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الخالفات بين 
الرئيس هادي 

واللواء علي محسن

أن عندما  الشعبية  الشبابية  الثورة  بداية  يف  قيل 
وليبيا  ومرص  تونس  ثورة  غري  اليمن  ثورة 
كان يف القول الكثري من الصدق فمن قائل أن الثورة يف اليمن 
التغيري بشكل جذري ورسيع كام حدث يف تونس  لن تحدث 
ومرص وليبيا لظروف موضوعية وذاتية إىل قائل بأن الثورة يف 
اليمن قد تعيد إنتاج النظام السابق بشخوص أخرى مع بعض 
التحسينات فصدق أصحاب مثل هذا التحليل يف جزء مام قالوه 
فمنطق الشعوب ال يتشابه مطلقاً فال تونس وال مرص وال ليبيا 
تشبه اليمن من جميع النواحي لهذا يصبح القول بأن لكل ربيع 
عريب طابعه الخاص وطريقته قوالً صحيحاً بل واستنتاجاً سياسياً 

صائباً.
النموذج  نحو  تتجه  اليمنية  الشبابية  الثورة  كانت  لقد   •
النموذج  أو  السابق  النظام  لتغيري  حسمها  طريقة  يف  الليبي 
السوري وهام منوذجان اختارت الثورتان فيهام أو فرض عليهام 
ال فرق الدخول يف حرب طاحنة بني النظام وقوى الثورة أما يف 
اليمن فقد أدى انضامم وحدات من الجيش وجزء من القبائل 
املسلحة للثورة الشبابية إىل انقسام الجيش والقبائل مام جعل 
اليمن مرشحة أن تصبح صوماالً أخرى يف املنطقة أو تتدخل 
قوات الناتو لقصف جبال صنعاء ومعسكراتها ومخازن أسلحتها 
لتصبح ليبيا أخرى أو يظل اليمنيون يتحاربون مبختلف أنواع 
عملية  ألن  السوريون  يفعل  كام  بلدهم  ويدمرون  األسلحة 
بل  األط��راف  من  طرف  لصالح  تنتهي  لن  العسكري  الحسم 
ستتواجد أطراف أخرى يف البالد وما أسهل أن يدخل السالح إىل 
اليمن وهو يتدفق إليها والسبب طول شواطئها وسيطرتها عىل 
بحرين “ األحمر والعريب “ وغياب الدولة فيها ولهذا كان هناك 

اهتامم إقليمي أوالً ثم دويل ثانياً ومل ترتك اليمن للمصري الليبي 
أو السوري أو للصوملة ليس حباً يف سواد عيون اليمنيني بل 
لقرب اليمن من أكرب مخزون طاقة يف العامل” السعودية ودول 
بتفرعاتهام   “ والشيعي  السني   “ املذهبي  ولتنوعها  الخليج” 
الواقعة بني الغلو واالعتدال األمر الذي سيكرث من الالعبني فيها 
السعودية   “ اإلقليمي  املستوى  عىل  األقطاب  رصاع  وسينقل 
وإيران “ من رصاع بارد إىل رصاع ساخن أي حرب رضوس كام 
حصل يف بداية مرحلة الستينات حتى أواخرها بني “ السعودية 
ومرص “ هذا هو السبب الرئيس الذي جعل االهتامم الخليجي 
والغريب يتزايد بشكل جعل العديد من املراقبني يتحدثون عن 

وضع اليمن تحت الوصاية.
• وهناك من يقول إن لهذا االهتامم الخليجي والغريب أثرا 
محمودا يف تقريب وجهات نظر املتصارعني يف اليمن وإجبارهم 
الخليجية  املبادرة  التهديد والوعيد فكانت  التوافق بقوة  عىل 
املبادرة  إن  آخ��رون  يقوله  ما  لكن  أممية  إىل  تحولت  التي 
تسوية  إىل  بتحويلها  ورسقتها  الثورة  عىل  تحايلت  الخليجية 
بشكل  الثورة  واستمرار  التسوية  منطقي  بني  الثورة  فظلت 
السابق  النظام  دواليب   “ تفكيك   “ يتم من خاللها  تدريجي 
التي بناها خالل 33عاماً وحامها برتسانة عسكرية وأمنية يف 
كل مفاصل السلطة وجعل القبيلة هي الدولة ثم ضيق الدائرة 
لتصبح الدولة بيد املنطقة والعائلة فكانت كل أجهزة الدولة 
حولها  تجمع  شخصيات  أو  مكاتب  تديرها  صورية  والسلطة 
املنتفعني ومن هنا ارتفعت األصوات منذ اندالع الثورة الشبابية 

