
 سياسيون : استمرار معاملتنا مع جلنة االنتخابات مرهون 
يحدد موقفه احلاسم من جرعة املشتقات النفطيةبتصحيح وضع اجلهاز التنفيذي للجنة
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> املركز الرئيسي: صنعاء ش الزبيري أمام البنك 
العربي، ت: 504906 فاكس: 272267

تعز:  شارع جمال جوار فندق االخوة
ت : 221520 جولة املسبح: 259480

> فرع صنعاء:
 ش تعز جوار مطبعة املفضل ت 263113

> عدن:
 كريتر، امليدان، مبنى فندق اجلزيرة ت 257486

> احلديدة: 
ش صنعاء جوار مركز اكرم لالتصاالت  ت :213745

> املركز العاملي للنظارات صنعاء، ت: 277739

شبكــــــة إبـــن الهيثــــم 
للبصـريـــــات والسمعــــيـات

أناقة متميزة -  جودة عالية - ذوق رفيع

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون: شبكة إبن الهيثم

< ناصـــر يحيـــى

< أحمد عثمــــان

الخميس
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السنة الواحد والثالثون العدد )1439(
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عن محاربة الفساد والفاسدين وتنفيذ 
مخرجات احلوار!

عالقة إيران مبا يجري في صنعاء 
  إقرأ لـ:

مبـادرة وطنيـة إلنهـــاء األزمــة

< إزالة املخيمات وفض االعتصامات 
< بسط سيطرة الدولة على عمران ووقف املواجهات في اجلوف

اصطفاف دولي مع اليمن
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   ذكرى الواحدي -  تصوير:أحمد احلاشدي

صاح��ب اإلمتي��از
محم���د عبدالله اليدوم���ي

رئي��س التحري��ر
محم���د عبدالوه���اب اليوس���في

مدي��ر التحري��ر
راج���ح  ب���ادي

س��كرتري التحري��ر
يحي���ى اليناع���ي

htt:// www.alsahwa.yemen.net  -   Email: alsahwa@yemen.net.yeEmail: fm403623@yahoo.com

إدارة اإلعالنات
> موبايل 711105777

االشرتاك����ات 
للمؤسسات: 10000 ريال  > لألفراد: 4000 ريال  > الدول العربية: 60 دوالر > بقية دول العالم 130 دوالر  

اجلمهورية اليمنية - صنعاء   ت: 230317 - فاكس 235887 > ص. ب: )435(

تعيي��ن  أن  وسياس��يون  باحث��ون  رأى 
د.صال��ح القنيعي��ر -ممثاًل لألمي��ن العام 
لمجلس التعاون الخليجي لليمن- س��يوفر 
آلية دبلوماسية فعّالة لالتصال بتطورات 
األحداث وتس��ارعها على الس��احة اليمنية، 
مشيرين إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص 
مجل��س التع��اون عل��ى إنج��اح التس��وية 

السياسية باليمن...

  عبدالله السامعي
قال محللون إن تعيني د.صالح القنيعير -ممثاًل لألمني 
الع���ام ملجل���س التع���اون اخلليج���ي-  يأتي في إط���ار دعم 
ورعاي���ة دول مجل���س التع���اون اخلليج���ي لليم���ن في كافة 
اجلوانب، وحرصهم على أمن واس���تقرار اليمن، مش���يرين 
ر  أن ه���ذا الق���رار س���يكون ل���ه تأثير إيجاب���ي كبي���ر إذا عَبّ
املبع���وث اجلدي���د عن موق���ف خليجي موح���د، وأبدى قدرًا 
عاليًا من احلرص على اس���تمرار االلتزام اخلليجي القوي 

جتاه إجناح التسوية السياسية في اليمن.
ترحيب وحتذير

ورح���ب املجلس ال���وزاري اخلليجي في انته���اء انعقاد 
دورت���ه الثاني���ة والثالثني بع���د املائة، الس���بت املاضي في 
مدين���ة ج���دة، بتعيني مرش���ح اململك���ة العربية الس���عودية 
الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير، ممثاًل لألمني العام 

ملجلس التعاون إلى اليمن، متمنيًا له التوفيق في عمله.
وأع���رب ف���ي الوقت ذاته ع���ن قلقه البالغ م���ن التوترات 
التي يش���هدها محي���ط العاصمة صنعاء، م���ن قبل جماعة 
احلوثي���ني، وإصراره���ا عل���ى التصعيد املناه���ض لعملية 
االنتقال السلمي، محذرًا من تداعياتها اخلطيرة، ومعتبرًا 
ذل���ك تصعيدًا خارج���ًا عن التوافق الوطن���ي، وميس هيبة 

الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن.
م���ن جهته أكد األم���ني العام ملجلس التع���اون اخلليجي 
عبداللطي���ف الزياني في ختام االجتم���اع الوزاري - الذي 
حضره وزير اخلارجية جمال عبدالله الس���الل - استمرار 
الدع���م اخلليج���ي لليم���ن سياس���يًا واقتصادي���ًا وأمني���ًا 
وجله���ود الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدًا أن حرص 
دول اخلليج العربي على اليمن جعلها تقرر تعيني مبعوث 

خاص لها في صنعاء.
ولق���ي ق���رار مجلس التع���اون اخلليجي تس���مية صالح 
بن عبدالعزي���ز القنيعير -مبعوثًا ألمني عام املجلس- عبد 
اللطي���ف الزيان���ي إل���ى اليمن، ترحيبًا رس���ميًا وسياس���يًا 

وشعبيًا.
وف���ي هذا الس���ياق ق���ال الصحفي والباحث السياس���ي 
ع���ادل األحم���دي: »إن تعي���ني مبعوث خليج���ي لليمن دليل 
عل���ى أن دول اخلليج ت���درك خطورة الوضع الذي آلت إليه 
املرحلة االنتقالية ف���ي اليمن، وأن املبادرة اخلليجية التي 
تعتب���ر مرجعي���ة املرحل���ة االنتقالية تنحرف عن مس���ارها 
وأهدافه���ا، نح���و أجندات أخرى ليس���ت حريصة على أمن 

اليمن وجواره اإلقليمي«.

خطوة جيدة
وأض���اف األحم���دي ف���ي تصري���ح ل�«الصح���وة« إن هذا 

التعي���ني وإن جاء متأخرًا، إال أنه خطوة حميدة لألش���قاء 
في مجلس التعاون وهو كذلك مبثابة تعزيز للجهود التي 
يق���وم بها رئيس بعث���ة املجلس لدى اليمن الدكتور س���عد 

العريفي.
وأشار األحمدي إلى »أنه من املتوقع أن يالقي املبعوث 
اخلليج���ي صعوب���ات عديدة م���ن أطراف ال ترح���ب بالدور 
العرب���ي ف���ي اليمن، وخصوصًا دور أش���قائنا في اخلليج، 
وهي أطراف ال تنظر إلى دول اخلليج إال باعتبارها خزينة 
أموال تدفع فواتير التس���ويات، وال يحق لها أن تتأكد من 
س���المة النتائ���ج، كم���ا أمتن���ى أال يتأخر وص���ول املبعوث 

اخلليجي الى صنعاء كما تأخر قرار إيفاده«.
رئيس مركز أبعاد للدراس���ات عبدالسالم محمد قال: إن 
تعي���ني مجلس التعاون مبعوثًا خاص���ًا لليمن جاء تعبيرًا 
ع���ن ح���رص دول اخللي���ج عل���ى إجن���اح االنتقال الس���لمي 
للسلطة وفق املبادرة اخلليجية وتطبيق مخرجات احلوار 

وقرارات مجلس األمن.
وأض���اف محم���د: إن هذا التعيني تقدي���ر ودعم للرئيس 
ه���ادي في الوصول باليمن إلى بر األم���ان، وهذا االهتمام 
س���ينعكس عل���ى تلبية مطال���ب التغيير واالنتق���ال بالذات 

فيما يتعلق بالدعم االقتصادي«. 
وكان وزي���ر اخلارجي���ة الكويت���ي صب���اح خال���د احلمد 
الصب���اح الذي يت���رأس الدورة احلالية قد ش���دد على دول 
املجل���س ب���أن تدع���م أم���ن واس���تقرار اليمن، وتع���ول على 
مؤمت���ر احلوار الوطني الش���امل من أجل إجن���اح العملية 

السياسية.
وقال: إن دول املجلس بذلت على مدى السنوات جهودًا 
إلقرار األمن واالس���تقرار في اليم���ن، وأضاف: »عّولنا على 
املؤمتر الوطني الش���امل سعيًا إلجناح العملية السياسية 

ف���ي املنطقة من املب���ادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، لكن 
القل���ق يعترينا من اس���تمرار االقتتال واألوض���اع األمنية، 
مم���ا يعرق���ل جميع اجله���ود اخلي���رة واس���تعادة الهدوء، 

ونؤكد دعمنا الكامل للرئيس هادي وحكومته«.
ويه���دف قرار تعيني القنيعي���ر مبعوثًا لليمن إلى خدمة 
عملية التس���وية السياس���ية، وصواًل إل���ى تنفيذ مخرجات 
مؤمت���ر احل���وار الوطن���ي، وس���يكون القنيعي���ر إلى جانب 
الس���فير س���عد العريفي -رئيس بعثة دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي في صنعاء- الذي يق���وم بتقوية وتعزيز قنوات 

التواصل القائمة واملستقبلية مع اليمن.

اإلصالح يرحب
بدوره ثمن الناطق الرس���مي للتجمع اليمني لإلصالح، 
س���عيد شمسان، مواقف األش���قاء في دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي الداعم���ة لليم���ن وحرصهم على وحدت���ه وأمنه 
واس���تقراره وإجن���از التس���وية السياس���ية املبني���ة عل���ى 
املب���ادرة اخلليجي���ة وآليته���ا التنفيذي���ة، مثمن���ًا ف���ي ذات 
الوق���ت رفضه���م لألعم���ال والتهدي���دات م���ن قب���ل جماع���ة 

احلوثي ومحاصرتهم عاصمة اليمن صنعاء.
كم���ا رح���ب الناطق الرس���مي لإلصالح إرس���ال الدكتور 
صالح بن عبدالعزيز القنيعير، ممثاًل لألمني العام ملجلس 
التع���اون إلى اليمن، معتب���رًا أن هذه اخلطوة تعزز حرص 

الدول اخلليجية في دعم اليمن سياسيًا واقتصاديًا.
وأك���د ناطق االصالح ح���رص التجمع اليمني لإلصالح 
عل���ى ض���رورة تعزيز العالق���ات األخوية ب���ني اليمن ودول 

مجلس التعاون اخلليجي وملا فيه مصلحة اجلميع.

سياسيون:  تعيني القنيعير تأكيد حلرص اخلليج  على إجناح التسوية السياسية



ثم����ن الناط����ق الرس����مي للتجم����ع اليمني 
لالصالح، س����عيد شمس����ان، مواقف األشقاء 
في دول مجلس التع����اون اخلليجي الداعمة 
وأمن����ه  وحدت����ه  عل����ى  وحرصه����م  لليم����ن 
واس����تقراره وإجن����از التس����وية السياس����ية 
املبني����ة عل����ى املب����ادرة اخلليجي����ة وآليته����ا 
التنفيذي����ة، مثمن����ًا ف����ي ذات الوق����ت رفضهم 
لألعمال والتهديدات من قبل جماعة احلوثي 

ومحاصرتهم عاصمة اليمن صنعاء.
كم����ا رح����ب الناط����ق الرس����مي لالص����الح 
عبدالعزي����ز  ب����ن  صال����ح  الدكت����ور  إرس����ال 
ملجل����س  الع����ام  لألم����ن  ممث����اًل  القنيعي����ر، 
التعاون إلى اليمن، معتبرًا أن هذه اخلطوة 
تع����زز حرص الدول اخلليجية في دعم اليمن 

سياسيًا واقتصاديًا.
وأك����د ناط����ق االص����الح ح����رص التجم����ع 
تعزي����ز  ض����رورة  عل����ى  لالص����الح  اليمن����ي 
العالق����ات األخوية بن اليم����ن ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وملا فيه مصلحة اجلميع.
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االصطفاف الشعبي والوطني ضد العنف واإلرهاب ولتنفيذ مخرجات الحوار عكس نفسه على 
ش��كل اصطفاف دولي واقليمي واسع مع الش��عب اليمني تمثل في بيان مجلس األمن الذي 
دان بقوة كل أعم��ال العنف واالنتهاكات والتجاوزات التي يمارس��ها الحوثي وصوال لتحقيق 
مكاس��ب سياس��ية، وللمرة األولى يتم وضع جماعة الحوثي جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة 

كونهما يشتركان في ممارسة العنف واإلرهاب ضد الحكومة والشعب اليمني.

 مشوف

أحمد عثمان
ahmedothman6@gmail.com

كان الرئي������س هادي قد قال في خطاب له بان 
إيران تريد ان تقايض صنعاء ببغداد في اشارة 
ان احل������رب الذي يخوضه������ا احلوثي هي حرب 
بالوكال������ة باالس������اس واحل������روب بالوكالة متعبه 

وشاقة ومضرة باصحابها قبل االخريني ؟

وحتت������اج الى تكاتف الش������عب لك������ي تتالفى 
اثارها املدم������رة  ايران كدولة تريد ان تتوس������ع 
بالقوة واملليشات  الطائفية تواجدت في العراق 
وس������يطرت على الدولةب������كل امكاينياتها وبدات 
متارس القم������ع واحلرب  الطائفية ضنا منها ان 
القوة تركع الش������عوب وتصلح الستالب احلقوق 

على طول الزمن وهذا خذالن ونظرة فاسدة ؟

فجأة س������قطت ايران قبل ان يسقط )املالكي( 
كما س������قطت في س������وريا رغ������م كل االمكانيات 
واخلس������ائر التي صبت هناك فلم تعد س������وريا 
تصلح لتكون دول������ة ذات معنى خاصة في هذه 
الظرف التي صارت خرابة مبش������اركة اساسيا 
من الفعل االيراني املباش������ر ومعها لطخت حزب 
الله ال������ذي كان صورة من صور املقاومة لتجره 
ال������ى مرب������ع احل������رب الطائفية وخس������رت بذلك 

صورةناصعةللمقاومة ضد اسرائيل؟

لم تهتم اي������ران كثيرا بس������معة ومكانة حزب 
وورطته في الدم الس������وري وهاك������ذا هي الدول 
التوسعية والطائفية حتديدا وكنا نتمنى ان تلعب 
اي������ران دورا محوريا كدولة وليس كزعيمة طائفة 
تغذي الف������ن واحلروب االهلية ...لقد خس������رت 
ايران العراق وس������وريا وحزب الله ايضا عندما 
ورطته بحرب ضد الشعب السوري ليتحول الى 
مليشيا طائفية ايرانية حتديدا مثله مثل مليشيا 

احلوثي ؟ 

اليوم هذه هي احلقيق������ة ايران تريد تعويض 
خس������ارتها هناك في التواجد ف������ي اليمن بنفس 
الطريقة املالش������وية الطائفية وهي فاشلة قبل ان 
تولد فاذا كانت قد فش������لت ف������ي العراق بعمقها 
الش������يعي  وقربه������ا اجلغرافي فان فش������لها في 

اليمن مسالة وقت لكن هي التجربة ؟

وعلى هذا ف������ان احلقيقة ام������ر احلوثي ليس 
في يده بل في يد ايران والش������ك بان  شخصية 
ايرانية متس������ك بلملف اليمن بالتاكيد مثله مثل 
قاسم سليماني الذي مسك مبلف العراق واقيل 
من منصب������ه موخرا ؟وقدرددت بعض وس������ائل 
االع������الم مثل هذا االس������م املتواجد ف������ي لبنان 

كشخص معيق للتسوية في اليمن؟

  مل������اذا اليتح������اور الرئيس هادي والس������لطه 
مباش������رة مع ايران رمبا يجدوامع االصل بعض 
العق������ل املفق������ود عند التابع خاص������ة وفي اليمن 
يوجد حرص ع������ام على جتنب احل������رب واراقة 
الدم������اء وهوماق������د يغ������ري اجلماعةلدفعها ملزيد 
م������ن العناد والتصلب غ������رورا او انتظارا لالمر 

الصادر من طهران ...

امل������دارات والتن������ازالت الت������ي حت������رص على 
جتن������ب احلرب تتح������ول الى س������الح فتاك ضد 
كل  الس������الم  ومخاصم������ي  احل������رب  مثي������ري 
مافي االم������ر ان تكون حركة الس������الم وجهوده 
اذا  للخياراالخ������ر  مصاحبةالس������تعدادحقيقي 
اصبح اضطراريا  بعيدا عن الرخاوة والتساهل 

...ولله االمر من قبل ومن بعد ؟

عالقة إيران مبا يجري 
في صنعاء 

  كتب / المحرر السياسي
بي������ان مجلس األمن الدولي بش������أن اليمن وحجم 
التأييد الدولي واإلقليمي الكبيرين الذي القاه كشف 
بج������الء عن طبيع������ة الصراع الدائر ف������ي اليمن بني 
الدولة والش������عب من جهة وجماعة احلوثي املتمردة 
من جهة ثانية، وكان من الطبيعي واملنطقي أن يقف 
املجتم������ع الدولي إلى جانب الش������عب وحكومته في 
مواجهة التمرد واإلرهاب دعما لألمن واالس������تقرار 
الذي لم يعد شأنا مينيا بقدر ما صار شأنا إقليميا 

ودوليا كذلك.
حمل بيان مجلس األم������ن تأكيدات واضحة على 
أن جماع������ة احلوثي صارت في مواجهة مباش������رة 
لي������س مع الش������عب اليمني وحس������ب ب������ل واملجتمع 
الدولي برمته، وأن التهديد احلوثي لم يعد مقتصرا 
على اليمن والش������عب اليمني بل تع������دى إلى ما هو 
أبعد م������ن ذلك وصار ميس مصالح اإلقليم والعالم، 
واستش������عار هؤالء له������ذا اخلطر جعله������م يتداعون 
ملواجهت������ه والتنديد ب������ه ودعوتهم لرف������ع مخيماتهم 
املسلحة من مداخل العاصمة وتسليم عمران للدولة 
ووقف االعتداءات على اجليش في اجلوف وتس������ليم 
السالح الذي بحوزتهم ووقف األعمال االستفزازية 

املخلة باألمن.
أفص������ح بيان مجلس األمن بأن العاصمة صنعاء 
ه������ي خط أحم������ر لن يقب������ل املجتمع الدول������ي- كما 
اليمنيون أيضا- بتخطيه م������ن قبل أي قوى حتاول 
فرض إرادتها وهيمنتها بالقوة على مستقبل اليمن 
وأبنائ������ه، متجاوزة خي������ارات اليمني������ني واتفاقاتهم 
وقواسمهم املشتركة، ومخاطبة البيان بشكل واضح 
ومحدد جلماعة احلوث������ي وذكره قيادات بعينها في 
اجلماعة يفرض حالة من العزلة السياس������ية حولها، 
م������ا يوجب عليها إعادة حس������اباتها على ضوء هذا 

اإلجماع املتشكل حولها.
ومرة أخرى، فإن خروج بيان مجلس األمن على 
ذل������ك النحو املربك للحوثي وجماعته أكد مبا ال يدع 
مجاال للشك على فش������ل احلوثيني في خداع الرأي 
العام واملجتمع الدولي الذي س������رعان ما اكتش������ف 
مخططهم ال������ذي يحاولون إخفاؤه خلف ش������عارات 
ودعاوى زائفة، فهم يسعون إلسقاط الدولة واحللول 
مكانه������ا متخذين ذرائع واهي������ة ال تنطلي على أحد 

محاولني مترير مشاريعهم املشبوهة من خاللها.
وكان من������دوب اململكة العربية الس������عودية الدائم 
لدى األمم املتحدة قال إن »اململكة العربية السعودية 
ادرك������ت هذا التهديد من قب������ل حركة احلوثيني منذ 
 فترة طويلة، فاحلركة احلوثية متثل مشروعًا ظالميًا 
متخلفًا ال ميكن ان يس������هم في بناء دولة حديثة، وما 
نش������هده  اليوم ه������و أن احلركة احلوثي������ة حتاول أن 
تفرض بقوة الس������الح وبقوة االرهاب ما تسعى اليه 
في اليمن وهذا امر ال  ميكن ان يس������مح له بأن يتم«.  
فيما أكد مجلس التعاون اخلليجي دعم دول املجلس 
الكام������ل  لتطبيق مخرجات احلوار الوطني ومكافحة 
جميع أش������كال العنف واإلرهاب التي تقودها بعض 
املجموعات  املنش������قة، مضيفا أنه  ليس من مصلحة 
اليمن وال دول املنطقة أن يس������تمر التوتر السياسي 

في اليمن.
وأعلنت الواليات املتح������دة األمريكية عن إدانتها 
الشديدة للخطوات التي يقوم بها احلوثيون مبا فيها 
إقامة معس������كرات مس������لحة في صنعاء وضواحيها 
وكذا مواصلة سيطرته غير املشروعة على  عمران«. 
فيم������ا قال������ت  بريطانيا »يجب عدم الس������ماح ألفعال 
احلوثي������ني وغيره������م بأن تق������وض عملي������ة االنتقال 
السياس������ي التي ستؤدي ملس������تقبل  أفضل جلميع 

اليمنيني«. 
على أنه ما يزال في الوقت متسع أمام احلوثيني 
كي يتداركوا أمرهم ويراجعوا حس������اباتهم فيغلبوا 
لغ������ة احل������وار واملنط������ق ويدع������وا جانبا لغ������ة القوة 
والعنف مبتعدين عن اس������تفزاز اليمنيني ومحاصرة 
عاصمتهم وإقالق أمنهم وسكينتهم، فهم األن حتت 
مجهر املجتمع الدولي الذي وإن كان قد اكتفي هذه 
امل������رة بوضعهم كمعرقلني للعملي������ة االنتقالية داعيا 
إل������ى انخراطهم في العملية السياس������ية مبعزل عن 
اإلمالءات وفرض الشروط، فإنه لن يتردد في فرض 

عقوبات رادعه ستخسر اجلماعة بسببها الكثير.
يجدر بجماعة احلوثي اجلنوح للسلم ونبذ العنف 
ولغة االستعالء، والتحول للعمل السياسي السلمي 
والعم������ل على تنفيذ مخرجات احل������وار الوطني في 
إطار الش������راكة الوطنية، والسعي لتحقيق أهدافها 
املشروعة عبر األدوات الس������لمية، وتغليب مصلحة 
الوطن على ما عداها من املصالح األنانية الضيقة، 
هذا إذا كانت اجلماعة حترص بالفعل على املصلحة 
الوطنية ومصالح الش������عب الت������ي تدعي وقوفها إلى 
جانبها، فاحلرب ليس������ت حال وه������ي أقصر الطرق 
للخ������راب والدمار وهي ليس������ت أبد الطريق املوصل 

لرفاه الشعوب وتقدمها.

اصطفاف وطني ودولي ضد احلوثي 

ناطق االصالح يثمن موقف األشقاء، ويرحب 
بإرسال ممثال لدول اخلليج إلى اليمن

قيادي ناصري: بقاء املشترك واجبًا 
وطنيًا كونه صمام أمان يجنب البلد 

االنزالق ملخاطر العنف
أك���د أم���ن الدائرة السياس���ية 
الش���عبي  الوح���دوي  للتنظي���م 
الناص���ري عبدالل���ه املقط���ري أن 
بقاء تكتل أحزاب اللقاء املش���ترك 
في احلاضر واملس���تقبل ضرورة 

وطنية ملحة.
وأض���اف: إن تفعيل املش���ترك 
بات الزما وواجبا وطنيا في هذه 
املرحل���ة احلرج���ة التي يعيش���ها 

الوطن في الوقت الراهن.
واعتب���ر املقط���ري ف���ي حديثه 
لقناة مين شباب الفضائية مساء 
اللق���اء  واس���تمرار  بق���اء  الي���وم 
املش���ترك يش���كل توازن سياس���ي 
واجتماع���ي، وبات يش���كل كقوى 
وطني���ة صمام أم���ان لعدم انزالق 

البلد في مخاطر العنف.
وتابع:املشترك اآلن هو شريك 
أساس���ي ف���ي صناع���ة مخرجات 
مؤمت���ر احلوار الوطني وبالتالي 
فان اس���تمراره يضمن املساهمة 
الفاعل���ة لتنفي���ذ ه���ذه املخرجات 

على ارض الواقع.
مش���يرا إلى أن اللقاء املشترك 
باعتباره ش���ريكا أساس���يا لثورة 
الشباب الش���عبية السلمية التي 
جتعل���ه  2011م  الع���ام  اندلع���ت 
ه���ذه  بتنفي���ذ  ومعني���ا  ملزم���ا 
األه���داف واملس���اهمة الفاعلة في 
وضع أس���س بن���اء الدولة املدنية 

احلديثة.
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وقد حتدث كثيرون عن مطلب إقالة احلكومة الفاس������دة 
)أبو 17 وزي������را مؤمتريا من خاصة خلص������اء املخلوع!( 
وطالبوا املهنجمني واملش������مئزين من فساد احلكومة )وهم 
أعضاء فيها وينعمون بامتيازاتها!( أن يس������حبوا وزراءهم 
الذين ميثلون أغلبية حتى تسقط احلكومة تلقائيا.. لكن ال 
أحد اس������تجاب، وتشبتوا بالكراسي كما يلتصق الرضيع 
بأمه؛ مما أكد أن الهدف لم يكن تغيير احلكومة، وإصالح 
األوض������اع ولك������ن زج البالد في فراغ سياس������ي مجهول 

العواقب!
من املفيد تذكير أصحاب الشنشنة احلوثية عن الفساد 
والفاسدين أن س������يطرتهم على عدة محافظات ومديريات 
س������يطرة مطلقة خارج نطاق الدول������ة هو أيضا من مظاهر 
الفس������اد الش������امل  الذي يتحملون مس������ؤوليته حصريا! 
فباإلضافة للفس������اد السياس������ي الذي يتمث������ل في الهيمنة 
بواس������طة الس������الح والقوة على األرض والشعب؛ فهناك 
أيضا فس������اد مالي وإداري كبيران.. وقد قيل إن السلطة 
املطلقة تعني فس������ادا مطلق������ا.. فإذا تذكرنا أن الس������لطة 
املطلقة احلوثية احلاكمة تتكيء على أسانيد دينية مذهبية 
ساللية تؤصل ألحقيتها في احلكم؛ فمن السهل أن نتخيل 

حجم الفساد املوجود هناك!
فمثال ال ميكن حتى اآلن معرفة كيف تدار األمور املالية 
واإلدارية في صعدة ومناطق س������فيان، وحاشد، وعمران، 
وغيرها مما يقع حتت س������يطرة احلوثة الكاملة ويديرونها 
كدولة مس������تقلة! وهل تدار األمور وفق مقولة )سيرة علي 
وإال الن������ار( أو أنها تدار وفق السياس������ة املعروفة تاريخيا 

منذ 1200 )اخلط يا فقيه.. كله حقنا!(.

