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ليست نهاية 
الربيع العربي

تضامنًا مع 
الشيخ صادق

املعاقون باليمن.. 
حقوق مش���لولة وطاقة معطلة

املبادرة اخلليجية.. ثالث سنوات على التوقيع دون اكتمال تنفيذ بنودها

ممتلكات األحمر في مرمى انتقام مسلحي جماعة احلوثي 

< زيد الشامي< فهمي هويدي

الزيـــارة محاولـــة إليجـــاد مســـارات للواقـــع اليمنـــي غيـــر 
مسارات اإلقصاء والتهميش والعنف

سياسيون حول زيارة وفد اإلصالح إلى صعدة:

حقوقيون.. إنشاء جهاز قضائي مواز لقضاء الدولة وسحب قضايا منظورة خطر يهدد الدولة واملجتمع
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صاح��ب اإلمتي��از
محم���د عبدالله اليدوم���ي

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

س��كرتري التحري��ر
يحي���ى اليناع���ي
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االشرتاك����ات 
للمؤسسات: 10000 ريال  > لألفراد: 4000 ريال  > الدول العربية: 60 دوالر > بقية دول العالم 130 دوالر  
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أجمل التهاني والتبريكات نزفها للصديق العزيز 

محمد صالح عباس
مبناسبة ارتزاقه املولود البكر الذي اسماه »رياض«

ألف ألف مبروك 
سليم اخلطيب، عبدالله عباس،  محمد احمد عباس، 
صالح فاضل عباس، سلمان عباس،  محمد اخلطيب، 

أنس اخلطيب وجميع األهل واألصدقاء

أصدق التعازي وعظيم املواساة  نتقدم بها للزميل العزيز
يحيى اليناعي - سكرتير التحرير
في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى خاله

تغمده الله بواسع رحمته  وألهم أهله وذويه  الصبر والسلوان
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

»الصحوة«

الشيخ صادق األحمر:ما نتعرض له اليوم 
نتيجة وقوفنا مع الشعب بثورة فبراير

قال الش���يخ صادق األحم���ر إن ما يتعرض له 
وأس���رته من اعتداءات ومصادرة للممتلكات 
من قبل مليش���يا احلوثي هو نتيجة تأييدهم 
ووقوفه���م مع الش���عب ف���ي ث���ورة 11 فبراير 

.2011
وأك���د ف���ي كلمت���ه الت���ي ألقاه���ا أم���ام جموع 
املتضامن���ن في منزله باحلصب���ه بالعاصمة 
صنعاء,أن أس���رة األحمر  اعتادت على احملن 
واملصائ���ب من���ذ أباءه���م وأجداده���م لكنه���م 

ثابتون ال يركعون.
وأضاف:  س���نظل على موقفنا إلى أن يتمكن 
اليمنيون من أجل الوصول إلى الدولة املدنية 
احلقيقية وتنفيذ مخرجات احلوار الوطني.

شاكرًا كل من وقف وتضامن معه في األحداث 
األخيرة.

وردد املتضامن���ون هتاف���ات وش���عارات تندد 
بجرمي���ة انته���اك املن���ازل واقتحامها من قبل 
مليش���يات احلوثي املس���لحة الت���ي اجتاحت 
العاصم���ة صنع���اء مطلع س���بتمبر املاضي , 

وأحكمت سيطرتها على أجهزة الدولة .
واس���تنكر املتضامن���ون وجله���م م���ن ط���اب 
اجلامعات في بيان لهم اقتحام منزل الش���يخ 
األحم���ر األس���بوع املاض���ي م���ن قب���ل جماعة 
احلوث���ي املس���لحة منددين مب���ا  يتعرض له 
الش���يخ ص���ادق م���ن اس���اءات معتبري���ن ذلك 
بأنه اختراق للقي���م النبيلة التي تربى عليها 

املجتمع اليمني وعرف القبيلة. 
 وأضاف البيان بأن استهداف الشيخ صادق 
هو اس���تهداف لرمزية فبراير وانتقام لكل من 

وقف في صفها مش���يرين بأن  هذا التضامن  
وأج���ب أخاق���ي وثوري كون الش���يخ االحمر 

أحد أنصار الثورة .
ودعا البيان رئيس اجلمهورية ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية الى القيام بواجبهم وبس���ط 
نف���وذ الدول���ة على كافة أرج���اء الوطن حلفظ 

األمن واالستقرار .

اإلصالح يدين اعتداء مليشيا احلوثي على 
منزل الشيخ األحمر بصنعاء

دان������ت األمان������ة العامة للتجم������ع اليمني لإلصالح 
االعت������داءات الالانس������انية الت������ي أقدم������ت عليها 
مليش������يات احلوثي ضد منزل الش������يخ عبدالله بن 
حس������ن االحمر رئي������س مجلس النواب الس������ابق 

رئيس الهيئة العليا لإلصالح الس������ابق 
األربعاء بصورة تتعارض مع أبسط 

مبادئ حقوق اإلنسان ونصوص 
الدستور واألعراف القبلية.

نص البالغ
دان������ت األمانة العام������ة للتجمع 
االعتداءات  اليمني لإلص������الح 
أقدم������ت  الت������ي  الالنس������انية 

مليش������يات احلوثي ضد  عليه������ا 
من������زل الش������يخ عبدالله بن حس������ن 

األحمررئي������س مجلس النواب الس������ابق 
رئي������س الهيئة العليا لإلصالح الس������ابق األربعاء 
بصورة تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان 

ونصوص الدستور واألعراف القبلية.
جاء ذلك في االجتم������اع الدوري املتواصل لألمانة 
العامة اخلميس، والذي ش������ددت فيه على ضرورة 
أن تقوم مؤسس������ات الدول������ة بواجباتها في حماية 
املواطن������ن اليمنين من االعت������داءات التي جتاوزت 
كل القي������م واالعراف واملواثي������ق ووصلت إلي حد 

محاص������رة النس������اء واالعتداءات عل������ى بعض من 
النس������اء احلرائر اللواتي بادرن إل������ى إيقاف ذلك 

احلصار والعدوان.
وإذ تشيد األمانة العامة لإلصالح باملوقف الوطني 
واإلنساني للش������يخ صادق األحمر 
إلى  اإلجن������رار  رف������ض  ال������ذي 
العنف وعمل على امتصاص 
االستفزازية  الهجمات  هذه 
القضية  وحل  والالإنسانية 
بصورة متنع س������فك مزيدًا 
من  الدماء وتعامله الراقي 
بالدولة  املطال������ب  واملدن������ي 
القي������ام بواجبها في حمايته 

وغيره من املواطنن.
فإنه������ا جتدد مطالبته������ا جلماعة 
احلوث������ي بالك������ف ع������ن اعتداءاته������ا 
املس������تمرة ضد املواطن������ن واملختلفن معهم 
سياس������يًا وااللتزام بتنفيذ نصوص اتفاقية السلم 
والش������راكة الوطني������ة وابرزه������ا االنس������حاب م������ن 
العاصمة واملدن وتس������ليم املؤسس������ات والوزارات 

واملعسكرات احملتلة للدولة.

صادر عن األمانة للتجمع اليمني لإلصالح
صنعاء اخلميس 27 نوفمبر 2014

سعيد شمسان: لقاء وفد اإلصالح باحلوثي تعزيزًا 
لالتفاقات املوقعة في إطار اإلجماع الوطني

... ويدي���ن قم���ع األم���ن ملتظاه���ري احل���راك 
بعدن ويدعو احلكومة حلماية املتظاهرين

اعتبر الناطق الرس����مي باسم التجمع 
اليمن����ي لإلص����اح ورئي����س الدائ����رة 
السياس����ية س����عيد شمس����ان, أن لقاء 
وف����د م����ن قي����ادة اإلص����اح اخلمي����س 
املاض����ي, ب����األخ عب����د املل����ك احلوثي, 
يأت����ي تعزي����زًا لاتفاق����ات التي وقعت 
ف����ي إطار اإلجم����اع الوطن����ي, وتأكيدًا 
عل����ى ض����رورة التع����اون ف����ي تنفيذها 
م����ن قب����ل اإلص����اح ومن قب����ل األخوة 

احلوثين.
واستغرب شمسان –في مداخلة على 
قن����اة س����هيل الفضائية- م����ن انزعاج 

اخلط����وة,  ه����ذه  مث����ل  م����ن  البع����ض 
مؤكدًا وأك����د أن اللقاء الذي جرى بن 
الطرفن لم ولن يخرج عما مت التوافق 

عليه في إطار اإلجماع الوطني.
األخ  م����ع  االتف����اق  مت  أن����ه  وأوض����ح 
عبداملل����ك احلوث����ي من أج����ل التعاون 
عل����ى بن����اء الدول����ة املدين����ة الت����ي قال 
إنن����ا نفتقدها اليوم جميع����ًا, وننادي 
بها, وأض����اف »واألمر الثاني الذي مت 
االتف����اق عليه هو اس����تمرار التواصل 
إلنه����اء كل أس����باب التوت����ر ومعاجلة 

تداعيات املرحلة املاضية«.

وأش����ار الناطق باس����م اإلص����اح إلى 
قضي����ة تض����رر اإلص����اح, حي����ث كان 
هناك إشكاالت واعتداءات على بعض 
املقرات, ومن����ازل قيادات وأعضاء في 
اإلصاح, وعلى مؤسساته, مبينًا أنه 
مت مناقش����ة هذه القضية, ومت االتفاق 
على ضرورة معاجلتها بأس����رع وقت, 

متمنيًا ان نلمس النتائج االيجابية.
ولف����ت إل����ى أن اإلصاح مل����س حرص 
األخ عبداملل����ك احلوثي عل����ى معاجلة 
هذه القضاي����ا, »واتفقنا على ضرورة 

االسراع فيها ».

أدان الناط���ق الرس���مي باس���م التجم���ع 
شمس���ان  س���عيد  لإلص���اح  اليمن���ي 
اعت���داء ق���وات األم���ن عل���ى متظاه���ري 
احلراك السلمي في محافظة عدن خال 
إحياءهم الذكرى ال�47لاس���تقال األحد 
املاض���ي, م���ا أدى إلى س���قوط ع���دد من 

الضحايا.
وأكد شمس���ان في تصري���ح ل�«الصحوة 
ن���ت« رف���ض اإلص���اح اس���تخدام القوة 
ض���د املظاه���رات والفعاليات الس���لمية, 
معتب���را أن اللج���وء خلي���ارات العن���ف 

والق���وة ف���ي التعام���ل م���ع املتظاهري���ن 
الس���لمين يدفع باألوضاع إلى مزيد من 

التأزمي والتعقيد.
احلكوم���ة  اإلص���اح  ناط���ق  ودع���ا 
إل���ى س���رعة تنفي���ذ مخرج���ات احل���وار 
الوطن���ي املتعلق���ة بالقضي���ة اجلنوبي���ة 
ف���ورا, وحتمل مس���ؤولياتها في حماية 
املتظاهرين والفعاليات السلمية وسرعة 
محاس���بة كل من قام بقمع االحتجاجات 

السلمية في جنوب الوطن.
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 مشوف

أحمد عثمان
ahmedothman6@gmail.com

ال يوجد أي مبرر لرفض اللقاءات واحلوارات 
بني القوى املوجودة على األرض بغض النظر عن 
لون ه������ذه القوة أو تلك حتى ولو كانت من تنكي 
ب������اد النامس ..اللقاء ال������ذي مت بني بعض قادة 
اإلصاح واحلوثيني  في املس������ار الصحيح أيًا 
كان������ت الظروف حتى في حالة احلرب والصراع 
فإن اللقاء واحل������وار يبقى أمرًا مطلوبًا من أجل 
إنقاذ العقل وصيانة الدماء .. يجب على الناس أن 
يحتج������وا على احلرب والتخريب وتفجير البيوت 
وانتهاك احلرمات وإشاعة الفوضى الذي تهدد 
اإلنسان والوطن من أي كان  ويشجعوا كل قول 
أو فعل من شأنه تخفيف التوترات وإزالة مظاهر 
الا دولة وكل قوة تس������عى لذلك تعكس حرصها 
عل������ى الوطن ال������ذي يكاد يذهب من ب������ني أيدينا 
...الس������ؤال ما هي مس������ارات ه������ذا اللقاء وهل 
س������تنجح في جر اجلميع إلى ملعب السياس������ة، 
هذا ما يجب أن ينتظر ويناقش ال االعتراض على 
احلوار كمبدأ، ألنه حتى اآلن عبارة عن جلس������ة 
تفاهمات عل������ى تخفيف االحتقان والس������ير في 
مس������ار تنفيذ االتفاقات الوطنية التي وقع عليها 
اجلمي������ع ومنها تنفيذ مخرج������ات احلوار ووثيقة 
السلم والشراكة إنقاذًا للوطن الذي يتهاوى من 
كل جانب .. املنتقمون ال يستوعبون أن العداوات 
التي يعولون عليها ف������ي تنفيذ انتقاماتهم تنتهي 
دفعة واح������دة ألن البديل هو االجتاه إلى البحث 
املشترك عن السلم والدولة واحلياة وهم راهنوا 
على املوت ومتزي������ق القوى املوجودة في األرض 
أو على التناقض������ات ...التناقضات في املجتمع 
هي الس������اح املدمر للش������عوب العربية وخاصة 
التناقضات الطائفية والصراع العبثي الطائفي 
الذي نرى أس������وأ مناذجه في العراق وس������وريا، 
ويكف������ي ملثل ه������ذا  اللقاء أن يعم������ل على إزاحة 
هذا الش������بح وهذا املنزلق ال������ذي قاومته اليمن 
بفعل  تاريخ التس������امح ووج������ود احلكمة اليمنية 
التي صاحبت اليمني������ني في كل مراحل اجلنون 
وصراعات������ه التي خاضوها وه������ي احلكمة التي 
تبقى كل أبواب الس������ام مفتوح������ة وهي الكفيلة 
بخل������ط كل األوراق لصالح الس������لم والدولة وأي 

عمل في هذا االجتاه هو العمل الوطني ...
تعالوا نتحسس اجلوانب السلبية التي ميكن 
أن يحدثه������ا مثل هذه احل������وارات على اليمن لن 
جنده������ا واضحة  باعتبار أن مصلحة اليمن هي 
املعيار بعيدًا عن أي اعتبارات حزبية أو شخصية 
أو مكابرة وخصومة ..القوة هي أن نترك كل هذه 
الدوافع نحو دافع احل������رص على الوطن وبهذا 
نكسب الدنيا واآلخرة ...أما عن إعطاء الشرعية 
حلالة الا دولة وامليليش������يات فعليكم أن تسألوا 
األطراف التي ساهمت بصورة مباشرة في هذه 
احلالة من الدول العشر إلى القوى اإلقليمية إلى 
النظام الس������ابق والاحق إلى س������كوت البعض 
وتشفيه حيث اشتركوا كلهم في الوليمة من أجل 
أن تكون الذبيحة ه������ي قوى الثورة أو اإلصاح 
حتديدا وتاليا احلوثيني أنفسهم في حركة تفيض 
لومًا وحق������ارة ...احلوار ال يعني إعطاء براء من 
األخطاء واخلطايا لكنه اس������تدعاء للعقل واملنطق 
ومصلحة الوط������ن.. يجب أن تفتح احلوارات مع 
اجلميع، وعلى اجلميع بدون استثناء على قاعدة 
الوطن للجميع واحلكم حق واختيار شعبي قبل 
أن تفش������ل اليمن ومتوت جوعًا وبردًا وتش������ردًا 

بفعل اآلخرين ومقامرة أبنائها.

استدعاء العقل 
ومصلحة الوطن 

مّثل ال�30 من نوفمبر 67م تتويجا لمس��يرة النضال الوطني للش��عب اليمني الذي تكللت 
جه��وده وتضحيات��ه على امتداد الس��احة اليمنية بالتح��رر من االس��تعمار وكهنوت الطغاة 
والمس��تبدين، فقد كانت معاناة اليمنيين واحدة، وكذا أهدافهم ومشروعهم الوطني الذي 
ناضلوا ألجله، فلم يس��تطع االس��تعمار وال اإلمامة التفريق بينهم أو كسر إرادتهم الوطنية 

والثورية.

 المحرر السياسي
كان������ت الثورة في الش������مال واجلنوب إعانا 
مدويا لرفض كل أشكال الوصاية على الشعب 
س������واء األجنبية منها أو احمللي������ة التي حاولت 
التستر بالدين والتمس������ح به إلضفاء الشرعية 
على حكمها اإلقصائي املستبد، وألن قضيتهم 
واحدة ومش������روعهم واحد اس������تطاع اليمنيون 
التغل������ب على كل الصعاب الت������ي واجهوها مبا 
في ذل������ك احلدود املصطنعة وصوال إلى حتقيق 
الهدف االس������تراتيجي املتمثل بالوحدة اليمنية 
الت������ي مّثل������ت بحق القضي������ة الوطني������ة الكبرى 
وجوهر املشروع الوطني الذي تبنته كل القوى 

والتيارات السياسية اليمنية با استثناء.
جنح������ت ثورتا س������بتمبر وأكتوب������ر في دحر 
اإلمامة وطرد املستعمر إاُل أن احلكم الشمولي 
املس������تبد حل محلهما، ومع قدوم الوحدة تطلع 
اليمنيون لبدء مسيرة التغيير والبناء والشراكة، 
لكن س������رعان ما تبددت آمالهم بعودة التس������لط 
واإلقصاء وس������يادة فئة من الناس اس������تأثرت 

بالسلطة والثروة ونهبت خيرات الوطن وكّرست 
اإلقص������اء ونكص������ت ع������ن الش������راكة واجتهت 
بخط������وات حثيثة نحو التوريث وفرض الوصاية 
مجددا على الشعب وهو ما أشعل ثورة الغضب 
الش������عبي في 11 فبراير 2011 ف������ي محاولة 
لتقومي االعوجاج  واس������تعادة مسيرة وأهداف 

ثورتي سبتمبر واكتوبر املجيدتني.
علينا االعتراف بحقيقة أن النظام اإلقصائي 
املس������تبد الذي احتكر الس������لطة والث������روة طيلة 
33 عام������ا كان أكثر إس������اءة وتش������ويها للوحدة 
رغم ش������راكته فيها، فقد اس������تخدمها كقميص 
عثم������ان إلره������اب وابت������زاز مناوئيه وإس������كات 
معارضيه وبخاصة أولئك املطالبني بالش������راكة 
في الس������لطة والثروة وإع������ادة االعتبار للجنوب 
وأبناء اجلن������وب الذين مت إخراجهم من املعادلة 
السياسية عقب حرب صيف 94م، األمر الذي 
يحتم إع������ادة صوغ الوحدة اليمنية وفق معايير 
جديدة وحل القضية اجلنوبية حا عادال يحفظ 
للشعب حقوقه وينصف إخواننا في احملافظات 
اجلنوبي������ة ويعيد دورهم السياس������ي وحقوقهم 

املصادرة وأراضيهم املنهوبة.

على أن القضية اجلنوبية مبدلولها السياسي 
هي أوس������ع م������ن أن توضع في س������ياق مطلبي 
حقوق������ي فق������ط، إنه������ا أكبر م������ن ذل������ك بكثير، 
والتعامي عنه������ا وعن فهم جذوره������ا وأبعادها 
ومحاول������ة وضعها خ������ارج إطاره������ا الصحيح 
لن يحلها بقدر ما س������يفاقم األزمة السياس������ية 
ويؤدي إلى تنامي االضطرابات وعدم استقرار 
اليمن. وقد وض������ع مؤمتر احلوار الوطني رؤى 
ومعاجل������ات معقولة للقضي������ة اجلنوبية توافقت 
عليها القوى السياس������ية وميكن تطويرها، تلك 
الرؤى حرص������ت على بقاء اجلنوب متماس������كا 
وعدم انزالق������ه صوب خيارات كارثية يس������عي 
البعض لفرضها بالقوة، خيارات من شأنها أن 
تهدد كيانه السياسي وتدفع به صوب املجهول، 
وهي لن تخدم بالتأكي������د تطلعات إخواننا أبناء 
احملافظ������ات اجلنوبية بقدر ما س������تخدم بعض 
القوى املتربصة بأمن واستقرار اليمن والتي ما 
فتئت تتربص بهذا البلد وتس������عى بشتى السبل 
لتفتيت������ه ومتزيقه واحتوائه مبا يخدم مصاحلها 

ويحقق أهدافها وفق أجندتها املشبوهة.
> »اإلصاح نت«

هن������أ التجم������ع اليمن������ي لإلص������اح جماهير 
الشعب اليمني مبناس������بة حلول الذكرى ال�47 
الس������تقال جنوب الوطن من براثن االستعمار 

البريطاني في 30 نوفمبر من عام 1967م.
واعتب������ر اإلص������اح – ف������ي ب������اغ صحفي 
باملناس������بة – أن ه������ذه الذك������رى تضعنا أمام 
حتدي احلفاظ على مكتسبات النضال الوطني 
الواحد منذ ثورتي سبتمبر واكتوبر حتى اليوم، 
والعمل جميعا من أج������ل تعزيز ارادة اليمنيني 

الرافضة للتم������زق، واالحت������راب األهلي، وغير 
القابلة باالس������تعباد والعودة إلى عقود التشظي 

والتمزق البغيض.
وأكد على العمل من أجل تعزيز مكانة اليمن 
والس������عي لبناء دولته القوية الراعية لش������عبها 
املخلصة له من حالة الشتات والضامنة حلريته 
والكافلة حلقوقه وه������و االحتفال احلقيقي بيوم 

االستقال املجيد.
ودعا اإلصاح كل أبناء الوطن وقواه اخليرة 

إلى مواصل������ة النضال حتى حتقي������ق تطلعات 
شعبنا في دولة مدنية حديثة وحياة حرة كرمية 
تليق بشعب عظيم يحوز من املؤهات ما جتعله 
مبقدمة ش������عوب املنطقة وفي مصاف ش������عوب 
العال������م املس������تقرة، وقال إن هذا ل������ن يتأتى إال 
إذا ارتفعنا إلى مستوى املكانة التي يستحقها 
شعبنا وتسامت إرادتنا فوق اخلصومات التي 
ته������دد إرثا عظيما وحتول دون مس������تقبل واعد 

باخلير والنماء.

