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المهاجر اليمني والكفيل السعودي

عبدالرحمن العشماوي

عيد ها اليمن السَّ يا أيُّ

نظام الكفيل املعمول به يف يتلخَّص 
اململكة العربية السعودية مبنح 

)كوتا( عددية لكل من يقدم أوراقاً ثبوتية، بوصفه 
صاحب تجارة وأعامل واستثامر. لكن بعضاً من 

م عناء االستثامر  هؤالء املْمُنوحني ال يريدون تجشُّ
يف املجاالت التي تحقق لهم ربحاً مرشوعاً، وتؤمن 
نون بأدوات  للعامل املهاجر حياة كرمية، بل يتحصَّ

أخرى، ويتاجرون بالكفاالت، كام لو أنهم يف بورصة 
مالية اعتيادية، بالرغم من معرفتهم املسبقة بأن 
نتائج هذه السمرسة غري املرشوعة تطال البرش، 

وتعتدي عىل حقوقهم الطبيعية، بوصفهم عامالً، لهم 
ما للعامل من حقوق، وعليهم ما عليه من واجبات، 

وفقاً لكامل الرشائع الساموية، والقوانني الوضعية 
املقرونة بالعهود واملواثيق الدولية الخاصة بالبرش.
املهاجرون اليمنيون يقعون يف مقدمة الضحايا 

لنظام الكفيل املُخالف أصالً لقوانني الداخل 
السعودي، والذي ينم عن أنانية مفرطة وجشع بالغ، 

وانتهاك سافر للعاملني الباحثني عن لقمة عيش 

رشيفة، وحياة كرمية.
هذا التحوير الشيطاين لنظام الكفالة يف اململكة 
أدَّى ويؤدي إىل نشوء وازدهار شبكة من السامرسة 

الذي يصلون يف أساليبهم امللتوية إىل مستوى املافيات 
االعتيادية، ويعملون عىل )تشبيك( ورقة الكفالة 

الواحدة لتصبح قريبة الشبه من أسهم بورصة القامر 
االعتيادية، ودومنا مراعاة لوجود عنرص برشي ُمترضر 

من هذه العملية الجهنمية.
السيناريو املألوف يف هذه العملية يتلخَّص فيام 
ييل: يقوم الباحث عن الهجرة والعمل بتأمني مبالغ 

مالية كبرية ال تقل عن 1500ريال سعودي تدفع 
للكفيل الوهمي عرب سامرسة ُمتفرغني لهذا العمل 

االجرامي، وهذا املبلغ يعادل مليون ريال ميني تقريباً 
.. ولتأمني ذلك املبلغ قد يلجأ الضحية إىل بيع أرض أو 
منزل ورثه من أهله، أو يرهن ذهب إحدى قريباته، 

وغريها من تدابري، أساسها فقدان اإلمكانية، ووسيلتها 
الرهن والدين والبيع الجرْبي.

تالياً يتشبَّع هذا املسكني املغلوب عىل أمره 

الرشع والدين اإلسالمي اإلمارة يف 
تحتاج إىل إنسان قوي أمني.. قوي 

بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة، وإذا 
قال فعل، ال يكون ضعيًفا أمام الناس؛ 

ألن الناس إذا استضعفوا الشخص مل 
يبق له حرمة عندهم وتجرأ عليه لكع 

بن لكع، وصار اإلنسان ليس بيشء، 
لكن إذا كان قويًا حاًدا يف ذات الله ال 

يتجاوز حدود الله عز وجل، وال يقرص 
عن السلطة التي جعلها الله له فهذا 

هو األمري.
عزيزي الرئيس باسندوة: يف رشع الله 

الوفاء واجب، ويف الُعرف رضورة، 
ويف رشيعة الثورة ملزم, فلامذا نراك 

تكرس كل هذه القواعد يا خادم الثورة, 
ومل تراعِ يف الثوار إالً وال ذمة, وكأنك 
تناسيت أن الثورة وشبابهم هم من 