هات.. شل!
وإذا كان������ت موازنة الدولة: إيرادات ونفقات )أو: هات.. 
ش������ل بالعامية(.. فال ش������ك أن العملي������ة املالية في صعدة 
وأخواته������ا تق������وم أيضا على هذين احملوري������ن: اإليرادات 
والنفق������ات أو: ه������ات ش������ل.. )وفي رواية أنه������ا تقوم على 
سياسة: هات بدون ش������ل، وكله حقنا يا فقيه!(.. وال شك 
أن هناك إي������رادات متعددة املص������ادر، وجبايات متنوعة: 
ضرائب، وجمارك، وزكوات، ورسوم )ويخلق ما تعلمون!( 
تؤخذ من املواطنني في مناطق السيطرة احلوثية، وال نبالغ 
إن قلنا إنها تبلغ أرقاما هائلة جدا.. ويفترض أنها تؤخذ، 
وتصرف، وتورد وفق القوانني املعمول بها في الدولة! وأي 
مخالفة لتلك القوانني يعد بال جدال فساد مالي بامتياز.. 
بوص������ف الدولة هي األحق ش������رعا بجمعها وإنفاقها وفق 
الرأي الفقهي املذهبي املعروف)!!( املعتمد في تش������ريعات 

الدولة منذ أيام األئمة حتى اآلن!
فهل يحدث هذا األمر أم أن الس������يطرة ش������ملت أيضا 

الثروة دون حساب أو رقابة ومحاسبة؟
حت������ى اآلن ال يوجد ما يثبت أن الكيان احلوثي يخضع 
للدول������ة في األمور املالية؛ قياس������ا على عدم خضوعه على 
ه������و أكثر أهمية وأخط������ر: أي التبعية السياس������ية، والذي 
يصل إلى حالة مترد غير معلنة! فالذي يرسل امليليشيات 
املس������لحة ؛ويحرك الدبابات واملصفح������ات للتمترس حول 
العاصمة وداخلها، ويطلق التهديدات يوميا؛ ال يتخيل أنه 

يهتم بأن يلتزم للدولة بحقوقها املالية واإلدارية!
وقطعا ال يجوز مثال تبرير ذلك الفس������اد واالس������تحواذ 
عل������ى املال الع������ام ؛الذي يتم بالضرورة بواس������طة احلوثة 
املس������يطرين؛ كأن يقال إن الدولة فاسدة أو غير موجودة.. 
فالثاب������ت – أوال- حت������ى اآلن أن الدولة في مجال النفقات 
تق������وم بالتزاماتها املالي������ة جتاه محافظة صعدة كس������ائر 
احملافظات األخ������رى، ووفق ما هو مرص������ود في املوازنة 
العامة للدولة.. ولم يصرخ حوثي ش������اكيا من عدم التزام 
الدولة بواجباتها تلك املناطق وحرمانها من حقوقها! وأما 
ثانيا فإن هذه احلجة التي قد تس������تخدم حوثيا في تبرير 
الفساد ومصادرة املال العام ميكن استخدامها كذلك من 
قبل كل فاس������د مبن فيهم الفسدة املزعومون الذين يطالب 

احلوثة وأتباع املخلوع بعزلهم ومحاسبتهم!

ساللتك.. يا مواطن؟
الفس������اد اإلداري أيض������ا مهيمن في الكي������ان احلوثي، 
وميكن مالحظته ف������ي أن احلوثة أو أنصار الله لم يقدموا 
حت������ى اآلن م������ا يثبت إميانهم بالش������راكة وع������دم تهميش 
)خلق الله، وعيال الله( اآلخرين مبعايير: س������اللية وحزبية 
ومناطقية.. إلخ! في جه������از الذي يديرونه.. وعلى العكس 
م������ن ذلك فإن ما هو ثاب������ت أن الهيمنة اإلدارية في صعدة 
مقص������ورة على أنصارهم؛ وال س������يما املنتمون للس������اللة 
احلاكمة باحلق اإللهي، واملسيطرة على حركة احلوثيني.. 
وقد كشفت وثيقة بأسماء مدراء العموم والقيادات اإلدارية 
في احملافظة حقيق������ة هذا االحتكار، ولم يصدر حتى اآلن 
تكذيب رس������مي لها يثبت باألسماء واأللقاب ما يخالفها.. 
وفي عمران تعرض بعض مدراء العموم ملضايقات وصلت 
إلى اخلطف، والضرب، والطرد من احملافظة ألس������باب ال 
نظنها متعلقة بالفساد بل باالنتماء السياسي واجلغرافي 

واملذهبي املخالف للحوثيني!
نح������ن إذا أمام حالة فس������اد مال������ي وإداري هائلة بكل 

املقاييس، وتش������به مثلث برمودا الغامض بس������بب الطبيعة 
الش������مولية على الطريقة الش������يوعية التي تدا بها األمور، 
والق������وم متهم������ون حتى تثب������ت براءتهم كم������ا أنهم يهمون 
اآلخرين َقبيله.. وقد كان من واجب الرئاس������ة في صنعاء 
أن تتنب������ه لهذا الواقع املؤلم، وجعل������ه إحدى احلجج التي 
ترد بها على مطالب أو ش������كاوى احلوثة بالش������راكة وعدم 

التهميش، ومحاربة الفساد املالي واإلداري في الدولة!
ال جديد في امللعنة!

ال جديد في كل هذه املبررات املخلوعية- احلوثية، وما 
يزال الرد الرسمي عليها محكوم بالتدليع والطبطة بدال من 
وضع اإلصبع في أصل اجلرح.. ولعله من املفيد أن نقرأ 
هنا هذه الفقرات من مقال لنا -   منش������ور في 30 مارس 
املاضي- بعنوان: )ملاذا ال يحقق هادي مطالب املؤمتريني 

واحلوثة في محاسبة الفساد وفرض هيبة الدولة؟(:
] فلماذا ال يقود الرئيس هادي حملة س������ريعة لتنظيف 
الوزارات واملؤسس������ات احلكومية التي ليست حتت إدارة 
املؤمت������ر.. أي تلك التي حتت إدارة وزراء ومس������وؤلني من 
اللقاء املشترك واملستقلني؟ فمن مظاهر الفساد املؤسسي 

األسوأ الذي تركته سنوات املخلوع هذه الهيمنة املؤمترية 
احلزبي������ة الكاملة على اجلهات املش������ار إليه������ا من أعلى 
منصب إلى مس������توى مدراء العم������وم، والتي جردتها من 
الطابع الوطني للوظيفة العامة، ومن خالل هذه املنظومة مت 
إدارة الب������الد خالل العقدين املاضيني حتى أوصلوها إلى 
قعر جهنم وانهيار كل شيء فيها! واملضحك أنهم يتباكون 
اليوم على انتش������ار الفقر، واألمراض، وتدهور اخلدمات 
العامة من الكهرباء إلى التعليم إلى الصحة وبراءة الفساد 
في عيونهم وفي سطور مقاالتهم. وكأن جمال بن عمر هو 

الذي تسبب بها وليست ميراثهم األسود!
حتزيب الوظيفة العامة من أسوأ مظاهر الفساد باتفاق 
اجلمي������ع، وألن الس������يطرة املؤمترية حزبيا عل������ى الوظيفة 
ثابتة، بدليل هذه الضجة املضحكة عن استهداف الكوادر 
املؤمترية عند كل تغيير في أي منصب في البالد )يعني ما 
فيش غيرهم؟(، وبدليل هذه الش������كاوى الباكية على النظام 
والقان������ون وجت������اوز قوانني اخلدمة املدنية ف������ي التعيينات 
)ذوقوا ما كنتم تفسدون!( .. فألن األمر كذلك فلتبدأ عملية 
التطهير فقط بتغيير كل املس������ؤولني املؤمتريني من منصب 
نائب وزير حتى املناصب الوظيفية التي صدرت بقرارات 
من رئاس������ة اجلمهورية أو رئاس������ة احلكومة! ومرحليا يتم 
البدء فقط بإحالل نس������بة %50 من غي������ر املؤمتريني بدال 
عن املوجودين، وعندها س������وف نكتشف حقيقة االحتالل 

املؤمتري للوظيفة العامة.  

•••
الفس������اد املالي ميكن أيضا البدء في مكافحته من أجل 
عيون املؤمتريني املتذمرين منه من خالل تنفيذ عملية: )من 
أي������ن لك هؤالء؟ وليس من أين لك ه������ذا؟( فقط مع قيادات 
املؤمتر بدءا من املخلوع الصالح وأفراد أس������رته البارزين 
وأصهاره������م وأنس������ابهم، وبقية قي������ادات املؤمتر وخاصة 
محدثي النعمة الذين اغتنوا في العش������ر سنوات األخيرة؛ 
بحي������ث يقوم كل واحد منهم بتفس������ير كيفية حصوله على 
كل أمالكه وأمواله هو وأفراد أس������رته! وهناك أيضا هذه 
املاليني الهائل������ة التي ينفق منها املخلوع على نش������اطات 
حزبه السياس������ية واإلعالمية والتآمرية.. فال بد من معرفة 
من أين جاءت وخاصة أنه اعترف جهارا أن أموال املؤمتر 
مجمدة في البنك املركزي واملؤسس������ة االقتصادية.. فمن 
أين ينفق؟ مبعنى آخر فهناك أموال أخرى منهوبة أو مال 

مدنس موجود لديهم وال بد من التحقيق في مشروعيته!
من الواجب أيضا أخذ اعتراف املخلوع بحصول حزبه 
على أموال دع������م خارجية ؛مخالفة للدس������تور والقوانني، 
ومخالف������ة أيضا لفتاويه ع������ن أن الدعم اخلارجي هو مال 
ح������رام مدنس؛ باهتمام والتحقيق ف������ي األمر طاملا أنه من 
مظاهر الفساد الذي ال يجعل املؤمتريني ينامون هذه األيام 

حتى أثناء االستماع إلى.. محاضرات الزعيم!

•••
أما مشكلة إعادة هيبة الدولة حتى تطمئن قلوب احلوثة 
فيس������لموا الس������الح الثقيل؛ فلتبدأ أيضا من صعدة على 
أساس أنهم أولى باملعروف وتغيير املنكر بعزل كل قيادات 
الس������لطة احمللية في احملافظ������ة وتعيني قي������ادات أخرى.. 
واإلعالن عن قرار رئاسي مدعوم بالفصل السابع  إلعادة 
ضم صعدة إلى اجلمهورية اليمنية.. وحتريرها من احلوثة 
فع������ال وق������وال.. ويا ليت لو مت اس������تدعاء قي������ادات احلوثة 
املس������ؤولني عن أحداث عمران وهمدان وأرحب وإحالتهم 
إلى القضاء، والتحقيق معهم وفق قاعدة: من أين لك هؤالء 

املصفحات والدبابات والصواريخ؟
هنا سوف تظهر مصداقية الدعوة إلى وجود دولة قوية 
كما يطالب احلوثة؛ فمن غير املعقول أن توجد هذه الدولة 
وقوات البشمرجة احلوثية تتحرك مثل اجليوش الرسمية، 
ومثل احلرس الثوري في إيران.. فأقل الواجب هو بس������ط 
س������يطرة الدولة حقيقة في صع������دة، وإلغاء كل ما يعارض 

ذلك عسكرية ومدنيا[!

وحي الكشكول

عن محاربة الفساد والفاسدين وتنفيذ مخرجات احلوار!
ناصــــر يحـــيى

إس��قاط الجرعة، وتنفيذ مخرجات الحوار، وتغيير الحكومة الفاس��دة هي ثالثة مبررات يطرحها الحوثة وأتباع علي صالح لما يس��مونه 
الثورة الشعبية! وإذا استثنينا إسقاط الجرعة ألنه من المستجدات؛ فإن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عملية طويلة وغن كانت قد بدأت 
بالفعل من خالل إعداد مش��روع الدس��تور على س��بيل المثال.. ويبقى مطلب تغيير الحكومة هو الهدف الحقيق��ي الذي )يكبّ( وراءه 

المخلوعون والحوثة!



ج���اء ذل���ك خ���ال اللق���اء الوطني املوس���ع ال���ذي عقد في 
الصال���ة الكب���رى بالقصر اجلمه���وري بالعاصم���ة  صنعاء 
الثاث���اء بحضور كب���ار قيادات الدولة وعدد من املس���ؤلني 
واملكون���ات  السياس���ية  والتنظيم���ات  األح���زاب  وممثل���ي 
والق���وى الوطنية ومنظمات املجتمع املدني والش���خصيات 

االجتماعية .
وفي االجتماع جدد الرئيس العهد بأن يكون رئيسا لكل 
اليمنيني ال مييل لطرف على حساب آخر,مؤكدا استشعاره 

معاناة الشعب وينظر لصبره بكل االحترام واإلجال.
وناش���د الرئيس اجلميع باحملافظة على أسس التعايش 
املش���ترك,مؤكدا حرصه على جتنيب اليمن لويات االقتتال 
ومتسكي بسيف السلم آلخر حلظة,لكنه أكد في املقابل أنه 
لن أس���مح ألي عابث بأن يهدد أمن الوطن واستقراره , كما 
أكد انه سيتعامل بحزم مع كل محاوالت لزعزعة األمن وبث 

الفرقة.
وحي���ا الرئيس س���كان صنع���اء والتفافهم ح���ول الوطن 
وأمن���ه واس���تقراره وثوابته الوطنية رغ���م محاوالت إقاق 
الس���كينة العامة ونش���ر البلبلة بني الناس سواًء باحلق أم 

بالباطل.
كم���ا حيا أبناء اجليش واألمن الذي���ن قال إنهم »ما زلتم 
تخوض���ون في كل يوم معركة الدفاع عن الوطن وتقوضون 
دعائ���م اإلره���اب والتخريب وأينم���ا كانوا فق���د كنتم دائما 
ره���ان الوط���ن وس���ياجه احلامي« , وأكد عل���ى ضرورة رفع 
اجلاهزية القتالية وأن يظلوا على يقظة دائمة ومبعنويات 

مرتفعة.
وأش���ار إل���ى تكليفه اللجنة الوطنية الرئاس���ية املش���كلة 
م���ن كل الق���وى السياس���ية وامل���رأة لكي تقوم بت���دارس كل 

املب���ادرات والتي مت تقدميها من األحزاب والقوى الوطنية, 
وق���د حض���ر معهم أثناء اجتماعاتهم ع���دد من الوزراء ذوي 

العاقة لتدارس اخليارات االقتصادية املتاحة واملمكنة.
وتابع:وق���د بذل���وا جميع���ا جهودا عظيمة اس���تحضروا 
خاله���ا مصلح���ة الوطن وقبل كل ش���يء كانوا بحق بحجم 
ذل���ك الوط���ن, ويكفي أن أش���ير بأني كنت معه���م ليلة أمس 
حت���ى الواحدة بعد منتصف الليل في نقاش لم ينتصر فيه 
أحد س���وى الوطن, ولم يكن فيه غالب أو مغلوب, كما أؤكد 

دائما.

دعم دولي ..
وكان الرئي���س هادي قد اس���تقبل س���فراء الدول العش���ر 
الراعي���ة والضامنة للمبادرة اخلليجي���ة وآليتها التنفيذية 
املزمنة واطلع الرئيس الس���فراء على مس���تجدات األوضاع 
الراهن���ة واخلطوات املتخذة جت���اه معطيات حلحلة األزمة 
واس���تجابة للمبادرة املقدمة من اللجنة الوطنية الرئاس���ية 

التي كلفت بالذهاب إلى صعدة.
وأش���ار الرئيس إلى أن اجلميع يتطلع إلى أن متثل هذه 
املبادرة مخرجًا س���ليمًا لازمة وتنتظر اس���تجابة واس���عة 
م���ن اجلمي���ع دون اس���تثناء إذا م���ا كان الغ���رض أصا هو 
تغليب مصلحة الوطن العليا على ما عدى ذلك من املصالح 
الضيق���ة للجماع���ة أو احل���زب أو الفئ���ة أو اجله���ة , وعلى 

اجلميع حتمل املسئولية الوطنية بصورة كاملة .
واس���تعرض رئي���س اجلمهوري���ة جمل���ة م���ا يعتمل على 
صعي���د حتش���يدات مليش���يات احلوثي���ني باجت���اه صنعاء 
وحوله���ا ومخيماته���م داخل ش���وارعها احليوي���ة وتعطيل 
احلركة بصورة خطيرة وقد ال يستطيع أحد أن يضبط هذه 

التجمعات العشوائية التي تهدد األمن والسلم االجتماعي.
 وعب���ر عدد من الس���فراء عن تأييده���م املطلق للخطوات 
واملب���ادرات الت���ي يتبناها الرئيس عبد رب���ه منصور هادي 
من أج���ل جتنب االحتكاك واالنفجار , مؤكدين تطلعهم إلى 
اس���تجابة احلوثيني ملبادرات اإلجماع الوطني الواسع من 
أجل سامة وأمن واستقرار اليمن ,  مشيرين إلى أن دولهم 
تتاب���ع باهتم���ام بالغ مجري���ات األمور في اليم���ن ويدينون 
التح���ركات الغير مش���روعة التي تؤثر على اس���تقرار وأمن 

اليمن .
وأع���رب ول���ي العه���د � نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء � 
وزي���ر دف���اع باململكة العربية الس���عودية األمير س���لمان بن 
عبدالعزيز, عن قلق باده لتدهور الوضع األمني في اليمن 
وم���ا يت���م القيام به م���ن أعمال تهدف إل���ى تقويض العملية 

السياسية التي تستند على املبادرة اخلليجية .
ونقلت وكالة األنباء الس���عودية عن األمير س���لمان قوله 
»نأم���ل أن يس���ود األم���ن واالس���تقرار ف���ي اليم���ن وااللتزام 

بالشرعية وما صدر عن مجلس األمن في هذا الشأن«.
واملواق���ف  املب���ادرات  ه���ذِه  كل  دعمن���ا  »لق���د  وأض���اف 
السياس���ية مبس���اعدات إنس���انية وتنموي���ة, وِبرغبة جادة 
في حتقيِق الس���لم واألمن واالس���تقرار السياس���ي في دول 

املنطقة«.

مطالبات شعبية ..
وكانت الهيئة الش���عبية لاصطفاف الوطني قد أصدرت 
بيان���ا أك���دت فيه رفضه���ا ألي إج���راءات تض���ر باملواطنني 

واالقتصاد الوطني بنفس الوقت.
وطالب���ت الهيئ���ة بإعادة النظ���ر في قرار رف���ع الدعم عن 
املشتقات النفطية التي أثقلت كاهلهم وذلك من خال القيام 

باملعاجلات العاجلة كما يلي:
-  إس���قاط الكل���ف اإلضافية الزائدة عن الس���عر العاملي 

للمشتقات النفطية.
واس���تعادة  الفاس���دين  ومحاكم���ة  الفس���اد  محارب���ة   -

األموال املنهوبة.
- إنهاء االزدواج الوظيفي وإلغاء األس���ماء الوهمية في 
الوظيف���ة العام���ة في القط���اع املدني والعس���كري والقضاء 

على التهرب الضريبي واجلمركي.
وطالبت الهيئة  باإلسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
كم���ا نص���ت عل���ى ذل���ك وثيق���ة الضمان���ات ملؤمت���ر احلوار 
الوطني على أس���اس الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية, 
يك���ون م���ن أول���ى مهامه���ا املعاجل���ات االقتصادي���ة وتنفيذ 

مخرجات احلوار الوطني .
وأك���دت الهيئ���ة رفضه���ا للعن���ف واإلره���اب والتط���رف 

وفرض األفكار وحتقيق مكاسب سياسية بقوة الساح.
وطالب���ت الهيئة م���ن جماعة احلوثي س���حب اجلماعات 
املس���لحة من العاصم���ة صنعاء وما حولها فورًا, وتس���ليم 
احملافظ���ات واملواقع التي تس���يطر عليها للدول���ة, وإيقاف 

مهاجمته واعتداءاته عليها في بعض احملافظات.

املبادرة حققت املطالب ..
م���ن جانب���ه ق���ال عض���و اللجن���ة الوطني���ة عب���د العزي���ز 
اجلب���اري  »على احلوث���ي أن يتعامل مع املب���ادرة الوطنية 

بإيجابية ألنها حققت الكثير من مطالبه »

وأض���اف جب���اري ف���ي حدي���ث ل����� الصح���وة: أن املبادرة 
س���تنجز والرئيس مفوض باختي���ار رئيس حكومة الوحدة 
الوطني���ة  خال أس���بوع حت���ى لو رفضت بع���ض اإلطراف 

ستمضي الدولة في تنفيذ املبادرة .
وق���ال جباري : ف���ي احلقيقة الش���عب اليمني هو املعني 
باملبادرة وعلى احلوثيني املشاركة السياسية والتوقف عن 

األعمال التي تضر بالبلد .
 م���ن جهت���ه ق���ال ص���اح باتي���س األم���ني الع���ام  لهيئ���ة 
االصطف���اف الش���عبي : على احلوثي أن يبادر لاس���تجابة 
للمب���ادرة الوطنية وأن ال يكون عائق أمام مطالب الش���عب 
وأن ميارس العمل السياس���ي الس���لمي ويس���لم احملافظات 

التي يسيطر عليها للدولة .

وأض���اف باتي���س ف���ي حدي���ث ل����� الصح���وة : أن مبادرة 
الرئي���س ج���اءت منصف���ة للجمي���ع وحتق���ق ج���زء كبير من 
مطالب الش���عب ونتمنى أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية 

على تلبية مطالب الشعب .
وق���ال »على احلوثيني أن يراجعوا طريقة احلصول على 
مطالبهم بالطرق السلمية والقانونية بعيدا عن استعراض 

القوة والساح »
وتاب���ع باتي���س : يجب أن ي���درك احلوثي���ون أن رفضهم 
للمب���ادرة الوطني���ة الت���ي قدم���ت بتواف���ق جمي���ع الق���وى 
السياس���ية ستحش���ره في زاوي���ة  واحدة وستنس���حب من 
صفوفه بعض املكونات التي كانت قد تعاطفت مع املطالب 

الشعبية .
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أعلن الرئيس هادي عن مبادرة متكاملة قدمتها اللجنة الرئاس��ية الوطنية لحل 
األزم��ة الحالية قي الب��الد  وتضمنت المب��ادرة العديد من النق��اط أهمها، إعالن 
الرئيس هادي تش��كيل حكومة وحدة وطنية على أن يس��مي رئيسها خالل أسبوع 
من اليوم، مع إعالن الرئيس هادي وتخفيض أسعار المشتقات النفطية 500 ريال 
لتصل س��عر دبة البترول إلى 3500 ريال وسعر دبة الديزل إلى 3400 ريال ودعوة 
الحوثيين إلى إنهاء اعتصامهم ووقف أعمالهم العسكرية وتسليم محافظة عمران 
للدولة وإنهاء الحرب في الجوف مع قوات الجيش واللجان الشعبية المساندة لها .

  ياسر عقيل 

نصت على تشكيل حكومة جديدة وخفض أسعار املشتقات  ورفع املرتبات

مـــبـــــادرة وطنــيـــة إلنهـــــــاء األزمــــــة

انطالقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني 
املوس������ع املنعقد في صنعاء برئاس������ة األخ الرئيس عبد 
ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية بتاريخ 16 ش������وال 
1435م املوافق 20 أغس������طس 2014م واللقاء الوطني 
املوس������ع الثاني بتاريخ 30 أغسطس 2014م واستنادا 
إل������ى املبادرة اخلليجي������ة وآليتها التنفيذي������ة ومخرجات 
احلوار الوطني، وبناء على تكليف اللقاء املوس������ع للجنة 
الوطنية الرئاس������ية وما قامت به من لقاءات وتواصالت 
مع كافة األطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، 
وبعد اس������تعراض مبادرة األحزاب والقوى السياسية، 
وحفاظا على التوافق الوطني وجتنيب البالد االنقس������ام 
وحرص������ا على املصلحة الوطنية العلي������ا توصي اللجنة 

الوطنية الرئاسية مبا يلي:
أوال: تشكيل حكومة وحدة وطنية مبا يضمن حتقيق 
الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس اآلليات 

التالية:
-1 إع������الن رئي������س اجلمهوري������ة في اجتم������اع اللقاء 
الوطني املوس������ع أنه س������يقوم خالل أسبوع بتكليف من 

سيشكل احلكومة بالتشاور مع املكونات السياسية.
-2 للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيني الوزراء 
في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، 

اخلارجية، واملالية.
-3 يحدد رئيس اجلمهورية بالتش������اور مع املكونات 
السياسية متطلبات جتس������يد الشراكة الوطنية والكفاءة 
والنزاه������ة مبا في ذل������ك حتديد حجم مش������اركة طرفي 
املبادرة اخلليجية والقوى السياس������ية األخرى وأنصار 

الله واحلراك اجلنوبي السلمي واملرأة والشباب.
-4 ُيختار الوزراء على أس������اس التخصص والكفاءة 
والنزاهة وعلى املكون الذي سيشارك تقدمي اسمني لكل 
منصب وزاري محدد له إلى رئيس اجلمهورية، ويختار 
رئيس اجلمهورية بالتش������اور مع رئيس الوزراء اسم من 

بني االسمني املقدمني.
-5 يحدد رئيس اجلمهورية للمكونات السياسية فترة 
زمنية محددة لتقدمي مرش������حيها للحكومة وأي طرف ال 
يقدم مرشحيه في املوعد احملدد أو يعزف عن املشاركة 

ف������ي احلكوم������ة لرئيس اجلمهوري������ة القرار ال������ذي يراه 
مناسبا وفقا لصالحياته الدستورية.