اإلصالح: ذكرى االستقالل تضعنا أمام حتدي احلفاظ على 
مكتسبات النضال الوطني 

مكتب الشيخ حميد االحمر ينفي صحة ما 
نشر بصحيفة«اليمن اليوم«

الصحفي مجاهد الساللي طليقًا 
بعد أكثر من أسبوع من االختطاف 

اس������تهجن مصدر مسئول باملكتب لدى احلوثيني
اإلعام������ي للش������يخ/ حميد ب������ن عبد 
الله األحمر اس������تمرار صحيفة«اليمن 
الي������وم« في نش������ر األخب������ار الكاذبة 
إل������ى مصادر  باالس������تناد  واملفبركة، 
مجهولة ودون أي دليل،بهدف الوقيعة 
بني الن������اس واملتاجرة بدماء األبرياء..
وأك������د على ع������دم صحة ما نش������رته، 
والذي يأتى في إطار سلسلة االخبار 
الكاذب������ة التي دأب������ت الصحيفة على 
تكرار نش������رها منذ وق������ت طويل، غير 
مبالي������ة مب������ا حتدثه تل������ك األخبار من 
تكدير للسلم االجتماعي، وتهديد أمن 

واستقرار البلد.
ودعا املص������در اجلهات املختصة 
إل������ى اتخ������اذ اإلج������راءات القانونية 

إليق������اف ه������ذه التصرفات املس������يئة 
لرس������الة الصحافة السامية، واملثيرة 
للف������ن والقاقل في صفوف املجتمع 
،وم������ا متثل������ه م������ن س������قوط أخاقي 
ومهني، يكشف سوء نوايا أصحابها 
وبشاعة مخططاتهم ،وذلك من خال 
تعمده������م توزيع االتهامات اجلزافية، 
واس������تباق نتائج التحقيقات..محذرًا 
من خطورة اس������تغال دماء األبرياء 
ف������ي الكي������د السياس������ي ومحاوالت 
جتييره������ا لانتق������ام م������ن اخلصوم 
السياس������يني..ملا يترتب علي ذلك من 
اعاقة لس������ير العدالة وإفات اجلناة 
احلقيقيني من العقاب، وكذا إجهاض 
اجلهود املبذولة إلخراج اليمن الى بر 

االمان .

احلوث������ي  مليش������يات  أطلق������ت 
الس������الي  مجاه������د  الصحف������ي 
الثاث������اء املاضي بع������د أكثر من 
أس������بوع على اختطافه من رداع 

مبحافظة البيضاء.
وقال مصدر محلي ل�«الصحوة 
ن������ت« إن مجاهد يتلق������ى العاج 
حاليًا بأحد مستش������فيات املدينة 
ج������راء حالت������ه الصحي������ة والتي 

مردها إلى تعرضه للتعذيب.
ولم يوضح املص������در تفاصيل 

أكثر ح������ول طبيعة اإلف������راج عن 
الس������الي لكنها تأتي بعد تنامي 
اإلعامي������ة  الضغ������وط  موج������ة 
والفعالي������ات امليدانية التي نظمها 

ناشطون تضامنًا معه.
احلوث������ي  جماع������ة  وكان������ت 
اختطفت الس������الي الذي ينش������ط 
الفيس������بوك  كثيرا على صفحات 
من مدين������ة رداع اثناء توجهه إلى 
مناطق قيفة إلعداد تقرير حقوقي 

عن األوضاع ال إنسانية هناك.
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أوال/ إن السلطة )أو الدولة بالتعبير الشائع( 
عندما تكون في مثل حالة من الغيبوبة )املصطنعة 
أو احلقيقي������ة!( والضع������ف أو االهت������راء وعدم 
القدرة عن حماية املواطن، كما هي حالة السلطة 
احلاكمة في بالدنا؛ فإن الواجب عليها أن تكون 
أكثر ح������ذرا وه������ي تواجه ظواه������ر االختالالت 
والقالق������ل؛ فال تظهر ضعيف������ة خانعة في منطقة 
ما وتنحني ملن هب ودب.. وأس������دا هصورا في 
منطقة أخرى يجرح ويدمي دون حس������اب.. ليس 
فقط ألن هذا أمر غير أخالقي؛ ولكن ألن الناس 
وهم يرون هذه املفارقة بني األسد والنعامة سوف 
يفهمون أن السلطة تريد منهم أن يكونوا دمويني 
وال يؤمن������ون إال مبنطق)تؤخذ الدنيا غالبا( حتى 
يحظ������وا باحترامه������ا وتفهمها ورمب������ا التحالف 
معها ومقاس������متهم الثروة والسلطة.. هذا طبعا 
إن أحسنا الظن بالسلطة وأنها ال تتعمد بالفعل 
ت������أزمي الوضع في منطقة ما لغرض س������يء ما، 
وأن ما تفعله هو حرص حقيقي على أمن الوطن 

واملواطن! 

      ثانيا/ ينبغي االنتباه إلى دسيسة خطيرة 
يج������ري تعميمها ونش������رها في بعض وس������ائل 
اإلعالم؛ تزييفا لوع������ي الناس من خالل اإليحاء 
بأن ما يجري م������ن أعمال عنف ومصادمات في 
بعض احملافظات اجلنوبية يتخذ ش������كل صراع 
جنوب������ي- ش������مالي.. وأنه نوع م������ن االضطهاد 
والظل������م والقم������ع الذي ميارس������ه الش������ماليون 
احملتل������ون للجنوب، وبالطبع يتم اس������تغالل هذا 
الطرح اخلبيث لتعمي������ق اجلراح والضغائن بني 
أبناء الش������عب الواحد لتحقيق أهداف جماعات 

حزبية ومناطقية وأجندة غير وطنية!

      وخطورة هذا التدبير املاكر اخلطير تزداد 
س������وءا في ظل إصرار ناشطني ورموز وكيانات 
سياس������ية وحزبية عل������ى الترويج ل������ه، وفي ظل 
السكوت الرسمي املستمر عليه وعدم املسارعة 
لتفنيده؛ ول������و من باب احلرص على كيان الدولة 
ومؤسس������اتها على الطريق������ة.. الصومالية! وال 
سيما أن معظم مراكز القرار املدني والعسكري 
واألمني ف������ي البالد )وخاصة في جنوب الوطن( 
صارت في أي������دي مواطنني من أبناء احملافظات 
اجلنوبية؛ بدءا من رئاستي اجلمهورية والوزراء 
وابرز املؤسس������ات الس������يادية املدني������ة، وانتهاء 
باحملافظ������ني ووكالئه������م واملس������ؤولني احملليني، 
وم������رورا بقادة الوح������دات العس������كرية واألمنية 
العامل������ة هناك، وهي املس������ؤولة ع������ن اجلوانب 
واإلدارية واملعيش������ية واألمنية مبا فيها التعامل 
مع نشاطات احلراك اجلنوبي! ولعل هذه املفارقة 
هي األول������ى واألخيرة في التاريخ البش������ري أن 
يكون معظم قادة دولة احتالل مزعومة أشخاصا 
ينتمون إل������ى الدولة احملتلة املزعومة.. وأن يكون 
املعرض������ون لالعت������داءات والض������رب واملهددون 

بالطرد هم أبناء دولة االحتالل املزعومة!

أمنوذج لألمانة الصحفية!
     لإلنص������اف؛ فليس كل حوادث االعتداءات 
والعن������ف في عدن وغيره������ا جتير على االحتالل 
الش������مالي، ويصنع اإلعالم منه������ا وقودا لنيران 
الكراهية والبغضاء بني أبناء اليمن، فمثال حادثة 
االعتداء على )خليل الزكري( مدير حترير موقع 
االش������تراكي نت في أحد ش������وارع عدن، ونهب 
م������ا معه من مال ومقتنيات ل������م تتحول إلى مادة 
حتريضي������ة ال حنق������ا على الش������ماليني وال رغبة 
ف������ي إدانة املعتدي������ن، ومت التعامل معها بحيادية 
مهنية نادرة! رغم أن املعطيات تش������ير إلى أنها 
حادثة لها عالقة بأج������واء التحريض والكراهية 
ضد املواطنني من احملافظات الش������مالية، بل إن 
اخلبر يشير بثقة إلى أن الشرطة تعرف أعضاء 
العصابة، وأحده������م رجل أمن، ولكنها لم حترك 

ساكنا!
حادثة جديدة جرت وقائعها في مدينة الشحر 
بحضرم������وت، وفيه������ا هاج������م تالمي������ذ مدارس 
وفوضوي������ون محالت مواطنني م������ن احملافظات 
الشمالية في سياق حمالت مستمرة ملضايقتهم 
وإجباره������م على الرحيل من املدين������ة.. وللتذكير 
فق������ط فمدينة الش������حر إحدى م������دن حضرموت 
الت������ي ينتش������ر أبناؤها ف������ي كل العال������م جتارا 
ومهني������ني من كل ن������وع مبا فيها م������دن صنعاء 
وتع������ز واحلديدة دون أن يج������دوا من يضايقهم 
أن ويح������رق بيوتهم وش������ركاتهم ومحالتهم! ولو 
أنصف ه������ؤالء وتخلص������وا من عق������دة اخلوف 
واملصانع������ة لكان واجبا عليه������م إصدار بيانات 
قوية تدين أفعال الفوضويني في مسقط رأسهم، 

وتعتذر مل������ن حلقهم الضرر واإلج������رام طاملا أن 
الدولة بأجهزتها العس������كرية واألمنية واألحزاب 
السياس������ية ومنظم������ات املجتم������ع املدني تفضل 

السكوت الذي يجعلها هي والشيطان سواء!

مخرجات احلوار
 آخر فرصة للنجاة!

    مع حالة التفسخ والتفكك الذي صارت عليه 
الس������لطة في بالدنا؛ فلم يع������د هناك من أرضية 
مناس������بة ؛وأقل س������وءا؛ ميكن الوقوف عليها إال 
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني كما مت اإلعالن 
عنها! وبغير ذلك فإن اجلميع سائر بخطى ثابتة 
إلى املجهول الصومال������ي واألفغاني والعراقي.. 
وقد يأتي يوم نسمع مسؤوال صوماليا يعلن دعم 
بالده وحرصها على عودة الكيان اليمني إلى ما 
كان عليه، واستعادة دولته ومؤسساته السيادية!
ولكيال يقال إن هناك حتفظات ورفض من قبل 
البع������ض لبعض االجتاهات األساس������ية في تلك 
املخرج������ات )وخاصة عدد األقالي������م وتفاصيلها 
وموض������وع س������يادة الش������ريعة اإلس������المية في 
الدس������تور( فعلى هؤالء أن يع������وا أنه ال أحد من 
املكون������ات املش������اركة في مؤمتر احل������وار توافق 
عل������ى )كل( مخرجات������ه.. ولك������ن كان األفض������ل 
واألقرب للس������المة وقبل أن ين������دم اجلميع قبول 
تلك املخرج������ات على أن يكون من حق اجلميع ؛ 
وبعد جتسيد العقد السياسي اجلديد في الدولة 
املنشودة؛ أن يعمل لتغيير ما يراه واجب التغيير 
ومتفقا مع قناعاته بالطرق الس������لمية الدستورية 
والقانونية املتف������ق عليها طاملا أنه ميتلك األغلبية 

الشعبية!

     نق������ول ه������ذا وهناك تس������ريبات تتردد عن 
مح������اوالت في كوالي������س جلنة كتابة الدس������تور 
) املغترب������ة في اإلم������ارات( لالنقالب على بعض 
مخرجات احلوار إلرضاء هذا الطرف أو ذاك.. 
وهو أم������ر إن صح فإنه يفتح الب������اب للمجهول، 
ويجعل حت������ى هذه التعدي������الت معرضة في أي 
وقت للس������قوط واالنقالب عليها بالطريقة نفسها 

التي يقال أنها تتم اآلن!

  ومخرجات في اليد خير من مكاس������ب وهمية 
في هاوية اخلالفات وشبح احلرب األهلية!

املبدعون الذين ال تصويت لهم!
     م������ع حقيق������ة أن معظم الش������باب اليمنيني 
املبدعني ؛الذين يحصلون على املراكز األولى في 
املس������ابقات اإلقليمية والعاملية؛ هم حفظة القرآن 
الكرمي بأكثر كثيرا من مواطنيهم في املسابقات 
الفنية والرياضية والشعرية.. إال أن الدعم الذي 
يلقونه من الدولة ورجال االعمال واملؤسس������ات 
اإلعالمي������ة وحت السياس������ية ال يق������اس بالدعم 
السخي لآلخرين إن لم نقل إنه مفقود.. مفقود!

      ال يعن������ي هذا أنن������ا نطالب بإيقاف الدعم 
لغير املبدع������ني في املجال القرآن������ي؛ ولكن على 
األقل من الضروري احلرص على املس������اواة في 
ذلك، ومنح الشباب اليمني احلاصل على املراكز 
األولى في مسابقات القرآن شيئا مما يستحقونه 
من التكرمي والدعم املادي واملعنوي، وتكليف من 
يس������تقبلهم في املطارات أو في املقرات لرسمية 
ول������و على مس������توى وزير؛ وخاص������ة أنهم الذين 
يحرزون ع������ادة عالمات التف������وق! ولو من أجل 
أصواتهم اجلميلة إن كانت مضمون املسابقات 

ال يعجب البعض، وال يجد له أهمية!
 

ملن كان له قلب..
  ] دعونا ال نخدع أنفسنا.. إن أي بلد يستطيع 
أن يعي������ش في ظل نظام ملكي أو جمهوري.. في 
ظل نظ������ام برملاني او رئاس������ي.. ف������ي ظل نظام 
شيوعي أو فاشيس������تي؛ لكن أي بلد ال يستطيع 
أن يعيش حتت الفوضى.. إننا اليوم نس������ير في 

جنازة الدميقراطية![.
  كلمة في البرملان اإلسباني )الكورتيز( لرئيس 
احل������زب الكاثوليكي اإلس������باني )روبيلس( قبل 
احلرب األهلية )1930-1939( بعد أسابيع من 
الفوضى التي شهدتها البالد وادت إلى اغتيال 
269 ناش������طا سياس������يا، و 1287حادث عنف 
مس������لح، و160 حريقا في كنائس، و69 حادث 
اعتداء عل������ى مقرات أحزاب سياس������ية، و113 
ح������ادث اقتحام لصحف حزبي������ة وأهلية، و113 

إضرابا عن العمل!

وحي الكشكول

احلياة النكد في ظل.. الفوضى!

ناصــــر يحـــيى

أحس��ن اإلصالح عندما ب��ادر إلى إدانة أعمال العن��ف التي حدثت في 
عدن هذا األس��بوع في مواجهة ما وصف بأنه اعتداءات ضد مؤسسات 
الدولة من قبل متظاهرين باسم الحراك الجنوبي! وبغض النطر عن 
حقيقة ما يجري هذه األيام هناك، ومن الذي يموله في السر ويدعمه 
خدمة ألجندته السياسية والشخصية؛ إال أن هناك أمرين سبق أن نبه 
إليهما عدد م��ن األخوة الكتاب، ونعيد التنبي��ه إليهما لكيال تختلط 

األمور أكثر مما هي عليه اآلن:
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ق������ال س������عيد شمس������ان – رئي������س الدائ������رة 
السياس������ية للتجم������ع اليمن������ي لإلص������اح – ان 
الزي������ارة تأتي انطاقًا من إمي������ان اإلصاح بان 
احلوار هي القيمة اإلنس������انية الراقية والوس������يلة 
احلضارية اآلمنة ملعاجلة مش������كات بني البشر 
بعيدا عن لغة الرصاص واحلروب التي ال جتني 
على هذه الشعوب إال الدمار واخلراب والثارات، 
وأن اإلصاح خطى هذه اخلطوة التي كان يجب 
أن تتم منذ فت������رة، وأنها متت وعقد اللقاء بنفس 
احلماس م������ن احلوثيني من اج������ل حتقيق األمن 
واألمان واالس������تقرار ولذل������ك كان هذا اللقاء من 

اجل حتقيق التنمية في بلدنا الغالي.

ايقاف للحروب
وأضاف شمس������ان في تصريح صحفي حول 
زي������ارة وفد التجمع اليمن������ي لإلصاح لعبدامللك 
احلوث������ي: من اجل إيقاف احل������روب ونزيف الدم 
اليمني استشعرنا مسئوليتنا الوطنية والشرعية 
نحن احلوثيون وعقدنا هذا اللقاء وعلينا أن نأخذ 
العبرة مما يحدث في بعض الدول الش������قيقة مثل 
س������وريا وليبيا والعراق والدم������ار الذي حل بها 
وان تبادر كل األطراف وتدعم هذه اخلطوة التي 

أقدمنا عليها مع إخواننا احلوثيني. 
كم������ا دعا رئي������س الدائرة السياس������ية »جميع 
وس������ائل اإلعام الرس������مية واألهلي������ة أن تتحلى 
وترتفع إلى مستوى املس������ئولية الوطنية وترحب 
به������ذه اخلطوة وبهذا اللق������اء الن الواقع والدافع 
األول واألخي������ر ه������و احلرص على إش������اعة روح 
التف������اؤل وزرع الطمأنين������ة في أوس������اط املجتمع 
وأدعو هذه الوس������ائل إلى االبتع������اد عن األخبار 
التي تنش������ر اخل������وف وتبث الرعب في أوس������اط 
الناس وتقلق السكينة وان يكونوا مفاتيح للخير 

ومغاليق للشر«. 

اتفاقات ملزمة
وح������ول خروج اللقاء بنق������اط مت االتفاق عليها 
أكد رئيس الدائرة السياس������ية لإلصاح »أنه قد 
مت التوقي������ع من قبل جميع األط������راف واملكونات 
السياسية اليمنية على مخرجات احلوار الوطني 
وتوافق������ت عليها ومن قبلها وقع������ت على املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية وبعدها مت التوقيع من 
قبل جميع األطراف على اتفاق السلم والشراكة 
وملحق������ه األمني والعس������كري وكل ذلك من اجل 
إخ������راج الباد إل������ى بر األمان واللق������اء الذي مت 
يأتي تعزيزًا لتل������ك االتفاقات، مؤكدًا على تعاون 
اإلص������اح في تنفيذ ه������ذه االتفاق������ات ومن قبل 

إخواننا احلوثيني.
وتس������اءل شمس������ان مس������تغربًا:«ملاذا البعض 
يتش������نج وينزعج م������ن  هذه اخلط������وة؟؟!! وقال: 
أؤك������د للجميع أن اللقاء ال������ذي مت لم ولن يخرج 

مما مت التوافق عليه ف������ي اإلجماع الوطني وإننا 
توافقنا مع عبد املل������ك احلوثي من اجل التعاون 
عل������ى بناء الدولة املدنية ال������ذي نفتقد إليها اليوم 
جميعا وندعو من اجلها وننادي بها واألمر اآلخر 
هو استمرار التواصل إلنهاء كافة أسباب التوتر 

وإنهاء تداعيات املرحلة املاضية. 

اإلصالح األكثر تضررا
وأضاف شمس������ان: هناك جزئية بسيطة أؤكد 
عليها في هذا اللقاء اجلميع يعلم أننا تضررنا في 
التجمع اليمني لإلصاح وكان هناك إش������كاالت 
واعتداءات على بعض املق������رات ومنازل قياداتنا 
وأعضائن������ا وعل������ى مؤسس������اتنا وناقش������نا هذه 
القضية واتفقنا على ضرورة معاجلتها وبأسرع 
وقت وأمتنى أن نلمس النتائج االيجابية، وملسنا 
ح������رص من األخ عبداملل������ك احلوثي على معاجلة 
هذه القضايا واتفقنا على ضرورة اإلسراع بها 
ونتمنى أن نلمس نتائجها في القريب العاجل ان 

شاء الله. 

نقاط لصاحله
الباحث واحمللل السياس������ي – علي الذهب – 
أكد ان اإلصاح حتمل الكثير من املشقة والعناء 
بهدف الوصول إلى حالة سلم مع جماعة مسلحة 
وهو حزب سياسي كبير، مشيرا إلى أنها خطوة 
ش������جاعة، ودائمًا ما يتحمل حزب اإلصاح مثل 
هذه اخلطوات التي حتس������ب له وفي نفس الوقت 
حتفظ للوطن أمنه واس������تقراره ولكن بش������رط أن 
يكون الطرف اآلخ������ر )جماعة انصار الله( يؤمن 
بقيمة الس������ام والوفاق والتوافق الوطني ويقّدر 
التضحي������ة والثمن ال������ذي دفعه ح������زب التجمع 
اليمني لإلصاح كونه احد األحزاب السياس������ية 

الفاعلة داخل البلد.

أوراق كثيرة
وأض������اف الذهب - في تصري������ح للصحوة - 
أن بعض اإلعاميني وبع������ض احلوثيني املهتمني 
بالشأن السياسي يرون أنها خطوة متأخرة حيث 

أن اإلصاح أق������دم عليها في حني أنه فقد كثيرا 
من أوراقه السياسية والعسكرية والقبلية قياسًا 
مبا لدى األحزاب األخرى مثل املؤمتر الش������عبي 
العام ال������ذي يحظى مبثل ه������ذه املرتكزات الذي 
حاف������ظ عليها ولرمبا اقترب بش������كل أو بآخر مع 
جماعة أنصار الل������ه التي حتالفت هذه األيام مع 
كثير من األطراف وابرز مثال على ذلك ما حدث 
في 21 سبتمبر املاضي حيث لم يكن لها الفضل 
فيما وصلت اليه لوال التحالف اخلفي بينها وبني 
اجلماع������ات القبلية والعس������كرية ومراكز النفوذ 
والقوى األخرى التي أوصلتها إلى هذا املجال. 
وأشار الذهب إلى أن هذه اخلطوة تتوجب على 
الطرف������ني أن يأتلفا في األيام القادمة على اعتبار 
أنهم������ا يضمان طيفني قد يج������ران في حالة الا 
س������لم إلى ما ال يحمد عقباه خال األيام القادمة 
خاصة أن هناك أطراف������ا داخلية وخارجية تريد 
إش������عال الفتيل بني هذين الطرفني واالس������تفراد 
بهما بحيث يضرب������ان بعضهما البعض بالوكالة 
نيابة عن أطراف أخرى تريد أن تس������تحوذ على 

الباد.

أدرك اللعبة
وحول داللة التوقيت في هذه املرحلة أكد الذهب 
ان اإلص������اح أدرك اللعبة السياس������ية فعا وأنه 
أراد البع������ض أن يدف������ع باإلصاح في معتركات 
خاس������رة لكنه أدرك في حلظة تاريخية واكتشف 
ان هن������اك من يريد ان يزي������د الفوضى بالفوضى 
وان يك������ون أداة إدارة الفوض������ى بالفوضى هو 
اإلص������اح، ألنها تخلت عن������ه املجموعة احلاكمة 
التي أتت على أكتاف اإلصاح في ثورة 2011م 
وتخلى عنه رئيس الدولة وتخلت عنه مؤسس������ات 

اجليش وتخلت عنه أحزاب اللقاء املشترك. 

تآمر داخلي وخارجي
مشيرا إلى أنه كان يراد أن يدفع باإلصاح إلى 
معترك خاسر ولرمبا اقتيد قياداته وقواعده إلى 
السجون والى املعتقات إذا جلأ إلى القوة ألنهم 
تآمروا عليه وكلهم يدع������ون أنهم معه، باإلضافة 

إلى وجود جهات خارجية تريد أن تدفع بهم إلى 
هذا املعترك وقد ظه������ر جليًا أن اإلصاح حزب 
سياسي ال يريد أن يدير السياسة بأدوات القتال 

وال يريد أن يستغل اجليش او يستغل القبيلة.
وأضاف:اإلصاح دخ������ل مرحلة أخرى وهي 
مرحلة االعتماد على قواعده الش������عبية السلمية 
الت������ي تؤمن بالعمل السياس������ي بعيدا عن العنف 
واملواجه������ات والتوظي������ف املذهب������ي  واخلارجي 
والداخل������ي وأن������ه ق������ادر عل������ى إدارة الص������راع 
السياس������ي بأدوات حضارية واجتماعية وأدوات 

مشروعة بخاف ما لدى األطراف األخرى. 