أتوا بك من الال يشء اىل رئاسة الوزراء, 
الجرحى الذين رووا بدمائهم تراب 

هذا الوطن وقبلهم الشهداء مل تستجب 
الستغاثاتهم، ومل تعطهم حقهم إال بعد 
أن كادت ثورتهم تعصف بك, وهناك 
أُناس كُرث ترضروا بسبب وقوفهم مع 

الثورة، ليس أولهم سكان الجامعة 
وأصحاب املحالت هناك وأبناء أرحب 

والحيمتني والصافية وكل منطقة طالتها 
يد الغدر من قبل أدوات النظام الساقط، 

والذي البد من تعويضهم التعويض 
العادل, وشخصيات عديدة ترضرت، 
ونذكر هنا عىل سبيل املثال ال الحرص 

األستاذ إبراهيم الجهمي - رئيس الجالية 
اليمنية السابق مبرص - الذي نال بسبب 
مواقفه مع الثورة الكثري من اإلساءات 
حتى وصل بإعالم املخلوع إىل الطعن 
برشفه واملساس بسمعته، وحينام أىت 
ليستغيث بك ويطلب نجدتك كونك 

رشيكًا يف الثورة وكأستاذ له تقابله بكل 
كرب وغرور وتقوم بإهانته أمام مرأى 
ومسمع من الجميع يف مكتبك الذي 
أوصلتك له الثورة وفوق هذا وذاك 
تعمم عىل حرس املجلس مبنعه من 

الدخول كل هذا تلقاه منكم شخص قدم 
للثورة منصبه وماله الكثري, فال ندري 

أيها الرئيس باسندوة هل تريد منا كثوار 
أن نكفر بهذه الثورة ونرتحم عىل النظام 
السابق, أم انك ال تعلم بيشء وأمنا تقوم 

بواجبك وهو الدوام من الصباح اىل 
الظهر وحسب, إذا كنت ال تعلم شيئا 

كام كانت أجوبتك ملراسل الجزيرة عن 
كثري من األحداث التي سئلت )فضحتنا( 

فيها وأصبحت تستحق لقب )شاهد 
مشفتش حاجة( فأنصحك أن تحرتم 

تضحيات الثوار وأن تقدم استقالتك, 
دموعك لن توايس أهل شهيد ولن 

تُبلسم جرح جريح وال مأساة مغرتب 
يعاين أصناف القهر والتنكيل, دموعك لن 
تجيب عىل كل أسئلة الثائر الذي يرقبك 
من ساحة الثورة يراقبك وأنت تتجاهل 
الثورة واملبادئ الذي التي ثار من أجلها.

سيادة الرئيس باسندوة يعلم الله أننا 
وقفنا معك وغلبنا ُحسن النية يف كل 

ترصف قمت به ولكنه بلغ بنا يف عهدك 
الهوان مامل نبلغه منذ قرون, لست 

مع املقارنات ألنها مجحفة ولن نتخىل 
عن ثورتنا ما دامت يف األجساد أنفاس 
تعزف موسيقى الحرية, لن نتخىل عن 

الثورة ألنها نقلتنا من عهد املجهول 
اىل عهد املعلوم وما ترتب عليها اآلن 

إمنا نعتربه كبوة ثورة وخلل، وسيصلح 
مبجرد تقديم استقالتك - شكر الله 

سعيك - وكلنا نعلم بطيب قلبك وصفاء 
رسيرتك ولكن املسؤولية ال تليق بك.

سامي الحميري

سيادة الرئيس 
باسندوة.. المسؤولية 

ال تليق بك..! 

باعتقاد مزيف، مداُه.. أنه بالهجرة سيجد فردوسه 
املفقود، ثم يغادر وطنه منتشياً تصحبه األحالم 

الوردية.. وحاملا يصل إىل اململكة العربية السعودية 
يبحث عن كفيله )الغائب/ الحارض(، فال يجده !!.