ثانيا: يصدر رئيس اجلمهورية قرار بإعادة النظر في 
الكلفة املضافة على السعر الدولي مبا يؤدي إلى تخفيض 
سعر كل من مادتي الديزل والبترول )500ريال( بحيث 
يصبح س������عر مادة الديزل )3400ريال( وس������عر مادة 

البترول )3500ريال(.
ثالثا: يتضمن برنامج احلكومة اجلديدة إعادة النظر 
في السياسات االقتصادية واملالية والنقدية وتنفيذ حزمة 
من اإلصالحات العميقة مبا في ذلك إعادة النظر بطرق 
الشراء ملادتي الديزل والبترول مبا يضمن جعل السعر 
متحركا وفقا لألس������عار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من 
تخفيض السعر وجعل املشتريات النفطية علنية وبعيدا 
عن تعدد الوسطاء والعموالت واتخاذ قرارات اقتصادية 
مزمنة ملعاجل������ة آثار رفع الدعم عن املش������تقات النفطية 
للتخفيف عن املزارعني والصيادين وحتسني التحصيل 
الضريب������ي واجلمركي وجميع اإلي������رادات العامة للدولة 
وإنهاء االزدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء 

على كل مظاهر الفساد والعبث املالي.
رابعا: يتضم������ن برنامج احلكومة اجلديدة رفع احلد 

األدنى لألجور.
خامس������ا: التأكي������د وااللت������زام من جمي������ع املكونات 
والفعاليات السياس������ية بتنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
وفقا آلليات مزمنة، واس������تكمال امله������ام املتبقية لصيانة 

وإقرار الدستور واالستفتاء عليه.
سادس������ا: تلت������زم املؤسس������ات اإلعالمية الرس������مية 
واخلاص������ة واألط������راف املش������اركة في مؤمت������ر احلوار 
الوطني الشامل بتبني سياسة إعالمية وخطاب إعالمي 
بن������اء وإيجابي وداعم للعملية السياس������ية بش������كل عام 
وملخرجات احلوار الوطني بش������كل خاص وتلتزم بعدم 
النيل من األشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني 
ما يدع������و للصراعات املذهبية والطائفي������ة واملناطقية أو 
التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة 

الوطنية بوضع اآلليات املناسبة لذلك.
س������ابعا: التأكي������د وااللت������زام م������ن جمي������ع املكونات 

والفعاليات السياس������ية بنبذ ورف������ض العنف والتطرف 
واألعم������ال املخل������ة بأمن واس������تقرار البالد ب������دًء بإزالة 
أسباب التوتر املتمثلة في التجمعات احمليطة بالعاصمة 
وداخلها م������ن خالل إزالة املخيمات وفض االعتصامات 
واس������تكمال بسط س������يطرة الدولة على محافظة عمران 
ووقف املواجهات املس������لحة في محافظة اجلوف وبسط 

سيطرة الدولة على كافة أراضيها.
ثامن������ا: يدع������و اللق������اء الوطن������ي املوس������ع واملكونات 
والفعاليات السياس������ية األخ عبد امللك احلوثي وأنصار 
الله للمش������اركة في هذا احلل الوطني جتسيدا للشراكة 
الوطني������ة وحفاظا عل������ى أمن واس������تقرار ووحدة اليمن 
م������ن خالل تنفيذ ما عليه م������ن التزامات في هذا االتفاق 
وخاصة ف������ي الفقرات السادس������ة والس������ابعة من هذه 

املبادرة.
أس������ماء أعضاء اللجنة الوطنية الرئاسية املنبثقة عن 

اللقاء الوطني املوسع :
-1 د.أحم������د عبد بن دغر - رئي������س اللجنة - املؤمتر 

الشعبي العام
-2 يح������ي منصور أب������و أصبع - عض������وًا - احلزب 

االشتراكي اليمني
-3 عبد امللك املخالفي - عضوًا - التنظيم الوحدوي 

الناصري
-4 محم������د محمد قحطان - عضوًا - التجمع اليمني 

لالصالح
-5 حسن محمد زيد - عضوًا - حزب احلق

-6 عب������د العزي������ز جباري - عضوًا - ح������زب العدالة 
والبناء

-7 سلطان البركان - عضوًا - املؤمتر الشعبي العام
-8 جالل الرويشان - عضوًا - جانب حكومي

-9 عب������د احلمي������د حريز - عض������وًا - عضو مجلس 
النواب

-10 مب������ارك البحار - عضوًا - ممثل الش������باب في 
الهيئة الوطنية

-11 نبيلة الزبير - عضوًا - ممثلة للمرأة

نص مشروع املبادرة من اللجنة الوطنية الرئاسية
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ظهرت بشكل أكبر أطماع الحوثي التوسعية ومشروعه المدمر البتالع اليمن وإجهاض ثورة نوفمبر؛ فانضمامهم للثورة لم يكن بريئًا ولم 
يكن هدفهم هو إنهاء الظلم والتطلع لمس��تقبل يس��وده الحرية والعدالة والمساواة، كما هي ش��عاراتهم التي تبخرت وصارت مع األيام إلى 

رأس حربة الظلم والقتل.
للحوثيين أهداف فكرية وسياس��ية باعتبارهم امتداد للمش��روع اإليراني الذي يس��عى للس��يطرة على الخليج، مهمة الحوثي، تشبه مهمة 
السيسي في مصر كواجهة محلية للقيام بتنفيذ أجندة إقليمية لضرب القوي والقضاء على ثورة الشباب وإغراق اليمن في فوضي النهاية لها.

   ذكرى الواحدي

انقضاض على الثورة
اعتبرت الناشطة اليمنية واحلاصلة على جائزة نوبل 
)ت����وكل كرم����ان( في صفحتها على الفيس ب����وك  والتوتير 
ومقابالته����ا: أن ما يقوم به احلوثي ث����ورة مضادة ويريد 
م����ن خالل����ه االنقض����اض عل����ى الدول����ة وعل����ى اجلمهورية 

بالعنف وقوة السالح.
وأكدت كرمان بأن احلوثيون يس����تغلون حاجة الناس؛ 
بينم����ا هم في الواق����ع يعملون على حش����د طائفي مذهبي 
مقي����ت؛ فهم عبارة عن مش����روع إقليم����ي لتقويض النظام 

اجلمهوري في اليمن.
وقال����ت: »إن م����ا يح����دث اآلن ف����ي صنع����اء يوض����ح أن  
جماع����ة احلوث����ي تق����ود مش����روع طائف����ي عنص����ري يريد 
أن يس����تولي عل����ى احلكم ف����ي اليمن وأيضًا يق����وم بإدارة 
معركته بالس����الح، ويقيم مظاهرات أيضًا بالسالح ويهدد 
الدولة ويحاصر الدولة كذلك بالس����الح فهذه ليس����ت ثورة 

ولكنه انقالب على الثورة السلمية«.

رسالة من الشريفة
س����خرت الكاتب����ة أروى عثم����ان -عض����و مؤمتر احلوار 
الوطن����ي- م����ن الطائفي����ة والعنصري����ة الت����ي يحملها فكر 
احلوثي وثورته املزعومة فاستهلت عبارتها: )بعد السالم 
.. وبال بهررة ، وفجعة .. نخبركم بأنه وإلى قبل ساعات .. 
طلعت أروى » أم العضاريط » شريفة ومن آل البيت بداللة 
االس����م الذي كان ال يهمنا، وال عمرنا وعمر أجدادنا فكرنا 
أننا من آل البيت، أو آل الدمية .. على قولة خالد اآلنسي 
كلنا )عيال 9( .. وبذا نثبت بأن جدنا زيد املنصوري حفيد 
رسول الله، مثله مثلك .. بل وأني احلرة أروى مثلك رأس 
برأس ..كلنا ممشقرين ومن أحفاد النبي )صلى الله عليه 

وسلم(، املهم، وبعد تقدمي التهاني ذات سيادة(..
وس����ردت عثم����ان مطالب الش����ريفة في مقالها الس����اخر 
لعبداملل����ك احلوثي )منها نصيبهم في اخلمس واألضرحة 
وممارس����ه طقوس����ها وحريته����ا ب����دون ترهي����ب وتهدي����د 
وإرج����اع الطوائف التي مت تهجيرها من صعدة باإلرهاب 

والقتل

مشروع توسعي
وفي استطالع للرأي مع عدد من اإلعالميني الناشطني 
اليمنيني حتدثت الصحفية والناشطة نبيلة احلكيمي عن 

املشهد السياسي بقولها:
احلوثيون لن يتراجعوا ودليل ذلك ما أعلنه في خطابه 
األخي����ر عن املرحل����ة التصعيدية الثالثة معلنًا بدء س����اعة 

الصفر وعدم تراجعه عن احلشد والتسلح..
س����يكون  الق����ادم  الس����يناريو  أن  احلكيم����ي  وتعتق����د 
مبواجه����ات م����ع الدولة وستتوس����ع  املواجه����ات ألن لدى 

جماعه احلوثي طموح الوصول للحكم .
وتؤك����د: أن م����ا يح����دث من اس����تغالل حلاج����ات الناس 
على حس����اب احلقوق واحلريات مؤش����ر خطير يزايد بها 
احلوثي����ون على الناس  وس����تضر املواط����ن أن دخلت  في 
مرحل����ة  العصي����ان املدني  ناهيك ع����ن املواجهات -ال قدر 
الله- أن حصلت س����تؤثر س����لبًا على الوطن أطفااًل ونساًء 

وشيوخًا وشبابًا..
وتضيف: باعتقادي س����يؤثر على املستوى االقتصادي 
أكث����ر ج����راء محاصرة احلوثي����ون لصنع����اء ومواجهاتهم 

لثالث محافظات هيا الطامة الكبرى.
وبعث����ت احلكم����ي رس����ائل مهم����ة: يج����ب على الش����عب 
االلتف����اف ح����ول قيادت����ه ودولت����ه ومين����ه وعلي����ه أن يدرك 
أن اليم����ن مبكاس����بها الثورية وحفاظًا  عل����ى اجلمهورية 
تتطل����ب أن يقف معها كل الش����رفاء حتى يقطعوا على كل 
م����ن يري����د أن يع����ود باليم����ن إلى م����ا قبل ثورتي س����بتمبر 
وأكتوب����ر والب����د أن يعي ما ي����دور حوله م����ن مؤامرة ضد 
اليمن ش����عبًا وأرضًا وإنس����انًا حتى اليقف م����ع املزايدين 

بُقْوِتِه ومعيشته.
وطالبت: احلكومة اليمنية بسرعة إصدار قرارات قوية 
تغييري����ة تش����مل اإلصالح االقتصادي الذي س����يغير واقع 

املواطن الذي لم يعد قادرًا على العيش.
ومن جانبها تقول آفاق احلاج/ إعالمية:

اإلصالح����ات  ق����رار  اس����تثمرت  احلوث����ي  جماع����ة  إن 
الس����عرية الذي اتخذته احلكوم����ة أو ما يعرف »باجلرعة« 
اس����تثمارًا سياس����يًا باجت����اه ما يخ����دم أهدافه����ا وجعلت 

من����ه مب����ررًا وغط����اء لتصعيده����ا وحتركاته����ا املس����لحة 
التي تش����هدها الي����وم العاصمة، ظلت تزاي����د على معاناة 
الش����عب والظ����روف االقتصادي����ة الصعب����ة التي يعيش����ها 
عقب صدور اجلرعة حتى تكس����ب تعاطفًا شعبيًا مستغلة 
حالة االستياء الشعبي الواسع التي تولدت نتيجة القرار 
لتجعل من نفس����ها وصية على الش����عب والناطق باس����مه 

دون أن يفّوضها أحد أو يعطيها احلق بذلك.
 وتتس����أل احلاج: كيف  مليليش����يا مسلحة ظلت حتارب 
الدول����ة لس����نوات وه����ي تتوس����ع بق����وة الس����الح وحت����رق 
األخض����ر والياب����س أن تض����ع اعتبارًا القتص����اد وطني أو 
أهمية حلال املواطن التي اس����تباحت دمه وس����لبت أرضه 
وفج����رت داره ف����ي صع����دة وعم����ران وحج����ة واجلوف في 
سبيل حتقيق مطامعها في الوصول إلى السلطة والعودة 
باليم����ن عق����ودًا إلى ال����وراء، جماعة ال تعت����رف باآلخر وال 
تؤمن مببدأ التعايش والش����راكة باعت والءها ووطنيتها 
للخارج، وانتهكت كل مبادئ وحقوق اإلنس����ان وانتهجت 
منط����ق العن����ف ولغة الس����الح متث����ل تهدي����دًا حقيقيًا على 

حاضر اليمن ومستقبله.

وتؤك����د احلاج: أنه البد من وجود نّية حقيقية ملواجهة 
خطر هذه اجلماعة ومش����روعها الظالمي العنصري الذي 

تبشر به.
وتش����ير احل����اج بقولها: ف����رض حصار يؤش����ر على أن 
ه����ذه اجلماعة ال تقتص����ر مطالبها على إلغ����اء قرار جرعة 
أو إقال����ة حلكوم����ة بق����در ما تس����عى إلى إس����قاط منظومة 
الدول����ة بأكمله����ا وإال كان بإمكانها اخلروج في مس����يرات 
احتجاجي����ة س����لمية حضاري����ة كم����ا خ����رج بقي����ة الش����عب 
دون احلاج����ة إل����ى تطويق العاصمة واس����تحداث متارس 
مس����لحة حولها، والدول����ة مطالبة في هذه املرحلة مبوقف 
ج����اد ومس����ئول جت����اه التمدد احلوث����ي بعيدًا ع����ن منطق 
التفاوض وجلان الوس����اطات »العبثية« التي ترس����لها ألن 
اجلماعة لم تدع اتفاقًا إال ونقضته وال هدنة إال وخرقتها!!
وح����ذرت احلاج: الدولة االس����تمرار في احلوار والرقي 
ف����ي التعام����ل م����ع ه����ذه امليليش����يا ال����ذي ل����م يع����د يجدي 
نفع����ًا س����وى أنه مي����رغ هيبة الدول����ة في الت����راب ويعطي 
فرصة للحوثي في التوس����ع واس����تمراره ف����ي نهج العنف 

والفوضى وعرقلة املرحلة االنتقالية.
وتؤك����د احل����اج: على أن الش����عب حني خرج اس����تجابة 
لدع����وات االصطف����اف الش����عبي وتلبية لن����داء الوطن عّبر 
ع����ن رفضه ملا يقوم به دع����اة الطائفية من جماعة احلوثي 
حلص����ار العاصم����ة والتهدي����دات الت����ي ُيطلقه����ا زعيمه����م 
عبدامللك احلوثي بالتصعيد وأثبت الشعب زيف ما يدعيه 
احلوث����ي بأنه ممثل للش����عب ولم يكن ميثل س����وى نفس����ه 

ومصاحله.
وأك����دت: عل����ى أن دع����وات االصطفاف الوطن����ي البد أن 
تدع����م بق����رارات ومواق����ف رئاس����ية حاس����مة مكمل����ة لتلك 
الدعوات؛ فالقرار اآلن بيد الدولة والكرة مبلعبها واملصير 
مرهون بالش����كل الذي س����تتعاطى به الدولة جتاه ما يهدد 
بقائها؛ لذا عليها أن ال تضيع الكرة من بني يديها حتى ال 

يضيع معها كل ما حتقق منذ 62م وحتى 2014م.

الدولة هي املسؤولة
 • ري���ام  القاض���ي )إعالمي���ة( تق���ول: اس���تغالل احلوثي 
حاجة الناس وحش���دهم الس���تعادة احلك���م اإلمامي كما كان 

في العهود الظالمية.
وتابع���ت قائلة: ال يعتب���رون ما يعملونه حصارًا وتهديدًا 

لألمن والسكينة وإمنا ثورة من أجل الشعب..
وت���ردف بقولها: الهدف الواض���ح واملخطط له هو متديد 
مش���روعهم اإليران���ي والتدمي���ري  واجلرع���ة مج���رد حج���ة 

للوصول لهدفهم..   
مؤكدة: أن ذلك  سيؤثر على جميع احلقوق واحلريات بل 

سيؤثر على مصير الوطن.
واختتم���ت حديثه���ا بتمني: إخماد  ن���ار احلرب باحلكمة 

اليمانية.
2 - يستهل رياض األحمدي -كاتب وصحفي- حديثه  عن 
املشهد السياسي بقوله: أن يسعى احلوثيون إلى السيطرة 
على صنعاء بالسالح وأن يكون توسعهم ضمن لعبة دولية، 
فه���ذا أمر طبيعي يح���دث، ولهذا ُوجدت جي���وش للدفاع عن 
ال���دول، باعتب���ار األطم���اع واملؤام���رات ال تتوقف. وتوس���ع 

احلوثي���ني ووصولهم أطراف صنعاء ه���و أمر طبيعي ناجت 
ع���ن تخلي قي���ادة البالد ع���ن مهمتها في الدف���اع عن الوطن 
ووحدته واستقراره، بل وممارسة التآمر على الشعب وعلى 
الب���الد. احلوثي���ون الي���وم تدفعهم مخططات دولي���ة إلى أن 

يكونوا أداة في حرب أهلية
ويعتق���د األحم���دي: أن الغ���رب لم يضغط إلق���رار اجلرعة 
إال إليج���اد س���خط عل���ى الدولة يخ���دم اجلماعات املس���لحة. 
و أن النق���د الي���وم ال يج���ب أن يتوج���ه إلى احلوث���ي بل إلى 
قي���ادة الدولة التي تخلت عن الب���الد وأبدعت في اخلطابات 
واللج���ان، وهي الغ���رمي احلقيقي لليمنيني وب���دون أن يقول 
الناس كلمتهم بوضوح في وجه من يسلمون البالد للخراب، 
فعلى األرجح أن ما ينتظر اليمن قد يكون أسوأ، ال قدر الله.
وكما يقول الش���اعر »ال ُيالم الذئ���َب في عدوانه ** أن يك 

الراعي عدو الغنِم«

مليشيات مسلحة ... ومطالب زائفة
2 - توض���ح أمل اليريس���ي -صحفية ومقدم���ة برامج في 
مين تاميز: ما يحدث س���واء في الش���مال من قبل احلوثيني 
أو ف���ي اجلن���وب م���ن قبل تنظي���م القاعدة يأت���ي ضمن خطة 
مدروس���ة لتقس���يم اليم���ن، ومحاضرة احلوثي���ني صنعاء لم 
تأت بناء على تلبية مطالب الشعب ووقوفًا عند همومه، بل 
أتت لتلبية مطالبها الش���خصية الزائفة واس���تخدام الشعب 

للضغط على احلكومة لتلبيتها.
وتتاب���ع قائل���ة: إن أراد احلوثيني احلص���ول على مطالب 
سياس���ية ومقاع���د وزاري���ة يج���ب عليه���م أن يش���كلوا حزب 
كونه���م جماعة مس���لحة ال يحق لها املش���اركة في التش���كيل 

احلكومي.
وتش���ير: إلى أن  املناطق التي تس���يطر عليها مليش���يات  
احلوثي متارس  اضطهاد بحق املرأة هناك، كونها أصبحت 
م���رأه تابعة لرجل مس���لح يس���يرها حيثما يش���اء، ومن تلك 

الصور ظهور النس���اء في صع���دة دون أن يظهر منهن حتى 
أعينهن وأصبحن مس���لوبات احلرية بالش���كل الذي ش���رعه 
الدين اإلس���المي.وتضيف: لم تعد ثقتي بحكومة غير  قادرة 
على فرض سيطرتها ووضع إصالحات تهدئ الشارع العام، 
وال بأح���زاب وجماعات تس���عى ملصلحتها الش���خصية دون 
االلتف���اف ملصلح���ة الوط���ن. عل���ى الدولة أن تف���رض هيبتها 
بحي���ث ال تأت���ي أط���راف تفرض س���يطرتها عل���ى اليمن دون 

وجود أي رادع لفرض هيبتها.
املناكف���ات  بت���رك  السياس���ية  لألط���راف  رس���الة  ووج���ه 
والتالعب مبقدرات الوطن، وس���يحدث ذل���ك  بالتزام  جميع 
األط���راف السياس���ية بت���رك الس���الح واالجتاه إل���ى حتقيق 
مخرج���ات احل���وار الوطني الذي يأمل فيه���ا  اليمنيون بغد 

أفضل.

إفشال املرحلة وتقويض السالم
العملي���ة  إن  –صحف���ي-  املنص���وري  ويقول:عبدالل���ه 
السياس���ية مهددة بخطر امليلش���يات احلوثي���ة التي حتاول 
إفش���ال املرحل���ة وتقوي���ض العملي���ة السياس���ية لتحقي���ق 
مصال���ح ش���خصية فئوي���ة وما اجلرع���ة إال ش���ماعة  تتعلق  
عليه���ا والدليل ما تفرضه هذه املليش���يات في املناطق التي 
تس���يطر عليها ما يس���مي باخلمس وبيع البترول بأكثر من 

خمسة ألف في تلك الناطق، وحتديدًا صعدة!!
لك���ن م���ا أريد تأكيده أن ما تس���تطيع فعله هذه املليش���يا 
ه���و إح���داث دورة م���ن العنف س���تؤدي إلى القض���اء عليها 

واستئصالها متامًا.
وأش���ار املنص���وري: إن االنته���اكات الت���ي ترتكبه���ا هذه 
املليش���يا ل���م تعد خافي���ة على أحد م���ن التفجي���ر والتهجير 
والتش���ريد والقتل واالغتيال إلى غير ذلك من جرائم احلرب 
وجرائ���م ض���د اإلنس���انية، فال يوج���د لدى هذه املليش���يا أي 
ق���در من احلقوق واحلري���ات للرجال فما بالك للنس���اء، هذه 

املليشيا كارثة حقيقة على احلقوق واحلريات.
 وأك���د املنص���ور: أن التفوي���ض الش���عبي واالصطف���اف 
الوطن���ي غّي���ر املعادل���ة متام���ًا عل���ى املس���توى اخلارج���ي 
والداخل���ي وخاص���ة لدي احلوث���ي الذي كان قد تناس���ى أن 
اجلمهورية والثورة مكتسبات وطنية سيدافع عنها الشعب 
فق���د أكدت تلك احلش���ود أن وراء القيادة السياس���ية ش���عب 
وعل���ى هذه القيادة ممثلة برئي���س اجلمهورية اتخاذ القرار 
احلاس���م واجل���اد حلماية املكتس���بات الوطنية ونزع س���الح 

املليشيات التي تهدد الدولة وحتاربها.
ويذك���ر مجاهد الس���اللي )ناش���ط إعالم���ي وحقوقي( بأن 
هنالك نظام دولة اتفق عليه شعب بأكمله منذ خمسني عامًا 
يت���م اآلن محاول���ة القض���اء عليه واس���تبداله بحكم األس���رة 
وإخض���اع ش���عب بأكلم���ه لرغباته���ا ورغب���ات فت���ى مراهق 
أقصى مايعرفه هي فوة كهفه أما بالنسبة املشهد السياسي 
في اليمن فكما قال أخي رداد السالمي: إنه ما لم يتجه نحو 
حسم مش���كلة وجود العنف احلوثي بواس���طة الدولة كأداة 
س���يادية بيد الش���عب، س���يتجه إلى حالة م���ن التعقيد الذي 
الميكن مع���ه الوصول إلى حتقيق االس���تقرار الالزم لوجود 

وطن آمن يهيئ للشعب اليمني أبسط وسائل العيش فيه.
وأردف قائ���اًل: ال ميك���ن الوصول إل���ى حتقيق دميقراطية 
منظمة ومس���تقرة تنش���أ عنها حالة سياس���ية ناضجة. وفي 
ه���ذا احلال���ة س���يؤدي اس���تمرار عن���ف احلوث���ي إل���ى تفاقم 
إش���كالية ه���در احلق���وق وانته���اكات واس���عة حتت مس���مى 
طائفي ومناطقي، وستكون هذه االنتهاكات الشنيعة متمثلة 
ف���ي القت���ل والتدمي���ر وانتهاك األع���راض ونه���ب املمتلكات 
املس���تمرة س���ببًا في نشوء جماعات عنف مضادة تؤدي إلى 

ذات النتيجة القاتلة التي لن ترحم أحدًا..
ويضيف  الساللي:

املعادل���ة السياس���ية تس���ير كم���ا ه���ي لط���رف  متمث���اًل 
باحلوثي  فهو من يحقق مكاس���ب، والدولة في كل مرة تقدم 
تنازالت أكثر، وهذا يعني أنه  من يفرض هذه املعادلة، فمنذ 
دخوله صنعاء دق ناقوس اخلطر بدول  اجلوار الذين ظنوا 
أن صراعه  محصور مع اإلصالح فقط وس���ينتهي في حدود 
عمران واجلوف مبجرد القضاء على اإلصالح وقوى الثورة 
في هذه احملافظتني لكن احلوثي عندما دخل صنعاء جعلهم 

يغيرون حساباتهم ويدركون خطره على مصاحلهم.
ويؤك���د الس���اللي: أن االصطف���اف الوطن���ي ه���و اخلي���ار 
الوحي���د أم���ام الق���وى السياس���ية ودول اجل���وار واملجتمع 
الدول���ي لت���دارك أخطائه���م وتهاونه���م م���ع ه���ذه املليش���يا 
املس���لحة التي ال تؤمن إال بالعنف والقتل كوسيلة للتعايش 

مع كل من يخالفها.

احلوثي يتاجر مبعاناة الناس للتوسع واالنقضاض على اجلمهورية
إعالميون وناشطون:



وأعلن مجل���س األمن عن إدانته لتصرفات ميليش���يات 
احلوث���ي حت���ت أم���رة )أب���و عل���ي احلاك���م( واجتياحه���ا 
حملافظ���ة عم���ران وقي���ادة الل���واء310، داعي���ًا إلى س���حب 
مس���لحيهم من عمران وتسليم عمران إلى سيطرة وقيادة 
احلكوم���ة اليمني���ة وك���ذا وق���ف كاف���ة األعم���ال العدائي���ة 
املس���لحة ضد احلكوم���ة اليمنية في اجل���وف وإزالة كافة 
املخيم���ات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء 

وضواحيها.
وج���دد املجلس دعمه جلهود الرئي���س عبدربه منصور 
ه���ادي الرامي���ة مواجه���ة التحدي���ات الراهن���ة ف���ي إط���ار 
مخرج���ات مؤمت���ر احل���وار الوطني، وحث كاف���ة األطراف 
اليمني���ة عل���ى االلت���زام بحلحل���ة خالفاته���م عب���ر احلوار 
واملش���اورات، مشددًا على رفض املجلس حتقيق األهداف 

السياسية عبر تبني أعمال العنف .

وعقب جلسة مجلس األمن اعتبر مساعد أمني عام األمم 
املتحدة ومستش���اره اخلاص لش���ئون اليمن جمال بنعمر 
بيان مجلس األمن بأنه رس���الة قوية إلى الذين يواصلون 
عرقلة العملية االنتقالية في اليمن، داعيًا إلى االمتناع عن 
أية أعمال قد تفاقم الوضع الهش أصاًل إلى جانب دعوته 

جميع الدول األعضاء إلى دعم العملية االنتقالية.

حتالف صالح واحلوثي
م���ن جانب���ه ق���ال رئيس مجل���س األمن الدولي الس���فير 
»مارك ليال غرانت« إنه يش���عر بالقلق إزاء األنباء املتعلقة 
بتحالف الرئيس اليمني الس���ابق علي عبدالله صالح مع 

جماعة احلوثيني.
وق���ال »مارك«: إن جلنة العقوبات التابعة ملجلس األمن 
واخل���اص باليم���ن تنظ���ر حالي���ًا فيم���ا ميكن اتخ���اذه من 

تدابير إزاء ذلك التحالف.
وأضاف:«هناك أيضًا تقارير تش���ير عن حصول جماعة 
احلوثي���ني عل���ى أس���لحة وعت���اد م���ن اخل���ارج، ونحن في 
املجلس هنا ال نريد ألي دولة أن تقوم بتشجيع أي جماعة  
داخل اليمن، وجميع أعضاء املجلس متحدون في موقفهم 

إزاء مايحدث في اليمن«.

ترحيب حكومي
حكوم���ة الوف���اق الوطني رحب���ت ببيان مجل���س األمن 
واعتبرته تعبيرًا عن اإلرادة الراس���خة والثابتة للمجتمع 
الدول���ي، وحرص���ه الش���ديد عل���ى دع���م وإجن���اح عملي���ة 
التس���وية السياسية في اليمن، باعتبارها النموذج األكثر 
أهمي���ة في اختبار إرادة الس���الم، ونبذ العنف، واحلرص 
عل���ى صيغ���ة العيش املش���ترك، القائم على قيم التس���امح 

واإلخاء بني مكونات الوطن الواحد.
وحث���ت حكومة الوفاق الوطن���ي األطراف التي ما تزال 
تص���ر على اللج���وء إلى خيار العنف وخل���ط األوراق، إلى 
الوقوف مبس���ئولية حي���ال ما آل إليه الوض���ع في البالد، 
وتقدي���ر املآالت اخلطيرة للعنف.. داعية إلى قراءة املوقف 
الدول���ي ق���راءة متأني���ة، مب���ا يقود إل���ى مواق���ف تتفق مع 
التوجه الذي تتبناه معظم األطراف السياس���ية في البالد 
نحو تغليب خيار احلوار والعمل السلمي بشأن القضايا 

املثارة.