الوطن أواًل
وأوض������ح الذهب إلى أن اإلص������اح قام بهذا 
العم������ل النه يؤمن بالوطن مؤك������دًا أنه يجب على 
حزب اإلص������اح ان يكلل ه������ذه اخلطوة باحلذر 
الن الطرف اآلخر )جماع������ة أنصار الله( جماعة 
مس������لحة وليس حزب سياسي لم يعلن حتى اآلن 
كحزب سياس������ي وامنا هي جماعة مسلحة تؤمن 
بالعن������ف، وقد أق������دم حزب اإلص������اح على هذه 
اخلطوة باعتباره حزبا كبيرا وسيدفع ثمنها لدى 
جماهيره، ومتنى الذه������ب أن تتوفق وتتكلل هذه 
اخلط������وة اذا ادرك الطرف اآلخ������ر ان اإلصاح 
منهجه الس������ام بعيدا ع������ن أي أدوات أخرى قد 
تري������ق الدماء أو قد جترنا إلى وضع مش������ابه ملا 

يدور في سوريا أو في العراق أو في لبنان. 

مسئولية وطنية
من جانبه أيد الدكتور نبيل الشرجبي – أستاذ 
األزم������ات الدولية في جامعة احلديدة – ماقام به 
التجمع اليمني لإلصاح من إرس������ال وفد للقاء 
عبد امللك احلوثي وقال الشرجبي – في تصريح 
ل�)الصحوة( - :أؤيد اي تفاهمات تنتج عن ذلك، 
واملقولة التي تقول )المس������تحيل حتت الشمس( 

قد تصدق هنا. 
وأكد أس������تاذ األزمات الدولي������ة أن اإلصاح 
أثب������ت ملرات عدي������دة أنه ح������زب يتمت������ع بدرجة 
عالية من املس������ئولية الوطنية وأن������ه قفز على كل 
اجلراح������ات واآلالم التي أصيب بها من اآلخرين 
وخاصة احلوثيني، مشيرا إلى أن التجمع اليمني 
لإلصاح قد قرأ املشهد السياسي القادم بشكل 

أكثر واقعية.
وح������ول دالالت الزيارة في ه������ذا التوقيت أكد 
الش������رجبي أن زي������ارة وفد اإلص������اح لعبدامللك 
احلوثي يحمل كثي������را من الدالالت أولها محاولة 
إيج������اد مس������ارات أخ������رى للواق������ع اليمني غير 
مس������ارات اإلقص������اء والتهميش والعن������ف وثانيا 
التفكير بشكل جدي باملستقبل وثالثا هو القبول 
الفعلي بالطرف اآلخر كمش������ارك حقيقي في بناء 

اليمن.

< الذهب < الشرجبي< شمسان

سياسيون حول زيارة وفد اإلصالح إلى صعدة:

الزيــــــارة محــاولـــــــة إليجـــــاد مســـــارات للواقــــــع اليمنـــي
غير مسارات اإلقصاء والتهميش والعنف

التق��ى وفد من التجمع اليمني لإلصالح بزعيم جماعة الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي الخميس الماضي 
وه��دف اللقاء إلى ط��ي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة والتعاون في بن��اء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني وإتفاق الس��لم والش��راكة، كما أبدى الطرفان رغبتهما في التعاون والتعايش، واستش��عارًا للمسؤولية 
الوطني��ة واألخالقي��ة والمخاطر المحدق��ة التي تحيط باليمن، وكذل��ك تم االتفاق بين الجانبين على اس��تمرار 

التواصل إلنهاء كافة أسباب التوتر ومعالجة التداعيات التي حدثت خالل الفترة الماضية..

  علي قيس



وق������ال احملامي فيصل املجيدي م������ن املعلوم أنه في 
الدس������اتير والقوانني أجمع فإن أول ما تقوم به الدولة 
هو احلفاظ على السيادة الوطنية ممثلة باختصاصاتها 
وأيض������ًا أن تقوم بحماية املواطن م������ن االنتهاكات وإال 
لتحول األمر إلى أش������به بفوضى ولرأينا األش������خاص 
الذين يتعرض������ون النتهاك حقيقي لكرامتهم وحلقوقهم 
سيقومون باملثل بإنشاء ميليشيات للدفاع عن أنفسهم.
وأضاف املجيدي – في تصريح للصحوة - وبالتالي 
رمبا جتد بعض هذه الفئات نفس������ها في مواجهة هذا 
األمر الطارئ الذي ال يوجد في أية دولة حتترم نفسها 
تقوم أيضًا بإنش������اء كيانات موازي������ة للدولة وأصبحت 
املس������ألة فوضى كبيرة، وهذا م������ا يجب على الدولة أن 
تتجاوزه خاصة وأن العذر سابقًا بأنه ال توجد حكومة 
وال س������لطة حقيقية، أما اآلن لدينا حكومة بغض النظر 
عن رؤية األطراف لها من ناحية تركها في امليدان لكن 
على الدولة أن تقوم ببس������ط سيادتها على أرض الواقع 
وإال ستعد س������لطة غير ش������رعية كونها لم تقم بأبسط 
الواجبات عليه������ا وحماية املواطنني من أوجب واجبات 

الدولة.
وقال ان السماح للميليشيات باقتحام العاصمة يعد 
خرقا للدس������تور ابتداء في ظل وجود جيش ينفق عليه 
مليارات، وينفق عليه – حس������ب اخلب������راء- تصل إلى 
نص������ف موازنة الدولة، وبالتالي ف������إن ذلك يعد انتهاكًا 
كبيرًا للس������يادة الوطنية ولم تكتف الدولة ممثلة برئيس 
اجلمهورية ووزارة الدفاع بانتهاك الس������يادة الوطنية، 
وهي املهم������ة األولى للدولة في ه������ذه احلالة ولكنهم – 
أيضًا- س������محوا بانتهاك س������يادات أخرى في تسليم 
كثير من املهام لهذه امليليشيات ألنك جتد كل املصالح 
احلكومية والوزارات الس������يادية منتهكة منها بل وصل 
األم������ر أن هن������اك ثمة جه������از قضائي م������وازي لقضاء 
الدولة، يقوم حتى بسحب قضايا منظورة لدى احملاكم 
والنياب������ات في������ه انتهاك كبير وفي ظ������ل تخلي وتخاذل 

حقيقي من أجهزة الدولة للقيام مبهامها. 
وق������ال املجي������دي ان التداعيات كبيرة ف������اذا كنا في 
السابق نشكو من عدم وجود ثمة عصابات حتكم ولكن 
من خالل أش������كال الدولة ومؤسس������اتها، فاآلن األمور 
أصبحت أكثر س������وءًا في تخلي الدول������ة ورموزها عن 
ه������ذه الواجبات احلقيقية الت������ي يجب عليها أن متألها 
وانس������حابها وانكفاءها أدى إلى أن تقوم ميليش������يا ال 
حتمل الصفة املؤسس������ية وليس������ت منتخب������ة وال ممثلة 
للشعب بأن حتل محل هذه الواجهات التي مت التوافق 
عليها سياسيًا بغض النظر عن مسألة التمثيل الشرعي 
للش������عب لكنه مت التوافق عليها بني كثير من املكونات، 
أما أن تقوم ميليش������يًا مبلء هذا الفراغ فإننا سنصبح 
كما س������بق اإلش������ارة إليه أم������ام مخاطر جم������ة تتعلق 
بسقوط الدولة من الناحية اجلوهرية، وإن كان الرموز 
يتواجدون لكن ال قيمة وال تأثير لهم ألن االهانات التي 
يتعرض املواطنون بش������كل يوم������ي وتعرضهم للتفتيش 
من مدنيني ال ميثلون الش������عب حقيقة وإن كانوا يدعون 
بتمثي������ل فئات معين������ة منهم لكن في نهاي������ة األمر ليس 
معترفًا لهم بالصفة الرس������مية على املس������توى احمللي 

والوطني واملستوى اإلقليمي والدولي.
وأك������د ان  تعايش الدولة مع ه������ذا األمر هو خطير 
ألنه يعطينا مؤشرًا إلى أن من سيقوم بتكوين ميليشيا 
ومن ثم التطبيع على هذا األس������اس سيكون له القدرة 
متامًا على السيطرة على الوضع، وبالتالي تفقد الدولة 
األهمي������ة والهيبة له������ا إذ أنه حتى اآلن يتم اس������تدعاء 

قضاة ل������دى هذه اللجان الش������عبية 
بدع������اوى وجود قضايا ضدهم وهو 
أمر خطير جدًا ومخاطر فعاًل تنبئ 
بسقوط الدولة وتش������تتها ورمبا لن 
نستغرب إذا رأينا وجود ميليشيات 
هنا وهن������اك باعتبار األم������ر الواقع 

يحكي مثل هذه الوقائع اخلطيرة.

غياب الدولة
أم������ا احملام������ي حس������ن مجل������ي 

فق������د أكد انه ال يوجد دولة، والدول������ة فقدت دورها في 
القضاء فهم ال يس������تطيعون إلقاء القبض على مطلوبني 
وال ينف������ذون أحكامًا، وهذه هي األش������ياء التي أتاحت 

لآلخرين أن يتدخلوا.
وأك������د مجلي – في تصريح للصحوة -   أن الدولة 
فقدت وظيفتها بسبب الرشوة ألنها جتعل الدولة تغيب 
عن املواطن، الرش������وة واحملس������وبية وانتشارها جتعل 
الدول������ة عبارة عن خادم للذي يس������تطيع أن يدفع أكثر 
، اذهب الى قس������م شرطة وش������اهد بنفسك ال تستطيع 
أن تنفذ ش������يئًا وال حتضر غرمي������ك وال حتصل واحد 
غني هناك .. تذه������ب تبحث عنه يقولون ما وجدناه وال 
نس������تطيع أن حتضر واحد غني إلى قس������م الش������رطة 
أبدًا ألن الفساد والرش������وة بالذات جعلت الدولة تفقد 
وظائفه������ا وجتعلها غير قادرة عل������ى إنصاف املظلوم، 
فالن������اس يلجأون إل������ى مختلف اجله������ات، وهذا الذي 
دفع  الناس واملش������ايخ والقبائل – قبل مجيء اللجان 
الشعبية - دفعهم هم من يقومون بالتحكيم واحلكم بني 
الناس ويدخلون ويرغمون الناس على قبول أحكامهم.

وأضاف: ملاذا جلأ الناس إلى العنف، هذا باإلضافة 
إل������ى أن الدل������ة مؤخرًا فرض������ت رس������ومًا كبيرة على 
التقاض������ي لم يعد أحد يس������تطيع اللجوء إلى القضاء. 
ويرى ان أي جهة تريد أن تس������اعد على تنفيذ القانون 
مبعنى تساعد أجهزة الدولة املختلفة في تنفيذ القانون 
وتخلص املواطن من فس������اد أجهزة الدولة س������واء في 

القضاء أو غيره بعيدًا عن الفساد املستشري.

وضع غير طبيعي
أما الكاتب السياس������ي محمد الغاب������ري فيقول  ما 

هو متعارف عليه عامليًا بالنس������بة للدولة أن أول وظيفة 
من وظائفها ه������ي وظيفة احلماي������ة ملواطنيها وأرضها 
ووحدتها وس������المتها، وظيف������ة احلماية هي من وظائف 
الدولة جتاه ذاتها وجتاه مواطنيها، ولذلك تنشأ القوات 
املسلحة حلماية البالد من أي عدوان خارجي وتنشئ 
ق������وات أمني������ة للمحافظة على الس������لم واألمن الداخلي 
وتنش������ئ قوات وس������يطة بني القوات املس������لحة وقوات 
الش������رطة ملنع أي متم������رد أو خروج عل������ى القانون أو 
العدوان على املواطنني ملعاجلة املش������كلة الداخلية إذا 

حدثت.
وأضاف الغابري – ف������ي تصريح للصحوة - فهذا 
هو األص������ل ومن طالئع وظيفة الدولة هي هذه الوظيفة 
الت������ي هي وظيف������ة احلماية الت������ي إذا توف������رت وظيفة 
احلماية ممكن أن تقوم بوظائفها األخرى س������واء كانت 
على مس������توى إرس������اء العدالة واخلدمات االقتصادية 
كل هذه الوظائف تقوم بها إذا أرس������ت وظيفة احلماية 
وقامت بحماية مواطنيها .. فحماية املواطنني الدولة هو 

احملافظة على األمن قبل كل شيء.
وق������ال انه عندم������ا تتخلى الدولة ممثلة في الس������لطة 
املفترض هي أداة الدولة للقيام بوظائفها عندما تتخلى 
ع������ن وظائفها وواجباتها فإنها في الواقع تفقد مبررات 
وجوده������ا فيضر بها ويؤدي إلى تقويضها ألنها إذا لم 
تس������تطع أن تقوم بعملية حماية مواطنيها من العدوان 
عليهم من أي طرف كان فإنها في الواقع تفقد مبررات 
وجودها لألس������ف، وتضعف ورمبا تنه������ار، وفي نهاية 
املطاف وظيف������ة الدولة احلماي������ة واحملافظة على األمن 
وظيفة الدولة وليس وظيفة ميليش������يات وال حركات وال 
أحزاب وال قوى وال قبائل وال مشائخ وال أي طرف أيًا 
كان هذا الطرف سوى وظيفة الدولة تقوم بها السلطة.

وأش������ار الى ان الوضع احلال������ي غير طبيعي الدولة 
تعبر عن واحدية السلطة والقرار والقيام بهذه الوظائف 
وهي أساس������ًا ال تس������مح بهذه االزدواجية وجود دولة 
ودولة موازية، س������لطة وس������لطة موازية، والس������لطة إذا 
تعددت في إصدار األوامر ومصادر اتخاذ القرار هذه 

تؤدي إلى الطغيان والفساد في األرض.
وق������ال انه ال ميكن للدولة أن ت������ؤدي وظيفة احلماية 
وهن������اك دولة موازية في الواقع والذي س������مح بها هي 
الس������لطة التي رمبا نتيجة ألسباب مختلفة بينها وجود 
أمية سياس������ية وقلة إدراك ألبجدية السياس������ة والدولة 
في علم السياس������ة ألنه من املعروف هذه األبجدية وهي 
عمل������ت خالفها متامًا باإلضافة إلى أنها س������لطة رمبا 
أنه������ا إدارات الش������ئون العامة بعقلي������ة إدارة الصراع 
وليس بعقيلة إدارة الدولة وإدارة الصراع تعني إدارة 
ت������وازن قوى وهذا يخرج من الس������يطرة ويؤدي إلى ما 
أدت إليه األوضاع اليوم، وبشكل أدق انه عندما غابت 
مفاهي������م الدولة املتعارف عليها عامليًا هي أدت إلى هذا 

احلال لألسف الشديد.
وأض������اف: إذا كانت الدولة ال تق������وم بوظيفتها كما 
ينبغي وتش������رك قوى أخرى في هذا العمل فإنها تؤثر 
عل������ى جميع وظائف الدولة األخرى مب������ا فيها الوظيفة 
االقتصادية، وبالتالي كلما اس������تثمر هذا الوضع كلما 
–ف������ي الواق������ع- يقرب م������ن انهيار الدول������ة وتقويضها 
وإشاعة الفوضى والتمزق أكثر. وقال انه من الضرورة 
مبكان أن تقوم الس������لطة التي هي أداة الدولة بوظائفها 
وواجباته������ا والوضع احلالي غي������ر طبيعي ال ميكن أن 

يستمر ألنه يؤدي إلى انهيار الدولة وسقوطها.

تبرم الدولة    
 وكان الدكتور فارس الس������قاف، مستشار الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، في تصريح نقلتها عنه صحيفة 
»السياس������ة« الكويتية،«ق������ال انه ال ميك������ن أن تدوم أي 
سلطة بالقوة تنكل باخلصوم وتؤسس لثارات وأحقاد 
وانتقامات في املستقبل وتتحول إلى أداة للظلم بعد أن 
كان احلوثيون يش������كون من الظلم، وسلطتهم على هذا 

النحو لن تستمر ولن يتقبلها الناس«. 
واستنكر السقاف، مالحقة مسلحي احلوثي الشيخ 
س������ام األحمر وإجباره على تسليم نفسه والزج به في 
الس������جن، وأضاف: القبيلة ق������د تنكفئ على جراحاتها 
على ما أصابها من ضعف لكنه س������يكون بذرة حلرب 
مقبل������ة على أس������اس مذهب������ي وقبل������ي، ألن احلوثيني 
يصدرون األحكام في خصومه������م وينفذون، فإلى من 

يحتكم الناس بعد ذلك؟ . 
وأك������د أن ما يحدث في اليمن هو مش������هد غاية في 
اإلرب������اك والغموض وحالة لم حتدث في أي بلد وال في 
أي تاريخ، متس������ائاًل »ماذا نسمي ما حدث عند دخول 
احلوثي������ني صنع������اء وتواجدهم فيها على ه������ذا النحو 
والتم������دد إلى محافظ������ات أخرى؟ هل نس������ميه انقالبا 
كام������اًل؟ لكن رئيس الدولة موجود وغالبية مؤسس������ات 
الدولة قائمة أم انقالب ناقص، فاحلوثيون يقولون إنهم 

يستندون إلى كل ما يفعلونه إلى شرعية ثورية”. 
وأش������ار إلى أن »اس������تمرار عمل اللجان الش������عبية 
واللج������ان الثوري������ة يتناق������ض متامًا مع اتفاق الس������لم 
والش������راكة الوطنية، س������يما وقد تشكلت احلكومة ومت 
تعيني مستش������ار للرئي������س عن احلوثي������ني، وبقاء هذه 
اللجان يجعل منها س������لطة تنازع س������لطة الدولة مع أن 

احلوثيني يعترفون بسلطة الدولة«. 
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< الغابري  < المجيدي  < مجلي 

ح��ذر حقوقيون من خطورة اس��تمرار عدم قيام الدولة بوظيفتها األساس��ية 
وهي حماية المواطنين، ألن ذلك س��يفقدها الش��رعية ويساهم بتنامي وجود 
ميليش��يات من عدة أطراف وهو ما يش��كل خطورة على الدولة أوال وعلى حياة 
وأم��ن وممتلكات المواطنين ثانيا. وقالوا ان الدولة تعبر عن واحدية الس��لطة 
والقرار وهي أساسًا ال تسمح بهذه االزدواجية وجود دولة ودولة موازية والسلطة 
إذا تع��ددت في إص��دار األوامر ومصادر اتخ��اذ القرار هذه ت��ؤدي إلى الطغيان 

والفساد في األرض.

   ناجي قدام

دعوا إلى حماية املواطنني..

حقوقيون.. إنشاء جهاز قضائي مواز لقضاء الدولة وسحب 
قضايا منظورة خطر يهدد الدولة واملجتمع
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يواصل مس������لحو جماع������ة احلوثي س������يطرتهم على 
ممتل������كات وش������ركات حميد األحمر وعلى محس������ن في 
انتق������ام واضح وممارس������ات بلطجية ال تراعي ش������رف 
اخلصومة السياسية، فقد سيطر مسلحو اجلماعة على 
جميع منازل هذين الرجلني وأس������رتيهما في العاصمة، 
إلى جانب ش������ركاتهم واستثماراتهم، وتتم عملية النهب 
والس������يطرة انتقاما ملواقفهما جتاه انتهاكات مليشيات 
احلوث������ي ووقوفهم بجان������ب ثورة 11فبراي������ر كداعمني 
ومناصرين، وال يزال مس������لحو احلوثي مس������تمرين في 
مالحقة ممتلكات الرجلني، وقد متكنوا من اس������تصدار 
توجيه������ات من البن������ك املركزي اليمن������ي قضت بتجميد 
أرصدة وحس������ابات الرجل������ني وأس������رتيهما، وعدد من 

شركاتهما، في جميع البنوك احمللية.
وحصل������ت »الصح������وة« على وثائ������ق وإحصائية عن 
س������يطرة واقتحام مليش������يات احلوثي لثمان ش������ركات 
ومؤسسات في العاصمة صنعاء، تابعة حلميد األحمر، 
ومص������ادرة األم������وال وجتميدها إلى جان������ب بناء على 
مذكرات من البن������ك املركزي ووزارة التجارة بتوجيهات 
م������ن جماعة احلوث������ي، إضافة إلى إحصائي������ة باملنازل 
التابعة حلميد التي سيطروا عليها منذ سبتمبر املاضي. 

كنتاكي ومؤسسة االغذية...
 فف������ي 16 نوفمب������ر املاضي داهم مس������لحو احلوثي 
ف������رع مطاعم كنتاكي في العاصمة صنعاء، وس������يطروا 
عليه، بحجة أنه يتبع حميد األحمر. لم يكتف مس������لحو 
احلوث������ي بعملي������ة االقتحام، أو إغالق ه������ذا املطعم؛ بل 

قاموا بتشغيله لصاحلهم.
 وحت������ى الي������وم، م������ازال احلوثيون يدي������رون املطعم 
ويستفيدون من إيراداته اليومية، ويعتبر فرع »كنتاكي« 
في صنعاء هو أحد مطاعم سلس������لة الوجبات السريعة 
العاملي������ة األمريكية. يقدم مجموع������ة متنوعة من الدجاج 
املقلي واملشروبات، وجميعها أمريكية. كما يوفر املطعم 
خدم������ة التوصيل للمنازل ويعمل املطعم تابعًا للش������ركة 
اليمني������ة لألغذية، التي تقول مص������ادر مقربة من حميد 
األحمر إن ملكية هذه الش������ركة لي������س الوحيد، بل لديه 

شركاء فيها.
واقتحم مسلحو احلوثي مبنى إدارة الشركة اليمنية 
لألغذية، الواق������ع في »احلي السياس������ي«، بالعاصمة، 
وطردوا املوظفني من������ه وأغلقوه، اقتحموا ايضا مخازن 
مطاع������م كنتاك������ي، الواقعة ف������ي نفس مبنى الش������ركة، 
وس������يطروا على كمية املخ������زون املخزنة في������ه، ومنعوا 
خ������روج أي م������واد منه، وعينوا مش������رفًا مالي������ًا لها من 
قبلهم، وحصروا واستولوا على جميع إيرادات وأصول 

وموجودات هذه املطاعم.
 وقال أحد م������دراء هذه املطاعم لصحيفة الش������ارع 
اليومي������ة »إن إدارة فرع مطاع������م كنتاكي حاولت إغالق 
هذه املطاعم؛ إال أن مس������لحي احلوثي منعوها من ذلك، 
وعينوا إدارة جديدة للمطاعم، وقاموا بإدارتها وتشغيلها 
حلسابهم. وألن بعض املوظفني والعمال رفضوا العمل 
مع مس������لحي احلوثي، فقد قام هؤالء باستقدام موظفني 

آخرين ويعمل في املطعم قرابة 115موضفا وعامال. 
وقام مس������لحو احلوث������ي بتجميد أرصدة الش������ركة 
اليمني������ة لألغذي������ة في البن������وك اليمنية. يق������ول املوظف: 
»ه������ذا يؤثر علينا، فنحن لدينا التزامات ولدينا ش������ركاء 
عامليون، متمثلون في مطاعم كنتاكي العاملية في أمريكا، 
ويفترض بنا دفع مبالغ مالية لهم، إال أن هذه اإلجراءات 
حالت دون ذلك، وستس������يئ لليمن، وستدمر شركتنا«. 
وأكد هذا اإلداري الذي مت طرده، وس������تة من زمالئه من 
العمل، أن فرع مطاعم كنتاكي في صنعاء تتبع الشركة 
اليمني������ة لألغذية، التي ميلك حمي������د األحمر جزءًا منها. 
ويته������م هذا املدير موظفني إداريني في املطاعم بالتواطؤ 
مع مس������لحي احلوثي، مش������يرًا إلى أن اجلماعة متكنت 
من اإلبقاء على اإلدارة الس������ابقة لالستمرار في إدارة 

هذه املطاعم.