منادية باستعادة الدولة املختطفة بيد القبيلة واألرسة.
صعبة  تحديات  أمام  واملتوافقني  التوافق  فإن  هنا  ومن   •

يف زمن انتقايل قصري ال يتجاوز العامني وغري مقبول يف أي بلد 
يتوخى استعادة الدولة املنهوبة أن تظل وزارتا الدفاع والداخلية 
تحت رحمة القبيلة واملنطقة والعائلة بكلامت واضحة ال لبس 
فيها أمام الرئيس هادي مهمتان جوهريتان األوىل تتعلق بتوحيد 
الجيش بإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة األوىل مدرع بوصفهام 
التعبري األقىص عن الرتكيبة غري السوية للجيش قبل الدخول يف 
أي حوار وطني باعتبار ذلك من أهم متطلبات التهيئة للحوار 
وقد تم ذلك بإعالن قرارات الهيكلة)قوات جوية وبرية وبحرية 
العميل بإخراج املعسكرات من  التنفيذ  وحرس حدود” وبقى 
املناطق  قادة  تعيني  واستكامل  صنعاء  العاصمة  وأولها  املدن 
العسكرية بحسب هيكل وزارة الدفاع الجديد وإقناع القائدين 
الخصمني اللدودين “ عيل محسن صالح وأحمد عيل عبد الله 
صالح” برتك املؤسسة العسكرية باالستقالة منها وشغل وظائف 
أخرى دبلوماسية أو مدنية أو بتأسيس حزبني سياسيني جديدين 
املهمة  أما  املدنية  القامئني بصفتهام  لحزبني من  باالنضامم  أو 
الثانية فهي التفرغ للتهيئة للحوار الوطني الذي يفرتض فيه أنه 
سيناقش شكل الدولة والنظام القادم وال مفر من البدء بتحويل 
النقاط ال�20 حول القضية الجنوبية إىل برنامج عميل وإجراءات 
وقرارات تعيد للحمة الوطنية عافيتها تدريجياً وخاصة ما يتعلق 
باالعتذار الرسمي عن حرب صيف عام 94م وإعادة املرسّحني 
قرساً العسكريني واملدنيني واألرايض واملمتلكات العامة والخاصة 
وقضايا اإلسكان والتهميش واإلقصاء وإعادة االعتبار للرشاكة 
الوطنية الحقيقية التي قضت عليها ودمرتها حرب صيف 94م 
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واملنعطفات يف  والتحوالت  السياسة  عامل 
الحساسة كل يشء وارد.. تدور أحاديث 
وشائعات حول خالفات بني الرئيس هادي واللواء 
عيل محسن.. ويتم تصوير األمر يف أن اللواء محسن 
يرفض قرارات الرئيس بهيكلة الجيش ويريد فرض 
قراراته، وذلك الحكم هو ما يردده الكثريون، وال 

يذهبون يف الخيارات األخرى..
السبب  فإن  األنباء  تلك  بعض  صحت  وإذا 
صحيفة  تصور  كام  املناصب  ليس  األرج��ح  عىل 
بالدور  يتعلق  انه  باعتقادي  ولكن  “الشارع”، 
قوى  تهندسه  جيش  ويف  الهيكلة  يف  الخارجي 
استعامرية خارجية.. وفيام لو كانت متهد لقواعد 
عسكرية وغريها.. إىل جانب أن سبب الخالف قد 
يكون هو تصور الفيدرالية الجاهز لليمنيني بدون 

شفافية يف عرضه ويف مرحلة تاريخية حرجة..
باعتقادي.. أننا محتاجون لشفافية من الجميع 
وأن  اليمن  لوحدة  واضحة  ضامنات  ومحتاجون 
الحساسة..  األجهزة  يف  الخارجي  الدور  يتوقف 
وعندها نستطيع الحكم عىل ما يجري من خالفات 

وشائعات..
ليست املسألة بني شخصني أو نفوذين فقط.. 
بل لها عالقة بطبيعة الجهات التي هيكلت الجيش 
وتهيكل األمن.. وهي جهات خارجية غري مأمونة 
البتة.. ومن السذاجة أن نعتقد أنها ال تضع أهدافها 
من خالل الهيكلة، وأنه ليس هناك مخطط ُمعد 
بليل لتفتيت اليمن أو احتالل أجزاء منه، أو وضع 
يشبه مقرتح املتوكل ب�”توازن القوى”، الذي يجعل 