قرار متأخر
الكات���ب واحمللل السياس���ي  فيصل عل���ي رأى أن بيان 
مجل���س األمن تأخ���ر كثيرًا حت���ى ص���ارت األخطار حتوم 
ح���ول العاصم���ة صنع���اء وق���ال: كان األح���رى مبجل���س 
األمن أن يتحدث طيلة األش���هر الس���تة التي دارت احلرب 
ف���ي عمران وم���ن قبلها دم���اج وكتاف ومديري���ات عمران. 
وأض���اف: وكان على مجلس األم���ن أن يصدر قرارًا يحفظ 
لليمن أمنها واس���تقرارها كدولة عض���و في األمم املتحدة 
وأمنه���ا مرتب���ط بأمن العالم واس���تقرارها يخ���دم املنطقة 

والعالم.
واس���تدرك احمللل السياس���ي في تصري���ح ل�)الصحوة(: 
لك���ن إجمااًل ف���إن البيان ق���د المس الوجع وإن ل���م يضع له 
الع���الج الالزم، واكتفى البيان بذكر أس���ماء قيادات جماعة 
الدواح���ش اإلرهابي���ة التي ته���دد أمن الوطن واس���تقراره، 
كعبداملل���ك احلوثي الذي يقود مواجه���ة بني جماعته وبني 
الشعب اليمني والدولة اليمنية، وأبو علي احلاكم -الهارب 

من السجن- بتهمة اإلخالل باألمن القومي اليمني.

وكانت قد صدرت أحكام س���ابقة تدينه ومتت محاكمته 
واحلك���م بحبس���ه 15 عامًا لكنه مت تهريب���ه مع الدواحش 

الذين يعملون في املرافق األمنية ووالئهم للحوثي.

مؤك���دًا على ض���رورة أن يتحول بيان مجلس األمن إلى 
ق���رار دولي يق���ف بج���وار الدول���ة اليمنية وفق���ًا للمبادرة 
اخلليجية ومخرجات احلوار ويس���اعد في نزع األس���لحة 
الثقيل���ة واملتوس���طة من اجلماع���ات اإلرهابية أي���ًا كانت، 
وأش���ار إل���ى أن هذا التحول م���ن بيان إلى ق���رار يحب أن 
ال يتأخ���ر كثي���رًا حت���ى يت���م مس���اعدة الس���لطات اليمنية 
ف���ي إرس���اء األمن واالس���تقرار في العاصم���ة واحملافظات 
األخ���رى كعم���ران وصع���دة واجل���وف، وكل احملافظ���ات 

واملديريات التي تغزوها قوات الدواحش احلوثية. 
وح���ول اللج���ان الت���ي يبعثه���ا رئي���س اجلمهورية قال 
عل���ي: ف���ي تقديري إن جهود الس���لم واملصاحل���ة واللجان 
الت���ي يبعثه���ا الرئيس هادي لن تفلح في إعادة الدواحش 
إل���ى ج���ادة الص���واب والبد م���ن قي���ام الدول���ة بواجباتها 
املنوط���ة له���ا واحملافظة على أمن واس���تقرار اليمن أرضًا 
وإنسانًا، وعلى مجلس األمن واملجتمع الدولي واإلقليمي 

أن يساعد اليمن في ذلك .

سرعة التصرف
الكات���ب واحملل���ل السياس���ي محم���د جمي���ح اعتب���ر أن 
طبيع���ة العمل ف���ي هياكل مجل���س األمن قد أخ���رت كثيرًا 
س���رعة التص���رف إزاء الوضع املتس���ارع ف���ي تدهوره في 

اليمن.
وأش���ار س���ميح في تصريح ل�)الصح���وة( أن اليمنيون 
الي���وم وه���م مي���رون بجملة م���ن التحوالت مطل���وب منهم 
أن يتعرف���وا على جملة العوام���ل الداخلية لصمودهم في 

مواجهة حركات التخلف الفكري والسياسي.
مؤك���دًا أن���ه ورغ���م كل ذل���ك فق���د ج���اءت لهج���ة البيان 
الرئاس���ي أكث���ر حدة ووضوح���ًا من خالل حتديد اس���مي 
»أبوعلي احلاك���م« و«عبدامللك احلوثي« على اعتبار أنهما 

أهم معوقات عملية التحول السياسي في البالد.
وأش���ار س���ميح إل���ى أن التعوي���ل على بيان���ات مجلس 
األم���ن ل���ن تنفع ما ل���م تكن هن���اك إرادة سياس���ية داخلية 

ملواجهة التحديات.

دول مجلس اخلليج
املجل���س ال���وزاري ملجلس التع���اون اخلليجي -في البي���ان اخلتامي لدورته 
الثاني���ة والثالث���ني بع���د املائ���ة الت���ي اختتمت أعماله���ا في مدينة ج���دة- رحب 
بالبي���ان الرئاس���ي الصادر ع���ن مجلس األمن الدول���ي، والذي أب���دى فيه القلق 
البال���غ إزاء تده���ور األوضاع األمنية في اليمن، بس���بب األعم���ال التي يقوم بها 
احلوثي���ون وداعموه���م بغية تقويض العملية االنتقالية الس���لمية، املبنية على 

املبادرة اخلليجية وزعزعة أمن اليمن واستقراره.
وأعرب املجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يش���هدها محيط العاصمة 
صنع���اء، من قبل جماعة احلوثيني، وإصرارها على التصعيد املناهض لعملية 
االنتق���ال الس���لمي، مح���ذرًا م���ن تداعياته���ا اخلطي���رة، ومعتبرًا ذل���ك تصعيدًا 
خارجًا عن التوافق الوطني، وميس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن، 
داعي���ًا  إلى استش���عار املس���ؤولية الوطني���ة والتخلي عن سياس���ة التحريض، 

واالعتصامات وإثارة االضطرابات والعنف واملطالب الفئوية.
االحتاد األوروبي 

رحب االحتاد األوروبي بالبيان الرئاس���ي الذي أصدره مجلس األمن الدولي 
بشأن اليمن.

وق���ال مكت���ب العم���ل اخلارجي األوروبي ببروكس���ل ف���ي بيان ل���ه: »إن بيان 
مجل���س األم���ن الدولي حول اليمن يؤكد دعم املجتمع الدولي للعملية االنتقالية 
في هذا البلد ويعد مؤشرًا واضحًا على أنه ال ميكن القبول بالعنف في اليمن«.
وأك���د االحتاد األوروبي أنه يش���اطر مجلس األمن الدولي قلقه بش���أن تفاقم 
وتي���رة التوتر ف���ي اليمن .. داعيًا جميع األطراف اليمني���ة إلى االمتناع عن أية 
أعمال اس���تفزازية، مش���يدًا بجه���ود الرئي���س عبدربه منصور ه���ادي وقراراته 

األخيرة ملعاجلة األوضاع االقتصادية خاصة جتاه الشرائح الفقيرة.
ودع���ا االحتاد جميع األطراف اليمنية إلى اإلس���راع ف���ي االلتزام مبخرجات 

مؤمتر احلوار الوطني.

أمريكا 
الوالي���ات املتح���دة األمريكية أعلن���ت عن إدانتها الش���ديدة للخط���وات التي 
يق���وم به���ا احلوثيون بقيادة عبدامللك احلوثي وأولئ���ك الذين يدعمونهم بهدف 

تقويض مبادرة مجلس التعاون اخلليجي واملرحلة االنتقالية السياس���ية وكذا 
استقرار اليمن.

وقال���ت بي���ان خارجيته���ا: »تقف الوالي���ات املتحدة إلى جان���ب مجلس األمن 
الدول���ي واملجتم���ع الدول���ي ف���ي اإلدان���ة الش���ديدة للخط���وات الت���ي يق���وم بها 
احلوثي���ون بقي���ادة عبداملل���ك احلوثي وأولئك الذي���ن يدعمونه���م والهادفة إلى 
تقويض مبادرة مجلس التعاون اخلليجي واملرحلة االنتقالية السياس���ية وكذا 

استقرار اليمن«.
وأضاف���ت: »وندي���ن في هذا اخلص���وص االس���تفزازات العدوانية وحتركات 
احلوثي في التحريض على احلكومة وزعزعة استقرار اليمن وإقامة معسكرات 
مس���لحة في صنعاء وضواحيها، وكذا مواصلة س���يطرته غير املش���روعة على 

عمران«.
داعية احلوثيني إلى رفع نقاط التفتيش في صنعاء وضواحيها، وكذا تفكيك 
معس���كراتهم املس���لحة فورًا وس���حب قواتهم من عمران وتس���ليمها إلى سلطة 
احلكومة اليمنية وإعادة األسلحة التي نهبت من معسكر اللواء 310، باإلضافة 
إلى تطبيق وقف إطالق النار في شتى مناطق النزاع لوقف أعمال العنف التي 
تزع���زع املرحل���ة االنتقالية؛ إل���ى جانب التعاون مع اجله���ود احلكومية الرامية 
إلى حتقيق حل سياس���ي وس���لمي مس���تدام للصراع القائم، متاشيًا مع مبادرة 

مجلس التعاون اخلليجي ومخرجات احلوار.
تركيا

م���ن جانبه���ا أعربت وزارة اخلارجية التركية، ع���ن ترحيبها بالتقدم الذي مت 
حتقيق���ه خالل العملية السياس���ية االنتقالية اجلاري���ة مبوجب االتفاق الذي مت 
التوص���ل إليه، بني الس���لطة واملعارضة في اليمن. مرحب���ة أيضًا ببيان مجلس 

األمن الذي صدر اجلمعة بخصوص اليمن.
ودع���ت اخلارجية التركي���ة -في بيان صدر عنها- كاف���ة األطراف املعنية في 
الب���الد إلى إعمال املنطق، واالبتعاد عن أي تصرفات من ش���أنها إحلاق الضرر 

بالعملية السياسية االنتقالية.
مش���ددة عل���ى أهمي���ة انتهاء الفت���رة االنتقالية ف���ي البالد بنج���اح، من أجل 
حتقيق االس���تقرار والرفاهية واألمن في البالد، الفتًا إلى أن »تركيا س���تواصل 
دعمها للخطوات التي ستتخذها احلكومة اليمنية في هذا االجتاه، وستواصل 

تضامنها مع الشعب اليمني الشقيق«.
مضيف���ة أن »بعض األحداث التي ال تتس���ق مع نتائ���ج احلوار الوطني الذي 
نشهده في األيام األخيرة، قد تكون سببًا في قلق حيال احتمال سوء األوضاع 

األمنية، واالستقرار السياسي بشكل أكبر«.
ودع���ت اخلارجي���ة التركية كاف���ة األطياف السياس���ية اليمني���ة، إلى التحرك 

باملنطق السليم، واالبتعاد عن العنف«.

أملانيا
من جانب أشاد متحدث باسم وزارة اخلارجية األملانية بالبيان الذي أصدره 
مجل���س األم���ن الدول���ي واملتعلق باليمن وال���ذي أكد فيه دعم���ه جلهود الرئيس 

واحلكومة في إجناز أهداف املرحلة االنتقالية. 
ودع���ا متح���دث خارجي���ة أملاني���ا جماعة احلوث���ي للتوقف عن كاف���ة األعمال 
العدائي���ة املس���لحة ض���د احلكوم���ة وس���حب مخيماته���ا م���ن محي���ط صنع���اء 

واالنسحاب من عمران.
مؤك���دًا أن بالده مس���تمرة ف���ي دعم عملية التح���ول الدميقراطي ف���ي اليمن، 
مؤك���دًا أن الوض���ع ف���ي هذا البلد وصل إل���ى مرحلة حرجة، ودع���ا املتحدث في 
بيان صحفي، جميع األطراف في اليمن مبن فيهم احلوثيون إلى العمل بش���كٍل 

بناء من أجل البالد.

اليابان 
اليابان في بيان خلارجيتها أعلنت عن تأييد اليابان للبيان الرئاس���ي الذي 

أصدره مجلس األمن الدولي أمس بشأن الوضع في اليمن .
وأعربت عن قلقها البالغ حيال التوتر املتنامي في اليمن في ضوء التطورات 

األخيرة املهددة لالستقرار.
وقالت: »إن اليابان حتث كافة األطراف في اليمن على تغليب مصلحة الشعب 
اليمن���ي، والتالحم واالصطفاف ملواصل���ة تنفيذ مخرجات احلوار الوطني دون 

اللجوء إلى الضغط أو التهديد باستخدام القوة«.
مؤكدة أنها ستواصل دعمها الفعال جلهود الشعب اليمني لبناء مين جديد 

عبر احلوار بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

 مواقف دولية رافضة لعنف احلوثي
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< فيصل  < جميح 

دعا مجلس األمن يدع��و الحوثيين 
لوقف األعمال المس��لحة ضد الحكومة 
واالنس��حاب من عمران، أعرب مجلس 
األمن الدول��ي - في جلس��ته الخاصة 
باليم��ن يوم الجمع��ة الماضية - عن 
قلقه البالغ إزاء تدهور األوضاع األمنية 
في اليمن بسبب األعمال التي قام بها 
الحوثيون بقي��ادة عبدالملك الحوثي 
وأولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض 
العملية االنتقالية وكذا تقويض أمن 

اليمن.

   علي قيس

اصطفاف دولي مع اليمن
البي���ان الدول���ي أكث���ر ح���دة ووضوحًا من خ���ال حتديده اس���مي »احلوثي« 

و»احلاكم« كأهم معرقلي للتحول السياسي



عش���رات االالف م���ن أبناء محافظة حجة أك���دوا أن الدعوة 
إل���ى االصطف���اف مبادرة ش���عبية ووطنية وض���رورة ملحة ال 
س���يما ف���ي ظل الظ���روف التي تعيش���ها البلد في ه���ذه االيام 
للوق���وف صف���ا واحد من اج���ل بناء مين جدي���د والعمل بعيد 
عن املناطقية واملذهبية والطائفية ، مشيرين بأن الدعوة إلى 

االصطفاف تعني احلفاظ على املكتسبات الوطنية .
املسيرة احلاش���دة التي شهدتها عاصمة محافظة حجة - 
والت���ي تغي���ب عنها من يزع���م أن حجة ال زال���ت ذهبا خالصا 
ل���ه - تأت���ي تتويج���ا للدعوة إل���ى اصطفاف وطن���ي واحلفاظ 
عل���ى النظام اجلمه���وري والوح���دة والدميقراطية ومتاس���ك 
بنيت���ه االجتماعية ورفضا لدعوات الفتنة واالقتتال  وتفويت 
الفرص���ة عل���ى من يحاولون جر البالد إل���ى احلروب وإعادته 

إلى عهد اإلمامة.
سياس���ية  مكون���ات  جمع���ت  الت���ي  احلاش���دة  املس���يرة  
واجتماعي���ة  وش���ارك فيه���ا العق���الء واحلكماء وق���ادة الراي 
وإعالمي���ن  ومفكري���ن  واجتماعي���ة  وش���خصيات سياس���ية 
وش���باب وم���رأة وط���الب أك���دت إجم���اع ابن���اء احملافظة على 
احلري���ة والكرام���ة واملواطنة املتس���اوية والعدال���ة والوحدة 
والدميقراطي���ة ، وجس���دت االنتم���اء احلقيق���ي له���ذا الوط���ن 
ورفض���ت احل���روب والفوضى والعنف والقتل وس���فك الدماء 

باسم الوطن .
احملتش���دون أك���دوا بأن���ه آن األوان ألن ترتف���ع األص���وات 
وتتوحد الكلمة والصف إلنقاذ هذا الوطن وحمايته من أيدي 
العابثن واملغامرين واملتربصن بأمنه واس���تقراره متطلعن 

لألمن واالستقرار واملستقبل املشرق.

الش���خصيات السياس���ية واالجتماعية ومنظمات املجتمع 
املدن���ي التي ش���اركت في املس���يرة دع���ت كافة ابناء الش���عب 
اليمني بكافة مكوناته إلى االصطفاف الوطني الذي دعا إليه 
الرئي���س عب���د ربه منصور ه���ادي من اجل حماية مكتس���بات 
الوطن وخلق ش���راكة فاعلة مبنية على القواس���م املش���تركة ، 
وطالب���وا بس���رعة تنفيذ مخرج���ات احلوار الوطني الش���امل 
وف���ق اطار زمني مح���دد باعتبارها املخرج األمثل حلل الكثير 
من اإلشكاالت وتلبية تطلعات ابناء الشعب اليمني ، مؤكدين 
على كافة وس���ائل اإلعالم االطالع بدورها والقيام بواجباتها 

في هذا اجلانب.
وردد املتظاه���رون ف���ي املس���يرة هتاف���ات تؤك���د  على دعم 
االصطف���اف الوطن���ي واملطالب���ة بتنفي���ذ مخرج���ات احل���وار 

الوطني ورفضا للفوضى والعنف .
وتص���درت الفتات مس���يرة االصطفاف الس���لمي مبحافظة 
حج���ة الت���ي انطلق���ت اجلمع���ة  املاضي���ة على عناوي���ن بارزة 
أهمها » دعم ثقافة االصطفاف الوطني وتعزيز مبدأ التعايش 
الس���لمي ب���ن ابناء الش���عب اليمني ونب���ذ الكراهية والعنف 
وسرعة تنفيذ مخرجات احلوار الوطني الشامل ومبا يعكس 
الق���رارات املتف���ق عليه���ا بن ابن���اء اليمن إل���ى واقع ملموس 
ونب���ذ ثقافة العنف والكراهية وجعل املصلحة العليا فوق كل 

اعتبار«.
وأكدت املسيرة اجلماهيرية احلاشدة - التي شاركت فيها 
قيادة احملافظة-  مس���اندة اجلهود الرسمية من أجل التالحم 

واالصطف���اف حفاظ���ا على الثواب���ت الوطنية وف���ي مقدمتها 
النظ���ام اجلمه���وري ورفضا لكل مش���اريع العن���ف والفوضى 
واالرهاب ومحاوالت االنقالب على املكتس���بات الوطنية وفي 

مقدمتها النظام اجلمهوري .
وفي املسيرة ألقى الشيخ زيد علي عرجاش وكيل احملافظة 
بيان املس���يرة والذي أكد دعم ومساندة وتأييد دعوة وجهود 
القيادة السياس���ية  ممثلة بفخامة رئيس  اجلمهورية املشير 
عبدرب���ه منصور ه���ادي وذل���ك لتحقيق االصطف���اف الوطني 

للحفاظ على  النظام اجلمهوري واملكتسبات الوطنية .
كما اكد البيان رفض مشاريع الفوضى والعنف واإلرهاب 
وكل مح���اوالت االنق���الب عل���ى الثواب���ت الوطني���ة  ورف���ض 
دعوات املناطقية واملذهبية التي تهدف إلى متزيق الوطن  .

وطال���ب البي���ان بس���رعة تنفي���ٌذ مخرجات احل���وار الوطن 
ون���زع س���الح اجلماع���ات املليش���يات املس���لحة وبس���ط نفوذ 
الدولة على كل محافظات الوطن  واحلفاظ على هيبة الدولة .

كم���ا طال���ب البيان  باحلد من اآلثار الناجتة عن رفع الدعم 
ع���ن املش���تقات النفطي���ة وذلك برف���ع مرتب���ات املوظفن وفي 
مقدمته���م رج���ال الق���وات املس���لحة واألم���ن وجمي���ع موظفي 
الدول���ة وإط���الق الع���الوات والتس���ويات وحتس���ن الضمان 
االجتماعي وزيادة حاالته وجتفيف منابع الفس���اد وتنش���يٌط 
األوعي���ة  اإلرادية وحتس���ن اخلدمات وفي مقدمتها الكهرباء 
واملي���اه والصح���ة والتعلي���م وحتس���ن األوض���اع املعيش���ية 
للمواط���ن وتطبيق املصفوفة الت���ي أعلنها رئيس اجلمهورية 

وذلك ملعاجلة آثار اجلرعة والتخفيف من تداعياتها .
واك���د ايض���ا مس���اندة وتأيي���د جه���ود الهيئ���ة الوطني���ة 
لالصطفاف الوطني والقيادة السياس���ية الرامية إلى جتنيب 
الب���الد ات���ون الفوض���ى والصراع���ات واحلفاظ عل���ى النظام 

اجلمهوري وجميع الثوابت الوطنية .
احملتش���دون أكدوا أن الدع���وة إلى هذا االصطفاف مبادرة 
شعبية ووطنية وضرورة ملحة ال سيما في ظل الظروف التي 
تعيشها البلد في هذه االيام للوقوف صفا واحد من اجل بناء 
مي���ن جدي���د والعمل بعيد عن املناطقي���ة واملذهبية والطائفية 
، مش���يرين ب���أن الدعوة إل���ى االصطفاف تعن���ي احلفاظ على 

املكتسبات.
واعتبر مراقبون أن املس���يرة اجلماهيرية احلاش���دة التي 
خرج���ت إلفش���ال م���ا يح���اك م���ن مش���اريع هدام���ة ومؤامرات 
تترب���ص بأم���ن ووحدة واس���تقرار اليمن أك���دت بجالء عظمة 
ابن���اء محافظة حج���ة واصطفافهم حول قيادتهم السياس���ية 

من أجل أمن اليمن واستقراره .
واعتبروا االلتفاف الش���عبي الكبير في املس���يرة اصطفافا 
ش���عبيا كبيرا للمطالب���ة بتنفيذ ما اجمع علي���ه اليمنيون في 
مؤمتر احلوار الوطني الش���امل الذي جسدته هذه اجلماهير 
الغفي���رة التواقة ملس���تقبل افضل مس���تقبل ام���ن ومزدهر في 

احملافظات اليمنية.
وأكدوا أنها مثلت رفضا واس���عا ألف���كار وادوات ودعوات 
القادمن من كهوف التاريخ ، مؤكدة على أن حضارة ووحدة 
واصالة هذا الوطن الضاربة بقوة في جذور التاريخ ال ميكن 
ان تك���ون نهب���ا لفئ���ة أو جماعة تس���تهدف وج���وده ومصيره 
وأن دع���وات االلتفاف والتملص على تنفيذ مخرجات احلوار 
الوطني لن جتد طريقها امام ش���عب ارتضى احلوار وس���يلة 

للوصول إلى غايته املشروعة.
واكد الش���يخ أمن صالح القدمي امن عام محلي حجة أن 
املس���يرة اجلماهيرية احلاش���دة ألبناء محافظ���ة حجة جاءت  
تلبي���ة لدع���وة الرئي���س عبد ربه منص���ور ه���ادي  ، مؤكدا أن 
االصطف���اف يعد احلل االمث���ل حلل كافة قضايا اليمن ، داعيا 
إل���ى االصطف���اف خل���ف القي���ادة السياس���ية ورص الصفوف 
لتفوي���ت الفرص���ة عل���ى م���ن يهدف���ون لزعزع���ة اليم���ن وأمنه 

واستقراره.
كم���ا عبر االس���تاذ محمد الرجوي رئيس املؤمتر الش���عبي 
العام س���ابقا أن الدعوة لالصطفاف الوطني هدفها لم الصف 
اليمني وجتنيب اليمن ويالت الدمار والفوضى ، منوها بأن 
م���ن يحاول���ون زعزعة األمن واالس���تقرار عليه���م الرجوع إلى 

جادة الصواب واالحتكام للعقل واملنطق ولغة احلوار .
وطالب الرجوي بس���رعة تنفي���ذ مخرجات احلوار الوطني 
وإيجاد حلول جذرية ملعاناة الناس وتفويت الفرصة على من 

يهدفون إلى اقالق السكينة العامة .

 و ق������ال بع������ض املواطنون ف������ي اتص������االت هاتفيه ان 
مليش������يات احلوث������ي املس������لحة قد كث������رت مناس������باتهم و 
فعالياتهم املختلفة و انهم في كل مناسبة او فعالية يقومون 
باملرور علي املواطن������ن و يرغمونهم بالقوة على دفع مبالغ 
باهضة بحس������ب ما يفرضونه عليهم و من رفض دفع تلك 
املبالغ فيتم استدعائه فيما بعد و تلفيق التهم املكذوبة بحقه 
او يت������م الزامه بالقوة باملش������اركة معهم في جبهات احلرب 
كم������ا فعلوا في االس������بوع املاضي و ال������ذي راح ضحيتها 
أكثر من ١٢ فرد ممن مت إلزامهم بالقوة مبش������اركتهم في 

جبهة اجلوف. 
و أك������د املواطنون الزامهم بدفع مبالغ مختلفة فمنهم من 
حددوا عليه دفع مبلغ ث������اث مائة الف ريال ميني كبعض 
املشائخ و عليه استفراقها من قبيلته فيما مت حتديد مبالغ 
اخ������رى تقدر بس������بع مائة الف ريال عل������ى بعض العزل و 

البعض منها اكثر من مليون ريال.
 اضاف������ة الى اخ������ذ بالقوة مواد عينيه مث������ل البطانيات 

و االس������فنج و البعض فرضوا عليهم املس������اهمة بكباش������ة 
بالنس������بة لبعض املواطنن الذي لديهم اغنام فيما مت فرض 
عيني������ات من مزارع������ي القات و الرم������ان و التي تصل في 
بعض املناطق الى اخذ ثلث الثمرة بالنسبة ملزارع العنب و 
الرمان فيما مزارع القات وصلت الى درجة املناصفة كون 

املرحلة حرجة و حتتاج الى الدعم السخي.
 و اضاف املواطنون انه مت استقطاع مبالغ من مرتبات 
املوظفن لشهر اغسطس احلالي تصل في بعض املديريات 

الى. خصم مبلغ عشرون الف ريال.
 اضاف������ة الى حتديد مبالغ نقدية تت������راوح بن الثاثون 
االل������ف ريال و املائ������ة علي اصح������اب الدكاكن واحملات 
التجاري������ة الصغيرة بينما مت ف������رض مبالغ اخرى تتراوح 
بن اخلم������س مائة الف ريال و املليون و اخلمس مائة الف 
ريال بالنسبة الصحاب املؤسسات و املجموعات التجارية 

وجتار اجلملة.
 و قال املواطن������ون ان كل تلك املبالغ مت نهبها و أخذها 

بالق������وة من قبل جميع املواطنن و أنها متت حتت مس������مى 
دع������م مخيمات احلوث������ي بصنعاء ومن رف������ض دفع املبلغ 
احملدد عليه فعليه ان يش������اركهم باحلض������ور في مخيماع 
االعتصام بصنعاء ... مؤكدين اولئك املواطنن ان البعض 
منهم قرر املش������اركة في مخيماتهم بصنعاء غير انه تفاجأ 
بتوصيل������ه الى جبهة احلرب الدائرة مبحافظة اجلوف و لم 
يطلع افراد اسرته على ذلك غير عندما وصلت جثة ولدهم 

في االسبوع املاضي.
 مم������ا ادى ال������ى دفع املبلغ احمل������دد عليه بالق������وة فيما 
مصادر محلي������ة مطلعة والبعض منها مش������ارك في جلان 
جمع ونهب تلك االموال العينية و النقدية قالت ان مليشيات 
احلوثي املس������لحة جمعت خال االسابيع املاضية ماين 
الري������االت من مديريتي منبه و ش������دا و اكث������ر من مئتان و 
س������بعن مليون ريال من مديريت������ي باقم و مجز فيما مثلها 
م������ن مديريتي الصفراء و س������حار و مبلغ فوق س������بع مائة 
ملي������ون من مديريات حيدان و س������اقن و صعدة »عاصمة 

احملافظة«.
 و لم تش������ر تلك املصادر الى املبال������غ املالية التي نهبت 
بالقوة من بقية املديريات لع������دم معرفتها باالرقام التي مت 
نهبه������ا من تلك املديري������ات . و اضافت تل������ك املصادر ان 
مليش������يات احلوثي املسلحة اس������تخدمت بعض مشائخ و 
وجهاء احملافظة و بعض اعضاء مجلس النواب و املجالس 
احمللية جلمع وجباية تلك االم������وال من املواطنن مبختلف 
ق������رى و مناطق احملافظة . . و اكدت تلك املصادر اطاعها 
و بش������كل مباش������ر على عدم وصول تلك االموال املنهوبة 
الى مخيمات االعتصام بش������كل كلي و انه لم يصل سوى 
املواد العينية و جزء يس������ير من النقدي������ة فقط . . و وعدت 
تلك املصادر بكش������ف مصير بقية االموال النقدية التي لم 
تصل بحس������ب الكشوفات املرفقة لدي مندوبي جلان مالية 
صن������دوق احلوثي جلمع التبرعات » حس������ب زعمهم » اي 
نهب و جباية االموال و انها حاليا تس������تقصي مصير تلك 

املبالغ املفقودة.
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المواطنين بمختلف  ش��كا عدد من 
مناط��ق محافظة صعدة من تس��لط 
مليش��يات الحوثي و اس��تمرائها على 
نهب أموال المواطنين بالقوة و تحت 
ضغط التهديدات المستمرة و بشكل 

مستمر .