مصادرة مجموعة األحمر.. 
مجموع������ة ش������ركات األحم������ر للتجارة واالس������تثمار 
كوكيل ل�«باس������كن روبنز«. وقد اقتحم مسلحو احلوثي 
فرع هذه الش������ركة بصنعاء في اكتوبر املاضي وأغلقوه 
بالقوة بحج������ة أنه يتبع حميد األحم������ر، رغم أن ملكيته 
في هذه الش������ركة هي نس������بة محدودة، وطلبوا من مدير 
الش������ركة تس������ليم جميع وثائقها لهم، مبا في ذلك عقد 
التأس������يس وكش������وفات احلسابات وأس������ماء املوظفني، 

وأوضح مس������ؤول في الش������ركة أنه رفض تس������ليم هذه 
الوثائق ملس������لحي احلوثي وقال له������م عليكم التوجه إلى 
صادق األحمر باعتب������اره رئيس مجلس إدارة مجموعة 
األحم������ر، فهددوا بتغيي������ر املوظفني، وطلبوا تس������ليمهم 
عائدات الشركة وعدم توريد أي مبالغ منها إلى حساب 

الشركة في البنك.
وبعد الرفض أغلق مسلحو احلوثي مخازن الشركة 
الواقعة في نفس املبنى، ووضعوا مس������لحني منهم أمام 
مبنى الشركة وقد أدى ذلك إلى إيقاف العمل في جميع 
فروع الش������ركة ف������ي العاصمة صنعاء، ألن املس������لحني 
منعونا من إخراج اآليسكرمي من املخازن، وتابع: »عاد 
مدير الشركة إلى التفاوض مع مسلحي احلوثي، وطلب 
منه������م التفاهم مع صادق األحم������ر أو أخيه حمير، فرد 
عليه مس������لحو احلوثي: ال عالقة لنا بهؤالء وال نريد إال 
حصة حميد األحمر، ويجب عليكم أن توردوا العائدات 

اخلاصة بحميد إلينا«.
وفي الس������ياق نفسه اقتحم مس������لحو احلوثي الشهر 
املاضي املكتب الرئيس������ي لش������ركة آينوك اخلاصة ببيع 
الزيوت لهذه الش������ركة والتي ميتلك حميد فيها أس������هما 
مع مس������اهمني آخري������ن، وطلبوا من إدارته������ا تزويدهم 
بكافة وثائق هذه الش������ركة، مبا فيها كشوفات املوظفني 
واحلس������ابات، وعقد الش������راكة وحصص املس������اهمني، 
وقال أحد موظفي املكتب الرئيس������ي لهذه الش������ركة إن 
قائد مس������لحي احلوثي الذي������ن اقتحموا املكتب قال لهم 
إن عمل الشركة سيستمر كما هو، وأنهم ال يستهدفون 
أي أحد من بقية املس������اهمني في هذه الشركة باستثناء 

حميد األحمر.
وطلب مندوب مس������لحي احلوثي حتويل حصة حميد 
في هذه الشركة إلى ملكية جلنة تابعة للحوثيني بحسب 
مذكرة تقول إنها تقر مصادرة أموال حميد األحمر بناًء 
على القرار الثوري للمسلحني احلوثيني، وذهب مسلحو 
احلوثي إلى مخازن الشركة ومنعوا جميع املوظفني من 
التصرف باملخزون وقام مسلحو احلوثي بتغيير األقفال 
على مخازن الش������ركة، وتركوا مجموعة من املس������لحني 
حلراس������ة املخازن، وبعدها اقتحموا مخازن الش������ركة 
وأخ������ذوا كراتني من الزي������وت، وقام������وا بتغيير األقفال 
وتسليم املفاتيح ألحد أنصارهم من الساكنني في نفس 

املنطقة.

جلان للنهب.. 
وحصل������ت »الصحوة« على وثائق تكش������ف عن قيام 
جلان تابعة ملسلحي جماعة احلوثي بالضغط على بنوك 
لتحوي������ل أموال وممتلكات الش������يخ حميد األحمر وعلي 
محس������ن األحمر لصالح جلماع������ة احلوث ، ففي مذكرة 
موجهة إلى إدارة بنك س������بأ اإلس������المي، من ما سمي 

باللجنة االقتصادية املنبثقة ع������ن اللجنة الثورية التابعة 
للحوثي������ني، فقد طالب������ت بتحويل حص������ة حميد األحمر 
وأوالده وعلي محس������ن األحمر وكل م������ن يخصهم إلى 
اللجان الش������عبية عبر مندوب اجلماعة، وطالبت املذكرة 
ب������أن ملندوب اجلماعة احلق في التفاوض واتخاذ القرار 

الالزم بكل ما يخص البنك.
 وفي مذكرة أخ������رى طالبت جماعة احلوثيني اإلدارة 
العامة للش������ركات اخلاص������ة ب������وزارة الصناعة بتزويد 
احلوثي������ني بكش������وفات تفصيلية عن أموال وش������ركات 
محسن األحمر وحميد األحمر، وكذا كشوفات املوظفني.

ونفت محكمة االموال العامة االبتدائية بصنعاء صحة 
مانشر في بعض وس������ائل اإلعالم عن فرض احلراسة 
القضائية على شركة س������بأفون، وكانت احملكمة أجلت 
جلس������ة النظر في القضية املرفوعة ضد الش������ركة بزعم 
وجود تهرب ضريبي إلى 8 ديسمبر احلالي للفصل في 
اعتراض محامي الشركة على حضور مايسمى بالهيئة 
القانونية للثورة الشعبية 2014 واقحام نفسها كطرف 

في القضية ضد سبأفون. 
بدورها، جددت ش������ركة س������بأفون احترامها ألحكام 
القض������اء الع������ادل باعتب������اره عنوانا حلقيق������ة ومرجعية 
اجلمي������ع، داعية كاف������ة األطراف السياس������ية إلى الكف 
عن الزج باملماحكات السياسية في الشأن االقتصادي 
مل������ا يترتب عليه من أضرار فادح������ه باالقتصاد الوطني 

واالستثمار في اليمن.
 ويعتبر حميد األحمر من أكبر املستثمرين في شركة 

الهاتف النقال سبأفون. 
إل������ى ذلك أقدمت ميلش������يات احلوثي ف������ي العاصمة 
صنعاء على اقتحام ش������ركة تكنولوجي������ا الغاز باملجمع 
الصناع وقاموا باحتجاز املوظفني وكانت حجة املسلحني 
املطالبة بتجميد اموال حميد االحمر لكن الشركة تابعة 
ملس������تثمر اجنبي بش������راكة مع حميد االحمرإضافة إلى 
مؤسس������ة اآلفاق للطباعة والنش������ر، ومؤسسة السالم، 
سيطر مس������لحو احلوثي على مركز أبولو التابع حلميد 
األحمر، وال������ذي يعد أكبر قاعة مع������ارض في صنعاء، 
ويحتضن عدة معارض س������نوية منه������ا معرض صنعاء 
الدول������ي للكتاب، واقتحم مس������لحو احلوثي األس������بوع 
املاضي، برجا س������كنيا في صنعاء مت بناؤه بتمويل من 
مصرف سبأ وطالبوا املس������تأجرين بدفع األقساط إلى 
من������دوب اجلماعة، رغ������م تأكيد املس������تأجرين أن العقار 
أصبح مملوكًا لهم وأنهم أكملوا سداد األقساط، حسب 

أحد املستأجرين.

نهب واقتحام املنازل... 
وتواصل مليش������يات احلوثي الس������يطرة على املنازل 
التابعة حلميد األحمر في صنعاء بعد أن دمرت بعضها 

في عمران، ومن املنازل التي تعرضت لالحتالل والنهب 
في صنعاء منزل حدة والنهضة صنعاء وقتل س������تة من 
حراسة املنزل في النهضة وأصيب 5 اشخاص آخرون، 
وكانت مليش������يات احلوثي قد نهب������ت ودمرت منزل في 
اخلمري واجلنات، ودار الق������رآن في الظليمات، ومنزل 
ف������ي دنان، حوث، ف������ي محافظة عم������ران وكلها تتبع آل 
األحمر إلى جانب املنازل التي تعرضت للنهب إلخوانه 
حس������ني وحمير، وأخيرا ما تعرض له منزل الشيخ عبد 

الله األحمر في صنعاء من عملية اقتحام همجية. 
وفي هذا السياق يقول الباحث زايد جابر »آل االحمر 
يدفعون اليوم ثمن وقوفهم مع ثورتي س������بتمبر وفبراير 
وأض������اف » ان حصار البيوت وفيها النس������اء واالطفال 
سابقة خطيرة لم يعهدها اليمنيون على طول صراعاتهم 
التاريخية، وقد عمل ثوار سبتمبر وعلى رأسهم الشيخ 

عبدالله بن حسني االحمر.
وأوضح ان االنتقام اليوم من آل األحمر وأوالده بأثر 
رجعي ملوقف������ه في تلك الثوة املباركة التي أس������قطت ما 
يرونه حقهم االلهي املقدس في احلكم. وقال جابر » من 
املؤسف ان يحجم البعض عن التضامن مع آل االحمر، 
او يتضامن معهم على اس������تحياء او بجمل اعتراضية، 

وهذا يدل على سقوط اخالقي وقيمي مريع«. 
وأش������ار »الكثير من هؤالء الش������امتني والس������اكتني 
واملتحفظ������ني عن ما يج������ري آلل االحمر، خصوصا من 
ادعياء احلداثة والدولة املدنية ظلوا لس������نوات من رواد 
مقيل حميد االحمر وممن يس������تلمون رواتب شهرية منه 

باسم املعارضة واملشروع الوطني«.

ضرب لالقتصاد الوطني.. 
ويؤدي إغالق الشركات إلى افالسها وتوقف العمل 
للعديد من العمال وهذا ما يؤثر على االقتصاد الوطني 
ويش������وه صورة اليمن أمام الشركات العاملية التي يعمل 
حمي������د االحمر وكيال للعديد منه������ا، إضافة إلى خروج 
عشرات العاملني في الشركة إلى رصيف البطالة وخلق 
بيئ������ة طاردة لالس������تثمار تعمل على إضافة خس������ارات 
جديدة لالقتصاد يتضرر منها املواطن اليمني والعامل 

البسيط الذي يستفيد من الشركات االستثمارية.
وق������ال محللون في الش������أن االقتص������ادي إن املعارك 
السياس������ية بني اخلصوم، اتس������عت لتشمل ما وصفوه 
ب� »حرب جتميد األموال«، مشيرين إلى أن »احلوثيني«، 
الذين تطالهم اتهامات بقيادة ثورة مضادة، يردون على 
ق������رار الرئيس احلالي بتجميد ث������روات »املخلوع« وأكد 
احمللل االقتص������ادي عبد الناصر املودع، أن س������يطرة 
احلوثيني على أموال خصومهم السياس������يني بدون سند 

قانوني، متثل ضربة قاصمة لالستثمار.
وقال امل������ودع »إن الصراع على املال يعد وجها آخر 
للصراع على الس������لطة، »هناك جتميد متبادل لألموال« 

وهو ما يثير قلق املستثمرين بشكل عام.

انتقام من الثورة.. 
ويعتب������ر حميد األحمر قيادي في اإلصالح ومن أبرز 
قادة ث������ورة الش������باب، التي أطاحت بنظ������ام صالح في 
2011، وق������ال في تصريحات صحافي������ة إنه قدم دعمَا 
ماليًا لها. وكان قد وصف مقابالت صحافية، »احلوثي« 
بأنه واجه������ة للثورة املض������ادة التي يتزعمه������ا الرئيس 
املخل������وع، وحميد األحمر أحد أه������م رجال األعمال في 

اليمن.
وف������ي هذا الس������ياق ق������ال الباحث السياس������ي علي 
الش������ريف » حميد االحمر رجل أعمال ينتمي للمجتمع 
املدن������ي هو أول نقلة من القبيلة الى املجتمع املدني ومن 
الناحية السياس������ية هو أول نقلة في الوعي السياس������ي 

خرج على متركز السلطة في الهضبة الشمالية ».
وأضاف » أن حميد ساند مرشح الرئاسة فيصل بن 
شمالن مخالفا بذلك رأي والده وهو ايضا من مساندي 
ثورة فبراير ضد نظام صالح وكان الش������يخ حميد ضد 
احلرب في صعدة التي قادها علي صالح خالل س������تة 

حروب«.
وقال الشريف » يقوم صالح واحلوثيني باالنتقام من 
حميد االحمر وبطريقة منحطة يداهمون منازله وشركاته 

دون اي حرمه للملكيات اخلاصة«.
وأوضح الش������ريف »ما تفعله مليش������يات احلوثي من 
نهب وسرقة بشكل مخالف للقانون في حق هذا الرجل 
وهو ش������به طريد هو وصمة عار وس������قوط ملزاعم املدنية 

واحلقوق واحلريات«.

منذ سبتمبر املاضي اقتحام ونهب ومصادرة ..

ممتلكات حميد األحمر في مرمى انتقام مسلحي جماعة احلوثي 
منذ س��يطرة مليش��يات الحوثي على صنعاء في س��بتمبر الماضي كان النهب 
واالقتحام��ات ومصادرة األموال الخاصة والعام��ة هي العنوان األبرز في التعامل 
مع معارضيهم، فقد تعرضت عدة مؤسسات وشركات للقيادي في االصالح ورجل 
االعم��ال المعروف حميد األحمر لس��طو مس��لح ومصادرة لألم��وال، إضافة إلى 

عمليات نهب واسعة ألمالكه ومنازله في العاصمة صنعاء.

  تقرير – ياسر عقيل 



 طفل معاق باملنزل
حي������اة مليئة بالصدمات واملفاج������آت، وفي أحيان 
كثي������رة تفاجئنا مب������ا ال يخطر على بالن������ا، فلم نكن 
نصدق أبدًا أن هناك آب������اء يتجردون من كل معاني 
األبوة ويخف������ون أطفالهم املعاق������ن، خوفًا من نظرة 
ش������ماتة ق������د يجدونها ف������ي عيون اآلخري������ن، ورمبا 
دفعته������م الوجاه������ة االجتماعية الزائف������ة إلى حبس 
أطفالهم، وبداًل من أن يك������ون اآلباء عونًا لهم، باتوا 
هم اجلالد الذي يحاس������ب ويعاقب ويعذب، وتناسوا 

كل معاني األبوة والرحمة واحلنان.
قصصًا مأس������اوية جلحود اآلباء، ونتساءل متى 

سيشعر الطفل املعاق بحقه في احلياة؟
بصوت بريء ممزوج بالبكاء حتدث الطفل  عبد الله  
» 10س������نوات » قائاًل: أصبت في حادث سيارة منذ 
ثالث س������نوات، وأصبحت معاقًا عن احلركة، أشعر 
أن أبي يكرهني، فدائمًا يتجاهلني، وال يتحدث معي، 
وكأنه يريد التخلص مني، أبكي وأرمتي في حضنه، 
فأجد منه الرفض واإلنكار، كأنه يريد التخلص مني.
وتابع: في أوق������ات األعياد يله������و األطفال وتكثر 
الزيارات العائلية، وأظل أنا حبيسًا في منزلي، بناء 
على أوامر أبي، الذي يغتال فرحتي، ويطفئ شموع 
األمل في حياتي، وتس������اءل بصوت حزين: ما ذنبي 

في إعاقتي؟

بأي ذنب .....
ف������ي كل مره ألتقيه  يجر أخاه بكرس������ي  اإلعاقة 
)بجولة مأرب( ال تتغير عباراته وهو يقول )س������اعدو 
املع������اق ( مرة ترى ضحكة حس������رة على وجه أخيه 

وأخرى خيبة متأل وجهه.   
يش������تكي الطف������ل)س.ع( بان ال أح������د يلتفت إلى 
معان������اة أخيه املع������اق مما اضطرهم إلى التس������ول 
بإعاقت������ه.  ويضيف ان والدهم������ا ال يهتم ألمر أخيه 

املعاق ويعتبره غير موجود في احلياة.
يتاب������ع :ظروفنا صعبة وال نس������تطيع معاجلته أو 
تلبية احتياجاته حتى كرس������يه املتحرك حصلنا عليه 
بعد )مش������ارعة( دامت ثالث س������نوات مع صندوق 
املعاقن، فق������د كان أخي حبيس املن������زل منذ والدته 
حتى حصلنا على الكرس������ي ولم جند أي حق له من 

الدولة أو الصندوق. 

ابنتي وحيدة
عبرت إحدى األمهات عن أس������فها لطالق زوجها 
لها بعد والدتها مباشرة، وقالت: ولدت ابنتي مصابة 
بإعاقة ذهنية، مبدي������ة حزنها لتجاهل زوجها البنته، 
وقالت: عندما علم زوج������ي بإعاقة ابنتي )ظل وجهه 
مسودًا وهو كظيم(، وتركني وحيدة في املستشفى، 
ولم يش������اهد ابنته، بل ولم يس������جلها ف������ي األحوال 

املدنية.
وبكل أس������ى تابعت حديثه������ا: بعد مغادرتي 
للمستش������فى علم������ت أن زوج������ي طلقن������ي بعد 
والدت������ي، وت������زوج بأخ������رى في نف������س اليوم، 
وتس������اءلت في خت������ام حديثها: ه������ل ذنبي أني 
أجنب������ت طفلة معاقة، وملاذا جت������رد زوجي من 

أبوته وترك ابنته وحيدة، كأنها يتيمة.

تدريب اآلباء
حتدثت إحدى املش������رفات مبرك������ز لإلعاقة 
الذهني������ة قائل������ة: لدينا طفلة ف������ي املركز وهبها 
الله جمااًل وخلق������ًا، وابتالها باإلعاقة الذهنية، 
أحلقها والدها باملركز منذ سنتن، ولألسف لم 

يزرها في هذه الفترة سوى مرتن.
وتابع������ت: أحب ه������ذه الطفل������ة، ودائمًا أملح 
انكسارًا في نظرات عينيها، كأنها تشكو إليها 
جحود والدها، وعقابه لها على ذنب لم تقترفه، 
معب������رة عن حبها لهذه الطفل������ة، وقالت: عندما 
أعود من إجازت������ي للمركز، وتراني ترمتي في 
حضني، وعيناها تقول لي: كوني بجانبي كي 
أشعر باألمان، واقترحت في ختام حديثها عقد 
دورات تدريبية لآلباء الذين ابتالهم الله بأبناء 

معاقن.

املرأة املعاقة
امل������رأة في وضعي������ة اعاقة مهم������ا كان نوع 
إعاقتها تعاني وضًعا شديد املعاناة؛ حيث إن 
ما تتعرض له من احلرمان والتهميش س������واء 
بالقياس إلى أخواتها من النساء غير املعاقات 
أو الرج������ل في وضعية إعاقة بالرغم مما حدث 
م������ن تقدم ف������ي مج������ال التدابي������ر واإلجراءات 

الرس������مية املوجه������ة إل������ى رعاية املعاق������ن وتأهيلهم 
وإدماجهم في املجتمع، وارتباط ش������دة هذه املعاناة 

بعوام������ل إضافية مقترنة بالوض������ع العام للمرأة في 
املجتمع الذي أدى إلى تفاقم وضع املرأة املعاقة. 

تقول ش������فيقة )معاقة(: نظرة املجتمع إلى املعاقة 
وطريقة تعامله معها، وهي التي غالبا ما تس������مع من 
يقول لها مثال بطريقة او بأخرى: ملاذا تعيشن وأنت 
معاقة ألم يكن االفضل لك لو ان املوت اراحك؟ هذا 
ما يق������ال للمعاقة لكن النظرة تختل������ف حيال املعاق 

الرج������ل »الذكر« وال أقول إنها تكون ايجابية من قبل 
احمليطن بل هي أقل س������لبية فما عليه الوضع حيال 

املعاقة األنثى؟
تضيف: أريد أن انطل������ق للعالم للحياة أثبت أني 
ق������ادرة على العيش على االب������داع  رغم كل اجلهود 
لبعض الناس في إدماج املعاقن أو أخذ حقوقهم إال 

أن النظرة للمعاق خاصة املرأة سلبية جدًا.
وتؤكد شفيقة: هذه اخلصوصية في وضع املرأة 
املعاقة تؤكد احلاجة إلى اتباع استراتيجيات وخطط 
تراعي ه������ذه اخلصوصية، وتكفل إدماج احتياجات 
امل������رأة املعاقة ف������ي مختلف املج������االت وعلى جميع 
املس������تويات س������واء على املستوى التش������ريعي، أو 

التنظيمي والتخطيط والتنفيذ والتقييم واملراقبة.
وتتفق معها في الرأي س������ماح شرهان، إعالمية 
في جمعي������ة األمان للكفيفات بقوله������ا: ميكن للجهل 
واملواقف السلبية جتاه اإلعاقة أن يكون أمرًا ُمَعوقًا 
في حد ذات������ه؛ فالوصمة واخلزي الل������ذان ُيلصقان 
باإلعاقة ق������د يعينان في أحي������ان كثيرة على جتاهل 
املعاق وع������دم تقدمي العون له، وقد ي������ؤدي ذلك إلى 
حتويل حاالت اإلعاقة - حتى البس������يطة منها - إلى 
حاالت عجز جماعي ونفسي. وبعبارة أخرى، غالبا 

ما يؤدي موقف املجتمع إلى حتويل املصابن بإعاقة 
إلى أشخاص عاجزين.