الداخل يواجه ما بينه ويف يد الخارج..
ال أتحدث عن أمور قاطعة.. ولكني أتصور أن 
مؤمتر الحوار أوىل عالمات مين تم إعداده مسبقاً 
يف الخارج، ويريدون تطبيقه يف املرحلة االنتقالية 
بعيداً عن األطر الدميقراطية الشعبية.. وأصبح من 

شبه املؤكد أن نتيجة الحوار معدة سلفاً..
أو  اتحادية  دولة  عن  الحوار  مؤمتر  سيعلن 
فيدرالية تكون مقدمة ملخاطر محتملة أو تكون حالً 
حسب ما يروجون، سواء شارك فيه هذا الطرف أو 
قاطعه ذلك.. األمر معد سلفاً وسوف يتم تطبيقه 
عىل األرجح.. وبدا األمر رمبا أكرث وضوحاً من خالل 
إعدادات هيكلة وزارة الداخلية، وقد رصح الدكتور 
صالح بارصة بكل وضوح أن مؤمتر الحوار سيكون 

بداية دخول اليمن دولة اتحادية..
ألنها  االتحادية  الدولة  ضد  مطلقاً  نحكم  ال 
“اتحادية”، ولكن من حقنا أن نضع حولها النقاط، 
ألنها تُفرض عىل الشعب عرب مرسحية طويلة اسمها 
“الحوار”.. وباعتقادي أن اللواء عيل محسن كرجل 
دولة يعلم الكثري من أرسارها سيحاول لعب دور 
ملنع تنفيذ املخططات الخارجية حرفياً عىل األقل.. 
وذلك ما كان متوقعاً بالنسبة للكثري من املتابعني 
الذين وجدوا ال جدوى للحوار من أول وهلة.. ثم 
الهيكلة األمريكية للجيش، وقد فرس أحد الضباط 
ظهور اللواء عيل محسن يف عمران بالبزة العسكرية 
منصب  استالمه  إلمكانية  تهيئة  بأنه  املكتبية 
صور  كام  وليس  امليدان،  وترك  الدفاع،  وزارة  يف 
بقدرته،  الرئيس هادي وال  البعض.. ال نشكك يف 
ولكنه أيضاً قد يكون محتاجاً ملا يجري.. وال نربىء 
محسن..  عيل  اللواء  مع  ممن  األص��وات  بعض 
من  الجميع  عىل  فرضه  يتم  وضعا  هناك  ولكن 
قبل قوى خارجية استغلت االنقسامات الداخلية 
لتفرض رأيها وتحرك عمالءها.. وال أعتقد أن اللواء 
عيل محسن باإلمكان أن يدخل يف أي خالفات يف 
هذه املرحلة الحساسة ملجرد شخصه أو أصدقائه.. 
إن  الخالفات،  وأن  حساس،  الوضع  أن  واملؤكد 
مداها..  وتتعدى  كثرياً  تطول  لن  فهي  وجدت، 
ونسأل الله أن يجنب البالد الرصاعات واألزمات، 

ويرينا الحق حقاً والباطل باطالً.
والله من وراء القصد..

عارف الدوش

فكفكة دواليب النظام.. مهمتان عاجلتان

رياض األحمدي

عبداهلل شعبان

اإلسماعيلية.. والحكمة اليمانية

أن األخبار  مفادها  رسمية  مصادر  من  وردتنا  التي 
الرئيس هادي والحكومة قررا التخلص من هيئة 
مكافحة الفساد املنتهية واليتها وصالحيتها، حيث قررت الحكومة يف 
اجتامعها األسبوعي عدم التعامل مع الهيئة باعتبارها منتهية الوالية، 
وبعد هذا القرار وجه الرئيس هادي مجلس الشورى برتشيح قامئة 

جديدة لعضوية هيئة مكافحة الفساد بدالً عن األعضاء الحاليني
األعضاء  قامئة  رشح  الذي  هو  الحايل  الشورى  مجلس  تقريباً 
سيتم  كيف  أدري  وال  كبري  حد  إىل  سيئة  القامئة  وكانت  الحاليني 
واألعضاء  السابق  يف  املرشحني  بعض  ألن  املجلس  بهذا  الوثوق 
حالياً يف الهيئة غري جديرين بهذا املنصب لتورط بعضهم بقضايا 
فساد سابقة وتزايدت بعد ترقيتهم كأعضاء ملكافحة الفساد فتمت 