هنا تبدأ املأساة ، فاملهاجر )الحامل الطوباوي( يجد 
نفسه يف قارعة الطريق، ويقبل بأي عمل )خارج 

ه تأمني لقمة عيش متنعه  القانون(، ويصبح ُجل همِّ
ل، أو تسليم نفسه طواعية لسلطات  من التوسُّ

الرتحيل السعودية املُتجهِّمة.
هذا هو واقع الحال يف الغالب األعم، والحل يكمن 

يف تدابري مزدوجة من قبل حكومتي اململكة واليمن، 
وعىل أن تكون هذه التدابري ُمجرية عىل الوزارتني 

املعنيتني يف البلدين، وأن يكون الهدف األسمى لهام 
ُمحارصة ومعاقبة لصوص تجارة البرش املتواجدين 

يف صنعاء والرياض، بدالً من مطاردة املهاجرين 
املخطوفني عن سويَّتهم اإلنسانية يف بالدهم. فاليمن 

الفقري مينح مواطنيه الحد األسايس من اآلدمية 
والكرامة، ولو كانت خبزاً مغموساً باملاء وامللح فقط.

ِة األمجاِد مْن أمِّ الُقرى مْن ِقمَّ
ا ْنربرَ أقبلُْت أْحِمُل ِمْسكرَها و العرَ

ا ِمنرَ الحجاِز ، ِجبالرَها وُسُهولرَهرَ ورَ
ا ررَ كُم الِحصانرَ األبْجرَ يُت نرَْحـــورَ أرَْجررَ

ى اِة أتيُت أخترَرِصُ املرَدرَ وِمنرَ الرسَّ
وأُزفُّ رْوضاً مْن شعوري ُمْزِهرا

يتونرَ واللَّوزرَ الَّذي ارَْسترَصِحُب الزَّ
را ْرعرَ فـوحرَ وطرَلْحها و العرَ رَ السُّ لرَ مرَ

ْل وأُراِفـُق التَّاريخرَ شْيخاً ملْ يزرَ
ِمْن كُلِّ شيخٍ يف األصالرَِة أكْربا

يْروي لنا األْخباررَ عْن أمجاِدنا
فأرى انبثاقرَ الفْجر فيام أخربا

أنا أيُّها التَّاريُخ تركُُض يف دمي
را ْشٌم وباإلسالِم عانقُت الذُّ عرَ

ْنِبُت ِجْذِعها وُخؤولتي يف األْْزِد مرَ
والُغْصُن مْنها باملروءرَِة أْثرا

اُن خايل، شاِعُر اإلسالِم يف سَّ حرَ
ِة، كْم شدا وتأثَّرا عرْصِ النُّبوَّ

ُه وتلكرَ مـــــــزيٌَّة جربيُْل أيَّدرَ
مْن دونِها، تبقى املرَزايا أصغرا

عر األصيل جرى لُه نبع الشِّ ِمْن مرَ
ى ررَ ايف جرَ نهٌر إيلَّ مبائِِه الصَّ

عيـــد وأحُريف ُن السَّ أنا ايُّها اليمرَ
غيٌم منرَ األشــــواِق فوقكرَ أْمطرَرا

ى ِجئنا من الحرمنِي نرَْصطرَِحُب املرَدرَ
نا والكرَْوثرا ُحّباً، ونْتلو فرَْجررَ

ُة التي عـر، واللُّغرَ ِجئنرَا أنا والشِّ
را فيها البياُن مع البرَالغِة أرَْزهرَ

ْعـــُر عندي غـْيمٌة هتَّانٌة فالشِّ
ى يْهتزُّ من فرحٍ بدميرَِتها الرثَّ

احٌة ْعُر عندي وْردٌة فوَّ والشِّ
ى لرَ النَّسيم عبريرَها وبِه رسرَ حمرَ

ترَى عـُر إيقاٌع إذا سمع الفرَ و الشِّ
ا ـروررَ وكربَّ أْوزانرَه، أرَبْدى السُّ

ْعُر عْندي دولٌة نغميٌَّة والشِّ
را فيها البياُن عىل الحروِف تأمَّ

عــــيُد، قصيديت يا أيُّها اليمــُن السَّ
را فاِت مْجـــِدكرَ أْقمرَ قمٌر عىل رُشُ