صعدة ..

مليشيات احلوثي تنهب املواطنني في صعدة باملاليني وتدعي الدفاع عنهم في صنعاء

رغم المراهنات عل��ى أن محافظة حجة تعد 
حك��را عل��ى جماعة او ح��زب او طائف��ة إال أن 
ابنائها اليوم غير االمس فأبناء محافظة حجة 
احتشدوا مطلع االسبوع المنصرم في  مسيرة 
تأريخي��ه ش��اركت فيه��ا مكونات سياس��ية 
االصطف��اف  لدع��م  ومنظم��ات  واجتماعي��ة 
الوطن��ي ال��ذي دعا إلي��ه رئي��س الجمهورية 
المش��ير عبد ربه منص��ور ه��ادي والمطالبة 
بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحفاظ على 

الثوابت الوطنية والجمهورية والوحدة.

    علي حسن

حجة ترفض مشاريع الفوضى والعنف ومحاوالت االنقالب على الثوابت الوطنية



ف������ي 8 من يوليو املاضي متكنت ميليش������يا احلوثي 
اإلرهابية من الس������يطرة على مدينة عمران ومقر اللواء 
310 مدرع غدرًا، بعد مواجهات عنيفة استمرت ألكثر 
من ستة أش������هر مع اجليش املرابط في احملافظة، بعد 
أن غدرت ميليشيا احلوثي اإلرهابية باجليش وخرقت 
اتف������اق وقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه في 23 
يونيو استش������هد  خاللها العميد الرك������ن اللواء حميد 

القشيبي -قائد اللواء 310مدرع-. 
وأعلن وزير الدفاع خ������الل كلمة ألقاها أثناء زيارته 
للمنطقة العسكرية السادسة ومجموعة ألوية الصواريخ 
في29يوليو، حيث قال وزير الدفاع إنه مت تشكيل جلنة 
حتقيق للوق������وف على ما جرى في عم������ران والتحقيق 

ملعرفة املسببات واالختالالت التي حدثت.
وم������ن ذلك الوقت لم يطرأ أي تط������ور جديد أو حتى 
اإلعالن عن أس������ماء أعض������اء جلنة التحقي������ق املكلفة 
بالن������زول إلى مقر اللواء ملعرفة حقيقة ماحدث، في ظل 
صمت رس������مي إزاء هذه احلادث������ة التي انتهت مبجرد 

االنتهاء من موارة الشهيد القشيبي مثواه األخير.
وفي هذا السياق قال الباحث في شؤون اجلماعات 
املس������لحة علي الذهب: أن س������كوت الدولة عن كش������ف 
مالبس������ات جرمية س������قوط عمران وع������ن مصير قوات 
الل������واء 310 ومعداته وجنوده وآلياته العس������كرية يدل 
عل������ى أن هناك تفس������يرين، األول أن الدولة عاجزة عن 

االفصاح عن ما جرى أو أنها شريكة فيه.
وأض������اف الذه������ب في تصري������ح ل� »الصح������وه« إن 
التغاض������ي حول كش������ف مالبس������ات احلقيقة ملا حدث 
وجرى للواء، وملدينة عمران، هو أن الدولة كانت حينها 
تتغاضى عن ما يحدث في عمران، وبالتالي انكس������رت 

ش������وكتها واتهم������ت بالتقصير حيال مت������دد احلوثيني 
وتوسع نفوذهم نتيجة تقصيرها.

وأوضح أن عدم الكش������ف عن املعلومات فيما يتعلق 
بحيثي������ات الس������قوط إدان������ة واضحة عل������ى الدولة في 
التقصي������ر في واجبها وأن ع������دم إفصاح الدولة للرأي 

العام باحلقيقة حتى اآلن دليل على ذلك. 
وق������ال الذه������ب إنه  يفت������رض على الدول������ة أن تقف 
موق������ف الدفاع عن كيانها وع������ن كرامتها وعن هيبتها 
وأن تقف بحيث تعطي الثقة للجماهير بأن هنالك دولة، 
معتبرًا ما جرى في عمران وللواء 310 اجتثاث للدولة 
وعليها القيام بواجبها في استعادة معدات اللواء 310 

وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.
واعتبر أن تش������كيل جلنة حتقيق لكش������ف مالبسات 
اجلرمية لن جت������دي وأن اللجان التي تش������كل ال تأتي 
بجديد، وإمنا هي مجرد تغطية للجرمية ودفن ملالبسات 

ما جرى. 
من جهته قال احمللل السياس������ي عبدالناصر املودع 
أن تشكيل جلنة حتقيق من قبل وزير الدفاع أو الرئاسة 
تعد خطوة للتس������تر على اجلرمي������ة ومخادعة وتضليل 
لل������رأي العام في ظل اتهام وزي������ر الدفاع بالتواطؤ من 

قبل عدة جهات.
وق������ال املودع في تصريح س������ابق أن������ه يفترض أن 
تش������كل جلنة حتقيق محايدة من أطراف محايدة بعيدًا 
ع������ن الدفاع، كأن تكون من األحزاب السياس������ية يكون 
فيها أط������راف حكومية وقضاة مس������تقلون حتى تكون 
اللجن������ة ذات مصداقية، واصفًا نتائج جلنة تش������كلها 

الدفاع في أحداث عمران بأنه أمر غير مجد.
وش������دد املودع على ض������رورة تش������كيل اللجنة من 
أطراف الصراع أنفس������هم وأطراف حكومية وقضائية 
وشخصيات مستقلة، منوهًا إلى أنه باإلمكان أن تشكل 
هذه اللجنة باالتفاق مع الرئاس������ة اليمنية، هذا إذا كان 
هناك نية جادة للتحقيق في أحداث عمران حسب قوله.
بدوره ق������ال احملامي عبدالل������ه الذبحاني إن جرمية 
االعتداء على اللواء 310 وباقي مؤسس������ات الدولة في 
محافظة عمران ه������ي جرمية باقية، معتبرًا األس������لحة 
التي نهبت ليس������ت ملك ش������خص وإمنا هي ملك الدولة 
والش������عب ومن الواجب اس������تعادتها من قب������ل الدولة 

باعتبارها اجلهة الوحيدة املخولة بذلك.
وطال������ب الذبحاني في تصري������ح ل�«الصحوة« الدولة 
بحماية ممتلكاتها وأن تس������تعيد األسلحة املنهوبة من 
قبل مليش������يات احلوثي وتفتح حتقيق ش������امل يوضح 
مالبس������ات احلادثة وكش������ف ذلك للرأي العام، معتبرًا 
التفريط في أي وحدة من الوحدات العس������كرية جرمية 

ال تسقط بالتقادم. 

وش������دد أن على الدولة االهتمام باجلنود والضباط 
املنضويني حتت راية اللواء 310 والنظر الى قضيتهم 
ومعاجل������ة مش������اكلهم وع������دم ايقافه������م بع������د احلرب 
واس������ترداد حقوقهم ودمجهم في الوحدات العسكرية 
األخ������رى، معتبرًا التفريط في حق أي فرد منهم جرمية 
ومن حق أي موظف أن يعود لوظيفته ويس������تلم حقوقه 

ويؤدي مهامه وواجباته. 
وكانت ميليش������يات احلوثي اإلرهابي������ة قد هاجمت 
معس������كر »اللواء 310 مدرع« املرابط في مدينة عمران 
وقامت بقتل وتصفية عدد من قياداته وضباطه وجنوده 

واالستيالء على املعدات واآلليات العسكرية املختلفة.
وكش������فت مصادر محلية حينها عن متكن ميليشيا 
احلوث������ي اإلرهابية من نهب نحو 46 معدة عس������كرية 
متنوعة من معس������كر اللواء 310 مدرع أثناء اقتحامه 
ونه������ب مختل������ف أنواع األس������لحة الثقيلة واملتوس������طة 
واخلفيفة والذخائر املتنوعة والسيارات واألطقم واملواد 

التموينية وغيرها.

وأضافت املصادر احمللية أن جماعة احلوثي قامت 
بنقل املعدات العس������كرية الثقيلة التي اس������تولت عليها 
م������ن اللواء 310 إلى محافظة صع������دة، املعقل الرئيس 
للجماع������ة، وبينه������ا أكثر من خمس������ني دبابة ومدرعات 
ومنص������ات صواريخ كاتيوش������ا وغيرها من األس������لحة 

الثقيلة واملتوسطة.
اجلدي������ر بالذكر أن اللواء 310 مدرع  تش������كل عام 
1973م من ثالث كتائب دبابات، كأول لواء عس������كري 
في اجليش اليمني بعد ثورة 26 س������بتمبر، بعد أن مت 
تسلم دبابات تي 55 روسية الصنع ، وضم بعدها إلى 

سالح الفرقة األولى مدرع.
وخ������اض الل������واء 310 مع������ارك عنيفة م������ع جماعة 
احلوثيني اإلرهابية، ودارت اش������تباكات وصفت بأنها 
األعنف  بني اللواء وميليشيا احلوثي اإلرهابية الساعية 
للس������يطرة والقضاء عليه بهدف إس������قاط مدينة عمران 
والت������ي كان يتمركز فيها الل������واء 310 من أجل الولوج 

والعبور بعد ذلك إلى صنعاء.
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ستون يومًا مرت على تعرض الدولة 
لضربة في وجودها الس��يادي وكيانها 
الوج��ودي وحتى دالئ��ل رمزيتها جراء 
سقوط اللواء 310مدرع بيد مليشيات 
الحوث��ي اإلرهابي��ة بعد حص��ار خانق 
استمر 6 أش��هر متواصلة، ومنذ إعالن 
الدف��اع تش��كيل لجن��ة تحقي��ق في 
الحادثة ظلت األم��ور على ماهي عليه 
دون إعالن أي حقيقة للرأي العام حتى 

اللحظة...

   عماد المشرع

   اللواء310..   في انتظار نتائج جلنة التحقيق 



كشف تقرير حقوقي عن سقوط 722 قتياًل وجرح 1834 آخرين من أبناء 
محافظة عمران خالل املواجهات املس������لحة ب������ن جماعة احلوثي واجليش 

املسنود من بعض القبائل منذ مطلع العام اجلاري.
وذكر التقرير الصادر عن الهيئة الش������بابية ملراقبة تنفيذ مخرجات احلوار 
الوطني خالل مؤمتر صحفي ، أن )260( عسكريًا و ))362 مدنيًا بينهم 
)4( نس������اء و )9( أطف������ال قتلوا برصاص مس������لحي احلوثي أثناء حربهم 
األخيرة على عمران، فيما أصيب )1216( مدنيًا و )618( عس������كريًا بج 

روح مختلفة بينها )18( حالة إعاقة دائمة ونحو )100( حالة حرجة.
واعتب������ر التقرير أن احلوثين تصدروا املش������هد الدم������وي في اليمن كأكبر 
جماعة عنف، متهمًا إياهم باس������تهداف النس������اء واألطفال وكبار الس������ن، 
وجتنيد عدد كبير من األطفال الذين قال التقرير بأنهم اس������تخدموا كدروع 
بش������رية وجس������ور عبر عليها احلوثي إلى "عمران" ومنه������ا إلى العاصمة 

صنعاء مستغاًل حماسهم وحاجة ذويهم للمال.

وق������ال الفريق احلقوقي في تقريره: "أن احلوثين خالل ممارس������تهم القتل 
كهوايتهم املفضلة مبحافظة عمران اعتمدوا استراتيجية جديدة تقوم على 
الدفع بأنصارهم إلى املوت ليتمكنوا بعد ذلك من إذكاء جذوة الثأر عندهم 
م������ع احلرص على أال يه������دأ هذا الثأر حتى وإن س������قط املئات من الطرف 

اآلخر مقابل الواحد من احلوثين".
التقري������ر حتدث أيضًا عن )213( حالة اختطاف تعرض لها أبناء "عمران" 
منذ بداية احلرب الظاملة، فضاًل عن تهجير )24205( فردأ من اجلنس������ن 
إلى العاصمة صنعاء التي يعيش������ون فيها أوضاعًا مأساوية حتى اللحظة 
بس������بب إهمال الدولة وجتاه������ل هيئات اإلغاثة الدولي������ة واحمللية ملعاناتهم 

ورفض منح ترخيص نصب مخيمات إيواء لهم-حسب التقرير.
وأش������ار التقرير إلى قيام فريق الهيئة الش������بابية خ������الل 4 زيارات متتالية 
حملافظ������ة عمران برصد وتوثيق )89( منزاًل متض������ررًا بينها )21( مدمرة 
و )15( محتلة و )53( منزاًل منهوبًا باإلضافة إلى )3( مس������اجد دمرت و 

)13( مسجدًا محتاًل و )14( مؤسسة مدنية منهوبة و )14( أخرى ال تزال 
حتت السطو احلوثي املسلح.

كما رصد الفريق )93( مرفقا حكوميا متضررًا جراء احلرب في "عمران" 
بينه������ا )4( م������دارس مدمرة و )9( مرافق أخرى منهوبة و )32( مدرس������ة 
أغلقت بش������كل مؤقت، و )48( مرفقًا محتاًل منها )31( مدرس������ة ال يزال 

مسلحو احلوثي يتمترسون داخلها حتى اللحظة.

إلى ذلك س������جل التقرير أيضًا )6( محالت جتارية مبدينة عمران تعرضت 
للنهب والتدمير من قبل مقاتلي احلوثي، باإلضافة إلى نهبهم )14( سيارة 

من موديالت مختلفة و )15( دراجة نارية وجرافة "شيول" وبوكلن.
ولف������ت التقرير إلى وج������ود )35( نقطة تفتيش تابع������ة جلماعة احلوثي في 
مدينة عمران وتس������ع مديريات أخرى مجاورة، فضاًل عن إنشاء اجلماعة 

)13( سجنًا خاصًا داخل املدينة وأربع مديريات أخرى.
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 علي حسن
تنتش���ر املياه البيضاء في العيون في تهامة بشكل مخيف 
ب���ن كاف���ة الش���رائح واألس���ر وهي عب���ارة ع���ن عتامة في 
العدس���ة البلوري���ة للعن تس���بب من���ع أو صعوب���ة دخول 
الض���وء إلى داخل العن بس���بب هذه العتامه في العدس���ة 

الشفافة أساسا.
كما أن اإلصابة باملياه البيضاء تعد من أسباب العمى في 
العالم كله , وتش���كل اإلصابة باملياه البيضاء نس���بة 75% 
م���ن أس���باب اإلصابة بالعم���ى , بينما األم���راض األخرى ) 
املي���اه الزرق���اء – س���حابة القرنية – االنفصال الش���بكة – 

نزيف العن( تشكل %25 من أسباب اإلصابة بالعمى. 
 ويش���ير األطب���اء أن اإلصاب���ة باملياه البيض���اء في تهامة 
منتش���رة بش���كل كبي���ر وس���ببها " موج���ة احل���ر الش���ديدة 
والع���رق الزائ���د " ال���ذي يتصبب م���ن اإلنس���ان , وكذا كبر 
الس���ن يليه���ا اإلصابة مبرض الس���كر ثم املي���اه الزرقاء ثم 
االلتهابات املزمن���ة بالعن أو اخلبطات العنيفة بالعن أو 

بالرأس وأخيرا املياه البيضاء اخللقية.

 مخيمات النقاذ االف البشر من العمى:
 انتش���ار املي���اه البيض���اء بهذا الش���كل ف���ي تهامة حتم 
على مؤسس���ة مياني وبالتنس���يق مع جمعي���ة نبراس إلى 
إقام���ة مخي���م الطبي املجان���ي الثالث ملكافح���ة العمى بعد 
إقامة مخيمن خالل الفترة الس���ابقة اجريت فيها عمليات 

جراحية ألكثر من 450شخص. 
وكي���ل محافظ���ة حجة الدكتور ابراهيم الش���امي اش���اد 
باملخي���م والقائم���ن عليه وباجلهود اإلنس���انية ملؤسس���ة 
ميان���ي ومش���اريعها اخليرية والتنموية ف���ي املنطقة وكذا 
جمعي���ة النب���راس الطبية ودعمها املب���ذول لهذه املخيمات 
التي تخفف من معاناة الناس وتسهم في شفاء الكثير من 

العمي وتعيد النور الى ابصارهم. 
وأك���د رئيس مؤسس���ة ميان���ي أحمد األك���وع أن اهداف 
ا ملخي���م إج���راء عمليات جراحية لس���حب املي���اه البيضاء 
وزراع���ة العدس���ات لنح���و 600 حالة مرضي���ة , منوها أن 

املخيم بعد من أكبر املخيمات في احملافظة. 
 كم���ا أش���ار الدكت���ور عبد احلق األش���ول رئيس جمعية 
النب���راس الصحي���ة ان محافظ���ة حج���ة من املناط���ق التي 
تنتش���ر فيه���ا املياه البيض���اء ول���ذا مت اس���تهدافها للمرة 
الثالث���ة مبخي���م طب���ي للعي���ون م���ن ب���اب التخفي���ف عل���ى 
مرض���ى العيون وإج���راء العمليات اجلراحي���ة لهم كونهم 
ال يس���تطيعوا إج���راء العملي���ات اجلراحية وك���ذا صعوبة 
املواصالت والعوز , منوها بأن جمعية نبراس س���تواصل 
املخيمات الطبية مستقبال للحد من انتشار املياه البيضاء.
وتعالج املياه البيضاء جراحيا فقط.. فال مجال للعالج 
الطب���ي إطالق���ا ب���ل أن اجلراحة ه���ي احلل الوحي���د إلزالة 
املي���اه البيضاء من العن ووضع عدس���ة صناعية ش���فافة 
م���كان العدس���ة املعتم���ة الت���ي كان املري���ض مصاب���ا بها.. 
واجلراحة بس���يطة وس���ريعة وال تأخذ أكثر من 10 دقائق 
ف���ي حجرة العمليات , ويخرج املري���ض بعدها بغيار على 

الع���ن يتم نزع���ه بعد يوم أو يومن , ويق���وم املريض بعد 
ذل���ك مبمارس���ة أنش���طته بطريق���ة عادي���ة من رؤي���ة وعمل 
وتفاع���ل م���ع احلي���اة.. وتبلغ نس���بة جناح جراح���ة املياه 
البيضاء %98 مما يجعلها اجنح وأفضل جراحات العن.

عودة البصر فرحة ثمنها اجلنة :
وم���ن احل���االت الت���ي مت معاجلته���ا أحد املس���نن الذي 
فق���د بصره من���ذ أكثر من خمس س���نوات وبفضل الله عاد 
الي���ه بعد إجراء عملية جراحي���ة ناجحة في املخيم الطبي 
جلراح���ة العي���ون مبديرية عبس فأش���رق وجه���ه وظهرت 
ابتس���امات الرض���ى عل���ى محياه فرف���ع يديه ال���ى الله أن 
مي���ن باخلير على فاعل اخلير الذي كان له الفضل في دعم 
املخي���م إلج���راء العمليات اجلراحية وك���ذا على كل من كان 

سببًا في ووصول هذا اخلير اليهم.
وكما هو احلال ايضا مسنة اجهشت بالبكاء من الفرح 
عندما رأت النور بعد ازالة الغطاء عن عينها ورفعت اكف 
الضراع���ة الى الله املن���ان ان يجزي القائم���ن على املخيم 

الطبي جلراحة العيون خير اجلزاء. 
هذه حالتن من االف احلاالت ممن توافدوا على املخيم 
الطب���ي جلراحة وأمراض العي���ون مبديرية عبس محافظة 
حج���ة والذي رس���م البس���مة عل���ى ش���فاههم وأع���اد األمل 
ف���ي نفوس���هم بع���د أن فق���دوا ابصارهم منذ س���نن لتعود 

ابصارهم من جديد إليهم.
إنه���ا فرحة ال تعادلها فرحة ألولئك املس���نن من النس���اء 
والرجال وهم ينظرون إلى احلياة بعد افتقدوها من عشرات 
الس���نن بسبب فقد ابصارهم , تلك الفرحة رسمت في شكل 
ابتس���امات بريئة فيما اخرون عبروا عنها بالبكاء والدعاء 

ملن كانوا سببا في إعادة االبتسامة إليهم من جديد. 
تل���ك الفرح���ة مت التعبي���ر عنه���ا م���ن اف���واه الكثي���ر من 
املس���نن واملس���نات والذين زاروا املخي���م , حيث اكدوا أن 

فرحته���م ال ميكن اإلفص���اح عنها أو التعبي���ر عنها كونهم 
عاجزي���ن عن التعبير , مش���يرين بأن عودة ابصارهم التي 

كانت قد فقدت يعد معجزة.
حي���ث تش���ير إحدى املس���نات بأنها لم تك���ن حتلم يوما 
أن بصره���ا س���يعود عليه���ا كونها اصبح���ت فاقدة للبصر 
, منوه���ة ب���ان نعم���ة البص���ر افض���ل النعم على االنس���ان 
ال يع���رف قيمته���ا إال م���ن فقده���ا حقيقة , رافع���ة يدها إلى 

السماء مبتهلة إليه بإرجاع بصرها إليه. 
ويؤك���د مس���ن أخ���ر أنه عاش 5س���نن فاق���دا للبصر ان 
ع���ودة بص���ره تعد افض���ل فرحة له , ش���اكرا للقائمن على 
هذا املخيم الذي وصفه "باالنساني " وداعيا إلى إقامة مثل 
ه���ذه املخيمات التي تخفف العبء على املواطنن وخاصة 

الضعفاء الذين ال ميلكون قوت يومهم. 
 

التقدم في السن واحلر ابرز األسباب : 
وتع���د عملي���ة إزالة املياه البيضاء ه���ى واحدة من أكثر 
عملي���ات العي���ون انتش���ارا فى جمي���ع انح���اء العالم ومن 
املعترف علية أن حدة البصر تتحس���ن بعد العملية وكذلك 
الق���درة عل���ى متيي���ز األل���وان م���ا دام لم يكن هن���اك ضعف 

بشبكية العن والعصب البصرى.
حيث يؤكد الدكتور خالد محمد فيصل ماجستير عيون 
جراح في املخيم الطبي أش���ار أن اإلصابة باملياه البيضاء 
تات���ي نتيجة التقدم في الس���ن واإلصابة بضربة في العن 
أو نتيجة اس���تخدام العالجات الهرمونية بدون نظام مثل 
ش���راء القطر من الصيدليات واس���تخدامها , كذا التعرض 
ألش���عة الش���مس املباش���رة لفت���رات طويلة وح���رارة اجلو 

والتعرض للغبار.
وع���ن وجود أطفال بن صفوف احلاالت املصابة باملياه 
البيض���اء ن���وه ب���أن األطف���ال يصاب���ون باملي���اه البيض���اء 
نتيجة إصابة االم اثناء فترة احلمل بأحد أمراض النساء 

كااللتهاب���ات واحلصبة واجلرثومة وغيرها , مش���يرا بأن 
من املس���ببات كذل���ك اإلصابة مب���رض الس���كر والتدخن , 
باإلضافة الى العوامل السابقة من حرارة اجلو والتعرض 

للشمس والغبار.
وعن وسائل الوقاية واحلد من تفاقم هذا املرض أوضح 
أن اإلصابة به مع تقدم السن أمر ال بد منه , لكن يضيف أن 
هناك وسائل حتد من تفاقمه وهي العناية بالصحة بشكل 
ع���ام كتناول الغ���ذاء الصح���ي وجتنب التدخ���ن والعناية 
بالعيون بش���كل خاص من خالل لبس النظارات الشمسية 
وجتنب أش���عة الش���مس املباش���رة وح���رارة اجلو وجتنب 

الغبار.

تهامة موبوءة بانتشار املياه البيضاء
مس���ئول املخيم���ات بجمعي���ة النبراس ورئي���س الفريق 
الطب���ي باملخي���م الدكتور فريد الدهمش���ي اوض���ح أن عدد 
احلاالت التي متت معاينتها وصل إلى 13الف حالة وهذا 

عدد كبير جدا. 
واش���ار إلى أن املنطقة موبوءة بانتشار املياه البيضاء 
والن���اس ضعف���اء وحالته���م املادي���ة صعبة ج���دا , موجها 
رس���الة إلى كافة اخليرين إل���ى دعم مثل هذه املخيمات في 
تهامة وتقدمي يد العون للمصابن باملياه البيضاء مشيرا 
بان املنطقة بحاجة ماس���ة إلى املخيمات الطبية وبصورة 
عاجل���ة جدا منوها بان املياه البيضاء جتتاح ابناء تهامة 

بصورة مخيفة.
وتات���ي هذه اللفتة من منظم���ات املجتمع املدني في ظل 
اهم���ال الدول���ة ممثلة ف���ي الصحة في إعادة البس���مة على 
افواه االف املس���نن الذين اصبحوا رهينة للمنازل بسبب 
فقدانه���م للبصر في وقت مبكر من العمر.. والس���ؤال الذي 
يطرح نفس���ه هل س���نجد اهتمام الصحة مس���تقبال بأبناء 

تهامة خاصة وإزاحة هذا الكابوس من حياتهم ؟؟؟؟

تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات وجرائم جسيمه للحوثي بعمران

املياه البيضاء وباء يهدد عشرات االالف من أبناء تهامة بالعمى
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

الش���عب اليمن���ي ت���واق للحري���ة, وه���ذا الت���وق 
والش���وق للحري���ة كان واضح���ا متام���ا ي���وم كس���ر 
القي���ود ف���ي صبيح���ة  26 س���بتمبر 1962م وي���وم 
حطم األغالل في 14 اكتوبر وصوال الى 30 نوفمبر 

1967 م .
وتع���زز ه���ذا الت���وق والش���وق للحرية ف���ي ثورة 
الت���ي هدم���ت اس���وار االس���تبداد  2011م  فبراي���ر 
التي راحت تعمل الستنس���اخ قيود اإلمامة وأغالل 

االستعمار من جديد وإن بثوب جمهوري مزيف .
غي���ر أن تعط���ش اليمني���ن للحري���ة أس���قط ذل���ك 
يطال���ب  وراح  االس���تبداد  بني���ان  وه���دم  املخط���ط 
احلري���ة  ببس���ط  قوي���ة  وارادة  بعالني���ة واضح���ة 
عل���ى كامل الت���راب اليمن���ي ونهض الش���عب يعلن 
بلغ���ة صحيح���ة فصيح���ة أن���ه ال ميك���ن ان يتن���ازل 
ع���ن حريت���ه أو يره���ن حاض���ره ومس���تقبله حصرا 
ملنطق���ة م���ن املناط���ق أو حملافظ���ة م���ن احملافظ���ات 
أو ألي )لهج���ة( م���ن اللهج���ات أو ألي مذه���ب م���ن 
املذاه���ب ناهي���ك ع���ن أن يس���لم نفس���ه وتاريخ���ه 

ومستقبله ألسرة أو عائلة أو ساللة, ذاك زمن مضى 
واندث���ر , والتمدن التق���وده الكهوف, واحلضارة لم 

تنشأ في السراديب.
إن احلري���ة دين )ال اك���راه في الدين( فكيف ميكن 

لس���اللة م���ا أن تس���لب ش���عبا حريته لصال���ح لثم 
االيدي أو تقبيل الركب.

