىل أطفالنا وأبنائنا وفتياتنا ومراهقينا يلعبون ألعاب 
الفيديو )البالستيشن( التي تعتمد عىل أفالم الحركة واإلثارة واملغامرة للصغار 
والفتيان والراشــدين وتحويــل تلك األفالم إىل واقع عنيــف وقتل وإرهاب، 
واإلرهــايب يف ألعاب الفيديو بال هوية وال وطــن وال دين.. وكذلك  ال نقوم 
مبتابعة أبنائنا وفلــذات أكبادنا مع من يذهبون ومن أين يتلقون معلوماتهم 
ومن يعمل عىل توجيههم الوجهة الخاطئة فيصنع منهم أعداًء للحياة، فلاذا 
ال نتكاتف جميعنا يدًا واحدًة ونعمل عىل اجتثاث ومحاربة ظاهرة اإلرهاب؟   