، يف يدْي ْهبِط القرآِن ِجئُتـــكرَ مْن مرَ
اُه منرَ النَّـضـارِة أنْضـرا ُغصٌن، أرَررَ

ُغصـُن اللِّقاء عىل رشيعتنا الَّتي
تدعو ملعروٍف وتُْنِكر ُمْنكرا

ْل ُغصُن التَّآلُِف والتَّكاتُِف ملْ يرَزرَ
ْدِب التَّناُحِر أخرضا غِم مْن جرَ بالرَّ

عيِد، تحيًَّة يا أرَيُّها اليمُن السَّ
بشذا أزاهرها الوجوُد تعطَّرا

ُخذها إليكرَ تحيًَّة شْعريًَّة

را فرَ املرَقامرَ فقـدَّ مْن شاعٍر عررَ
فْت لُه صنعاُء وجهرَ مليحٍة كرَشرَ

فاِت ومْنظرَرا فرأى جامالً يف الصِّ
برَ الذي ـــررَ لَّ والجرَ أنا ما رأيُت السِّ

را رَدُّوينُّ عنُه وصــوَّ نرَطقرَ الربرَ
امٍل بارٍز أنا ما رأيُت سوى جرَ

ا رتِّ حيناً، وحيناً خافياً ُمترَسرَ
ال تعجبوا من شاعريِن تناقرَضا

ى فلكُلِّ نْفِس موقـٌف ِمامَّ ترَررَ
هـذا يرَـرى فْجـراً، وذاكرَ يرى ُدجًى

ا وِكالُهام ال يرَْجهرَالِن املرَْخـربرَ
إينِّ أرى صنعاءرَ أْرفعرَ هامًة

را هِة املرَصاِعِب أْقدرَ وعىل ُمواجرَ
إْن كُنُت ما أبرْصُت إالَّ ُحسنرَها

را فَّ وْجهاً، وشعراً كالحريِر ُمضرَ
ها ْت تاريخرَ فلنَّ عيني أبْرصرَ

ُمترَباِهياً يف سريِِه ُمترَبرَْخرِتا
ها ُت وجهرَ يرَتيمرَ ْ وألنَّني أبرصرَ

ُمتهلِّالً ُمترَفائِالً ُمْستْبرِشا
ورأيُت فْعل الخريِ فيها رافعاً

علامً، ووجه البْذِل فيها ُمْسِفرا
عاً ورأيُت باباً للفضيلِة ُمْشـررَ

يرعى اليتيمرَ و يُنِقُذ املُتعثِّـرا
عيُد، بأْرضِه يا أيُّها اليمُن السَّ

وسامئِِه وِبكُلِّ فْجٍر أْسفرا
بِجبالِِه و ُسُهولِه و ِوهاِدِه

را عاِب تحدَّ وِبكُلِّ نبعٍ يف الشِّ
واِمخاً ِبِقالِعِه يف حرضموترَ شرَ

ا بشباِمِه، فـيها الخياُل تحريَّ
ِه ويرَرميِِه بذماِرِه وترَِعـزِّ

ا عنها وعـنكرَ لساُن مْجِدكرَ عربَّ
موخِ ليقظٍة أْدعوكرَ يا مينرَ الشُّ

ْن يطِْمسونرَ األرَْسطُرا تْحميكرَ ِممَّ
ْن رموا يف النَّبعِ من أحقاِدهم ِممَّ

ما دنَّس املاءرَ النَّقيَّ وعكَّرا
ٌة منظومٌة ما أنترَ إالَّ ُدرَّ

ِتنا فكُْن ُمْسترَشِعرا يف ِعْقِد أُمَّ
ميٌن وشاٌم والجزيرُة كلُّها

ْهُورا ايك أىًس وترَدرَ وِعراُقنا الشَّ
واملغِرُب األقىص وِمرْصُ وما نأى

ِهْنداً وِسْنداً واملُحيطرَ األكربا
ومرَدى ُخرسانرَ البعـيدرَ وروسيا

را وُر فيها ُسوِّ والصنيرَ حيُث السُّ