ال؛ لقد حترر اإلنس���ان اليمني وحترر معه فكره 
وثقافت���ه عب���ر التاريخ حيث ال ح���ق ألحد أن يضع 
نفس���ه ف���وق اجلميع حت���ت أي دعوى م���ن دعاوي 
الزيف والضالل واإلدعاء الكاذب فالناس سواسية 
ال فضل لعربي على عجمي وال ألحمر على األسود 
, وال ملنطق���ة عل���ى اخ���رى وال جلهة عل���ى جهة )ان 

اكرمكم عندالله أتقاكم(.
لق���د ت���ذوق اليمني���ون احلرية بع���د أن ناضلوا 
م���ن أجلها طويال ويجتهد اليمني���ون اليوم البقاء 
الباب مفتوحا للحرية على مصراعيه وباس���تمرار 
حت���ى تض���ع اليمنين جميعا عل���ى أرضية واحدة 
ال يدع���ي فيه���ا اح���د على اح���د مبي���زه أو متيز إال 
التق���وى والعم���ل االيجابي والفع���ل الصالح, وإال 
بالق���درة والكف���اءة والنزاه���ة, وعل���ى كل دع���ي أو 
مغامر أن يدرك متاما ان ال وصاية على الشعب ألي 

احد كائنا من كان.

مضى زمن االرتهان

العوض في تركيا 
غزة؟

ليت شعري متى س������تنال أمتي حريتها 
الكامل������ة، فتختار م������ن يحكمها مبحض 
إرادته������ا، بليت الباد اإلس������امية مبا 
يسمونه االستعمار، فجاهدت لتتخلص 
من حكم األجنبي، وملا اس������تقلت خلف 
بعد االس������تعمار من أبنائه������ا من تولى 
احلكم، فإذا بابن البلد غشاش ومحتال، 
إذ حال بني الش������عوب وبني نيل حريتها 
احلقيقية، وتداولوا حيلة االنتخابات، إذ 
زعموا أنها انتخابات نزيهة، فإذا بهذه 
االنتخابات تصبح مش������كلة، إذ يزّورون 
أنه������ا صحيحة،  ويدعون  االنتخاب������ات 

ويتكرر املشهد انتخابات مزورة.
وعندما نال������ت أمتي احلري������ة احلقيقية 
ف������ي االنتخاب������ات انتخت اإلس������اميني 
ف������ي مصر، ألنه������ا طاملا احت������ال عليها 

املتآمرون وكرروا االنتخابات املزورة.
لقد انتخب������وا هذه املرة من يريدون وهم 
يري������دون وال يريدون إال اإلس������اميني، 
فانتخبوا الدكتور محمد مرس������ي، يالها 
م������ن كارثة، وفك������روا كي������ف يتداركون 
هذه الغلطة، كيف يس������لبون اإلساميني 
احلك������م، ويع������ود الن������اس إل������ى حك������م 
االنتخاب������ات امل������زورة، ووج������د أع������داء 
اإلسام بغيتهم من العسكر الذين ألفوا 
احلك������م، ولن يتركوه يفل������ت من أيديهم، 
فقام انقاب باركه كل أعداء اإلس������ام 
في الداخل وف������ي اخلارج واقترفوا كل 
اجلرائم ليس������تعيدوا احلكم الذي كان 

يذهب عنهم.
وتبدد حلم املس������لمني الذي������ن متنعوا به 
فت������رة قصي������رة، وامتأل املس������لمون أملًا 
وحس������رة على جناح الكافرين املنافقني 

في اختطاف احلكم.
ولكن الله س������بحانه وتعالى طمأن عباده 
املؤمنني في تركي������ا وفي غزة في تركيا 
جنح حرب العدال������ة والتنمية، وضربت 
تركي������ا للن������اس مث������ًا في كي������ف يحكم 
اإلس������اميون إذا وصل������وا إلى احلكم، 
لقد صع������دت تركيا بع������د أن كانت في 
احلضي������ض إلى علي������ني، وعرف الناس 
جميعًا إن اإلس������ام ل������و خلي بينه وبني 
حكم املس������لمني تس������عد بذلك املسلمون 
وغي������ر املس������لمني. فقرت بذل������ك عيون 

اإلساميني في شتى بقاع األرض.
ثم جاءت البش������رى م������رة ثانية من غزة، 
التي يحكمها حماس الذين هم جزء من 
اإلس������اميني الذي حورب������وا في مصر، 
إذا به������ؤالء املؤمن������ني ينتص������رون على 
اليهود ويحققون ما عجزت عنه جيوش 
ال������دول العربية مجتمع������ة، فابتهج بذلك 
كل مس������لم، وليس في استطاعة عسكر 
مص������ر أن مينعوا انتصار من حاربوهم 
ف������ي مصر، التي نرجو الله أن ينصرها 

على الطغاة.
والشك أنهم س������ينتصرون، فاملظاهرات 
لم تهدأ في مصر ضد البطش الش������ديد 

ورغم الكيد من الكفر كله.
فاحلم������د لل������ه ال������ذي أقر عي������ون عباده 
املؤمن������ني مب������ا يجري ف������ي تركيا، ومبا 
حصل من نصر في غزة  .. )والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون(.

علي بن عبداهلل الواسعي

وخز الضمير

أحمد عبدامللك املقرمي

م������ا يح������دث ف������ي الس������احة الوطنية الي������وم من 
تداعي������ات ناجت عن تراك������م اخط������اء وترحيلها دون 
وضع معاجل������ات لها منذ ما بعد الثورة اخلالدة في 
س������تينيات القرن املاضي وعدم وضع حلول ناجعة 
لها وفق اس������تراتيجية مزمنة ما تسبب بانعكاسات 
علي الواقع السياس������ي واالقتص������ادي واالجتماعي 

والتنموي في مختلف نواحي احلياة.
وهدفت ثورة الش������باب التي انطلق������ت في فبراير 
٢٠١١ ال������ي وضع حد الس������تمرار معاناة الش������عب 
اليمن������ي وتراخ������ي النظ������ام الس������ابق بوضع عاج 
ناجع للمش������كات املتفاقمة في اجلانب السياس������ي 
واالقتصادي والتنموي الذي س������اهم بانعكاس������ات 

سيئة واحتقانات سياسية واجتماعية ومناطقية.
ونذك������ر ان اليمن تعان������ي منذ س������تينيات القرن 
املاضي من غياب االستقرار السياسي الذي تسبب 
بترحي������ل قضاي������ا تنموية مهم������ة دون حلول وهو ما 
ضاعف من املصاعب واملش������كات حتملها املواطن 
البس������يط اليوم واثقلت كاهله حتي اصيب باالحباط 
من جدوي وعود النظام السابق الذي ظل علي رأس 
النظام ٣٣ عاما ما دفع الش������عب للخروج السقاطه 

في فبراير ٢٠١١ .
ويع������د مؤمتر احل������وار الوطني واح������دا من ثمار 
الثورة الش������بابية حيث وضع������ت مخرجات احلوار 
حلوال لقضايا رحلت او نتجت عن اخطاء ممارسات 
سياس������ية خاصة بعد حتقيق الوح������دة اليمنية لعل 
ابرزه������ا القضي������ة اجلنوبي������ة الت������ي نتجت بس������بب 
ممارس������ات سياس������ية اقصائي������ة وتهمي������ش وتفرد 
بالقرار السياسي وكذلك قضية صعدة اضافة الي 
اجلانب االقتصادي واحلقوقي واملركزية الش������ديدة 

في االدارة.
ومتث������ل مخرجات احلوار الوطن������ي خارطة طريق 
تواف������ق عليه������ا اعضاء احل������وار م������ن كل املكونات 
السياس������ية والقوي االجتماعية واملدنية من بني هذه 

القوي احلوثيون.
ومخرجات احلوار الوطن������ي كما ورد فيها انها " 
يؤس������س هذا العقد االجتماعي اجلديد علي قواعد 
ارس������اء مداميك جديدة لليمن اجلدي������د وكذا اجراء 
مراجعة عميقة وشفافة ومس������ؤولة لكل االختاالت 
ومكامن الضعف ف������ي هياكل الدولة واملمارس������ات 
الس������لبية التي افضت ملشكات سياسية واجتماعية 
واقتصادي������ة وضع������ت اليم������ن ضمن قائم������ة الدول 
الفاش������لة واملهددة باالنهي������ار". " وان مؤمتر احلوار 
الوطن������ي وقد افض������ت اعماله الي كلمة س������واء فانه 
يقدم جتربة رائدة للتس������وية السياسية واستشراف 

آفاق املس������تقبل واعد بالتغيير لبن������اء الدولة املدنية 
الدميقراطية احلديثة وارساء قواعد االمن والسام 
والتقدم". ' ويرسي حقيقة طاملا ظلت غائبة في ادارة 
احلكم والتي تتمثل ب������ان النهوض بالوطن وحتقيق 
امن������ه واس������تقراره وازده������اره يتوقف عل������ي قاعدة 
املشاركة السياس������ية واملجتمعية التي تقبل باالخر 
وال تقصي الشركاء وتستهجن االنفراد بالسلطة من 

قبل قوة سياسية او اسرة او قبيلة او فرد".

> نكوص
بعد ه������ذا االجماع الوطني الذي حدث في مؤمتر 
احل������وار الوطني ملاذا يحدث ه������ذا النكوص من قبل 
قوي شاركت في مؤمتر احلوار الوطني  وتعمل علي 
تقويض التسوية السياسية التي مثلت مخرجا آمنا 
للبلد للوصول الي حلول آمنة ونقل الس������لطة بطرق 

آمنة.
الرئيس عبد ربه منصور هادي يؤكد ان ما يحدث 
من قبل قوي ما تزال تغرد خارج السرب تهدف الي 
افشال التسوية السياسية وتستغل قرار رفع الدعم 
عن املشتقات النفطية في حني انها تباع في صعدة 
بخمسة وستة االف ريال وما يحدث امنا هو لتحقيق 

اهداف اخري.

> نهج العنف
هناك قوي تدرك ان تنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
لن يحقق املكاسب التي تسعي لتحقيقها عبر وسائل 
عنيف������ة ال متت الي العملي������ة الدميقراطية بصلة النها 
تدرك ان  اندماجها بالعملية السياس������ية يعني موتها 
البطئ وتاشيها النها نشأت علي العنف وما حققته 

امنا حتقق عبر العنف.
وتس������عي هذه القوي الي فرض ام������ر واقع جديد 
خافا ملا توافق الناس عليه في مؤمتر احلوار الوطني 
ولتحقي������ق هذا اله������دف يعملون علي تش������تيت جهود 
الدولة ويس������تنزفون وقت وجهد ومال الدولة البعادها 
عن االقتراب م������ن تنفيذ مخرجات احل������وار الوطني 
ويفتحون جبهات قتال متوالية: من دماج الي حاشد 
ث������م عمران واجلوف وهاهم يحاصرون العاصمة منذ 
اس������بوعني وهو ما يشكل قلقا شعبيا واقليميا ودوليا 
وهو ما يؤكد ان هذه القوي تهدف الي تقويض النظام 
السياس������ي في البلد وادخالها في موجة عنف كانت 
قد جتنبته������ا في عام ٢٠١١ عبر املب������ادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية وهي خارطة الطريق االمنة لتجنيب 
البل������د الدخول ف������ي احتراب داخلي ل������ن ينتصر فيه 
احد ولن يخل������ف اال مزيدا م������ن الضحايا واملعاقني 

وتزايد املعاناة والفقر البناء ش������عبنا ويزيد من تدهور 
االقتصاد الوطني وتضييع ما اجنز في جانب التنمية 
وتاخير حل القضايا الرئيس������ية التي اتفق عليها في 
مؤمت������ر احلوار الوطني ومنه������ا اجلانب االقتصادي، 
خاص������ة واحلكومة تواجه صعوبات في بس������ط األمن 
واالستقرار في الباد، حيث يستمر مسلسل تفجير 
أنابي������ب النفط ال������ذي يعتمد عليه اليم������ن في موازنته 
الس������نوية بنس������بة تصل إلى 70 في املئ������ة،  وبلغت 
اخلس������ائر في السنوات الثاث املاضية نحو 4.750 

مليارات دوالر، حسب اإلحصاءات الرسمية.
وحس������ب البنك الدول������ي، فإن اليم������ن، البالغ عدد 
س������كانه نحو 25 مليون نس������مة، هو من الدول األشد 
فقرًا في منطقة الش������رق األوس������ط وش������مال أفريقيا، 

بنسبة فقر تبلغ 42.8 في املئة.
ويحت������اج اليمن، بحس������ب مس������ؤولني مينيني إلى 
11.9 مليار دوالر، ملعاجلة املشاكل التي تعصف به، 
ويعاني نحو 44 في املئ������ة من اليمنيني اجلوع، وفقًا 
ألحدث اإلحصاءات. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ 
عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دوالرين يوميًا، 
وتقدر البطالة بنحو 35 في املئة، في حني تصل هذه 

النسبة بني الشباب إلى 60 في املئة.
وزادت الديون اخلارجية، بقيمة 114 مليون دوالر 
ف������ي نهاية يونيو، لتصل إل������ى 7.44 مليارات دوالر، 
مقاب������ل 7.326 ملي������ارات دوالر في مايو ، حس������ب 
بيان������ات البنك املركزي، فيما أرج������ع محللون الزيادة 

إلى تراجع موارد الباد من النقد األجنبي.

>  تداعي خطر
وتداعي������ات الوض������ع السياس������ي الراه������ن عل������ي 
اجلانب االقتصادي عديدة وفي حال اس������تمر الواقع 
السياسي احلالي في التصاعد دون حلحلة فان ذلك 
سيزيد االمور تعقيدا وس������ينعكس ذلك علي اجلانب 
االقتصادي ليزيد من التدهور االقتصادي احلاصل 
في البلد حيث تس������بب الوض������ع االمني مبغادرة ٣٤ 
ش������ركة تنقيب ع������ن النفط حس������ب ما ذك������ره رئيس 
اجلمهورية. وذلك مؤشر يبعث علي القلق خاصة في 
ظل استمرار االعتداءات علي انابيب النفط الذي يكبد 

اخلزينة العامة مبالغ باهظة
ونش������ير هنا الي ان هن������اك من يدف������ع بالبلد الي 
االن������زالق الي هاوي������ة الفوضي لتحقي������ق اجندة غير 
متف������ق عيها وال يتطل������ع اليها الش������عب اليمني وهذه 
االجندة حس������ب تاكيد رئيس اجلمهورية خارجية ال 
تلبي تطلعات الش������عب اليمني وتزيد من تعقيد الواقع 

املعقد اصا.

مخرج����ات احل����وار.. عق����د اجتماع����ي يرس����ي مدامي����ك جدي����دة
ناجي قدام
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>  م������اذا تقول ملن يوظ������ف آالم ومخاض التغيير 
في املنطقة العربية اليوم على أنه خريف وانتكاسة 
ورمب������ا نهاية ش������يء اس������مه ح������ركات اإلس������ام 

السياسي؟
- الربيع العربي ليس على نتيجة واحدة فمثال في تونس 
األمور جيدة حتى اآلن، وأثبت اإلسالميون أنهم مستعدين 
للتفاه���م وتنازلوا عن احلكم الذي وصلوه بإرادة ش���عبية، 
وم���ع ذل���ك تنازل���وا م���ن أج���ل املصلح���ة العامة وم���ن أجل 
الوط���ن، ونفس الش���يء مبصر حي���ث كان هناك اس���تعداد 
النتخاب���ات مبكرة لكن كان االنق���الب مطبوخا، وفي اليمن 
ليس هناك مش���كلة مع الربيع العربي، بل املش���كلة هي مع 
أع���داء الربي���ع العرب���ي م���ن احلوثي���ن وغيره���م والتدخل 
اإليران���ي وأمثال هذا، فأن يقال بأن الربيع العربي انتكس 
فق���د انتك���س في مكان واح���د فقط هو مصر، وهذه ليس���ت 
النهاية وحتى مصر ليست النهاية فمصر نفسها بعد أربع 
إلى خمس س���نوات س���تضطر بأن تعود إلى الدميقراطية، 
فوج���ود املعارضة الش���عبية ووجود املظاه���رات الطالبية 
س���يجعل الوض���ع في مصر غير مس���تقر وعدم االس���تقرار 
س���يؤثر على أمرين بشكل رئيسي، س���يؤثر على السياحة 
وس���يؤثر على االقتصاد وإذا تأثر هذي���ن القطاعن فمصر 
لن تستطيع أن تنهض حتى بدعم اخلليج لها، فهذا الدعم 
ل���ن يس���تطيع إنق���اذ مصر، فمص���ر البد أن تك���ون مقومات 
النهوض االقتصادي من داخلها، وبالتالي فإن اإلنقالبين 
والسيس���ي وجماعته س���وف يفش���لون، وس���يعاني الناس 
أكث���ر وس���يضغطون عل���ى االنقالبين، فال���ذي ذاق احلرية 
ل���ن يع���ود لغيره���ا، وإذا ذاق الن���اس ويالت ه���ذا االنقالب 
العس���كري س���يعودون إل���ى الدميقراطي���ة من جدي���د، وإذا 
عادت الدميقراطية من جديد فسيختار الناس اإلسالميون، 

وأنا متفائل على كل حال من املستقبل.      

>  كيف تقرأ التفاعل املغربي مع احلراك العربي 
الدميقراطي وخاصة جتربة حزب العدالة والتنمية 

كحزب إسامي يترأس احلكومة ألول مرة؟
- دولت���ان ف���ي العال���م العربي ملا ب���دأت فيها ب���وادر حراك 

ب���ادرت القيادات في هاتن الدولتن واس���تجابتا للرغبات 
الشعبية، واستطاعتا أن متتص هذا الطلب الشعبي لهذه 
اإلصالح���ات، والدولتان هما املغرب واألردن، واس���تطاعت 
بفعله���ا ذاك تف���ادي ح���راك مجه���ول األفق، فلو اس���تجابت 
ال���دول األخ���رى والقيادات األخرى من قبيل بش���ار ومبارك 
والسيس���ي م���ا حدث���ت الث���وارات وال وق���ع العن���ف، فالذي 
ب���دأ العن���ف هم القي���ادات واحلكوم���ات التي أص���رت على 
االس���تبداد، وليس���ت الش���عوب الت���ي م���ن حقه���ا املطالب���ة 
باحلري���ة. واخلالصة أن قضي���ة احلرية والع���زة والكرامة 
قضايا لن يتنازل عنها الناس، واحلمد لله في املغرب اجلو 
السياس���ي فيه انفتاح، ومل���ا حدث االنفتاح كان واضحا أن 
رغبة الن���اس أن يعطوا لالجتاه اإلس���المي الفرصة ولذلك 

حزب العدالة والتنمية يقود اليوم احلكومة املغربية.    

> ما موق������ع القضية الفلس������طينية م������ن كل هذه 
التطورات خاصة مع االنكفاء على احمللي بالنسبة 
ل������دول الربيع العربي في صلة مبس������ار املصاحلة 
الت������ي مت االنخ������راط فيها مؤخرا م������ن قبل القوى 

الوطنية الفلسطينية؟
- القضي���ة الفلس���طينية تختل���ف ع���ن كل القضايا األخرى 
ألنها ليس���ت قضية ش���عب وإمن���ا قضية مقدس���ات أيضًا، 
االختالف الثاني هو حجم األعداء فليس فقط اليهود وإمنا 
م���ن وراءهم فالدعم كبي���ر جدًا وخيالي، وفي هذه احلالة ال 
يكلف الش���عب الفلس���طيني وحده أن يقوم مبهمة التحرير 
ب���ل ينبغ���ي أن تقوم كل األمة معه، ومن ب���ن ما عطلنا منذ 
س���نن عن حترير فلس���طن هي هذه األنظم���ة واحلكومات 
املس���تبدة الت���ي ل���م تك���ن قضي���ة فلس���طن ف���ي أولوي���ات 
أجندته���م مع األس���ف، اآلن مع الربي���ع العربي فعال الناس 
انش���غلوا نوع���ا م���ا بأموره���م الداخلية، لك���ن اخلطاب في 
الش���ارع العربي وأثناء الربيع العربي كان ال ينس���ى دائمًا 
فلس���طن، وهذا الربيع بعد استقراره وإزدهاره سيكون إن 
شاء الله تعالى لصالح فلسطن وستلقى دعما غير محدود 
وهذا سيغير في املعادلة وسنرى بإذن الله حترير فلسطن 

في حياتنا، وشعوبنا في عزة وكرامة قريبا بإذن الله.

- دعوت احلركة الدس������تورية ف������ي الكويت مؤخرا 
إلى عدم مقاطعة االنتخابات، كيف تنظر للحركات 
اإلس������امية التي ما تزال تتبن������ى إلى اليوم موقف 
مقاطعة االنتخابات وعدم املش������اركة املباشرة في 

احلياة السياسية؟
- الذي ال يش���ارك في احلياة السياسية واالنتخابية يسلم 
الق���رار السياس���ي للجهات األخرى، وأن���ا أرى أن املقاطعة 
بش���كل عام س���يئة وغي���ر فعال���ة إال في حال���ة واحدة وهي 
حال���ة املقاطعة اجلماعية، أم���ا أن أتبنى موقف املتفرج من 
األحزاب املشاركة فأنا في النهاية سأبقى هامشي وستنجز 
االنتخابات وستس���مر األمور كما يريدون، ولذلك أنا لست 
مع املقاطعة وأدعوا كل جماعة توجهها عدم املش���اركة، أو 
اجلماع���ات التي ت���رى في املقاطعة اجلزئي���ة أمرا فعاال أن 
تعيد النظر في مقاطعتها اجلزئية ألن املقاطعة اجلزئية ال 

أثر لها، ألن املقاطعة اجلماعية هي ذات األثر.    

> أي دور تراه للشباب اليوم على ضوء املتغيرات 
املعتملة باملنطقة خاصة شباب احلركة اإلسامية؟

- احلرك���ة اإلس���المية متيزت، كما متيزت أمتنا وش���عوبنا 
بكونها حركة ش���بابية، نع���م قياداتنا كبيرة، لكن آن اآلوان 
أن تس���لم ه���ذه القي���ادات الراي���ة جليل الش���باب وتزودهم 
بحكمته���ا وخبرته���ا، لك���ن دعوا الش���باب يقود، فالش���باب 
عندهم حماس أكثر وإبداع أكثر ومطلعن على العالم أكثر، 
وبالتال���ي لهم القدرة على تقدمي حل���ول مختلفة متامًا عما 
يقدمه مش���ايخنا الكبار، فاحلمد لله أن النهضة الش���بابية 
هذه في تطور وفي استمرار، بل هي التي حركت كل الربيع 
العرب���ي، وبالتال���ي فإن أمل���ي أن يكون هن���اك خطة إلعداد 
قيادات شبابية، هذه القيادات مع األيام تتولد أما أن نترك 
األم���ور للتربي���ة التقليدية فه���ذه من الصع���ب أن تزويدهم 
باملهارات الالزمة للقيام بدور القيادة، وقد دش���نا مشاريع 
م���ن هذا النوع في أكادميي���ة إعداد القادة وأمتنى كما فعل 
الش���باب في اجلزائر الذين أسسوا أكادميية إلعداد القادة 
أن يؤسس شبابنا في املغرب أكادميية كذالك إلعداد القادة 
لتكون العملية متواصلة وليكونوا مؤهلن ملهمة القيادة.