وتلقي »سماح« الضوء على ُبعد آخر من املعاناة، 
وهو النظرة الس������لبية لتعليم املرأة املعاقة، فكثيرا ما 
ُيساء تقدير إمكانيات النساء املعاقات، ويتم إحلاقهن 
بأنشطة مهنية دون مستوى قدراتهن الفعلية؛ فغالبية 
النس������اء الالتي يستعملن الكرسي املتحرك يصلحن 
أكث������ر للعمل اليدوي، بينما تكون لديهن القدرة 
ف������ي احلقيقة على أن يصبح������ن محاميات، أو 

مبرمجات حاسب آلي، وأكثر من ذلك.
وبسبب تصورات الناس لألدوار التقليدية، 
تلق������ى النس������اء املعاق������ات تش������جيعا أقل على 
تعليمهن، رغم اضطرارهن في معظم األحيان 

إلى إعالة أنفسهن فيما بعد.
وتش������ير س������ماح: يعتبر ع������دم توافر مرافق 
للفتيات املعاقات من أهم املشكالت التي حتول 
دون تعليمه������ن، فضال ع������ن أن َمرافق التأهيل 

املتاحة للمعاقات قليلة جدا.
وترى حس������ن حنش )تربوية( أن هناك أزمة 
اجتماعي������ة كبيرة نتيجة افتق������اد ثقافة التعامل 
م������ع  املع������اق وخاصة املرأة ، حي������ث ال يوجد 
مج������ال تش������جيعي وتفعيل حقوقه، ما س������اهم 
بش������كل كبير في انتهاك حقوق املعاق، وهناك 
من احلاالت ما يشيب منها الضمير من حبس 
وضرب وتعذيب آباء ألبنائهم املعاقن . وأفادت 
أن هن������اك عوامل عدة ق������د تتحكم في ردة فعل 
األب جت������اه طفله املعاق أهمها وظيفته ووضعه 
االجتماعي، فهناك اعتقاد أن االبن املعاق يقلل 
من الوجاه������ة االجتماعية ل������ألب، ولذلك جند 
بع������ض اآلباء يضح������ون بأبنائه������م املعوقن أو 
يسفرونهم خارج البلد حتى يخفوهم عن أعن 
املجتمع،  وبالنس������بة للمرأة املعاقة قد تختفي 
خلف ج������دران املنزل حتى امل������وت، الفته  إلى 
خطورة الثقاف������ة املجتمعية والتي تنظر للمعاق 

بشكل دوني يعطل من حقوقه وقدراته.
وتتح������دث هن������اء عباد )أخصائية نفس������ية ( 
بقوله������ا حتى منتصف القرن العش������رين، كان 
يطلق على هذه الفئة تس������ميات ما أنزل بها من 
سلط��ان فمنهم من نعتهم باملقعدين إلى نعته���م 
بذوي )العاهات( ومن ثم وصفهم )بالعاجزين( وتلك 
نع������وت محترم������ة إلى حد ما مقارنة مبا نس������مع من 
نعوت غير إنسانية، عندما تغيرت أو تطورت النظرة 
إلى املعاقن على أنهم ليس������وا عاجزين وأن املجتمع 
هو الذي عجز عن استيعابهم أو تقبلهم أو االستفادة 
مما قد يكون لديهم من مميزات أو مواهب أو صفات 
أو قدرات ميكن تنميتها وتدريبها واالس������تفادة منها 
ودمجها في املجتمع وجعلها فئات مستفيدة إيجابيًا 
من برامج التنمية بحي������ث يتكيفون مع املجتمع رغم 
ما بهم من إعاقة ومبس������اعدة فاعلة من غيرهم ممن 
نطلق عليهم مجازا كلمة األس������وياء. أي عندما أدرك 
املجتم������ع أن������ه هو الذي يح������وي تل������ك العوائق التي 
متنعهم من التكي������ف معها، عندئذ أصبحت املراجع 
العلمية والهيئات املتخصصة تس������ميهم )املعاقون - 
ذوي االحتياجات اخلاصة( مبعنى أن هنالك وجود 

عائق يعوقهم عن التكيف في املجتمع.
يحتاج املعاق الى تكثيف اجلهود احلقيقة النتشاله 
من معاناته  وتلبية حقوقه واحتياجاته ليصبح فردًا 

فاعاًل قادرًا على تنمية نفسيه ووطنه.
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يعاني  المعاق  باليمن تهميشًا متعمدًا وتعطيل طاقته دون االستفادة من مهاراته وقدراته، فالمؤسسات والجهات 
الرس��مية وغير الرسمية تغفل أهمية دمج المعاقين في المجتمع  بشكل حقيقي وفعال وتتحاشى التطرق إلى حقوقه 
واحتياجات��ه وإن وجد ذلك بش��كل طفيف ال يلبي احتياجاته وال تس��تثمر طاقته وقدراته فيك��ون عبارة عن كتلة لحم 

مسلوب الحقوق واإلنسانية.

  ذكرى الواحدي

املعاقون باليمن.. حقوق مشلولة وطاقة معطلة
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ي������وم األح������د 23 نوفمب������ر 2014هو ي������وم الذكرى 
الس������نوية الثالثة لتوقيع مب������ادرة دول مجلس التعاون 
اخلليجي الت������ي حددت خارطة طريق واضحة للمرحلة 
االنتقالية في اليمن: احلوار الوطني، صياغة دس������تور 
جديد، عمل اس������تفتاء على الدستور، وعقد انتخابات. 
كم������ا احتوت كذلك على عوامل أخرى مهمة مثل إعادة 

هيكلة القوات املسلحة في اليمن.
ورغم انتهاء الوقت احملدد لتنفيذ املبادرة اخلليجية 
ال تزال كثي������ر من املهام احملددة قي������د االنتظار، ولعل 
أبرزها استكمال هيكلة اجليش واألمن وإصدار قانون 
العدالة االنتقالية الذي يهدف إلى معاجلة آثار ماضي 
انتهاكات حقوق اإلنس������ان بكشف حقيقتها واملسئولني 
عنها وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار لهم مبا يحقق 
املصاحلة الوطنية الش������املة ويحف������ظ الذاكرة الوطنية 
اجلماعي������ة ويوثقه������ا ويرس������ي ضمانات ع������دم تكرار 

االنتهاكات مستقباًل.

فراغ سياسي وأمني
ومبناس������بة الذكرى الثالثة لتوقي������ع مبادرة مجلس 
التعاون أصدر س������فراء الدول العشر الراعية لها بيانا 
عبروا فيه عن قلقهم إزاء تباطؤ تنفيذ بنودها بعد ثالث 
سنوات من سريانها بعد أن كان مؤمتر احلوار الوطني 
قد جنح في جلب اليمنيني معا واالتفاق على توصيات 
بش������كل جتاوز توقعات اجلميع ملا كان ميكن حتقيقه، 
ولكن التقدم تباطأ م������رة أخرى وأدى إلى وجود فراغ 

سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم.
وأض������اف البيان أن مب������ادئ مب������ادرة دول مجلس 
التعاون اخلليجي انعكس������ت أيضا في اتفاق الس������لم 
والش������راكة الوطنية والذي اتفقت فيه املجموعات التي 
لم توقع على مبادرة مجلس التعاون اخلليجي )أنصار 
الل������ه واحل������راك(. وج������اءت مخرجات مؤمت������ر احلوار 
الوطني التي اتفقت عليها جميع األطراف لتحتوي على 

نفس هذه املبادئ وتزيد عليها.
وأوضح البيان ب������أن اليمن ميلك حكومة جديدة هي 
عل������ى األرجح أفضل حكومة يراها البلد منذ س������نوات 
م������ن ناحية تأهلها الفني، ويعكس تركيبها كذلك اجلزء 
األكب������ر من املجتمع اليمني. واملش������اكل التي تواجهها 
احلكومة اجلديدة كبيرة وأمامها الكثير لتحاول وتعمل 
على إجنازه قبل عقد االنتخابات. وس������تتعامل اللجنة 
االقتصادي������ة مع حتدي������ات اقتصادية هائل������ة يواجهها 
ه������ذا البلد باإلضافة إلى القضايا التي تؤثر على حياة 

الناس اليومية.
واستطرد« في حني أن البعض قد ال يعجبهم مسمى 
»مبادرة دول مجلس التعاون اخلليجي« إال أن خارطة 
الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة األفضل لليمن في 
مرحلته االنتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل جلميع 

اليمنيني.

إعاقة املصاحلة
من جهتها أكدت أحزاب اللقاء املش������ترك على أهمية 

وضرورة س������رعة إص������دار قانون العدال������ة االنتقالية، 
وحذرت م������ن التلكؤ والتأخير في إصداره معتبرة ذلك 
بأنه يعيق تطبيع األوضاع السياسية ومينع التقدم في 

حتقيق املصاحلة.
واعتب������ر املجل������س األعل������ى للمش������ترك – في بالغ 
صحف������ي- أص������دره ف������ي خت������ام اجتماع������ه الثالثاء 
25نوفمب������ر املاضي أن التلك������ؤ والتأخير في إصداره 
يعي������ق تطبيع األوضاع السياس������ية ومين������ع التقدم في 

حتقيق املصاحلة.
ونب������ه املجلس احلكوم������ة اجلديدة بوض������ع القانون 
ضم������ن أولوياتها، وك������ذا تنفيذ ما تبقى م������ن املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مخرجات احلوار 

الوطني واتفاق السلم والشراكة.
الكاتب واحمللل السياس������ي ياس������ني التميمي أرجع 
س������بب التباطؤ في تنفي������ذ ما تبقى من بن������ود املبادرة 
اخلليجي������ة رغم مرور ثالث س������نوات على توقيعها إلى 
ع������دم مواصلة اجله������د الدولي واإلقليم������ي لتنفيذ هذه 

البنود ودعمها بشكل متكامل. 

تصفية حسابات
وأشار التميمي في تصريح ل��«الصحوة« بأن الرعاة 
الدوليني من بعد انتهاء مؤمتر احلوار لم يبادروا لدعم 
ما تبقى من املبادرة، وإمنا فضلوا تصفية احلس������ابات 
مع قوى وش������باب الثورة وقاموا بدعم جماعة احلوثي 
إلفراغ الث������ورة والتغيير من مضمونهما، واتبعوا مبدأ 

النفاق السياس������ي ما جعلهم يفرض������ون واقعا جديدا 
باملشهد السياسي.

وأوض������ح أن العودة إلى مس������ار التس������وية وتنفيذ 
م������ا تبقى من بن������ود املبادرة اخلليجي������ة وإنهاء املرحلة 
االنتقالي������ة يتوج������ب الع������ودة باألوضاع إل������ى ما قبل 
21س������بتمر 2014م وإدراج االنتهاكات التي حصلت 
م������ن قبل جماعة احلوثي ض������د املواطنني ضمن قانون 

العدالة االنتقالية.
وشدد التميمي على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق السلم 
والش������راكة وخاصة »امللحق األمني« من أجل أن تعود 
األوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21س������بتمبر ويشرع 
اجلميع في تنفيذ ما تبقى من املبادرة، ما لم فإن البلد 
ستس������ير باالجتاه الذي ال يتمن������ى أحد أن نصل إليه.

املني التعود مالم 
وكان الرئي������س عبد ربه منصور هادى أكد في وقت 
سابق أن املبادرة اخلليجية ستظل املرجع األول لعملية 
االنتقال الس������لمي في اليمن، وأنه������ا جاءت تعبيًرا عن 
حرص األش������قاء في دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية . 
وقال الرئيس هادى في خطاب وجهه للشعب اليمنى، 
عشية الذكرى ال�47 لالستقالل، إن املبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية ووثيقة مؤمتر احلوار الوطني الشامل 
واتفاق الس������لم والشراكة الوطنية تشكل خارطة طريق 

ملزمة وموجهة للمرحلة االنتقالية وتداعياتها. 

ال يزال المش��هد السياس��ي اليمني غير واضح المعالم، ب��ل ويتجه نحو مزيد من 
التعقي��د بعد مرور ثالث س��نوات انتقالي��ة وثالثة اتفاقات سياس��ية، بدأت بتوقيع 
المب��ادرة الخليجية وملحقها التنفيذي األممي ف��ي 23 نوفمبر 2011، مرورًا بمؤتمر 
الحوار مارس 2013 وحتى يناير 2014، وصواًل إلى »اتفاق الس��لم والش��راكة« الذي 

وُقع بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، في 21 سبتمبر الماضي...

   عماد املشرع

سفراء الدول الـ10: تباطؤ التنفيذ أوجد فراغا سياسيا وأمنيا

املبادرة اخلليجية.. ثالث سنوات على التوقيع دون 
اكتمال تنفيذ بنودها
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ثروة  يمثلون  والمتمي��زون  المتفوقون 
وطنية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية 
واالهتم��ام، فالمتف��وق ينظر لم��ا حواليه 
بوعي ويتطلع لمس��تقبل مشرق, وهو مع 
ه��ذا يحتاج لمن يعين��ه ويوجهه ويدفعه 
لمواصلة مسيرته الموفقة حتى يبلغ مآربه 
وينال مراده ويحقق آماله. والكل يعلم أن 
هذا الس��راج المنير س��يكون بتوفيق من 
اهلل عمادا من أعمدة هذا الوطن الراس��خة 
في ثبات فيجب أن نحيط المتفوق بحسن 

الرعاية وصدق العناية منا جميعا.

 مصطفى الصبري
يحظى أوائل اجلمهورية في الثانوية العامة بأقسامها 
ومتيزه���م  لتفوقه���م  تقدي���را  رس���مي  بتك���رمي  املختلف���ة 
وحصده���م املرات���ب األول���ى، وه���و تقليد س���نوي تنتهجه 

وزارة التربية والتعليم.
 ه���ذا االهتم���ام اجلزئي س���يكون ل���ه دور في اس���تمرار 
التمي���ز وتولي���د الثق���ة بالق���درة عل���ى الفع���ل واإلجن���از، 
وترس���يخ نه���ج ثقاف���ة وطني���ة تقودن���ا إلى البن���اء وصنع 
تاريخ مشرق لبالدنا احلبيبة ومتضي قدمًا نحو االزدهار 

والتطور والرقي في مختلف املجاالت.
رئي���س حكوم���ة الكفاءات خال���د محفوظ بح���اح أكد أن 
حكومت���ه بحاج���ة إل���ى مزيد م���ن التطوير والتحس���ن في 
نظامن���ا التعليم���ي وأن وزارة التربي���ة والتعلي���م مطالب���ة 
الي���وم، أكث���ر م���ن أي وق���ت مض���ى، بالنه���وض بالتعلي���م 
ومخرجاته مما يتطلب منها تطوير السياس���ات التربوية، 
واملناهج الدراس���ية، وطرق التدريس، وأس���اليب التقومي، 
وتوفي���ر التنمي���ة املهني���ة الفعال���ة للمعلم���ن واإلداري���ن 

والقادة التربوين«. 
ويؤك���د وزي���ر التربية والتعلي���م الدكتور عب���د اللطيف 
حيدر أن تكرمي وزارته ألوائل اجلمهورية تكرمي للمدرس���ة 
واملعلم واألس���رة كونهم قاموا بواجباتهم على أكمل وجه 
».. داعي���ًا الط���الب األوائل إل���ى مواصلة التمي���ز واإلبداع 
ف���ي حتصيله���م العلم���ي اجلامع���ي والتخطي���ط الختي���ار 
التخص���ص املناس���ب مب���ا ميكنهم م���ن خدم���ة وطنهم في 

املستقبل القريب.
     

االهتمام املستمر
وكي���ل قط���اع التوجي���ه عل���ي احليم���ي أك���د أن التكرمي 
الرس���مي ألوائ���ل اجلمهورية أقل واجب يت���م تقدميه لهم، 
متمنيا أال يتوقف االهتمام بهذه الكوكبة عند هذا التكرمي 
بل يجب أن يس���تمر خالل مس���يرتهم العلمي���ة في املرحلة 

اجلامعة. 
واعتبر احليمي م���ا حققه الطالب والطالبات من تفوق 
وراءه جهد كبير بذل من قبل أسرهم ومدارسهم ومعلميهم 
وثم���رة جدهم واجتهادهم. وأك���دا أن عليهم االحتفاظ مبا 
وصل���وا إليه من ش���رف العلم ليتحول عماًل في املس���تقبل 
وليتبل���ور نفع���ًا لبن���اء اليمن اجلديد مي���ن احلرية والعدل 
واملس���اواة والكرام���ة قب���ل ه���ذا وذاك ليكون مس���خرًا في 
مرض���اة الله وعبادته، فلطاملا كان العل���م والتعليم محركًا 
اليمني���ون مضامين���ه  حم���ل  اليمني���ة،  ألمتن���ا  حضاري���ًا 
ورس���الته، أس���الفنا الكرام فضربوا أروع األمثلة في القيم 
األخالقي���ة واإلنس���انية كما حمل���وا مضامينه اإلنس���انية 

واحلضارية إلى العالم أجمع.
وي���رى تربوي���ون أن تنظي���م وزارة التربي���ة والتعلي���م 
لالحتف���االت التكرميي���ة للمتفوقن واملبدع���ن من الطالب 
والطالب���ات خط���وة إيجابية س���تعمل على تش���جيعهم في 
مواصلة التميز وس���يخلق نوعا م���ن التنافس بن الطالب 
والطالب���ات، مطالب���ن رجال ملال واألعم���ال إلى رعاية مثل 

هذه االحتفاالت واالستثمار في اإلنسان. 

سر التفوق 
األولى في القس���م األدبي زهراء جبران الكولي اعتبرت 
التك���رمي اهتمام���ا باملتفوق���ن و دافع���ا ملواصل���ة متيزهم 
، وأضاف���ت: » النج���اح لي���س صع���ب املن���ال إذا ما وجدت 
اإلرادة وابتعدن���ا عن التس���ويف وجتاوزنا الظروف مهما 

كانت وعدم السماح لها بأن تكون عائقًا لتفوقنا«.
وأكدت أن هناك دور لالسرة واولياء االمور في تشجيع 
ابنائه���م على التميز ، وقال���ت »ليس بالضرورة ان يكونوا 
متعلمن ولكن باحلب واحلنان والعمل على توفير االجواء 

املالئمة وفق اإلمكانات املتاحة هو األساس«.
وق���ال الطالب أس���امة جم���ال الس���باعي -احلاصل على 
الترتي���ب الثالث على مس���تورى اجلمهورية ف���ي الثانوية 
العام���ة القس���م العلم���ي مدرس���ة االمتياز االهلي���ة مبدينة 
يرمي- إن حفظه للقرآن ساعده كثيرا على التفوق العلمي. 
ودع���ت االولى على القس���م العلمي/ اجنلي���زي الطالبة 
آي���ة اغا زمالءها الطالب للجد واملثابرة والتوكل على الله 
مع األخذ باألس���باب بحيث يضعون نصب أعينهم النجاح 
كهدف يس���عون لتحقيقه، متمنيًة تطوير املنهج الدراس���ي 

ليكون اكثر مالمسة للمنهج العملي التطبيقي. 
الثاني���ة عل���ى القس���م العلمي م���رام رضوان الس���امعي 
قالت: إن متيزها لم يأت إال نتيجة دعم أسرتها لها وكثمرة 
لعزميتها وإصرارها على التميز وعدم استسالمها لليأس 
والتأجي���ل والضغ���ط النفس���ي ال���ذي يتع���رض ل���ه طال���ب 

الثانوية العامة.

دور األسرة 
وحول دور االسرة في متيز أبنائها قال محمد آغا والد 
الطالب���ة آية » حرص���ت على توفير االجواء املالئمة البنتي 
وادع���وا أولي���اء األم���ور ان يهتم���وا بأبنائه���م ويتابع���وا 
اوالده���م ف���ي املدرس���ة والبي���ت ليتعرف���وا عل���ى جوان���ب 
القصور والضعف لديهم ويعاجلوها ليضمنوا تفوقهم ».

فيما اش���ترطت الدكتورة تهاني اجلني���د والدة الطالبة 
مرام الس���امعي التربية احلس���نة وتوفير االجواء املالئمة 
لتفوق الطالب، وأضافت: » البذرة األولى للنجاح األس���رة 
ث���م املدرس���ة ثم املجتم���ع أو البيئة احمليط���ة للطالب لذا ال 
ب���د م���ن ترابط هذه املكون���ات إلنتاج الطال���ب املتميز الذي 
اعتبره شجرة حتتاج الرعاية لتؤتي أكلها في املستقبل«.

املتفوقون.. ثروة 
املتفوق���ون واملتمي���زون ميثل���ون ثروة وطني���ة يجب أن 
حتاط ب���كل مقومات الرعاية واالهتم���ام فاملتفوق ينظر ملا 
يحي���ط به بوعي ويتطلع ملس���تقبل مش���رق، وه���و مع هذا 
يحت���اج مل���ن يعين���ه ويوجه���ه ويدفع���ه ملواصلة مس���يرته 
املوفق���ة حتى يبلغ مآربه وينال مراده ويحقق آماله والكل 
يعلم أن هذا الس���راج املنير سيكون بتوفيق من الله عمادا 
من أعمدة هذا الوطن الراس���خة في ثبات فيجب أن نحيط 

املتفوق بحسن الرعاية وصدق العناية منا جميعا.

مت���ر االي���ام والش���هور بل الس���نن ومازال 
ع���دد منهم في الس���جن بس���بب »تلفي���ق« تهم 
جنائي���ة مزعومة باش���تراكهم ف���ي تفجير دار 
الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011 
وأصيب فيه صالح وكبار رموز نظامه آنذاك.  
ُأخفي املعتقلون في س���جون األمن القومي 
ألش���هر وتلقوا تعذيبًا ش���ديدًا ما ت���زال آثاره 
ظاه���رة عل���ى أجس���ادهم ظ���ل معظ���م ه���ؤالء 
املعتقل���ن مخفي���ن ألش���هر في س���جون جهاز 
األم���ن القومي ال���ذي كان يقوده أقارب صالح، 
وتلق���وا تعذيب���ًا ش���ديدًا وقاس���يًا ألس���باب لم 
يعرفوه���ا، كم���ا أجب���روا عل���ى التوقي���ع على 
وعندم���ا  تفاصيله���ا،  يعرف���وا  ل���م  محاض���ر 
خرجوا وأحيلوا إلى س���جن األمن السياس���ي 
عرف���وا حينه���ا فق���ط ان الته���م املوجه���ة له���م 

االشتراك في تفجير دار الرئاسة. 

 ضغوط سياسية
ف���ي 26 أغس���طس املاضي، قام���ت احملكمة 
ف���ي  ُأنش���ئت  الت���ي  املتخصص���ة،  اجلزائي���ة 
1999 للنظر في جرائم أمن الدولة، باستدعاء 

الس���جناء اخلمس���ة املتبقين حلضور جلسة، 
وكذل���ك األش���خاص ال����23 الذي���ن مت إط���الق 
س���راحهم. ومت توجي���ه تهم���ة االنتم���اء إل���ى 
»عصابة مس���لحة« بنية الهجوم على الرئيس 
ومنش���آت  آخري���ن  حكومي���ن  ومس���ؤولن 
عسكرية وحكومية أخرى إلى ال�28 شخصا. 