مكافحة الفساد مبوجب دوافعهم وموروثاتهم
هيئة مكافحة الفساد لو تحقق لها توفري أعضاء نزيهني عن أي 
شبهة فساد ميكن لليمن أن يجتاز أهم معضلة ويتحقق له عوائد 
كثرية تساعده عىل تجاوز كثري من املخاطر ألن الفساد والفاسدين 

هم العدو األول لليمن
مواد  وقانوين من خالل بعض  تعاين من خلل ترشيعي  الهيئة 
قانون مكافحة  )املادة 19 من  أنشأت مبوجبه مثال  الذي  القانون 
الفساد رقم 39 لسنة 2006م، نص املادة : لرئيس الهيئة الصالحيات 
يف  عليها  املنصوص  املدنية  الخدمة  ووزير  املالية  لوزير  املخولة 

الترشيعات النافذة فيام يتعلق باستخدام االعتامدات املقررة مبوازنة 
الهيئة وتنظيم أعاملها وشئون موظفيها( هذا واحد من صور الخلل 
صالحيات  أشخاصاً  أو  جهة  مينح  أن  للمرشع  يعقل  وال  القانوين، 
وهذا  البالد  ومالية  العامة  الخدمة  قوانني  مع  تتعارض  مفتوحة 
وبسبب  بقانون،  فساد محمية  حالة  إىل  األيام  مع  ينتهي  ازدواج 
هذه املادة ميارس عضو من أعضاء الهيئة مهامه بالتلفون من إحدى 
الدول اآلسيوية الراقية ملدة تزيد عىل أكرث من ستة أشهر وال زال 
اليمن والهيئة تتكفل بنفقاته كاملة،  اليوم وهو خارج  اىل  تقريباً 
ويخيل يل أن مكافحة الفساد تحتاج اىل مزاج رائق وكنت أتصور أن 
الهيئة فتحت فرع لها خارج اليمن، وعند البحث عن هذه الدوافع 
توصلت إىل معلومات مؤكدة وهي أن العضو املحرتم هارب عىل 
ذمة قضايا مرفوعة عليه يف أكرث من محكمة إضافة اىل تورطه ببيع 
أرايض خاصة بالدولة وباعها عىل أساس أنها ملك خاص وبعد إقامة 
مرشوع استثامري عليها تبني أنها غري صحيحة، هذا مثل عىل مأساة 

مكافحة الفساد بالفاسدين.
هذه املادة سبب من أسباب تعرث الهيئة يف أداء عملها ووفرت 
لألعضاء حرية االختيار للكادر البرشي الذي سيقوم مبهمة تحليل 
القضايا وعليه فإن الهيئة تفتقر اىل خرباء وفنيني والكادر املوجود 
الكادر  و  العامة،  الخدمة  معايري  اعتامد  دون  بالهيئة  إلحاقه  تم 
املوجود حالياً كواقع عبارة عن أشخاص مقربني لألعضاء وحصلوا 

عىل درجات رفيعة
أو  تقديرها  حيث  من  سواء  امليزانية  مع  التعامل  حرية  أيضاً 
رصفها حّول الهيئة إىل بؤرة فساد كبرية، والدليل عىل ذلك االمتيازات 
التي يالقيها األعضاء وأبناؤهم وأزواج بناتهم وأقاربهم من درجات 
مختلفة )باملناسبة كل عضو من أعضاء الهيئة وظف أوالده وبناته 
ألي  قفزة  ميثل  الهيئة  أعضاء  من  عضو  ومصاهرة  بناته  وأزواج 
شخص( والبعض استغل وجوده يف الهيئة ووظف عرشات األقارب 