> فكرة الدولة املدنية مبرجعية إس������امية حتدثت 
عنها أكثر من م������رة فهل من تصور تفصيلي لهذه 
الفكرة خاصة على مس������توى العاقة بني الس������لط 

وحضور اإلسام في التشريع واحلياة العامة؟
برنامج���ه  يق���دم  االنتخاب���ات  ف���ي  يش���ارك  ح���زب  كل   -
االنتخاب���ي، وإذا وص���ل إل���ى احلك���م فم���ن حق���ه أن يطبق 
برنامج���ه االنتخابي، فاحلركة اإلس���المية هذا فهما للدولة 
املدنية مبرجعية إس���المية، مبعنى أن النظام مدني يسمح 
ل���كل األحزاب وبكل األش���كال أن تتش���كل وأن تتنافس مبا 
فيه���ا األحزاب الش���يوعية أو اليهودي���ة أو غيرها فالنظام 
ليس نظام ديني وإمنا نظام مدني، وإذا الش���عب اختارهم 
فالعي���ب فين���ا وف���ي ه���ذه احلالة تن���زل إلى املي���دان ونقنع 
الشعب من جديد وهذه هي الفلسفة العامة للدولة املدنية، 
أم���ا املرجعية اإلس���المية فهنا املقصود باختصار ش���ديد، 
أن هن���اك قضاي���ا عليها إجم���اع بن علماء األم���ة ويعرفها 
حت���ى الطف���ل، ف���ي أمتن���ا هن���اك قضاي���ا واجبة لي���س لنا 
خي���ار فيه���ا وقضاي���ا محرمة ليس لن���ا خيار فيه���ا، فالزنا 
ح���رام واخلم���ر حرام وبالتالي ال يج���وز أن تكون مثل هذه 
القضاي���ا خاضعة للتعديالت القانونية، وكذلك الزكاة فهي 
واجب���ة على املس���لمن وم���ن الواجب عليه���م أن يدفعوها، 
فالدولة املدنية مبرجعية إس���المية ه���ي دولة منفتحة على 
كل األح���زاب وكل االجتاه���ات وكل البرام���ج، ولكنها تلتزم 
مب���ا أمر به الش���رع باإلجماع، أم���ا القضايا التي هي محل 
خ���الف فمتروك���ة للبرام���ج الش���عبية، هكذا دس���تور مدني 
منفت���ح عل���ى اجلميع وما دامت األغلبي���ة املطلقة للبلد هي 
من املس���لمن فهناك قضايا ينبغي أن تكون فوق الدس���تور 
مبعن���ى أنها غير خاضعة للنقاش، وه���ذا األمر ليس بدعة 
قانونية، فهناك قضايا في الدستور الفرنسي يسمونها ما 
ف���وق الدس���تورية فالدميقراطية غير قابل���ة للنقاش عندهم 
بالرجوع إلى الديكتاتورية، والعلمانية ممنوع مناقش���تها 
في فرنس���ا، طيب ملاذا لهم احلق هم في وضع قضايا فوق 
دس���تورية ونح���ن ليس لن���ا احل���ق، ويعتبرون م���ا هم فيه 
دميقراطية وما ننادي به نحن تخلف، فعلى نفس املنهجية 

هذا فهمنا للدولة املدنية مبرجعية إسالمية 

الربيع العربي ال يتحمل مسؤولية جرائم احلوثيني 
وغيرهم من أعداء التغيير املدني

  في حوار أجرته معه صحيفة التجديد املغربية أثناء زيارته 
طارق  اإلسالمي  واملفكر  الداعية  أكد  املاضي  الشهر  للمغرب 
مدنية  دولة  بناء  إلى  تسعى  اإلسالمية  احلركة  أن  السويدان 
مبرجعة إسالمية وأكد السويدان أنه من الظلم حتميل احلراك 
أعداء  بها  قام  التي  الشاذة  الظواهر  بعض  مسؤولية  العربي 
الربيع العربي كظاهرة احلوثيني في اليمن من احلوثيني  وقال 
حاليا  نعيش  وأننا  بعد  يولد  لم  احلقيقي   العربي  الربيع  أن 
بعد  ثم  الشجر  أوراق  تتساقط  الذي  العربي  اخلريف  مرحلة 
اخلريف تأتي مرحلة الشتاء وهي العواصف والزوابع التي تلي 
العواصف، لكن إذا صمد  املرء من هذه  احلراك وأحيانا يتأذى 

وثبت بعد ذلك ستأتي مرحلة الربيع.. وفي تقدير السويدان  
وليس  سنوات  خمس  إلى  أربع  حوالي  في  سيأتي  الربيع  فإن 
التي  القدوم  هذا  سرعة  أخرى  إلى  دولة  من  وسيختلف  اآلن. 
أن هذا هو  الدول  ويؤكد  قد تصل حتى 10 سنوات في بعض 
يسقط  مبا  الله  بعون  وسيتم  للموضوع،  التاريخي  التحليل 
تبنبأ  و  الشعبي،  واالنتخاب  الدميقراطية  ويرجع  الطغاة 
كل  في  جديد  من  احلكم  إلى  اإلسالميني  بعودة  السويدان 
مكان، ألن اإلسالميني هم ضمير األمة وهم كما يقول  املعبرون 
بصدق عن احتياجات الشعوب، وهم الصادقون الذين يريدون 

أن يخدموا األمة بال مقابل. فإلى احلوار 

الداعية الكويتي طارق السويدان : 

<  سمير احلجاوي
 

انتص���رت غ���زة« انتصارا كام���ال، ماديا ومعنوي���ا.. انتص���رت مبعايير احلرب 
العادي���ة ولي���س مبعايي���ر احل���رب غي���ر املتكافئة ب���ن جيش مدجج بالس���الح 

ومجموعات صغيرة من املقاتلن املسلحن بأسلحة خفيفة ومتوسطة.
ورغ���م أن املقاوم���ة الفلس���طينية ف���ي غزة قاتل���ت وحدها، وه���ي محاصرة منذ 
8 س���نوات حص���ارا خانق���ا م���ن العدو اإلس���رائيلي ومص���ر، إال أنه���ا أبلت بالء 
حس���نا واس���تطاعت أن تقف ف���ي وجه أقوى جي���ش إقليمي يصف���ه الصهاينة 
بأن���ه »اجليش الذي ال يقهر«، وقهرته، وكس���رت عنجهيته ومرغت وجه جنوده 
بالتراب، ويكفي فقط مش���اهدة فيديو اقتحام ثكنة »ناحال عوز« اإلس���رائيلية، 
وكي���ف اقتحمه���ا املقاوم���ون الفلس���طينيون ب���كل س���هولة، وكال���وا ال���ركالت 
و«الش���الليط« جلنود االحتالل وقتلوهم وكأنهم يلعبون »لعبة بالي ستيش���ن«، 

مما دمر الروح املعنوية جليش االحتالل اإلسرائيلي.
حققت املقاومة الفلسطينية العديد من اإلجنازات واألرباح، أهمها قصف املدن 
اإلس���رائيلية بالصواريخ، ودفع 100 ألف إس���رائيلي للهرب من املس���توطنات 
احمليطة بغزة، وهو أول نزوح إس���رائيلي رس���مي، فصرنا أمام معادلة »نزوح 
إس���رائيلي مقابل نزوح فلس���طيني« للمرة األولى، وإغالق األجواء في فلسطن 
احملتلة عام 1948 وقصف مطار بن غوريون ومنع شركات الطيران من التوجه 
ال���ى الكيان اإلس���رائيلي، وهنا معادل���ة جديدة »حصار األج���واء مقابل حصار 
األجواء« وقصف محيط املفاعل النووي في دميونا، وفي ترجيحي أن املقاومة 
الفلس���طينية جتنب���ت قصفه مباش���رة خش���ية ح���دوث »مجزرة بيئي���ة« وتلوث 
اشعاعي علما أن املفاعل قدمي ومتهالك ويعاني من الشقوق كما يقول اخلبراء.
يضاف إلى ذلك رفع الروح املعنوية للشعب الفلسطيني، وافتخار الفلسطيني 
بنفس���ه وبفلسطينيته، وإعادة القضية الفلسطينية إلى جدول األعمال الدولي 
والعربي، ووضع فلس���طن على رأس أجندة األولويات في العالم، وخاصة في 

املنطقة العربية املشغولة مبشاكلها وهمومها وثوراتها وطغاتها.
كثي���رة ه���ي النتائ���ج اإليجابي���ة ملفاعي���ل االنتص���ار الفلس���طيني ف���ي قط���اع 
غ���زة ال���ذي ميكن أن نس���ميه »االنتصار الغ���زاوي«، فقد وحد فصائ���ل املقاومة 
الفلس���طينية للمرة األولى منذ االنقس���ام الفلس���طيني قبل 8 سنوات، وتوفرت 
احلاضنة الش���عبية التي ترعى املقاومة وتوفر لها مددا ال ينقطع من الش���باب 
واملقاتلن واألمهات والزوجات واالخوات الصابرات املرابطات، وهي حاضنة 
رائع���ة ومذهل���ة وتثير االعجاب، الن الن���اس العادين من الفلس���طينين الذين 
هدم���ت بيوته���م وجرح���وا وفقدوا أحبته���م في الع���دوان اإلس���رائيلي وقدموا 
قواف���ل الش���هداء كان أكث���ر إص���رارا م���ن املقاوم���ة عل���ى مواجه���ة االحت���الل 
وضرب���ه واالس���تمرار في محاربت���ه وعدم تق���دمي أي تنازل مهم���ا كان، وكانوا 
يطالبون املفاوضن الفلس���طينين في القاهرة برفع س���قف املطالب والش���روط 

الفلسطينية، وهذا يعبر عن عظمة هذا الشعب الصبور املجاهد املرابط.
قدم الش���عب الفلس���طيني في غزة 2144 ش���هيدا و 11000 جريح، ودمر العدو 
اليهودي أكثر من 30.000 منزل و271 مس���جدا و76 مدرس���ة و17 مستش���فى 
ودور األيت���ام ومراك���ز رعاية املعاقن ودمر ما يزيد عن 2500 منش���أة صناعية 
كبي���رة وصغي���رة، ودمرت مزارع االبقار والدواجن وقت���ل احليوانات ودمر 70 
في املائة من شبكة املياه والكهرباء والصرف الصحي، ودفع االحتالل ما يزيد 
ع���ن 230.000 أل���ف ش���اب إلى البطالة ف���ي القطاع. واس���تهدفت قوارب 4000 

صياد فلسطيني.
ال ش���ك أن هذه فات���ورة كبيرة من التضحيات، فكل قطرة دم فلس���طينية غالية، 
لكنها دفعت من أجل رفع احلصار ودحر االحتالل واالس���تقالل واحلرية، وهذا 
م���ا دف���ع قائد املقاومة في قطاع غزة اس���ماعيل هنية للقول: »العالم كله ش���اهد 
تط���ور املقاوم���ة على كل املس���تويات، في األرض والبحر واجل���و، هذا جهد مت 
خ���الل س���نوات طويلة، لي���س فقط من أجل غزة وإمنا من أج���ل معركة التحرير 
الكب���رى.. ه���ذا الصمود ليس له جزاء إال النصر والصالة في املس���جد األقصى 

إن شاء الله«.
ع���ن املقاوم���ة الفلس���طينية عل���ى »املعرك���ة الكب���رى« م���ن أجل حتري���ر القدس 
واملس���جد األقصى، وكما قال الناطق الرس���مي باس���م كتائب القسام أبو عبيدة 
ال���ذي كان يتح���دث باس���م فصائ���ل املقاومة الفلس���طينية كلها، بلغ���ة املنتصر، 
وهو يقف على إطالل حي الش���جاعية الذي دمره جيش االحتالل االس���رائيلي: 
»إن غ���زة انتصرت وس���حقت كبرياء جيش االحتالل حت���ت أقدام املقاومن وأن 
املقاوم���ة أعادت األمل ملليار ونصف مس���لم وعرب���ي أن الطريق ممهد لألقصى 

إن صدقت النوايا«. 
انتص���رت غزة ألنها فعلت ما ل���م تفعله جيوش أخرى وما لم تفعله اجليوش 
العربية كلها التي لم تذق إال طعم الهزائم أمام جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
وه���ذه معادل���ة جديدة س���تفرض نفس���ها على الواق���ع الفلس���طيني والعربي 

واإلسرائيلي والدولي.

غزة تنتصر بكل املقاييس
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وفي هذا الس������ياق تتبلور تنظيم������ات مثالية حتاول فرض 
يوتوبياتها بالقوة وتبرز نظريات الثورات الراديكالية العنيفة 
ف������ي مقاب������ل نظريات اإلص������اح التدريج������ي وتتحول بعض 
تيارات الثورة الراديكالية إلى تيارات عنف مدمر وجتد هذه 
التيارات مبررا أخاقيًا ملمارس������ة العنف في مواجهة كل من 
يقف في طري������ق حتقيق اليوتوبيا املتوهم������ة، فكل واقف في 
طريق اليوتوبيا- طريق بن������اء املدينة الفاضلة، أو مملكة الله 
في األرض- مجرد ش������يطان، أو أمثولة الشر يجب التخلص 

منها، ولو بارتكاب املجازر اجلماعية.
اإلرهابي������ون املؤدجلون ليس������وا أش������رارًا بالصورة التي 
جتس������دها املخيلة الشعبية لألشرار، ففي جوهر كل إرهابي 
كائن مثالي مش������دود إل������ى مثل أعلى ورغم بش������اعة جرائم 
بعض اجلماعات اإلرهابية الدينية فإننا جندها عندما تفرض 
نفوذها على منطقة ما، حتاول جتس������يد مثاليتها في حتقيق 
العدل واألمن -وميكننا هنا استثناء نزعات التطرف العرقي 
أو اجلماعات ذات الطابع املخابراتي- فأخطر جينات العنف 
تكمن في الفطرة البش������رية املشدودة إلى البحث عن الكمال 
املطل������ق والتماهي مع حال������ة من الطهوري������ة املثالية اخليالية 
وقد يتجس������د هذا املثال عند اإلنس������ان في صورة زعيم قائد 
تتوفر له كاريزما القيادة فتتخلق حوله عقيدة الوالء، ويصبح 
منوذجا للمثال األعلى وغير قابل ألي مقاربة نقدية وال مكان 
ملعارضته ومصي������ر معارضيه القتل واالقص������اء والتهميش 
ويتقبل الضمير اجلمعي املتش������بع بالوالء للزعيم ممارس������ة 
جمي������ع أن������واع العنف ض������د املعارضني ولو كان������ت العقوبة 
إحراقهم أحياًء أو اس������تخدام املبي������دات النووية، وقد تتبدى 
النزعة املثالية في نظرية سياسية لتطبيق العدالة أو االعتقاد 
بالتفوق العرقي أو القومي . لهذا جاءت األديان الس������تئصال 
جوهر اإلرهاب الرابض في النزوع املثالي إليجاد الفردوس 
املفق������ود عل������ى األرض. فأكدت وجود عالم آخ������ر للفردوس، 
يتجس������د فيه الع������دل املطلق؛ وله������ذا اتهمها أرب������اب النزوع 
املثالي، بأنها أفيون للشعوب، تقتل قابلية اإلنسان للتحريض 
على ممارس������ة القتل واإلبادة من أج������ل صناعة عالم أفضل 
على األرض وال تقبل جرائم س������تالني ولينني وجميع حركات 
العنف الثوري الراديكالي التي تسربت مؤخرا إلى التيارات 
الدينية. وقد س������اهم بعض املفكرين اإلساميني في تسريب 
النزعة املثالية املاركس������ية فحاولوا التبش������ير بيوتوبيا دينية 
ململكة الله ف������ي األرض حتاكي النموذج الش������يوعي للعدالة 
الش������مولية املطلقة. ولهذه النزعة أهمي������ة عميقة في التحفيز 
عل������ى التغيي������ر وتكمن أهميتها في خلق حال������ة التوتر بني ما 
هو كائن وما ينبغي أن يكون. فالنزعة املثالية ليس������ت ش������رًا 
مطلق������ًا. وكي������ف لها أن تكون أمثولة للش������ر، وم������ا قامت إال 
الجتثاث الش������ر؟! ومن املناسب هنا اإلش������ارة إلى ما ذكرته 
مؤلفة كتاب “املدينة الفاضل������ة عبر التاريخ” مبقدمة الكتاب 
في قولها:”حني تش������ير اليوتوبيا إلى احلياة املثالية دون أن 

تتح������ول إلى خطة، عندئٍذ تس������تطيع بج������دارة أن تصبح هي 
التحقي������ق الواقعي للتق������دم” ولهذا ترى الكاتبة أن مش������كلة 
اليوتوبيا السياس������ية هو ميلها إلى تشكيل الرؤى املثالية في 
مخطط������ات تنظيمية صارمة، يحرص أتباعه������ا على االلتزام 
بها التزامًا يتس������م بالطابع األيديولوجي. األمر الذي يجعلها 
عاجزة عن االستجابة لتعقيدات احلياة اإلنسانية والبشرية. 
وهذا بالضبط ما يشرح الفرق بني سيد قطب باعتباره مفكرا 
ملهمًا، وبني من حاولوا ترجمة أفكاره اليوتوبية ترجمة فقهية 
أو سياس������ية تورطت في صناعة ثقافة العنف والتطرف عند 
بع������ض املدارس الدينية. نزعة العنف في الثقافة اإلس������امية 
الس������نية حتديدًا تبلورت من نزعتني مثاليتني: نزعة س������لفية 
توحيدية بالغ������ت في احلديث عن النق������اء التوحيدي العقدي 
وفق قوالب صارمة سمحت لها بتكفير املخالفني املوسومني 
بالشرك وجتويز ممارسة العنف بحقهم. ونزعة قطبية حولت 
املثالية العقدية إلى مثالية اجتماعية وسياسية وارتكزت على 
ذات املرتكز التوحيدي فخرجت لنا جماعات دينية تبحث عن 
الفردوس املفقود الذي سيسود األرض بعد تطبيق الشريعة 
وف������ق تصورات مثالية جامدة غير قابل������ة للتجديد. وكان من 
الس������هل أن تتحول هذه اجلماعات إلى تيارات عنف في ظل 
االحتقان������ات السياس������ية واالجتماعية التي مي������ر بها العالم 
اإلس������امي ووصلت خطورة هذه التيارات إلى الذروة عندما 
امتلكت تكوينات عس������كرية وحاولت فرض يوتوبياتها بالقوة 
حت������ت غطاء أخاقي يوفره اإلحس������اس بطهورية الفكرة وما 
حتمله من خاص للبشرية، واالعتقاد كما أشرنا سابقا بأن 
جمي������ع من يقف ض������د الفكرة أو يعترض عليها ش������يطان أو 
منوذج للش������ر البد من التخلص منه وتوافرت البيئة املناسبة 
في ظل اختاالت سياس������ية حادة، وتداعي������ات موجة الربيع 
العرب������ي الثورية التحرري������ة. ما نود تأكي������ده أن هذا العنف 
ظاهرة إنسانية وليس نتاجا خاصًا بداعش العراق وسوريا 
أو تنظيم القاعدة أو احلركة احلوثية الش������يعية في اليمن أو 
اإلس������ام كدين. ولو تأملنا في تاري������خ عنف النزعات املثالية 
الفلس������فية لوجدن������ا أن ضحايا هذا النمط م������ن العنف يزيد 
بكثي������ر عل������ى ضحايا العن������ف الديني. فقد انط������وت األديان 
السماوية على منهجيات لتهذيب هذه النزعة البشرية املثالية 
بآفتيها:الن������زوع نحو الزعيم املثال، أو النزوع نحو الفردوس 
املفقود، فجعلت املثل األعلى لله فقط على املس������توى الفردي، 
وجعلت ال������دار األخرة هي املوعد احلقيق������ي لتطبيق العدالة 
املطلقة. واعتب������رت الدنيا دار ابتاء واختبار، ولم يكلفنا الله 
بإيجاد مجتمع خاٍل من الش������رور بصورة مطلقة. ولو حدث 
ذلك النتف������ت مقومات االبتاء واالختب������ار القائمة على حرية 
االختيار والكس������ب البش������ري والتدافع املطل������وب لتحريض 
العقل البشري، على إيجاد آليات إلدارة اختافاته، واحترام 
تنوعات������ه دون بغي أو طاغوتية، تتورط فيه������ا نزعات مثالية، 
تعتقد أنه������ا وحدها متتلك احلقيقة واحلل������ول املثالية، وأنها 

الوحي������دة القادرة على تطبيق هذه احللول.من هنا نس������تطيع 
أن جن������زم أن معظم اجتاهات ومدارس العنف ليس������ت دينية 
املنشأ، مع تأكيدنا على أن هذه النّزعات تسربت الى تيارات 
دينية مش������بوبة بعواطف إميانية في ظل بيئة تعيش حالة من 
االحتقان السياس������ي أو االجتماعي ومرك������ب الفقر واجلهل 
واالس������تاب مع احلضور الطاغي لبعض الفلسفات الوافدة. 
وفي تاريخنا العربي بدأت هذه النزعات تتبلور قبل اإلسام 
في ظاهرة صعاليك جزيرة العرب، وبعد اإلسام في خوارج 
جزيرة العرب واملغرب العربي، وفي بعض مدارس آل البيت، 
وكان������ت هذه النزع������ات العنيفة ذات طاب������ع تكفيري ال تؤمن 
بإمي������ان مرتكب اخلطيئة وال تعده مس������لمًا، فا هامش لديها 
للتس������امح مع اخلطأ ألنها تقوم على أساس النقاء األخاقي 
املثالي، بخاف مدرس������ة أهل السنة واجلماعة الذين يؤمنون 
بزيادة اإلميان ونقصانه. فقد اتس������مت مدرس������ة أهل السنة 
واجلماعة بقدر كبير من الواقعية ورفضت ممارس������ة العنف 
لفرض اخلي������ارات السياس������ية بالقوة غي������ر أن واقعية هذه 
املدرسة حتولت في بعض املمارسات والتجارب الى نوع من 
الرضوخ واالستسام للواقع ال سيما مع ظهور فتاوى حترم 
مجرد املعارضة الس������لمية للحاكم الظالم.ومع حدوث بعض 
االنحراف������ات في التطبيق فإن العنف املمارس باس������م الدين 
يعد أقل أنواع العنف. ول������و قارنا مثا جميع جرائم اليهود 
املمارس������ة باس������م الدين، بجرمية واحدة فق������ط ضد اليهود 
أنفس������هم، ارتكبها معتوه بش������ري علماني باس������م الفاشية؛ 
لوجدنا أن جرمية هتلر فقط تتفوق على جميع جرائم اليهود 
من بداية ظهور اليهودية وحتى اآلن. ولكن ملاذا يركز الناس 
بص������ورة كبيرة على اجلرائم ذات الطابع الديني؟ ألن الناس 
– املتدين منهم وغير املتدين- يستبطنون نظرة قداسة مثالية 
جت������اه األديان تس������تعظم أي خطأ يرتكب باس������م الدين. ولو 
الحظن������ا الكم الهائل للجرائم الت������ي ترتكب في أدغال القرن 
االفريقي واملذابح التي تس������تهدف آالف املس������لمني وغيرهم، 
ألدركنا كيف يتم جتاهل هذه اجلرائم مع التركيز على جرائم 
جماعة – بوك������و حرام االنتقامية والعدوانية- ولعرفنا بعض 
أس������رار هذا التركيز بعيدا ع������ن التوظيفات اإلعامية.عموما 
ستظل املخيلة البشرية تستبش������ع بصورة كبيرة أي جرمية 
إنس������انية باس������م الدين وتتس������امح مع جرائم أكبر ليس لها 
غطاء ديني ما دامت املخيلة البشرية مسكونة بقداسة الدين 
عاج������زة عن الفصل بني جوهر الدين وجتارب التدين. وليس 
في ذلك أي إس������اءة للدين فهذه احلساس������ية البشرية جتاه 
جرائم العنف ذات الطابع الديني تؤكد إحس������اس الناس أن 
الدين في جوهره ضد العنف واإلرهاب وهو إحساس صادق 

مهما أخطأ البعض في طريقة التعبير عن هذا اإلحساس..

----------------
عن موقع منتدى العاقات العربية والدولية

التربوية

في داخل كل ش���خص مّنا “إرهابي مس���تتر” ال نس���تطيع اكتش���افه؛ ألنه يتلبس بجوهر مثالي، ولكننا نس���معه أحيانًا يوس���وس لنا ببعض 
اخلواطر املتعلقة بإبادة اآلخر املختلف. فقد فطر الله الناس على نشدان الكمال والنزوع نحو “النموذج املثال”؛ ليصلوا إليه كنموذج للمثل 
األعل���ى، وتش���تعل أش���واقهم إلى الف���ردوس املفقود على وج���ه األرض، والذي يتجس���د في احلياة األبدي���ة، واملوعد الفص���ل لتطبيق العدالة 
املطلق���ة. ولكن قصة العنف البش���ري املؤدلج، تبدأ بانحراف مس���ار الن���زوع املثالي، حني يحرص بعض أصحاب النزعات املثالية على جتس���يد 
الفردوس املفقود على وجه األرض في صورة يوتوبية لعالم تسوده العدالة املطلقة، وتصطدم هذه الصورة، باختالف مدراك البشر، وتعقد 

الظاهرة اإلنسانية؛ وقّلما يتفق الناس على تصور ما للتغيير، والبد أن تظهر التباينات وتظهر قوى معادية ألي تغيير يهدد مصاحلها.

<  مجيب احلميدي

الدين والعنف.. أية عالقة؟
محمد الخميسي

 خاطرة

نحو العمران الروحي
لإلنس���ان كيانان: الكيان املادي اجلس���دي وأصله 
قبض���ة الطني الذي خلق���ه الله منها، حيث قال: )ولقد 

خقلنا اإلنسان من ساللة من طني(.
والكيان الروحي، وأصله نفحة الروح التي أكرمه 
الل���ه بها ورفع منزلته واكتس���ب منها كال خصائص 
إنس���انيته الت���ي مي���زه الله به���ا عن س���ائر ما خلقت 
م���ن أنعام ودواب وحيوان���ات وبكيانه الروحي متيز 
باس���تعداداته العقلي���ة والنفس���ية واألخالقية والتي 

كان باه إنسانًا.
فمت���ى غفل اإلنس���ان عن كيان���ه الروحي أو تغافل 
عن���ه ولنم يول���ه العناية التي تليت ب���ه ولم يؤد حقه 

سقط بنفسه في حضيض البهيمية واحليوانية.
وذل���ك م���ا يش���ير إلي���ه قول احل���ق عز وج���ل: )لقد 
خلقنا اإلنس���ان في أحس���ن تقومي. ثم رددناه أس���فل 

سافلني. إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات...(.
فللكي���ان الروح���ي مطالبه التي يج���ب الوفاء بها، 
كم���ا أن للطي���ان اجلس���دي مطالبه، ولكن اس���تغراق 
اإلنس���ان في مطالب جس���ده واجلري وراءها يشغله 
ع���ن مطال���ب روح���ه ويصرف���ه ع���ن االهتم���ام بأم���ره 

والقيام بحقها.
يخس���ر  وذبوله���ا  ويضعفه���ا  وتذب���ل  قتضع���ف 
إنسانية بكل معانيها الكرمية وخصائصها السامية.

فإذا ما اهتم بروحه وأعطاها حقها وسما بنفسه 
إلى حيث يريد الله له من الكرامة.

واهتم���ام به���ا يعني قيام���ه على نفس���ه بالتزكية 
وأخ���ذه بأس���باب احلي���اة والنم���اء لكيان���ه الروح���ي 
فيصف���وا قلبه وتزكوا نفس���ه، ويكبر عقله ويس���تنير 
أخالق���ه  وحتس���ن  س���لوكه  ويس���تقيم  الل���ه  بن���ور 
ومعامالت���ه، وكم���ا أن للكي���ان اجلس���دي قلب���ًا يق���وم 
بأمداده بأس���باب حياته وحيويت���ه وصيحته وقوته 
ف���إن للكيان الروحي قلبه الذي ميده بأس���باب حياته 
وحيويته وصحبته وقوته، فهذا القلب هو محل العلم 
واملعرف���ة والفق���ه ومح���ل اإلميان واليق���ني والتقوى، 
وه���و مجد البصي���رة التي متيز بني احل���ق والباطل 
وب���ني اخلي���ر والش���ر واحلس���ن والصحي���ح وب���ني 
الفضيل���ة والرذيل���ة وبني العدل والظل���م وهو محرك 
البواع���ث الت���ي حترك الكيان اإلنس���اني كله رغبة أو 
رهب���ة ومحك اآلراء التي حتدد وجهت���ه واختياراته، 
ف���إذا صحت ل���ه بصيرته وبواعثه وإرادته اس���تقامة 
س���يرته، ف���كان قول���ه س���ديد أو كالم���ه طيب���ًا، وكان 
خلق���ه فاضاًل وعمله صاحلًا، وغ���ذاء الكيان الروحي 
وأس���باب صحت���ه وقوت���ه وس���المته إمنا يس���تمدها 
م���ن صلت���ه بالل���ه ومما مي���ده به م���ن أن���وار اإلميان 
واليق���ني ونور العل���م واملعرفة وصار منهما يس���تمد 
ث���ور البصيرة وصح���ة البواعث التي حتركه وإلرادة 
التي حتدد وجهته، وبذلك يكون عمله صاحلًا وخلقه 
حس���نًا، فحياة الروح وصحتها وقوتها ومنوها إمنا 
تق���وم عل���ى ذلك كله ذل���ك ألن أصل ه���ذا الكيان نفحة 
ال���روح الت���ي ق���ال عنها رب الع���زة مخاطب���ًا مالئكته 
الك���رام )ف���إذا س���ويته ونفخت فيه م���ن روحي فقعوا 

له ساجدين(.
فكما أن كيان اإلنس���ان اجلس���دي يشده إلى أصله 
إلى األرض التي خلقه الله منها وإلى ما فيها يلتمس 
منها ما قدره الله من شباب احلياة والغذاء والدواء، 
فإن كيانه الروحي يش���ك إلى أ�صله إلى نفحة الروح 
التي تصله بربه وإلهه ومعبوده ليس���تمد منه حياته 
وغ���ذاؤه وقوت���ه ومنائ���ه، كم���ا تش���ده إلى أس���بابها 
الت���ي قدر الله له وقررها ف���ي تناوله وهيأه لتناولها 
والأخذ بها واكتس���ابها/ إذ هيأ له أس���باب اكتساب 
ن���ور اإلميان واليقني ن���ور العلم والعرفان، هيأ له كل 
أسباب صفاء الروح وشفافيتها ونور قلبه وسالمته 
ومد له جس���ور الصلة الدائمة بالله وأس���باب قوتها 
وتوثيقه���ا فع���رض ل���ه آيات���ه املبثوث���ة ف���ي اآلف���اق 
واألنفس، ودعاه إلى النظر فيها وتكراره  والتق...... 
فيها وأنزل له كتابه املتلو وأودع فيه آياته إال مالزمة 
تالوت���ه والتدبر فيه ودعاه إلى مالزمة الذكر والدعاء 
ويب���ني له أبوابه وآدائه وإلى مالزمة التفطر وبني له 
مجاالت���ه وفتح له أبوابًا م���ن العمل الصالح وجعلها 
جس���ورًا توصل���ه بالله وتعمق صلت���ه به وبها يهذب 
نفس���ه ويزكيها ويضبط غرائ���زه ويوجهها وجهتها 
الصحيحة ثم يبني له سبب جناته وفالحه في حياته 
األولى واآلخرة فقال س���بحانه: )ونفس وما س���واها. 
فألهمه���ا فجورها وتقواها. قل أفل���ح من زكاها. وقد 

خاب من دساها(.
وقال س���بحانه: )قد أفلح املؤمن���ون. الذين هم في 
صالتهم خاشعون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين 
هم لفروجهم حافظون. إال على أزواجهم أو ما ملكت 
أميانه���م فإنه���م غير ملوم���ني. فمن ابتغ���ى وراء ذلك 
فأولئك ه���م العادون. والذين ه���م ألماناتهم وعهدهم 
راعون. والذين هم عل���ى صلواتهم يحافظون. أولئك 
ه���م الوارث���ون الذي���ن يرث���ون الف���ردوس ه���م فيه���ا 

خالدون(.         