لك���ن القاضي هالل حامد علي محفل، الذي 
مت تعيين���ه للنظ���ر ف���ي القضي���ة، اعت���ذر ع���ن 
مواصلته���ا، وحتدث ع���ن االهتم���ام اإلعالمي 
املنحاز، وقال إنه لن يس���تطيع ضمان حتقيق 
العدال���ة بنزاه���ة، فنت���ج ع���ن ذلك ع���دم انعقاد 

اجللسة بعد تنحيه عن النظر في القضية. 
أعل���ن  املاض���ي،  يناي���ر  م���ن  ال����21  وف���ي 
املعتقل���ون في مرك���زي صنع���اء امتناعهم عن 
حضور جلس���ة احملاكمة بسبب عدم التحقيق 
ف���ي ما حدث م���ن انته���اكات بحقه���م، وغياب 
القان���ون ع���ن حمايته���م، وك���ذا مم���ا أس���موه 
ب�»الضغ���وط السياس���ية« الت���ي مُت���ارس على 

قضاة احملكمة.
احملام���ي  يق���ول  س���ابق  تصري���ح  وف���ي 
عبدالرحم���ن برم���ان  ان هن���اك جتاه���ل م���ن 

اجلمي���ع جتاه قضي���ة املعتقل���ن، وأن النظام 
الس���ابق يح���اول زجه���م في قضي���ة ليس لهم 
دخ���ل فيه���ا س���وى أنهم خرج���وا ض���ده إبان 

انطالق الثورة. 
وق���ال: حت���ى القض���اء يتع���رض لضغ���وط 
كبي���رة، آخره���ا ف���ي 22 يناير، حينم���ا عقدت 
احملكمة جلس���ة بدون حض���ور املعتقلن وكذا 
النياب���ة التي حض���رت، فيما وجدنا عش���رات 
املس���لحن داخ���ل وخ���ارج احملكم���ة يتبع���ون 
صالح  في إش���ارة إلى ما يتعرض له الشباب 

من تهديدات متس حياتهم.  
أدل���ة واضح���ة ض���د  توج���د  ال  وأض���اف: 
املعتقلن بأنهم ارتكبوا جرمية دار الرئاس���ة، 
لك���ن النياب���ة ومحام���ي صال���ح يري���دون أن 
مييعوا القضية ويضع���وا التهمة على هؤالء 

الشباب. 

وقفات احتجاجية ومسيرات
من���ذ انطالق ش���باب الثورة الش���بابية في 
فبراير 2011م ونظام صالح يختطف ويخفي 
قس���رآ ع���دد م���ن ش���باب الث���ورة فيم���ا يقاوم 
الثوار تلك االختطاف���ات واالعتقاالت املتكررة 
باملس���يرات والوقف���ات االحتجاجية املس���املة 
لالف���راج عن زمالئهم وبفضلها مت االفراج عن 
الكثير اال ان نظام صالح حاول انحدار قضية 
املعتقل���ن 28 الى املنحدر السياس���ي  بتلفيق 

التهم بتفجير دار الرئاسة. 
يواص���ل ش���باب الث���ورة تنفي���ذ وقفاته���م 
االحتجاجية الطالق س���راح املعتقلن املتبقن 
ف���ي الس���جن املركزي و19 معتقل في س���جون 
حجة كان اخرها مسيرة يوم السبت املاضي.  
وطال���ب منفذو الوقف���ة االحتجاجية رئيس 
اجلمهوري���ة والنائ���ب الع���ام وحكوم���ة خال���د 
بحاح مس���ؤولية االف���راج عن كاف���ة املعتقلن 
ومحاكمة من أعتقلهم  وتش���كيل جلنة حتقيق 
مس���تقلة ف���ي انته���اكات 2011بح���ق ش���باب 

الثورة. 
مجل���س  رئي���س  ثعي���ل  عبدالك���رمي  وق���ال 

معتقلي ومختفي شباب الثورة السلمية بقاء 
ش���باب الثورة خلف القضبان ألكثر من أربعة 
أع���وام يعد طريق���ة مخالفة للقان���ون وانتهاك 
ص���ارخ له ومغاير ملخرج���ات احلوار الوطني  
وثيقة النقاط العشرين التي تنص على اطالق 

كافة معتقلي الثورة واحلراك اجلنوبي.   
وحّم���ل ثعي���ل رئيس اجلمهوري���ة والنائب 
الع���ام املس���ؤولية الت���ي يتع���رض لها ش���باب 
الث���ورة واغتي���ال بعضهم كما حدث للناش���ط 

وليد الشيبري في سجون حجة. 

مناشدات إضراب وموت. 
يضرب املعتقلون في بلد مات فيه القانون، 
فل���م تع���د ثم���ة وس���يلة للحصول على أبس���ط 
احلقوق س���وى التضحية باحلي���اة، قدم وليد 
الش���يبري حيات���ه ف���ي س���بيل احلري���ة داخل 
س���جن حج���ة بع���د ان رفض���ت ادارة الس���جن 

إسعافه نتيجة آالم في الصدر.. !!
 اما إبراهيم احلمادي وزمالءه األربعة في 
الس���جن املرك���زي بصنعاء  لم يجدوا وس���يلة 
للتعبي���ر عم���ا يتعرض���ون له س���وى اإلضراب 
ع���ن الطعام وعلى الرغم  م���ن تنفيذ االضراب 
وال���ذي نقل عل���ى اثرها الى املستش���فى  يوم 
اخلمي���س فبراير 2014 م مازالت الس���لطة لم 

تستجب ملطالبهم حتى االن.
كما ناش���د سجناء الس���جن املركزي بحجة 
للدول���ة ولكل املنظمات احلقوقية واإلنس���انية 
بإغاثته���م م���ن االعت���داءات الت���ي وصفوه���ا 

بالوحشية من قبل حراسة السجن. 
يش���ار الى ان ما يزال العش���رات من شباب 
الثورة معتقلن في السجن املركزي مبحافظة 
حجة على ذمة قضية قتل وقعت في احملافظة 
ف���ي الع���ام 2011،  وكان وف���د حقوق���ي قد زار 
معتقلي ش���باب الث���ورة في مرك���زي حجة في 
وقت س���ابق واطلع عل���ى أوضاعهم،   وطالب 
بنقله���م إل���ى صنعاء ب���دال من ابقائه���م هناك،  
وع���زا الوفد ذل���ك إلى أنه ال تتوفر أجواء آمنة 

حملاكمتهم في محافظة حجة. 

بقاء املعتقلني انتهاك صارخ للقانون
يق���ول الناش���ط احلق���وق عي���دي املنيف���ي 
مازال���ت قضية املعتقلن تراوح مكانها ويبدو 
ان اجلمي���ع قد تناس���اها عمدا لعديد اس���باب 
لع���ل اهمه���ا املتغي���رات احلاصل���ة ف���ي البلد 
ولم يقدم لهم االحزاب السياس���ية وال مجلس 
ش���باب الثورة وال املنسقية شيآ واال ملا زالوا 

الى هذه اللحظة خلف القضبان. 
واته���م املنيف���ي جمي���ع االح���زاب السياس���ية 
ومكونات املجتمع معرقلن خلروج إلطالق سراح 
املعتقل���ن وعلى رائس���هم اللقاء املش���ترك والذي 
كان بوسعه االفراح عنهم عن طريق الضغط على 

رئيس اجلمهورية عبده ربه منصور هادي. 
واعتب���ر بقائه���م ف���ي الس���جن كل ه���ذه امل���دة 
مخالف للدستور والقوانن واالتفاقيات الدولية 
الت���ي صادقت عليها اجلمهوري���ة اليمنية لكن ال 
احد يحت���رم هذه التش���ريعات والعهود ، كما ان 
االجهزة القضائي���ة رمت بكل ذلك عرض احلائط 
وقب���ل هذا وذاك ل���م تعر قضايا حقوق االنس���ان 
احترام���ا ع���ادال ول���م متن���ح املعتقل���ن احلق في 
احملاكم���ة العادل���ة كم���ا كفل���ه الش���رع والقان���ون 

واالتفاقيات الدولية. 
وقال رئيس املجلس العام ملعتقلي الثورة  ان 
املعرق���ل األول ه���و النائ���ب العام املع���ن من قبل 
علي عبدالله صالح..الس���لطات القضائية وكذلك 
رئيس اجلمهورية واحلكومة النهم لم ميارس���وا 
صالحياتهم القانونية او السياسية لإلفراج عن 

املعتقلن
و حم���ل ثعيل  رئي���س اجلمهورية والنائب 
العام واحلكومات املتعاقبة مسؤولية اغتيال 
أح���د معتقلي الثورة  املعتقل وليد الش���يبري 

في سجن حجة وانتهاك حقوقهم. 
الث���ورة  ومكون���ات  ش���باب  دع���ا  كم���ا 
واحلقوقي���ن للقي���ام بواجباته���م القانوني���ة 
والسياس���ية واالنسانية جتاه معتقلي الثورة 
ال���ذي يقتربون من امتام عامه���م الرابع خلف 
القضب���ان بطريق���ة قبيحة املخالف���ة للقوانن 

واألعراف والوثائق اإلنسانية. 

املتفوقون .. ثروة يجب أن حتاط بالرعاية واالهتمام

قانونيون: هناك جتاهل من اجلميع جتاه قضية املعتقلني
في يوم  19/ 7 /2011م اس��تيقظ ش��باب الث��ورة  على اعتقال عدد 
م��ن زمالئهم الثوار ول��م يكن اعتقالهم بالطريق��ة التي اعتقل فيها 
عدد منهم اثناء مسيرات تجوب شوارع صنعاء إلسقاط نظام علي صالح  
وليس عب��ر اطقم االمن العام او االمن المرك��زي فاألمر يختلف تماما 
هذه المرة اختطف عدد منهم من بيوتهم وامام اسرهم كما حصل مع 
المعتقل ابراهيم الحمادي من قبل اجهزة االمن القومي بتهمة تفجير 

دار الرئاسة  مع عدد من شباب الثورة.

 تقرير: عبدالله حسن 
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

حت������د كبير يواجهه املثق������ف اليمني, 
واملجتمعية  السياسية  النخب  وتواجهه 

إزاء ما آلت إليه األمور في البالد . 
وكأن املش������هد السياس������ي والثقافي 
واالجتماعي ما يزال مصدوما ويعيش 

حالة ذهول ودهشة لم يفق منها بعد .
ما جرى ويجري حتد لكل الطموحات 
واألهداف التي ظل يسعى إليها املواطن 
اليمن������ي منذ ثورة 48 م������رورًا بثورتي 
س������بتمبر واكتوبر وانتهاء بثورة فبراير 

2011م . 
من املفترض أن ميث������ل هذا التحدي 
القائ������م حافزا صارخ������ا وواضحا لكل 
مكون������ات الثورة اليمني������ة التي خرجت 
تنادي بكسر قيود االستبداد السياسي 
واحتكار الثروة والسلطة وإقامة البديل 
املنشود القائم على بناء وترسيخ التحول 
الدميقراطي الذي يبني دولة املؤسسات 
والنظام والقانون واحلكم الرشيد الذي 
يبس������ط العدل ويعزز احلري������ة ويحقق 
املساواة والش������راكة الوطنية ؛ فيدفعها 
هذا التح������ول الى أن تقف مبس������ؤولية 
وطنية جتاه احلاضر واملستقبل لتعمل 
ش������يئا يس������جله لها التاريخ بدال من أن 
يس������جل حالة الذهول والدهشة وتوقف 
الفعل الذي طال لدى النخب السياسية 
ول������دى املثقف اليمني على حد س������واء, 
وهم يرون البلد بكل مقدراته وما تبقى 
من مظاهر الدولة عل������ى حافة االنهيار 
الذي يكاد أن يصادره املجهول املخيف 

أو املتوقع البائس .
فه������ل تعج������ز النخب السياس������ية أن 
تضطلع بالدور الوطني املطلوب ملواجهة 
ه������ذا الواقع الكال������ح ؟ أم أنها ما تزال 
تعيش حالة صدمة ؟ أم أنها تعتقد أنها 
ليس������ت معنية مبا ص������ارت إليه األمور 
؟ ام أنه������ا تنتظر فرج������ا يأتي من حيث 
ال ت������دري؟ أم يا ت������رى أن كل طرف له 
حس������اباته التي بات يقرؤه������ا ويقولبها  
في س������يناريوهات يتمناه������ا بعيدا عن 
غيره من األطراف مع أن رجل الشارع 
البس������يط ي������درك متاما أن احلس������ابات 
املنف������ردة لم ولن يس������تفيد منها الوطن 

شيئا يذكر .
وأين املثقفون؟ أم إنهم يكتفون برمي  
السياس������ية  األحزاب  على  املس������ؤولية 
؟ ألي������س له������م دور أيضا؟ أي������ن القوى 
االجتماعي������ة األخرى ؟ ملاذا هذه القوى 
مبعث������رة ؟ أعتق������د أن كل ه������ذه القوى 
بحاجة ال������ى أن يكون لها مجتمعه دور 
فاعل وموحد, قبل أن تتآكل وهى تنتظر 
نتائج حس������ابات واهم������ة وليس لها في 

أرض الواقع أي وجود .

احلسابات 
اخلاطئة

يقدم التجمع اليمني لإلصالح مواقفا وطنية، 
وتبعث على الدهشة وخلق أجواء جديدة 

للعمل السياسي، ومناخات من شأنها أن 
تؤسس لجدل سياسي بناء، بدال عن الصراع 

السياسي المسلح، في حسابات العقلية  
االنتهازية السياسية، التي تغلب على الكثير 
من القوى السياسية البرجماتية، المشروعة 

في منطق الفقه السياسي المعاصر، تغدو 
مثل هذه المواقف الصادرة عن التجمع اليمني 

لإلصالح " كحزب سياسي " من وجهة نظر 
سياسية بحتة،  تنازال وتراجعا وخوفا ومداهنة 
، وغيرها من المصطلحات، حتى على المستوى 
التنظيمي، أقصد هنا أعضاء اإلصالح وقياداته 

الوسطية ووجاهاته االعالمية والسياسية 
والدعوية والفكرية والعلمية واالجتماعية، 

تحدث هذه المواقف جدال واسعا، وتخلق 
حالة من التباينات في الرؤى، وعادة ما تكون 

هذه األصوات مسموعة للجميع، خاصة مع 
انتشار وسائل اإلعالم الجديد، ويتصاعد النقد 

والنصح والتناصح، داخل الصف التنظيمي،  
لدرجة أن كثيرون يتوقعون، من خالل معيار 

البرجماتية، ان االصالح على وشك التمزق 
والتشضي، وتمر األيام فإذا به يزداد تعافيا 

وقوة وشكيمة ، هذا ما تؤكده الشواهد 
والدالئل الناطقة المدونة في سفر تاريخه 

المعاصر. 

وهن����ا اس����تعراض موج����ز ملثل ه����ذه املواق����ف التي 
أربك����ت خصوم����ه، وأث����ارت أس����ئلة القل����ق واخل����وف 
ل����دى بع����ض أعضائه، وفي األخير تك����ون تلك املواقف 
س����ديدة وصائبة، وه����ذا أمر بدهي في مس����ار حركات 
التحرر والتغيير، على اعتبار انها اجتهادات بشرية، 
تخض����ع للص����واب واخلط����أ ف����ي اجتهاداته����ا، ه����ذه 
املواق����ف التي فجرها اإلصالح في الس����احة الوطنية، 
تب����دأ م����ن موقفه املبدئ����ي املطالب بتصحي����ح انطالقة 
املواطن����ة،  أس����س  عل����ى  املبارك����ة،  اليمني����ة  الوح����دة 
ومعاجل����ة ش����املة لكاف����ة القضايا، ولي����س على مجرد 
انته����از فرص وأوض����اع سياس����ية، وحتويلها ألمجاد 
ش����خصية واعتبارات ش����خصية للح����كام حينها، دون 
االلتف����ات ملهدداته����ا املس����تقبلية، األمر ال����ذي أدى إلى 
أن مت����ر الوح����دة اليمنية بتحديات متع����ددة، ومراحل 
خطيرة ، كادت وال تزال تهددها حتى اللحظة الراهنة، 
وه����و م����ا حذرت منه حرك����ة اإلصالح اليمني����ة، حينها 
ص����ور عديد م����ن اجله����ات، أن األخوان ض����د الوحدة، 
وس����اد لغط كثير حول هذا املوق����ف الوطني احلريص 
عل����ى الوحدة الوطني����ة، ومن هذه املواقف اس����تعداده 
للحوار واالندماج مع البعثيني، لتوسيع قاعدة العمل 
السياس����ي وتخصيب����ه، وم����ا أحدث����ه ذل����ك م����ن موجة 
انتق����ادات الذعة من أعضائه وناش����طيه قبل خصومه 
السياس����يني، ك����ذا عالقت����ه االس����تراتيجية بالرئي����س 
الس����ابق، ومواقف����ه املناهضة  لالنفصال ، وترش����يحه 
" للرئي����س الس����ابق " في إح����دى ال����دورات االنتخابية 
الرئاس����ية الش����كلية ف����ي اليم����ن، ث����م موقف����ه ف����ي فتح 
حوار مع كافة القوى اليس����ارية والعلمانية والقومية 
واملذهبي����ة، وتش����كيل معه����ا كي����ان سياس����ي موح����د 
للعمل السياس����ي ممثال " باملش����ترك " مرورا  إلى عدم 
االستجابة بردود فعل إزاء قرار إلغاء املعاهد العلمية، 
واكتفائه مبواقف اإلدانة ، ورفض االجنرار إلى العنف 
دفاع����ا عنها، كذا موقفه في خروج����ه عن عالقته بعلي 
صالح، وترش����يحه في دورة رئاس����ية أخرى  للمناضل 
الراح����ل فيصل بن ش����مالن ، ثم مش����اركته الفاعلة في 
تفجير ثورة الش����باب، بعد أن أوش����ك النظام بإس����قاط 
الب����الد إل����ى هاوي����ة التم����زق واالنهي����ار،  وموقف����ه في 
ق����رار املش����اركة والتوقي����ع عل����ى املب����ادرة اخلليجي����ة، 
وانس����حابه م����ن مواجهة عس����كرية م����ع احلوثيني في 
21 من س����بتمبر الفائت، بعدما أدرك الوقيعة وش����باك 
املصي����دة التي رصدت ل����ه، الختطافه الى مربع العنف 
والدخول في مواجهات، لن يكون املستفيد منها سوى 
أعداء الوطن في الداخل واخلارج، حينها كان اجلميع 
يتحدث ويتباكى على موقف اإلصالح االنهزامي، ولم 
متر أيام حتى ش����هدوا ل����ه باحلكمة والتعقل وصاحب 
املواقف الوطنية الشجاعة، في هذه املواقف املختلفة، 
م����ن اخل����روج بتنظيم����ه  م����رة  ف����ي كل  يتمك����ن  وكان 

وبالوط����ن إلى مرفأ النجاة، وحني أعلن عن فتح حوار 
مع احلوثيني، هذا املوقف الذي جاء من وس����ط جحيم 
اخلالف����ات الدائ����رة بينه وبني احلوثي����ني،  التي كادت 
تدفع بالوطن الى س����حيق االحتراب واالنهيار، سبقها 
استجابته لكافة التنازالت، وتوقيعه على اتفاق السلم 
والش����راكة ف����ي وقت كان����ت قياداته ومق����اره وأنصاره 
ومؤسس����اته مستهدفة، كل هذه املواقف، حني نقيسها 
مبنطق البرجماتية السياسية، صحيح يعتبر تفريطا 
مبستقبل احلزب وانتكاسة وانهزاما وانهيارا وخوفا 
ق����د يق����ود إلى متزق����ه الى فت����ات من الكيان����ات واآلراء 
السياس����ية، صحيح ه����ذه املواقف أحدث����ت ردود فعل 
متباين����ة بالنس����بة خلصوم����ة السياس����يني واملراقبني 
ألدائه السياسي ، تتوزع هذه االتهامات وردود الفعل 
وتل����ك الق����راءة م����ا ب����ني وص����ف بالغباء واالستس����الم 
والضعف، فيما تتس����ع دائرة النقاشات داخل صفوفه 
املوح����دة وحتتد اآلراء وتتباي����ن وفي األخير، يتوصل 
الطرفان خصومه وكذا بعض من أتباعه، إلى صوابية 
املوق����ف لإلصالح ف����ي ان ميد يد التصال����ح واحلوار، 
ب����دال من فوهات البنادق، ليعتبره الكثير دهاء وحنكة 
سياسية، فيكتش����ف أنصاره حكمة هذه املواقف التي 
جميعه����ا ل����م تكن ص����ادرة عن ش����خص بعين����ه، وإمنا 
يخض����ع لنق����اش ف����ي أروقت����ه التنظيمي����ة املفوض����ة ، 
بحس����ب اللوائح التنظيمية باتخاذ ق����رارات مثل هذه 
املواق����ف، فتتأكد اخوتهم ومتاس����كهم وي����زداد صفهم 

تالحما مبرور الوقت.
وبالتال����ي يتس����ع اإلص����الح ف����ي أحداق أنص����اره ، 
ويتعاظم دوره الوطني وتتسع شعبيته بهذه املواقف، 
ول����و كان����ت فع����ال مواقف����ه انتهازية وتخ����دم مصاحله 
اخلاص����ة ل����كان اإلصالح في خبر كان من����ذ وقت مبكر 
م����ن تاري����خ انطالقت����ه، والواق����ع يش����هد ك����م م����ن قوى 
متزقت وتالشت ملجرد اختالف مواقف وتردد قرارات، 
واهت����زاز ثق����ة، بينم����ا اإلص����الح يخرج ف����ي كل موقف 
أكثر متاس����كا وصالب����ة وقوة ش����عبية وتنظيما، حتى 
خصومه السياس����يني، الذي����ن روجوا لكل الش����ائعات 
ذات ي����وم ، واس����تدعوا كل تاري����خ الص����راع اليمن����ي، 
حينم����ا ح����دث التقارب ب����ني احلزب االش����تراكي وقبله 
البعثي����ون، واتهم االصالح بش����تى الته����م ، وألصقت 
ب����ه كل املكاي����دات وخطاب����ات ص����راع األيديولوجيات 
التي كانت القوى السياس����ية تتصارع بسببها، باءت 
كل تلك احلمالت الش����عواء بالهزمية، ليغدو االصالح 
مبواقفه املبنية على مصالح الوطن العليا، وعلى قيمه 
وأهداف����ه النبيل����ة ، ليغدو التجم����ع اليمني لالصالح، 
ف����ي تقدير ورؤى خصومه السياس����ني قب����ل أصدقائه، 
بأنه منوذج للحركات اإلس����المية املستنيرة واملنفتحة 
واملعتدل����ة، والذي يقدم برنامجا سياس����يا يس����توعب 
كل املراح����ل، البعض اعتبرها ف����ي ذلك الوقت انهزاما 
وركوعا للبعثيني وبعدها لالش����تراكيني وبعدها لعلي 
صال����ح وللمؤمت����ر والي����وم للحوثي����ني كم����ا يصورها 
البع����ض في محاول����ة منهم لزعزع����ة صفوف االصالح 

العصية عن كيدهم.
 وم����ع كل فت����رة كان يخ����رج االص����الح ، وم����ن خالل 
منهج����ه املؤس����س على التعايش واحل����وار والتصالح 
والتع����اون، يخ����رج بالب����الد م����ن مغب����ة الس����قوط ف����ي 
براث����ن اخل����راب والفوض����ى، ليخ����رج هو اآلخ����ر، أكثر 
ألق����ا وحضورا ونضجا. قال ل����ي احدهم كيف يتقارب 
االص����الح مع احلوثني ومقراته����م محتله ودماء بعض 
ش����بابهم لم جتف، وال تزال بعض املؤسسات منهوبة 
م����ن قب����ل احلوثيني ؟ إلى إين يذهب االصالح ؟ قلت له 
هذه املواقف الشجاعة ليست جديدة عليه، صحيح اذا 
أخذنا معيار البرجماتية السياس����ية، فأنا اتفق معك ، 
لك����ن االصالح برجماتي����ة، تذوب وتتالش����ى وتتراجع 
ال����ى الصف����ر حني يك����ون ذل����ك ألج����ل الوط����ن، بإمكان 
االص����الح ان يخ����وض حرب����ا مفتوحة م����ع احلوثيني ، 
ترى كم من اخلسارات ستلحق بالوطن قبل االصالح، 