وحدودرَ ذي القرننِي حنيرَ مىش عىل

را هاِم الِجبال الشاِمخاِت وأْصحرَ
درَ ما يراه طُُموُحه واْجتازرَ أبعرَ

را ملَّا امتطى ظهر املُحيط وأبْحرَ

وُهناكرَ رْصُح املْجِد يف أفريقيا
بثياِب منهجنا القويِم تدثَّرا

ٌة ُعـظْمى تكاِملرَ ِعْقُدها هي أُمَّ
را وهرَ بالدين ُدّراً كالنجوِم وجرَ

نا مكسورٌة لكنَّها يف عرْصِ
ا دُمها بضْعـِف املُسلمني تخرثَّ

تشكو منرَ الباغي وتطْلب أْمنرَها
ِمْن مْخلرَبرَيِه، وترَْتبرَُع املُْسترَكْربا

اب يطْعُن ظْهرها ا ترى اإلْرهرَ أورَ مرَ
را؟ أورَ ما تُشاِهـُد قلْبرَه املُتحجِّ

أورَ ما تُشاِهُد حاِقداً أرَْورى لها
را؟ نْدرَ الِخالِف املْذهبيِّ وسعَّ زرَ

أورَ ما تُشاِهُد أْرضها بكنوِزها
ترَْزهـو، ويبقى النَّاُس فيها األْفقرا؟

ةرَ األبطاِل يف أورَ ما تُشاِهُد غزَّ
ضنرَك الِحصار تُقاِوُم املُْستـْعِمرا؟

يترَوافرَُد املُتعاِطفونرَ لحالِها
ا؟ رسُّ مْن كلِّ أرٍض يُعلِنونرَ ترَحرَ

ُب قهوًة العاملُ العريبُّ يرشرَ
مْن صنع أمريكا ومن أنجلرتا؟

ها وخليلرَها أورَ ما تُشاِهُد ُقْدسرَ
ا؟ واملسِجُد األْقىص شىك واْسترَعـربرَ

فوحِ رجالرَها أرَورَ ما تُشاِهُد يف السُّ
ْهُقرا؟ اُجعاً وترَقرَ لُونرَ ترَررَ لْمرَ يترَمرَ

يستْنِهضونرَ عىل الُفتاِت ُجهودرَهم
را والُقـْدُس يْبتلُِع الحصا والخْنجرَ

يا ُقدُس إْن باعوكرَ فهيرَ خــسارٌة
أْخلِق ببائعِ مْجِدِه أْن يْخرسا

ُقْل ما تشاُء عن الظالِم فإنَُّه
باحرَ املُْسِفرا يْنزاُح حنيرَ يرى الصَّ

شتَّانرَ بنيرَ الليِل أسودرَ فاِحامً
والليِل ُمبتِسمرَ الكواِكِب ُمْقِمرا

انظْر إىل جيِل املقاومِة الذي
يأىب الخضوعرَ وال يُويلِّ ُمْدِبرا

مرَ الِعدا ررَ ودرَعِ الذينرَ اْسترَْسمنوا ورَ
حتَّى رأيناهم أذلَّ وأْصغرا

أرأيترَ ُغْصناً ذاِبالً ملْ ترَْسِقِه
ماًء أمُيِكُن أْن يكونرَ األخرضا؟!

عيُد، أما ترى يا ايُّها اليرَمُن السَّ
لِْف باِب الغرِب ذئباً أْغربا؟ من خرَ

لكرَ حكمٌة مينيٌَّة بجاللِها
نطـق الرسوُل، فكْن بها ُمْسترَْبرِصا

أُْمُدْد يرَدرَ التَّاريخ فهي جديرٌة
ْنفرا لرَ الوديعرَ غرَضرَ لرَ الحمرَ أْن تْجعرَ

ُتنا فال نِي أُمَّ كأصابع الكفَّ
بَّرا نرَعرَ الخالفرَ ودرَ عاشرَ الذي صرَ

اتجـاهـات