يف مؤسسات أخرى وهذا معروف لدى الكثريين
إذا كان هناك جدية سياسية للقضاء عىل الفساد فيجب إعادة 
وترشيح  املوجود  الكادر  من  وتنظيفها  املوجودة  الهيئة  يف  النظر 
عىل  يعد ضحكاً  ذلك  ودون  املهمة  مع  تتالءم  مبواصفات  أعضاء 
الشعب وإضافة أعباء عىل الخزينة العامة، والهيئة الحالية خالل 
واكتفت  الفاسدين  صغار  تتجاوز  أن  تستطع  مل  الطويل  عمرها 
بالتضحية بهم وبعضهم يشغل وظيفة حامل أو حارس أو مرافق 
أو كاتب يومية وهذا عيب كبري يف حق اليمن الذي يشهد العامل 
كله بأن اليمن من أكرث البلدان فساداً وال تستطيع الهيئة أن متسك 

بفاسد واحد! والسبب معروف ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
أمتنى أن يكون الدرس مستوعباً من الهيئة الحالية وأن ال يؤىت 
بأشخاص ملطخني باملال العام.. واستبدال الهيئة يعد رضورة وطنية 
وقرارا صائبا من الرئيس هادي ودولة األستاذ محمد سامل باسندوة.

األص��وات لقد  بعض  سمعت  عندما  متاما  ذهلت 
السياسية املخرضمة -ورمبا ذلك يرد بحسن نية 
يف  اإلسامعيلية  الطائفة  متثيل  إىل  تدعو  منها- 
مؤمتر الحوار الوطني يف الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إىل 
السمو والرتفع عن املنظور الطائفي واملذهبي بكافة أشكاله الضيقة.
وبرأيي الشخيص يجب أن يعلم هؤالء اإلخوة وغريهم أن أبناء 
الطائفة اإلسامعيلية مبختلف فئاتها هم كغريهم من أبناء الوطن 
ميثلون جزءا ال يتجزأ من النسيج االجتامعي الوطني، ويستمدون 
ثقافتهم التعايشية والتسامحية من روح الدين اإلسالمي الحنيف، 

والخلق النبوي العظيم.
يتواجدون  والسياسية  الثقافية  مشاربهم  تنوع  مع  وهم 
مبختلف التنظيامت واألحزاب السياسية وتنظيامت املجتمع املدين 

ويتفاعلون مع كافة املعطيات الفكرية التي من شانها تقديم حلول 
بل  املنابر،   الحديثة من خالل هذه  املدنية  الدولة  لبناء  واضحة 
وهم يثريونها كثريا كونهم يستوعبون تاريخ الدولة اإلسالمية ذات 
الرتبية املحمدية الصادقة، خاصة الخالفة الراشدة التي مل تقص أحداً 
وطريقة حكمها  اإلسامعيلية  الدولة  تاريخ  يستوعبون  ولعلهم   –
املثال  اليمنيني عىل سبيل  اليمن، ويعلمون جيدا كغريهم من  يف 
أن  الحاكمة اإلسامعيلية السيدة أروى بنت أحمد الصليحي ريض 
الله عنها  مل تحكم اليمن بطاقم حكم إسامعييل بل كان وزراؤها 

وحكامها وعاملها من مختلف الرشائح الوطنية.
قاعدة  عىل  والفكري  والسيايس  الثقايف  بالتنوع  يؤمنون  كام 
االستمرار يف بناء الوطن الواحد الذي يتسع للجميع  وينبذون الفكر 
االقصايئ أيا كان مصدره ونوعه مجسدين بذلك قول اإلمام عىل كرم 

الله وجهه )نحن إخوة يف النسب فإذا مل نكن فنحن إخوة يف الدين، 
فإذا مل نكن فنحن إخوة يف اإلنسانية، ومن هذا املنطلق الحضاري 
ألبناء اليمن ال اعتقد أن تلك األصوات قد ُوفقت يف هذه الدعوة 
مبثل هذا الوقت وهذا العرص، ال سيام وان اليمن  والوطن العريب 
الكبري مير مبرحلة حرجة ودقيقة من تاريخه الحديث تستدعي منا 
جميعا أن نتجاوز كل الخالفات والرصاعات التي ما كانت لتكون 
لوال الرصاع التاريخي املرير عىل السلطة، خاصة ونحن نرى الرشق 
والغرب يشق خطاه الحضارية والعلمية بتسارع هائل، وتقدم كبري. 
إنني ومبناسبة كتابتي لهذه السطور ردا عىل تساؤالت كثري من 
األصدقاء األعزاء يل -أدعو كافة القيادات السياسية يف هذا البلد إىل 
تغليب الحكمة اليامنية يف الحوار الوطني  وقبول األخر، وتغليب 

صوت العقل.

عباس الضالعي

      تنظيف هيئة مكافحة الفساد