االحت����راب واالقتت����ال لن يكون في منطق����ة او محافظة 
لكنه س����يمتد الى كل جنع وقرية، وس����يقتتل اليمنيون 
أس����وأ مما حدث ويحدث في العراق وس����وريا وليبيا، 
وس����يأخذ مس����ار هذا الص����راع منحى طائفي����ا خطيرا 
يجتاح املنطقة، وهناك من لديه القدرة اقليميا ودوليا 
في تأجيج متويل هذا الصراع، اإلصالح اليوم انتصر 
للوطن وللقضية الوطنية، واختار الوطن دفعة واحدة 
م����ن أول صرخ����ة ثائر لديه وحتى آخر ش����هقة ش����هيد، 
فالذين أكدوا على عقالنية اإلصالح ومواقفه الوطنية 
املشهودة باألمس في اتفاقاته ومعاهداته وتراجعاته 
وقراراته ومواقفه التي جنبت اليمن صراعات ش����تى، 
االيام جتري بس����رعة باجتاه ان يكون هؤالء ، واخص 
خصومه السياسيني، الذين يتناولونه اليوم في تقاربه 
مع احلوثيني، يصفونه باحلكمة واالعتدال والوسطية 
ويراعي مصالح الشعب والوطن، ال نستعجل اخلطى 
وس����يدرك اجلميع هذه احلقيقة، والفقاعات اإلعالمية 
الت����ي يتم إثارتها هنا وهن����اك ، أما أعضاء ومناصرو 
اإلص����الح ، فه����ذا املوق����ف لي����س جدي����دا عليه����م، وقد 
حتمل����وا الكثير م����ن التضحيات، وأدرك����وا في األخير 
أن تل����ك املواقف والقرارات واملبادرات للتجمع اليمني 
لإلص����الح،  كانت ف����ي مصالح الوط����ن، فيكونون أكثر 
ثق����ة مبا يصدر عن قي����ادة حزبهم وهيئاته التنظيمية، 
صحي����ح يحدث ردود فعل ال تتع����دى الرأي املتحمس، 
والش����عور بظلم  قاسي ومؤلم ، لكن حني تكون األمور 
مبنية عل����ى ردود الفعل والعاطفة واحلماس����ة الفجة، 
ف����إن ن����ور احلكمة املتجلية في تلك املواقف تس����توعب 
كل ه����ذه اآلالم وتتح����ول الى تضحي����ات خالقة ونادرة 
ف����ي العم����ل السياس����ي، وه����ذا أم����ر طبيع����ي، يح����دث 
ف����ي كاف����ة احل����ركات ومش����اريع التغيي����ر، وف����ي رأيي 
ان ال تضي����ق قي����ادة التجم����ع اليمن����ي لإلص����الح، بأي 
رأي غاض����ب، وعليه����ا ان تتحل����ى بالصب����ر، فالطبيعة 
البشرية جبلت على الغضب وحب االنتصار والراحة، 
وأفضل طريقة، ان يكون االصالح كما عهدناه، س����احة 
لل����رأي تتع����دد وتتباي����ن ال����رؤى ف����ي إط����اره الواحد ، 
وه����ذه ظاهرة ايجابية في اإلصالح خالف بقية القوى 
الت����ي ال تتحم����ل ه����ذا التباي����ن، وس����رعان ما تتش����كل 
كانتونات وتتناس����ل اجتاهات يصل بها الى التقاطع، 
بعك����س م����ا يحدث ف����ي التجمع اليمن����ي لإلصالح، الن 
النس����يج التنظيمي محكوم باألخ����وة والثقة واحلوار 
والتجرد والتضحية، ولو كانت املصلحة الش����خصية 
او السياس����ية ه����ي اجلامع����ة لن����ا كإصالحي����ني، لكان 
أمرنا كبقية القوى السياس����ية في التمزق واالختالف 
والتشرذم، ففي كل موقف يقدم عليه اإلصالح فيحدث 
ه����زة فيه، تكون هذه اله����زة مبثابة جتديد له، وميالدا 
جدي����دا ، يك����ون فيه أكثر نضجا واس����تيعابا ملتغيرات 
مجاهداته السياسية ونضاله الوطني، من اجل البناء 
والتنمية واالس����تقرار واحلفاظ على الوطن واالنسان 
معا، وهذا ال يعني أن اإلصالح س����يبقى متفرجا، إزاء 
اس����تمرار أعم����ال اخلط����ف واالغتي����االت واالقتحامات 
التي تنال من مؤسس����اته، وس����يظل في نضال س����لمي 
النت����زاع حقوقه إذا ما اس����تمر احلوثي����ون في التعنت 
واالس����تمرار في مواجهة اإلصالح بالبندقية وسياسة 
الق����وة،  صحيح لم يتصور اجلميع ه����ذا املوقف، لكن 
ف����ي اعتق����ادي الش����خصي، ان هذا املوقف سيكش����ف، 
ع����ن نتائ����ج ايجابية على املس����توى الوطن����ي، في رأب 
واق����ع التص����دع القاب����ل لالنفج����ار ، س����يكون مي����الدا 
جديدا لسياس����ة اإلصالح الذي نقل الفعل السياس����ي 
املت����أزم حد االحتراب ، من س����احة األحقاد والتمترس  
باجلهوي����ة والطائفية، الى س����احة  بديلة يحتدم فيها 
التناف����س السياس����ي، على أس����س وطنية متس����امحة، 
س����يكتب التاري����خ ع����ن اإلص����الح، احل����زب ال����ذي ترك 
االنتهازي����ة احلزبية وراء ظه����ره ، ليحتضن وطنا من 

السقوط في براثن الدم والدمار .

اإلصالح ونقل الواقع  السياسي احملترب .. 
من الصراع الى التصالح

أحمد عبدامللك املقرمي



)1(
أحتدث عن صدمة البعض وش������عورهم باليأس حني 
أعلنت براءة الرئيس األس������بق حس������ني مبارك وأعوانه 
في مص������ر، والذين انتابهم نفس الش������عور حني أعلن 
فوز حزب الثورة املضادة في االنتخابات التش������ريعية 
التونس������ية، وظهور علي عبد الله صالح كأحد الالعبني 
الرئيس������يني في الساحة اليمنية، واالحتراب األهلي في 

ليبيا.
ذل������ك غير عجز الثورة الس������ورية عن إس������قاط نظام 
األسد طوال السنوات األربع املاضية، والظهور املريب 
لتنظي������م الدولة اإلس������المية )داعش( ال������ذي دخل إلى 

الساحة كي يفسد املشهد كله في الشام.
أحتدث أيضا عن الذين احتش������دوا إلفش������ال الربيع 
العربي وإجهاض مس������يرته إم������ا تضامنا مع حلفائهم 
أو دفاعا عن أنفسهم أو االثنني معا. ففتحوا خزائنهم 
وحشدوا منابرهم اإلعالمية واستدعوا عناصر الدولة 
العميقة م������ن مكامنهم، وأطلقوا حم������الت التعبئة التي 

سممت أجواء الربيع وأعلنت احلرب على التاريخ.
فكانت االنتكاس������ات والهزائم التي س������ربت القنوط 
إلى نفوس كثيرين، األمر الذي س������وغ للبعض أن يعلن 
عل������ى املأل وفاة الربيع العرب������ي وطي صفحته. ومن ثم 
صبوا عليه اللعنات وأهالوا على وجهه األوحال ونعتوه 
مبختلف أوصاف الش������ماتة والهجاء، التي كان أخفها 

أنه كان خريفا وخرابا عربيا.
ال أنكر شواهد الفشل واالنتكاسات التي حفلت بها 
مسيرة الربيع العربي، كما أن االنتصارات التي حققتها 
الثورة املضادة ماثلة حتت أعيننا وال س������بيل لتجاهلها 
أو إنكاره������ا بدورها، لكنني أزع������م أن هذا كله وذاك ال 
يعني بالضرورة نهاية الربيع العربي إذا احتكمنا إلى 
حتليل الواقع وخبرة التاريخ، وإذا اعتبرنا ما مررنا به 
درسا نتعلم منه ما يبصرنا بأخطائنا ومواطن الضعف 

فينا، وليس نعيا لتطلعات شعوبنا وأحالمها.

)2(
قبل أس������بوعني ق������دم إل������ى القاهرة أح������د الباحثني 
اإلندونيس������يني املرموقني، هو البروفيسور سالم سعيد 
ال������ذي يقوم بالتدريس في كلية الدفاع بجاكارتا، وكان 
الهدف من زيارته هو دراس������ة التحوالت التي شهدتها 
مصر بعد ثورة 25 يناير وانتهت بعزل الدكتور محمد 
مرس������ي وانتقال السلطة إلى مرحلة مغايرة بعد الثالث 
م������ن يوليو/متوز 2013، وألنه متخصص في دراس������ة 
العالقة بني املؤسس������ة العس������كرية والطبقة السياسية 
وبص������دد إعداد كتاب عن التجربة املصرية، فإنه التقى 
ع������ددا من املثقفني املصريني. وطرح على اجلميع قائمة 

من األسئلة التي تعلقت مبا جرى وحتليله.
وكان������ت أه������م خالصة خرج به������ا أن نقطة الضعف 
األساس������ية ف������ي التجرب������ة املصرية بعد ث������ورة يناير/
كانون الثاني 2011 تكمن في هشاشة املجتمع املدني 
مبختلف مؤسساته السياسية والنقابية واملهنية، األمر 
الذي أحدث فراغا هائال في الساحة السياسية، كانت 

املؤسسة العسكرية هي الوحيدة القادرة على ملئه.

وقد اعتبر أن ثمة متاثال بني اخلبرتني اإلندونيس������ية 
واملصرية في هذا الصدد. ذلك ألن اجلنرال سوهارتو 
-الذي تولى الس������لطة في ع������ام 1967 وأمضى أكثر 
من ثالثني عام������ا في منصبه، كما ح������دث مع مبارك- 
أشاع فيها الفساد مع االستبداد الذي فّرغ البالد من 
قواها املدنية، ولم يستقل إال بعدما انطلقت االنتفاضة 
الش������عبية ضده. لكن حكمه جع������ل املجتمع املدني في 
حال������ة من الضع������ف مماثلة ملا آلت إلي������ه األوضاع في 

مصر.
وقد عاش������ت إندونيس������يا في ظل ذلك الفراغ بعض 
الوقت، ولك������ن نائبه برهان الدي������ن حبيبي -الذي كان 
أستاذا جامعيا- أدار الفترة االنتقالية بكفاءة وضعت 
إندونيس������يا على املس������ار الدميقراطي الصحيح الذي 
أنعش املجتم������ع املدني وحصن الب������الد ضد التقلبات 

واملغامرات السياسية.
وألن البروفيس������ور س������عيد كان قد تاب������ع جانبا من 
التجاذبات احلاصلة بني األحزاب السياس������ية املصرية 
بش������أن ترتيبات االنتخابات التش������ريعية القادمة، فقد 
اعتبر م������ا رآه دليال عل������ى عمق الفراغ في الس������احة 
السياس������ية، الذي ال س������بيل إلى جتاوزه إال باستعادة 
املس������ار الدميقراطي بص������ورة جادة مع االس������تعداد 
الحتم������ال دفع ثمن الدخول في تل������ك املرحلة، التي لن 
يتحق������ق فيها النجاح إال بعد املرور مبحطات الفش������ل 

واجتيازها.
أدري أن دروس التجرب������ة املصري������ة حتت������اج إل������ى 
مناقش������ة أوسع ال حتتملها أجواء االستقطاب الراهنة، 
الت������ي هي م������ن عالمات افتق������اد املجتم������ع املدني إلى 
الرشد وتغليب املصالح العليا التي تتجاوز االنتماءات 
باختالف أش������كالها، إال أن النقطة التي أثارها الباحث 
اإلندونيسي لها أهمية خاصة، ورمبا كانت متثل إحدى 
العالم������ات الفارق������ة بني النجاح النس������بي الذي حققته 
الثورة في تونس والفش������ل النس������بي الذي أصابها في 

مصر.
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عل������ى صعيد آخ������ر، فإننا نخطئ في ق������راءة الربيع 
العربي بحس������بانه انتفاضة من ش������أنها إسقاط أنظمة 
وإقام������ة أنظم������ة بديلة ب������ذات القدر، فإنن������ا نخطئ إذا 
حاكمناه بسلوك القابضني على السلطة أيا كانوا، ذلك 
ألنني أزعم أن الربيع في حقيقته هو مبثابة روح جديدة 
س������رت في جس������د األمة، عبأتها بالرغبة ف������ي التغيير 
والثورة على الظلم السياس������ي واالجتماعي. وهي من 
ه������ذه الزاوية تعد حتوال تاريخيا ال يتوقع إجنازه خالل 

عدد محدود من السنوات.
ونح������ن ال نعرف ف������ي التاريخ املعلوم ثورة س������ريعة 
كاملة األوص������اف أجنزت التح������ول الدميقراطي بقليل 
من التكاليف وبكثير من التسامح والوفاق؛ بذات القدر 
ل������م حتدثنا خبرات األمم على م������دار التاريخ عن ثورة 
مضادة كانت أقل حدة وغلوا من الثورة األصلية، ولكن 
العكس هو ما حدث، ألن التجارب التاريخية أكدت أن 
الث������ورات املضادة عادة ما تكون أكث������ر خطورة وعنفا 

وأس������وأ من الواقع الذي سبق الثورة، وهو أمر مفهوم، 
ألنه من الطبيعي أن يشتد خوفها من خسارة املكاسب 

الكبيرة التي راكمتها على مدى سنني طويلة.
ولعلم اجلميع فما من ثورة في التاريخ إال وأعقبتها 
ثورة مض������ادة اتفقت في الهدف واختلفت في الدرجة. 
ولعلي أعيد التذكي������ر في هذا الصدد بأن آل البوربون 
عادوا إلى عرش فرنس������ا بعد عقدين ونصف عقد من 
اندالع الثورة الفرنس������ية، واستطاع شاه إيران العودة 
إل������ى احلك������م بعد ثورة مص������دق، واس������تطاعت الثورة 
املضادة في تشيلي برئاسة اجلنرال أوغستو بينوشيه 
االنقالب على حكم س������لفادور الليندي الذي وصل إلى 

الرئاسة عبر صناديق االقتراع.
أكثر من ذلك، فعادة ما تكون نس������بة جناح الثورات 
املضادة كبيرة، بس������بب امتالك األنظمة ألدوات القمع، 
وقدرتها على جتنيد الفئات االجتماعية املستفيدة منها، 
فضال عن قدرتها على ضرب القوى االجتماعية الفاعلة 
ببعضه������ا البعض نتيجة اقتحامه������ا للبنى االجتماعية. 
وبسبب احتكارها للس������لطة والثروة فإن ذلك يوفر لها 
خبرة أوس������ع باخلرائط االجتماعي������ة وكيفية اختراقها 
واس������تمالتها، إل������ى جانب أن ذلك االحت������كار يوفر لها 
مصادر للتمويل متكنها من اإلنفاق بش������كل باذخ على 

املعارك التي تخوضها على مختلف اجلبهات.

)4(
األس������تاذ اجلامعي األميركي ذو األص������ل الياباني 
فرانس������يس فوكوياما -صاحب كتاب »نهاية التاريخ«- 
له كتاب جديد صدر أخيرا بعنوان »النظام السياس������ي 
والتآكل السياس������ي«، تعرض فيه للربي������ع العربي وما 
أس������فر عنه من »نتائج مؤس������فة« حت������ى اآلن، على حد 

تعبيره.
ومما قال������ه إن كثيري������ن من الغربي������ني -خصوصا 
األميركيني منهم واإلس������رائيليني- عّبروا عن استيائهم 
لذلك، واعتبروا أن األوض������اع في العالم العربي كانت 
أفضل قب������ل حلول ذلك الربيع، وقال آخرون إن الربيع 
جلب أنظمة إس������المية زادت من مش������كالت املجتمعات 
العربية. وف������ي رده على هؤالء قال فوكوياما: إن الذين 
يتحدث������ون ع������ن املش������كالت وينتقدون الربي������ع العربي 
ينسون أن »ربيع أوروبا« كان طويال ومعقدا وفوضويا 
أحيانا، ذلك ألن استقرار الدميقراطية والتمكني لها في 
أوروبا اقتضى مرور قرن كامل على ربيع الشعوب في 

عام 1848 )الثورة الفرنسية(.
أضاف الكاتب قائال إنه ال بد من مضي وقت طويل 
وفوضوي أحيانا لكي تس������تقر القي������م الدميقراطية في 
العالم العرب������ي وتدرك املجتمعات أهمي������ة االنتخابات 
احل������رة واحت������رام رأي األغلبية واحلاج������ة إلى تداول 
الس������لطة، ذلك ألن زراع������ة ورعاية بيئ������ة ثقافية حتترم 

احلرية ليست أمرا سهال.
»رحلة التحول الدميقراطي طويلة وش������اقة، والربيع 
العربي صنعته إرادة الش������عوب ولم تصنعه الزعامات 
وال األح������زاب، وق������د علمتن������ا خبرة التاري������خ أن إرادة 
الشعوب ال تقهر وأن أي تشويه لتلك اإلرادة يظل خبثا 

طارئا ال دوام له«
ثم������ة نقطة أخ������رى تهمنا ف������ي الس������ياق الذي نحن 
بصدده، أثارها أحد كتاب صحيفة »لوموند« الفرنسية 
-أرنو لوب������ا مانتييه- إذ ذكر أن املس������ار الدميقراطي 
يتقدم باطراد ف������ي أنحاء العالم، ففي الفترة بني عامي 
1970 و2008 تضاع������ف حجم ث������روات العالم أربعة 
أضع������اف. وفي عام 1974 اقتصر ع������دد الدول التي 
التزمت بالتطبيق الدميقراط������ي على أربعني دولة فقط، 
لكن������ه وصل اآلن إلى 120 دولة. إال أن العالم مير اآلن 
مب������ا ميكن وصف������ه ب�«الركود الدميقراط������ي«، على حد 
تعبي������ر الري داميوند اخلبير في ش������ؤون الدميقراطية 

واألستاذ في جامعة ستانفورد األميركية.
الرك������ود الدميقراطي يعد أح������د الظواهر املرصودة 
ف������ي العالم العرب������ي ال������ذي أصبحت في������ه اخليارات 
الدميقراطي������ة ضعيفة الصلة بالليبرالية، وس������واء كان 
ذلك راجعا إل������ى التركيبة االجتماعية املتعددة الهويات 
املهيمنة ف������ي العالم العربي، أو إل������ى »الربيع النفطي« 
الذي أدى إلى تهمي������ش فكرة الدميقراطية وإضعافها، 
������م النخبة وعطل دورها؛  أو إلى االس������تقطاب الذي قَسّ
فالش������اهد أن هذه كلها أوضاع قابلة للتغيير وال ميكن 
اعتباره������ا جدارا يصعب اختراق������ه يحول دون حتقيق 
الربي������ع العرب������ي ألهداف������ه املنش������ودة، خصوصا إذا 
استعادت اجلماهير وعيها وحتملت النخبة مسؤوليتها 

التاريخية إزاء شعوبها.
أدري أن هج������وم الثورة املضادة ش������ديد وش������رس، 
وأن عناصره متلك من اخلب������رات واإلمكانيات والدعم 
اإلقليمي الذي يوفر لها فرص التقدم والنجاح، ثم إننا 
ال نستطيع أن نتجاهل دور املنابر اإلعالمية املعبرة عن 
تلك الثورة، التي حققت جناحا مش������هودا في تش������ويه 

الرأي العام وتخويف جماهيره.
وهذا ما ملس������ناه بوضوح ف������ي تونس، حني جنحت 
عمليات التش������ويه والتخويف على نح������و جعل األغلبية 
تصوت حل������زب الثورة املضادة ف������ي جولة االنتخابات 
التشريعية األخيرة، وتعزف بدرجات متفاوتة عن تأييد 
املناضلني الذين متردوا على اس������تبداد النظام السابق 
وضحوا بالكثير دفاع������ا عن حق اجلماهير في احلرية 

والدميقراطية.
كل ذل������ك صحيح، لكن األصح منه أن رحلة التحول 
الدميقراطي طويلة وش������اقة، وأن الربيع العربي صنعته 
إرادة الشعوب ولم تصنعه الزعامات وال األحزاب، وقد 
علمتنا خبرة التاريخ أن إرادة الش������عوب ال تقهر، وأن 

أي تشويه لتلك اإلرادة يظل خبثا طارئا ال دوام له.
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  ال يخفى على متابٍع ألخبار المسجد األقصى، التغيّرُ الملحوظ في سياسة االحتالل تجاه 
نس��اء األقصى، والتي تجّلت بشكل بيّن في اآلونة األخيرة؛ فإرهاصات هذا التغيّر تمثلت 
في تركيز بوصلة االحتالل على النس��اء دون الرجال، حتى وصلت في كثير من األحيان إلى 
منع النساء من كافة االعمار من دخول المسجد األقصى، بينما سُمح للرجال بالدخول مع 
تحديد أعمارهم. وما من ش��ك أن الدور الذي تتخذه النساء في حماية المسجد بات يؤرق 

اإلحتالل ويدفع به الى إتخاذ خطوات تعسفية ضدهن.