 مروان الخطيب 

ي���كاُد الكالُم على فلس���طني املكاِن والقداس���ِة، 
يتداخ���ُل ف���ي ال���كالِم عليه���ا ُحلم���ًا بالع���ودِة 
وأم���اًل باالنتص���اِر، في ش���عر محم���ود مفلح. 
ٍب  وهذا لي���َس غريبًا عنَد أديٍب مصقوٍل وُمهَذّ
ِة، ومندغٍم في هوى القرآِن  بالثقافِة اإلس���المَيّ
العط���رِة  ���يرِة  الِسّ ي���اِت  جتِلّ ف���ي  و  الك���رمي، 
���ٍد صل���ى الل���ُه علي���ِه  س���وِل العدن���اِن ُمحَمّ للَرّ
ُل أشعاَر صاحِب أكثر من  وس���َلّم.و الذي يتأَمّ
ة، ابتداًء من )مذاكرات  عش���رة دواوين ش���عرَيّ
ش���هيد فلس���طيني- دمش���ق 1976 (، و ليَس 
َك مسلم- املنصورة في مصر(،  انتهاًء ِب ) ألَنّ
يلمُس من عناوينه���ا ومضامينها، مدى عمِق 
وح االنبالج���ِيّ ف���ي باط���ِن ش���اعرنا الذي  ال���ُرّ
���وِق واحلنني،  اض���ٍة بالَشّ أحتفنا بأش���عاٍر نَبّ
ومغس���ولٍة بسلس���بيل ينس���اُب ن���دًى خالصًا 
م���ن القذى والوحول، ومش���رفًا على ش���فافيٍة 
فِس  معندلٍة كالذي يبعُثُه الهديُل في أعماِق الَنّ

ِة اآلمنة، الوادعة، واحلاملة. اآلدمَيّ
و إذا كاَن اإلنساُن َوفَق تكويِنِه اجِلِبِلّي شديَد 
عل���ِق باألحالِم، وص���واًل للواقِع املُش���تهى،  الَتّ
و"إذا كاَن ق���ْد ُكِت���َب عل���ى امل���رِء أن يفق���َد ُكَلّ 
ش���يء، فإَنّ عليِه أْن يبحَث عن ش���يٍء ال ُيكُن 
فق���ُده" كم���ا قاَل يومًا أرنس���ْت همنغ���واي؛ لذا 
ن���رى صاحَبن���ا يعي���ُش احلننَي إلى فلس���طني 
املغتصبة، أم���داَء بوٍح وأمل، وص���ورًا ناطقًة 
دًة فوَق سحائِب العودة، و التي ستمطُر  وُمغِرّ
ًا وانتصارًا.  ذاَت صباٍح َبِهٍيّ ظفرًا وألقًا، وُحَبّ

ُد بالقصيدِة ُكَلّ يوم":  يقوُل في قصيدة "ُأغِرّ
أحُنّ إلى روابيِك الفساِح

باِح وألثُم منِك شقشقَة الَصّ
ويهتُزّ الفؤاُد على قواٍف

لها من فيِك رائحُة األقاحي
ولْم أحنْث بعهِدِك طوَل عمري
ولْم أحرص على دمَي املُباِح"

مغس���ولًة  أضامي���َم  ُهن���ا  القصي���ُد  ���ى  يتجَلّ
اف���ِح  ���وِق، وُمش���بَعًة مب���اِء احلن���نِي الَطّ بالَشّ
كوِص  حَدّ استرس���اِل صاحِبِه ف���ي دائرتي الُنّ
���ِة، و ذل���َك رجٌع  ���ِة واجلنينَيّ للمرحلت���نِي الفمَيّ
األداِء  س���ياِق  ف���ي  يب���رُز  وفط���رٌيّ  غري���زٌيّ 
ٍة صادقٍة، بعيدٍة عن الَتّصنِع  التعبيرِيّ بعفوَيّ
���اعِر فعَل "ألث���ُم" والفَم،  واالنتح���ال. فذكُر الَشّ
ش���اهُدنا عل���ى النكوِص الفم���وي، وذكُرُه فعَل 
" ش���اهُدنا اآلخُر على رغب���ٍة جامحٍة في  "يهتُزّ
الذوب���ان والع���ودِة إلى النعيِم األوقيانوس���ِيّ 
ُل فوَق  في رحِم األرِض التي أش���رَق عمُرُه األَوّ
افِق بُحِبّ  ُتراِبه���ا، وهو وجٌه ثاٍن للحن���يِ? الَدّ
حمي،  جوِع إلى أحشاِء األِمّ وفردوِسها الَرّ الُرّ
���عادِة وارف���ٌة ب���ال انته���اء.  حي���ُث ظ���الُل الَسّ
وهذا حس���َب رأي َمْن ينتس���بوَن إلى مدرس���ِة 

فس���ي ل���أدب، يحم���ُل إش���اراٍت  حلي���ل الَنّ الَتّ
غاِب العميقِة في بياِن  بليغًة تنوُب عن تلَك الِرّ
ِم عليها. و  عم���ِق االنتم���اء إلى الفس���حِة املُتكَلّ
فلس���طنُي تستحُقّ من ش���اعِرها كَلّ هذا احُلِبّ 
ُل،  دُر األَوّ ُل، والَصّ والُهياِم، فه���ي احِلضُن األَوّ
وهَي نفُس���ها مرقى األحالِم، التي يعشوش���ُب 
األم���ُل ف���وَق روابيها، و تتعال���ى األصباُح في 
س���ماواِتها املُزدان���ِة بهواٍء ُمنتع���ِش األنفاِس 
ه���ذا،  ألج���ِل  و  وش���ذاها.  األقاح���ي  برح���يِ? 
تس���تحُقّ هذه األرُض-األُمّ من حبيِبها وابنها 
َي بدِمِه من أجِل احملافظِة على  الب���اِرّ أن ُيضِحّ

ِس الذي يصُلُه بها. ابِط املقَدّ عهِد الَرّ
اِق نفِسِه نقرأ لُه في قصيدِة "طفُل  و في الس���ِيّ

احلصار": 
فُل يومًا... "ويستيقُظ الِطّ

ُعيوُنُه جتهُش بالثأر...
باالنتصار

يجوُب شوارَعنا املُقفره
حُتّييِه أشالؤنا من بعيد

ُتناديِه كُلّ اجلماجِم في املَقبره
ِد...ُيحجُم، يهرب فيجهُش بالَرّ

لكن يعوُد ليمَأ من دمنا...ِمحبره..."
فِل الفلس���طينِيّ ُهنا، يحمُل  إَنّ الكالَم على الِطّ
فُل  دالالٍت عل���ى جانٍب كبيٍر م���ن األهّمية. فالِطّ
ص���ورُة املس���تقبِل من الزمِن واألي���اِم اآلتيات، 
ِتِه إلى مضامني عالية  وهَو عنواٌن يشيُر برمزَيّ
الفكرِة، و تتمحوُر حوَل ثباِت احلِقّ ألصحاِبِه 
الي، نقُف  ليبة، و بالَتّ وأهليِه في فلسطني الَسّ
مو  فِل ُمكبريَن هذا الُسّ ِة هذا الِطّ أماَم مش���هدَيّ
َة وأثَر هذا  عنَد ش���اعِرنا مفل���ح، إذ أعلى ُس���َدّ
راِع م���ع العدِوّ الّصهيوني الغاصِب، إلى  الِصّ
مرتب���ٍة جُته���ُز عل���ى ُحل���ِم وزعِم غول���دا مائير 
ل من  ���ْت يومًا ب���أَنّ موَت اجلي���ل األَوّ الت���ي ظَنّ
ازح���ني ع���ن وطنه���م فلس���طني، كفي���ٌل بأْن  الَ?ّ
ياتهم  ُينسَي َمْن ُيولُد بْعَدهم من سالالِتهم وُذِرّ
كأّن���ي  و  إليه���ا.  ينتس���بوَن  الت���ي  األرَض 

عر على مثِل  بشاعِرنا يرُدّ فكرًا في أثواِب الِشّ
ن���ًا واقَع أطفاِل  ه���ذه األماني الك���واذب، و ُمبِيّ
فلس���طني، وهم يحلم���وَن بالثأِر من األعداء، و 
زوَن ألس���باِب االنتصار، و يكبروَن على  يتجَهّ
ثقافِة املقاومِة، ال ينسوَن شهداَءهم، واألرواَح 
ِتهم، ب���ل يبلُغ  الت���ي ُزهق���ْت عل���ى مذب���ِح قضَيّ
فيهم مستوى الوعي واحلرص، إلى صيرورٍة 
ِم، اس���تعدادًا  ���ٍة ُت���زاوُج بنَي احِلب���ِر والَدّ ثقافَيّ
خل���وِض غم���اِر املواجهاِت مع ه���ذا ?لعدو في 
كِلّ امليادي���ن، وصواًل إلى حتقيِق احُللِم األكبِر 
واقعًا ملموس���ًا بس���قوِط االحتالِل وانهزاِمِه، 

تها وأهليها. هينِة إلى ُأَمّ وعودة فلسطني الَرّ
و في قصيدِة "ُأمنية"، ُيحِلُّق شاعُرنا في أمداِء 
بيعِة ُكِلّها  ُحلِم العودِة، مستحِضرًا أعياَن الَطّ
أو ُجِلّه���ا لتعي���َش أج���واَء الُع���رَس الكبيَر، ال 
ياَء،  ينسى املاَء، الغديَر،الصباَح، املساَء، الِضّ
باَء، و ال حّتى الدجاِج واألدياَك، واخلريَف  الِظّ
���ٍة عاليِة  ���تاء، و فيه���ا يق���وُل بلغ���ٍة ُحلمَيّ والِشّ

ِة بحِر املُتقارب: اخلفِق، ومنسرحٍة في غنائَيّ
َر اللُه لْي أْن أعوَد "إذا قَدّ

فْر وأطوَي أوراَق هذا الَسّ
وأرجع للبيِت،بيتي القدمي

وأهبط من ذلَك "املُنحدْر"
فإّني سأحضُن ُكَلّ الوجوِه
وْر وألثُم في البيِت ُكَلّ الُصّ

نابِق وأزرُع ما عشُت أغلى الَزّ
هْر أروي مباِء الُعيوِن الَزّ

وُأطلُق قلبي اجلديَد اجلديَد
يِح حتَت املطْر" ليلعَب في الِرّ

���ُل ف���ي مف���رداِت وتراكيِب هذه  ���ُق واملُتأِمّ املُدِقّ
���ُه  أَنّ ف���ي  القصي���دة، ال ش���َكّ  م���ن  املقطوع���ة 
م���ع  واأُلن���ِس  ���ِة  في���وَض احلميمَيّ س���يعيُش 
بيعِة، التي أحس���َن ش���اعُرنا ف���ي توظيِف  الَطّ
ع���دٍد م���ن املف���رداِت ذواِت الُبع���د اإلخصاب���ي 
لتأكي���ِد املعن���ى  )حضن،لثم،زرَع،روي،مط���ر(، 
ال���ذي رغ���َب في���ِه، ومال���ْت نفُس���ُه إل���ى عوالِم 

واالحتض���اُن،  ث���ُم  فالَلّ وس���حره.  عطائ���ِه 
ياُتها  والزراع���ة واالرت���واء...، لها ُكُلّه���ا خاِصّ
ِة لدى  ���ِة اإلخصابَيّ ودوُرها البلي���ُغ في العملَيّ
األرِض واإلنس���ان. لكأّن���ي باب���ِن س���مخ، يجُدّ 
ُق  في االفص���اِح عبَر لغِة التلمي���ح: حنَي يتحَقّ
ُحلمن���ا في?العودِة إلى دياِرنا، س���تروَن هناَك 
والعط���اء،  بال���والدِة  ُمترع���ًة  ُأخ���رى،  حي���اًة 
هر، و بأحلى الوجوِه  ناب���ِق والَزّ وُمزدانًة بالَزّ

ور. جلياِت والُصّ اضِة بأبهى الَتّ الفَيّ
لِة باألنواِر  ���َة مالمُح للُحلِم بالعودِة املكَحّ و ثَمّ
واالنتص���اِر، نعث���ُر عليه���ا في ُمت���وِن دواويِن 
ش���اعرنا مفل���ح، و منها قوُل���ه ُمخاِطَبًا الوطن 
���ليب واملُغتص���ب ف���ي قصيدِة "ي���ا دار يا  الَسّ

دار": 
وأنَت عَلّمتنا اإلبحاَر في زمٍن"
اِر ال يتطي املوَج فيِه غيُر بَحّ

وأنَت أعطيتنا وردًا وأرغفًة
وأنِت أعطيتنا جمرًا آلذاِر 

فكيَف لم تورِق األشجاُر في دمنا
ْد ُطيوٌر فوَق أشجاِر" ولْم ُتَغِرّ

إَنّ احلاج���َة إل���ى الوط���ِن-األرض، َترتقي إلى 
مس���توى احلاج���ِة إل���ى احِلض���ِن-اأُلّم، كي���َف 
م���اِء،  الن معن���ى احلي���اِة والَنّ ال وهم���ا ُيَش���ِكّ
احُلل���ِم  ومج���اَل  والبق���اء،  االس���تمراِر  وس���َرّ 
واالشتهاء. من ُهنا رأينا شاعَرنا ُيضفي على 
���اِت األوراِد واألرغفِة، ُثَمّ  ���ليِب رمزَيّ وطِنِه الَسّ
بيِع  يستحضُر شهَر آذار، وهو شهُر والدِة الَرّ
املرتبط���ُة  األس���طورُة  ���هُر-  والَشّ واألخض���ِر، 
عن���َد كثي���ٍر م���ن أمِم األرِض ب���دالالِت ال���والدِة 
ي���ِة االرتباِط  ���ُد عل���ى أهِمّ واخلص���ب؛ م���ا يؤِكّ
بالع���راِك والكفاِح واجلهاِد، من أجِل الوصوِل 
إل���ى زمٍن يصبُح في���ِه احُللُم حقيق���ة?، وتعوُد 
اَك  فلس���طنُي إلى راحاِت وأنفاِس أبنائها، و إَذّ

افرة. يكوُن الَنّصُر الكبيُر والعودُة الَظّ
و ُيتابُع ش���اعُرنا مناجيًا الوطَن في القصيدِة 

نفِسها: 

ها الوطُن املسفوُح في دِمنا "يا أُيّ
لقد عشقناِك في شمٍس وأمطاِر

لقْد عشقناَك أمواجًا وأشرعًة
وأجنمًا وتالواٍت بأسحاِر

لقْد رسمناَك في أحداِقنا قمرًا
وفي املنافي ضممنا صدَرَك العاري
وِك خطوتنا جنوُع نعرى وفوَق الَشّ

ى ُيطَلّ صباُح الُفِلّ والغاِر" حَتّ
ه���و ذا الوطُن في تعابيِر واش���تهاِء صاحِبنا 
س���امي والرفعة.  ِة العلِوّ والَتّ ُمرت���ٍق، إلى ُس���َدّ
���ُه ذاَك املعنى األكبُر للخيِر في األرض، وهو  إَنّ
���اِس إلى دفئها  ���مَس في حاجِة الَنّ ُياث���ُل الَشّ
ُة من إنس���اٍن  ونوِرها كي تنمو الكائناُت احلَيّ
وحي���واٍن ونب���ات. وهو ُيش���اكُل األمطاَر التي 
واب���ِض أن حتي���ا م���ن دوِنها، كما  ال يك���ُن للَنّ
ُيش���بُه ُحضوُرُه فلس���قَة اإلبح���اِر وما تنطوي 
ة. و فوَق كِلّ هذا  ٍة ومادَيّ علي���ِه من قي���ٍم معنوَيّ
وذاك، يرتق���ي الوطُن إلى مواق���ِع الُنّجوِم وما 
اِس  له���ا من أثٍر أبيَض وناصٍع ف���ي هدايِة الَنّ
آن يحُلّوَن، ووقَت ي?حتلون، كي يبتعدوا عن 
ياع.  الوق���وِع في أش���راِك األتياِه وضن���ِك الَضّ
وعدا ذلك، يبرُز الوطُن في لوحاِت مفلح، مدًى 
من قداس���ٍة)التالوة، األس���حار(، فيها إش���ارٌة 
ة نزَفُه في  بليغ���ٌة ملوق���ِع و يختُم عش���يُق طبرَيّ
 : هذه القصيدِة مبا ُيش���بُه اإلعالَن السياس���َيّ
ُل  ���غَب والعط���َش، نتحَمّ ���ُل اجلوَع والَسّ نتحَمّ
أن نش���قى ونع���رى، أن ُين���زَف دُمن���ا، أن تهلَك 
أرواُحن���ا، تلق���اَء االنتص���اِر املُب���ني، وع���ودِة 
ِة واملج���ِد، زماِن الُفِلّ  فلس���طني إلى زماِن العَزّ

والَقرنُفِل والغار.
األبي���اِت  بع���َض  نخت���اَر  أْن  لن���ا  كاَن  إذا  و 
عرية، لنختَم بها فإَنّ القلَب يقُع في حيرِة  الِشّ
���وامِخ في  الباح���ِث ال���ذي تتجاذُب���ُه كثرُة الَشّ
قصيِد ش���اعِرنا محمود مفل���ح، ليقَع االختياُر 
وعِة اخلال���دِة "نقوٌش  ِت���ِه الَرّ أخيرًا عل���ى رائَيّ
ة عل���ى احلج���ِر الفلس���طيني"، والتي  إس���المَيّ
خذِة  تق���وُم في ثالث���ٍة وثالثنَي من األبي���ات املَُتّ
بحَر البس���يِط مج���رًى وإيقاعًا له���ا. يقوُل في 

منتهاها: 
اُه غالية" غاريَد يا ُأَمّ هاتي الَزّ

فإَنّ أطفاَلنا في القدِس قد كبروا
...، وإَنّ هذا زماٌن الَح عارُضُه
وللعقيدِة فيِه القوُس والَوتُر

من املساجِد قْد صاغوا مالحَمهم
ماِء قْد نفروا ومن مآذِنها الَشّ

فكيَف ينهزُم اإلعصاُر في بلدي
وُر?!" وحلُنُه السرمدُيّ اآلُي والُسّ

هَو زمٌن ُمش���رٌف على الفجر، ُمَتعِلٌّق بتالبيِب 
غاب، وبتحاليِق األنوار، و بروعٍة مغسولٍة  الِرّ
اعُر  غاريِد والُبشرى، تلَك التي آنَسها الَشّ بالَزّ
���ًا، ألقًا، ُصبحًا،ونص���رًا آتيًا كاليقنِي الذي  ُحَبّ

ُش في قلِبِه ورؤاه. يعِشّ
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فلسطنُي .. االنتصار  وُحلُم العودِة
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نبنيه���ا  األرض  ه���ذه  عل���ى  الل���ه  خلقن���ا 
ونتعاي���ش عليها، قد نختلف؛ قد نتصارع، لكن 
ف���ي نهاي���ة املط���اف ال بد أن نبحث عن وس���ائل 
تنهي اخلالف، وتقود للعيش املشترك ، ونعمل 
حلماية احلري���ات وصيانة احلق���وق، وتطبيق 

العدالة واملساواة.
االنتصار للنفس وحتقيق املكاسب اخلاصة 
ومحاول���ة غلبة اآلخرين - وحتى أن مت - فتلك 
حال���ة اس���تثنائية م���ا تلب���ث أن ت���زول، تبق���ى 
املظال���م نارًا حتت الرم���اد تنتظر الفرصة لتثأر 
وتس���تعيد ما فاته���ا، فاملوازين تتغي���ر؛ وتبقى 

القوة والدوام لله وحده.
الوض���ع  ت���أزم  املاضي���ة  األس���ابيع  خ���الل 
ف���ي العاصم���ة صنع���اء، وزادت املخ���اوف عند 
املواطن���ن، خاص���ة عندما حوص���ر املواطنون 
يوم االثنن املاضي وتوقفت أعمالهم، وساعدت 
وس���ائل اإلع���الم والتواص���ل االجتماع���ي ف���ي 
إش���عال النيران، ولك���ن العقالء ظل���وا يؤكدون 
ب���أن احلكم���ة اليمانية س���تمنع االن���زالق نحو 
الهاوي���ة، ولن يقبل اليمنيون الدخول في حرب 
أهلي���ة، على الرغ���م أن اخلطر ماث���ل، والّت�َحُف�ز 
قائ���م، واخلش���ية م���ن الفعل ورد الفع���ل، وعود 
ثق���اب قد يح���رق مدين���ة؛ بينما عملي���ة اإلطفاء 
حتت���اج إمكانات وجه���ودًا ووقتًا؛ وقد ال ينجح 

اإلطفاء إال بعد فوات األوان!!
ج���اءت مبادرات األحزاب السياس���ية وهيئة 
االصطفاف الش���عبي كمحاوالت لن���زع الفتيل، 
ث���م كان االجتماع املوس���ع الذي دع���ا إليه األخ 
 ، 2/9/2014م  الثالث���اء  اجلمهوري���ة  رئي���س 
ومت في���ه االس���تماع ملقترحات اللجن���ة الوطنية 
الرئاس���ية التي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطني���ة وتخفي���ض س���عر البنزي���ن والدي���زل، 
تضم���ن  الت���ي  األخ���رى  املعاجل���ات  واقت���راح 
إنهاء التوتر، وبس���ط س���لطة الدولة، والتوجه 
وص���واًل  املرحل���ة،  اس���تحقاقات  الس���تكمال 
لالنتخاب���ات الت���ي تعيد للش���عب احلق الكامل 

في اختيار من يحكمه، وقد حظيت هذه املبادرة 
بالرض���ا والقبول ممن حضروا االجتماع، وهم 
ميثل���ون مختلف األحزاب والش���رائح والفئات، 
حي���ث جاءت تل���ك البن���ود بعد مخاض عس���ير 
ومش���اورات مكثف���ة اس���تطاعت أن توف���ق ب���ن 
املطال���ب املمك���ن تنفيذه���ا ف���ي ظ���ل الظ���روف 

الراهنة.
القص���ور  م���ن  بش���ري  عم���ل  أي  يخل���و  ال 
واالس���تدراك، وه���ذا م���ا ينطب���ق عل���ى مبادرة 
اللجن���ة الوطني���ة املذك���ورة، الت���ي ج���اءت في 
الوق���ت املناس���ب، وإال فإن مخرج���ات احلوار 
قد ذك���رت مضمون ما جاء في تلك املقترحات، 
وسبق ملجلس النواب أن طلب تغيير احلكومة 
والتأكي���د عل���ى معي���ار الكف���اءة والنزاه���ة في 
اختي���ار أعضائه���ا، صحي���ح أن املب���ادرة غير 
ف���ي  مجتمع���ن  لئ���ن منض���ي  ولك���ن  كافي���ة، 
اجته���اد ضعي���ف، أفضل بكثير م���ن أن نفترق 
عل���ى اجتهادات قوي���ة، واملوافقة على احللول 
املمكن���ة خي���ٌر من الس���ير في خي���ارات صعبة 
غي���ر محس���وبة العواق���ب، وجتن���ب الص���دام 
والبعد عن االحتراب هو األصل الذي يجب أن 
تك���ون له األولوية وحترص عليه جميع القوى 

السياسية.
أمتنىٰ أن ال يحسب أي طرف سياسي ماذا 
ربح وماذا خسر؟ فالسالم والوئام والتعايش 
ه���و م���ا يجب أن يح���رص علي���ه اجلميع وهو 
املكس���ب الكبي���ر، وم���ن يق���دم التن���ازل الي���وم 
سيكافئه الشعب غدًا، ومن يريد كل شيء قد ال 

يحصد إال اخليبة والندم!
تس���تحق اليم���ن من���ا جميع���ًا أن نضح���ي 
من أجلها وفي س���بيل اس���تقرارها، والش���عب 
اليمن���ي الطيب والصبور يس���تحق أن يتنازل 
له اجلميع ليعي���ش عزيزًا كرميًا آمنا، وال مفر 
لليمني���ن م���ن القب���ول بالتعاي���ش والتع���اون 
واالحت���رام املتب���ادل بعي���دًا ع���ن لغ���ة الق���وة 

والعنف واالستكبار...
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اآلن 
في املكتبات 

واألكشاك
جديد 
مجلة 

»النور«

زيد الشامي 

ال مفّر من التعايش.. 

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني 
لالصالح األس���تاذ محمد عبد الله اليدومي، 
برقي���ة تهنئة إل���ى رئي���س ال���وزراء التركي، 
رئي���س ح���زب العدالة والتنمي���ة، أحمد داود 

أوغلو.
الصحوة ينشر نص برقية التهنئة:

األخ العزيز/ أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء     

رئيس حزب العدالة والتنمية         
احملترم

حتية طيبة.. وبعد:
مبناسبة تكليفكم مبهام تشكيل احلكومة 
التركي���ة اجلديدة واختياركم لتولي رئاس���ة 
ح���زب العدالة والتنمية التركي، يس���رني أن 

أتق���دم إل���ى مقامكم الكرمي باس���م التجم���ع اليمني 
لإلصالح وباسمي شخصيا بأسمى آيات التهاني 

والتبريكات بهذه الثقة الكبيرة.
إنن���ا عل���ى ثق���ة تام���ة ب���أن يش���كل وجودكم في 

رئاس���ة احلكومة واحلزب، ومعكم الش���عب التركي 
العظيم دافعًا ملزي���د من الريادة والنجاح في قيادة 
دف���ة احلك���م في بلدك���م الش���قيق، وحاف���زًا إضافيًا 
لالنطالق���ة الكبرى نحو مش���روع تركي���ا اجلديدة، 
ال���ذي باتت ش���واهده أكثر حضورا الي���وم في ظل 

النهضة الشاملة التي تشهدها تركيا والدور 
املتعاظم لها في املنطقة والعالم.

كم���ا أنن���ا عل���ى يق���ن أن تثم���ر جهودك���م 
وجتربتك���م الكبي���رة في قيادة الدبلوماس���ية 
التركية خ���الل الفترة املاضية في تعزيز دور 
تركيا اخلارجي املساند لقيم العدالة والداعم 
لقضايا األمة ولتطلعات الشعوب في الكرامة 

واحلرية.
وختام���ا.. تقبل���وا من���ا خال���ص التحي���ة 
والتقدي���ر مع صادق متنياتن���ا لكم بالتوفيق 
والنج���اح في منصبكم اجلدي���د وملا فيه خير 
ومصلحة الش���عب التركي الش���قيق واملنطقة 

عموما.

أخوكم / محمد بن عبد الله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح
صنعاء - 28 - أغسطس - 2014م

اليدومي يهنئ أحمد أوغلو  بتعيينه رئيسًا  لوزراء تركيا 
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