ليست نهاية الربيع العربي

< فهمي هويدي
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<	عزمي	دريني	
ُيقَتحم املسجد األقصى املبارك من باب 
املغاربة يوميا م������ن األحد الى اخلميس ما 
بني صالتي الفجر والظهر، وصالتي الظهر 
والعصر، من قب������ل مجموعات يهودية تقوم 
بالتجول فيه حتت حماية ش������رطة االحتالل 
على طول مس������ار االقتحام. وتقوم أجهزة 
االحت������الل األمني������ة مبحاربة كاف������ة مظاهر 
االعتراض التي يبديها املسلمون، وتسّخر 
لذلك جميع وس������ائلها لفرض واقع جديد ال 

يكون للمسلمني فيه أي سلطة، أو سيادة.
جمي������ل حمامي، الطال������ب الذي تعلم في 
مدرس������ة األقصى الش������رعية، ثم عاد اليها 
أس������تاذا، وأراد أن يعي������د بع������ض اجلميل 
للمس������جد األقصى املب������ارك - كما يقول- 
كأول مدي������ر للمس������جد ع������ام 1982، وهو 
حالي������ا عضو في الهيئة االس������المية العليا 
ف������ي القدس؛ بنّي أن اله������دف من وراء هذه 
االقتحامات هو الوصول الى مرحلة تقسيم 

املسجد االقصى املبارك .
 »أخذت االقتحامات منحى مختلًفا منذ 
اقتحام ش������ارون للمسجد األقصى، بحيث 
ر لها احلماية من قبل االجهزة  أصبحت توَفّ
األمنية، ويدعمها أعضاء كنيس������ت ووزراء 
في احلكوم������ات االس������رائيلية؛ حتى يعتاد 
عليه������ا املواطن العربي واملس������لم، وتصبح 
أم������ًرا واقًعا لدى الرأي العام ويعتاد عليها 
الن������اس، كمقدم������ة للتقس������يم املكان������ي في 

املسجد األقصى املبارك«.
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياه������و قد ط������رح على حكومت������ه مؤخًرا 
اعتبار مظاهر الرباط في املسجد األقصى 
املب������ارك كأعم������ال خارج������ة ع������ن القانون، 
وتصنيف املرابط������ني واملرابطات على أنهم 
منتمون لتنظيمات إرهابية. »لم نس������مع بأي 
ش������ريعة في الدنيا تصّنف من يدخل ملكان 
عبادت������ه على أن������ه ارهابي« عّلق االس������تاذ 
جميل حمامي على الطرح إّياه »لقد أخرج 
نتنياهو كل م������ا في جعبته من أجل معاقبة 
املقدس������يني واملرابطني، الذين لم تثنهم هذه 
املمارسات عن شد الرحال والرباط والنفير 
الى املسجد األقصى املبارك. فجهله ملكانة 
األقصى في قلوب املس������لمني، وفش������له في 
إحكام قبضته على مدين������ة القدس؛ دفعاه 
الى إرض������اء املس������توطنني واملتطرفني في 
الشارع االسرائيلي، على حساب املرابطني 

واملسجد األقصى«.
أوام������ر اإلبع������اد التعس������فية، واحتجاز 
البطاقات الش������خصية للمس������لمني كشرط 

للدخ������ول، واعتق������ال أي ش������خص يهتف ب� 
»الله أكبر«، وانتهاكات أخرى تنسج خيوط 
الواق������ع احلالي الذي يعان������ي منه املصلون 
في املس������جد األقصى املب������ارك، وهي غير 
مس������بوقة كًم������ا وكيًفا؛ وفيه������ا تعٍد صارخ 
على احلريات الش������خصية للفلس������طينيني، 
كحري������ة العبادة وممارس������ة حقهم في أداء 
الشعائر الدينية والعبادة. وقرار االحتالل 
بإغالق جميع أبواب املسجد األقصى كلًيا 
طيلة يوم الثالثني من تشرين أول املاضي؛ 
بعد محاولة اغتيال املتطرف »يهودا غليك« 
في الق������دس؛ ُيعتبر متوًجا لهذه االنتهاكات 
املس������تمرة، ولم يكن له مثي������ل منذ احتالل 

القدس واملسجد األقصى عام 1967. 
» ج������اء هذا الق������رار إلرضاء الش������ارع 
اليميني االسرائيلي، الذي ال يريد نتنياهو 
ان يخسره، وفي تقديري فإنه ووزير األمن 
أخ������ذا هذا الق������رار جلّس نبض الش������ارع 
العربي واالسالمي«. وأبدى حمامي أسفه 
م������ن ردة الفعل على املس������توى الش������عبي 
واالس������المي،  العربي  للعاملني  والرس������مي 
التي جاءت باهت������ة وخجولة وال ترتقي الى 

مستوى احلدث، كما ذكر.
» استغل نتنياهو الواقع العربي املمزق؛ 
ش������عوب عربية منش������غلة في قضاياها بعد 
التآم������ر عل������ى الربيع العربي، وساس������ة ال 

يعلم������ون وجهتهم وال ُيقدمون س������وى على 
قمع ش������عوبهم. وعندما قال نتنياهو ان له 
أصدقاء في العالم العربي، فهو كالواضع 
يدي������ه في مياه باردة، مطمئًن������ا عند إقدامه 

على هذه اخلطوة النكراء«.
»ينبغ������ي أن تكون هذه اخلطوة مؤش������را 
للمقدس������يني« ح������ّذر حمام������ي،«  خطي������را 
فاملرحلة التي مير فيها املس������جد األقصى 
حالي������ا، هي األخط������ر في تاريخ������ه، وهي 
ليست عاصفة ماّرة، بل هي مدّمرة وآسفة 
األسافي، وستكون ضربة قاضية إن بقيت 
األم������ة صامتة. هناك اآلن »تكس������ير عظام« 
داخل املس������جد االقصى من قبل االحتالل 
واملس������توطنني، واجلميع يتحمل املسؤولية 

املباشرة؛ قادًة وشعوًبا وعلماء«.
في ظل ممارس������ات االحتالل التعسفية 
بح������ق الفلس������طينيني، اندلع������ت االنتفاضة 
األول������ى عام 1987 لعدة عوامل مباش������رة 
وغير مباشرة. ومن األسباب الرئيسية التي 
أش������علت فتيلها، كانت احلفريات واألنفاق 
التي جرت حينها أس������فل املسجد األقصى 
املبارك، وتعاظ������م اعتداءات االحتالل عليه. 
فيما انطلقت شرارة االنتفاضة الثانية بعد 
اقتحام ش������ارون للمسجد األقصى املبارك 
عام 2000 واعتراض املصلني له، ما أدى 
الى أحداث عنف اتسعت رقعتها في سائر 

أنح������اء فلس������طني احملتل������ة، إحتجاًجا على 
اعتداءات االحتالل على املس������جد األقصى 
املبارك، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد 

توقيع اتفاقية أوسلو. 
»كل م������ا يح������دث في املس������جد األقصى 
يؤثر على مدينة القدس وس������ائر فلسطني، 
وال ميكن الفصل بينهما« أردف األس������تاذ 
حمام������ي »ال نس������تطيع فصلها عن بعضها 
البع������ض. ولكن املس������جد األقص������ى يبقى 
البؤرة األكثر س������خونة. فكل ما يحدث في 
املس������جد األقصى يؤثر على مدينة القدس. 
وال يستطيع أحد إغفال هذا العامل الهام، 
ألنه ميّس جانًب������ا عقائدًيا ودينًيا مهًما عند 
العرب واملسلمني، وحريتهم في العبادة«. 

> الدور الفلسطيني واألردني
شهد عدٌد من العواصم العربية والغربية 
مؤخ������ًرا، مظاهرات ووقف������ات تضامنية مع 
املس������جد األقصى املبارك، الق������ت جناًحا؛ 
ول������و كان محدود التأثير. لكن لم تس������جل 
حاالت قم������ع للمتظاهرين في أي مكان في 
العالم، سوى بحق الفلسطينيني في الضفة 
الغربي������ة، الذي������ن ُحرموا منذ س������نوات من 
الوصول الى املس������جد األقص������ى املبارك؛ 
بقرار من االحتالل؛ رغم قربهم اجلغرافي 
من������ه، ولم تس������مح أجه������زة األم������ن التابعة 
للسلطة الفلسطينية باالحتجاج والتضامن 

مع املس������جد األقصى املب������ارك، في نطاق 
س������لطتها، وقام������ت بقم������ع املتظاهرين في 

الضفة الغربية بادعاء احلفاظ على األمن.
»نحن على أبواب حركة أس������ّميها »كرة 
الثل������ج« التي تكب������ر رغم املعيق������ات« حّذر 
حمامي »أنا أطالب الس������لطة الفلس������طينية 
أن ال تق������ف حجر عثرة أمام تعبير ش������عبنا 
الفلس������طيني في الضفة الغربية عن موقفه. 
هذا االحت������الل ال ميكن له أن يغير مواقفه، 
إال إذا رأى مواق������ف جريئة وش������جاعة من 
ش������عوبنا. نحن نريد أن يك������ون لهم موقف 
واضح، حتى تعرف إسرائيل أن للمسجد 
األقصى أهال مس������تعدين حلمايته في كل 

بقاع األرض«.
وأضاف »الشعب الفلسطيني هو شعب 
خاّلق ومب������دع وقادر على تغيي������ر الواقع، 
وه������و ميلك من املخزون اإلمياني والكرامة، 
ما يجعله يثور ويث������أر لكرامته، وأن ُيحدث 
تغييرا على الواقع الذي يعيش������ه املس������جد 
األقصى املب������ارك، وُيرغ������م االحتالل على 

تغيير مواقفه«.
» أما االردن« أشار حمامي »فينبغي أن 
يتحمل مسؤوليته، سواء رعاية أم وصاية. 
والقضية ليس������ت مرتهن������ة مبوقف األردن 
فقط، فأنا أعتق������د أن األوراق التي ميلكها 
االردن ال ترقى إلى قوة التأثير الفعلي على 
االحتالل. وبالتالي ال بد لألردن أن ُيشرك 
مع������ه وُيحّمل املس������ؤولية للّساس������ة العرب 
والشعوب العربية، كي يقوموا بدورهم في 
حماية املسجد األقصى املبارك«. واستذكر 
حمامي فترة توليه إدارة املس������جد األقصى 
املب������ارك ع������ام 1982 قائال: »رج������ال تلك 
املرحلة كانوا أساتذة في توضيح املواقف، 
أما اليوم فاملواقف حتتاج الى صالبة ودقة 
اكثر، فاألقصى في خطر ويجب أن تتحمل 

األمة مسؤوليتها«.
الصليبي������ة كان  زم������ن احل������روب  ف������ي 
اجلن������دي الصليبي يتغن������ى بكون قدماه قد 
غاصت في دماء املس������لمني« ينهى االستاذ 
جمي������ل حمامي كالمه متفائ������ال »ذهب هذا 
اجلن������دي وذه������ب تاريخه األس������ود، وبقي 
املسجد األقصى بسدنته وحّراسه ورّواده 
واملرابطني في������ه. أنا على ثقة تامة أن نهاية 
هذا االحتالل س������تكون من بداية اعتداءاته 
على املس������جد األقصى. وسيكون املسجد 
األقص������ى املبارك ب������إذن الله، كم������ا عرفته 
األجيال الس������ابقة وتعرفه األجيال احلالية 
وس������تعرفه األجيال القادمة إن ش������اء الله؛ 
مس������جًدإ س������المًيا خالًصا، ليس فيه ألحد 
س������لطان وال س������يادة إال للمس������لمني. ألننا 

موعودون بهذا املسجد من الله«.

ر مبرحلٍة هي األخطر في تاريخه ُ املسجد األقصى يمَ

أعل������ن النائب العام املصري هش������ام بركات 
الثالث������اء املاضي أنه ق������رر الطعن أمام محكمة 
النقض بحكم تبرئة الرئيس املخلوع حس������ني 
مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من 
مساعديه، في قضية قتل متظاهرين خالل ثورة 
25 يناير/ كانون الثاني 2011 الذي أصدرته 

السبت املاضي محكمة جنايات القاهرة.
وقال بيان أصدرته النيابة العامة إن »النائب 
الع������ام أمر باتخاذ إج������راءات الطعن على هذا 
احلكم، وإعداد مذكرة األسباب فورا وعرضها 

عليه إليداعها محكمة النقض«.
ومحكمة النق������ض هي احملكم������ة العليا في 

القضايا اجلنائية مبصر، وسبق لها أن ألغت 
احلك������م األول الذي صدر به������ذه القضية في 
يونيو/حزيران 2012 وقضي بالسجن املؤبد 
ملبارك في هذه القضية، وقررت إعادة احملاكمة 

أمام هيئة قضائية جديدة.
وأمام احملكم������ة خياران إما تأييد احلكم أو 
إلغاؤه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فإن 
محكمة النقض إذا ألغ������ت للمرة الثانية حكما 
ف������ي نفس القضي������ة تصبح ملزمة ب������أن تنظر 

بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.
من جانب آخر، كلف الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيس������ي احلكوم������ة مبراجعة املوقف 

بالنس������بة لتعويض������ات ورعاية أس������ر ضحايا 
ومصاب������ي ث������ورة يناير، لكنه دع������ا في الوقت 

نفسه الحترام أحكام القضاء.
وكان������ت احملكم������ة قض������ت بع������دم ج������واز 
نظ������ر دع������وى االتهامات املوجه������ة إلى مبارك 
»بالتحري������ض على قت������ل املتظاهرين«. وقضى 
احلكم أيضا ببراءة العادلي وس������تة من كبار 
مساعديه، كما أس������قط اتهامات ملبارك وابنيه 
عالء وجمال، ورجل األعمال حس������ني س������الم، 

بتهم فساد.
وتس������بب ذلك احلكم ف������ي احتجاجات قتل 

فيها شخصان وأصيب عدد آخر.

النائب العام مبصر يطعن بحكم تبرئة مبارك



alsahwa@yemen.net.ye 14األدبية الخميس 11 صفــر 1436هـ  الموافق 4 ديسمبر 2014  - العدد )1449(

< عبدالغني المقرمي
ورغم هذه الصورة املفزعة التي حتكمت في مسارب 
املشهد الفكري العربي ردحا طويال من الزمن؛ إال أّنه 
ال ميكن القول البتة بأَنّ هذه الصورة هي املشهد كال، 
وبأن دور املثقف العربي دخل موتا سريريا إلى أجل 
غير مس����ّمى، فثمة زاوية أخرى من زوايا املش����هد ظل 
ينب����ض باحلياة، وال ي����زال كذلك، فقد أبت هوية األمة 
إال أن تظ����ل باقية، يعتورها فتور هنا، وخفوت هناك، 
لكنه����ا مع ذلك كله ال ت����زال حية، تقاوم رماد اإلقصاء، 
وس����كون التهمي����ش، وما ب����ن الفينة واألخ����رى تعلن 
عن نفس����ها عبر مشروع ثقافي، يتمخض عن عبقرية 
فذة، اس����توعبت وق����ع األمة، ومتاحاته����ا، ونظرت في 
متطلب����ات الش����هود احلض����اري، فراح����ت تؤس����س له 
بأعمال فكرية جليلة وعظيمة، لكن اإلش����كالية الكبرى 
تكم����ن في أَنّ هذه األعمال ل����م تتجاوز اإلطار النظري 
إل����ى عمل خ����الق يجعل منها واقعا مش����اهدا، مبعنى 
أنه����ا ل����م تتج����اوز احلال����ة الفردية إلى مس����ار جمعي 
تنتظ����م فيه الطاقات في أداء متن وواس����ع، وهي في 
أحس����ن حاالتها وقفت عند نخب فكرية ضيقة، وحال 
دون وصولها إلى فعل جماهيري خالق عوامل عديدة 
كان السياسي يقف وراء الكثير منها، وتتعدد األمثلة 
لذلك بتعدد األس����ماء: كاإلمام علي بن أحمد بن حزم، 
واإلم����ام تقي الدين بن تيمية، والعالم األزهري اإلمام 

محمد عبده، والنورسي سعيد، وأسماء أخرى تضيق 
هذه العجالة عن استقصائها، أو حتى اإلشارة إليها.
ومن املثير واملس����تغرب أَنّ هذه األسماء استطاعت 
أن تؤك����د حضورها في فترات وص����ل فيها حال األمة 
إل����ى درجة مفزعة م����ن الضعف، مما يؤك����د اقتحامية 
اإلرادات احلية، واستعصائها على االنطفاء، فالبيئة 
اخلاملة التي يرى فيها البعض مناخا مناسبا لبيات 
فكري واس����ع؛ يرى فيها آخ����رون حتديا باعثا، وحلبة 
إثبات وجود، واس����تفزازا يؤسس لثورة شاملة، ومع 
إميانن����ا الكبير بعظم����ة التربية الت����ي تلقاها الرعيل 
األول م����ن الصحاب����ة على ي����د الرس����ول األعظم صلى 
الل����ه علي����ه وس����لم كباع����ث للتغيي����ر؛ إال أنن����ا ال ميكن 
بأي����ة حال م����ن األحوال إغف����ال البيئ����ة احمليطة بهم، 
كحال����ة تس����توجب املغاي����رة، والت����ي كان����ت بنقصه����ا 
تس����تفز توقهم إلى الكمال، وبظلمها تس����تفز حنينهم 
إلى العدل، وبصنميتها املتعددة تس����تفز فيهم عقيدة 
التوحيد املطلق، وبعبوديتها وظالِمها تس����تفز فيهم 
أش����واقهم إل����ى العي����ش الك����رمي بحري����ة في مس����ارح 

الشمس ومشارق األنوار.
الثقاف����ة  ب����ن  التميي����ز  هن����ا  امله����م مب����كان  وم����ن 
كمجموع����ة م����ن املعارف، وبن الثقاف����ة كمجموعة من 
القي����م احلي����ة، فاألولى جتعل املثق����ف إضبارة تتراكم 
فيه����ا األوراق، وال ت����ؤدي دوره����ا ال����ذي ُصنعت له إال 
وه����ي تض����م محتوياتها ب����ن دّفتيه����ا، والثانية حقل 
خصُب تتجلى فيها اإلنسانية في صورها املثلى بن 

ج����الل احل����ق وجمال املعرف����ة، فإذا ما من����ت وترعرت 
كان����ت ثم����ارا وأزهارا، وكان����ت بذلك غوث����ا للجوعى، 
وس����قيا للعطش����ى، وعوارف عاطرة تتقلب الشاعرية 
التي هي وجدان األم����ة وعواطفها النبيلة في ظاللها 

الطاهرة.
إَنّ انفص����ام املعرف����ة ع����ن األخالق إش����كالية كبيرة 
يعيشها طابور عريض من مثقفي اليوم، ممن أحالوا 
مواهبهم إلى مصادر كس����ب مادي ش����نيع، يتسقطون 
فيه����ا فتات املس����تبدين ف����ي نهم مق����رف، يجعل منهم 
كائن����ات غريزية يتحكم فيها قانونا النهم واإلش����باع، 
وما بن هذين القانونين احليوانين تضيع إنسانية 
اإلنسان وهويته املكّرمة، ويصبح مجرد مّداح كاذب، 

يجد ضالته في اللغة بعد أن أضاعها في األخالق.
وحن تقترن املعرفة باألخالق: مبفهومها الواسع؛ 
يشرق اإلنسان، ويثب علوا، ويقدم لإلنسانية منوذجا 
فري����دا، يظل حي����ا خالدا فيه، متج����اوزا حدود الزمان 
واملكان، ومن هنا أحببنا عنترة على جاهليته وسواد 
لونه، وأحببنا صاحب )البؤساء(، ومؤلف )األم( رغم 
املغايرة واالختالف بيننا وبينهم، ذلك أن اإلنس����انية 
احلقة ليست في جمالها الشكلي، فذلك نسبي وزائل، 

ولكنه����ا تتجل����ى بجمال الروح، وروح اإلنس����انية هي 
األخ����الق.. ال غير، وال ينحصر ه����ذا األمر علينا فقط، 
بل إن أصواتا بدأت ترتفع في الغرب منادية بأنسنة 
املعرف����ة، أو بالدمج بن املعرفة في ش����تى متظهراتها 

وبن األخالق.
وف����ي مجتمعن����ا العربي ال تفقد الكلم����ة قيمتها في 
مس����ار املثق����ف إال حن تفق����د ش����رفها بانفصالها عن 
منظوم����ة األخالق، وهي بتحررها ع����ن هذه املنظومة 
الكرمي����ة تقع في ربقة االس����تبداد عبودية وتقديس����ا، 
حت����ى وص����ل األم����ر ف����ي كثي����ر م����ن أدعي����اء الثقافة ال 
إل����ى الرض����وخ لقرارات السياس����ي املس����تبد وأوامره 
ونواهي����ه، وال إلى جتميل بثوره، ومدح نقائصه، وال 
إل����ى إط����الق املباخر كلما أن����ن وعّك����ر، وال إلى تبني 
أف����كاره، ب����ل إل����ى التفكي����ر بطريقت����ه، والتنظي����ر بدال 
عنه، وحتوي����ل العقل ذلك املتاح األعظم من منبر حق 
وجمال إلى عرض مستباح، وبذلك تتحول الثقافة من 
طائ����ر محّلق في فضاء الله إلى هوام دنس، ينس����حق 
حت����ت أق����دام املس����تبد مقب����ال عل����ى حياة أخ����ف منها 
احِلمام بحس����ب تعبير املتنب����ي، صبحها طمع مهلك، 

وليلها جزع قاتل.

الثقافة العربية بني حتمية املعرفة وضرورة األخالق
احتدم الج��دل طويال حول عالقة المثقف بالسياس��ي في الوطن العربي، 
ورغ��م اختالف الرؤى وتباينها حول هذه القضية تبعا الختالف زوايا التناول؛ 
فإن جله��ا تجمع على أنَّ المثقف هو الحلقة األضع��ف في هذه العالقة غير 
المتكافئة، التي يستأثر فيها السياسي بدور الطرف المؤثر، بينما يظل دور 
المثقف مراوحا في زوايا التلقي، خامال وبعيدا عن مصادر اتخاذ القرار، وهذه 
الحالة الميتة للمثقف كرس��تها عوامل شتى متش��ابكة ومعقدة، عبر قرون 
خلت نجح فيها السياس��ي بدرجة كبيرة في تكريس مفهوم حيادي للثقافة، 
خالي��ا من كل بوادر االقتحام إال في النطاقات الضيقة التي يس��مح له فيها 

السياسي الذي هو الحاكم وصاحب القرار.

ذكرى
< أحمد محمد الصديق

ما زلت أذكر يا أبي..
والذكريات بال حدوْد

يوم ارحتلنا عن مغانينا وخّلفنا الدياْر
طلاًل.. تخّيم فيه أشباح الدماْر
مازلت أذكر يوم أن هجم التتاْر

وصرخُت من أعماق صوتي في الظالْم
وابلدتي !

أب��ي مثل اجل��راد بال  يا  هجموا علينا  
عدْد

بني الكروم .. على البيادر يزحفوْن
من  ينعق  ال��ب��وم  وص��وت  معتكر  والليل 

بعيْد
في حائط خرب عتيْق

في  م��ول��والٌت  والنساء   .. تعول  وال��ري��ح 
الطريْق

ودوي قنبلة .. وأشالء تناثر في العراْء
ويضج صوت شارد  النبرات .. يخنقه 

البكاْء
وياله ! مات أخي.. حتّطم بيتنا.. حرق 

األثاْث
وتطُلّ أحداق النجوم بال اكتراْث

وتفُرّ أسراب احلمام عن السطوْح
وروائ��ح البارود في  األج��واء .. خانقٌة 

تفوْح

ة املُظلمة؛ لتجلَس على مصطبة  ُقبيل الغروب اعتاَدت »جنوى« أن تترَك حجرتها الكئيبة احلاَرّ
كأمنا  الشاي، ساهمة شاِردة،  من  كوًبا  باردة، ُمسكة  نسمات صيفَيّة  تتلَقّى  الدار،  أمام 
ة حانقة، َحِرَيّة ببِثّ  َؤى واخلواطر واألحالم، َترمق العابرين بنظرات حاَدّ تعيش عاملا من الُرّ

أطنان من الرعب والَهلع في نفوس َمن ُيبادلونها النظر!
ة  ِرَقّ لت مالمحه البائسة أنياُب الدهر املُفترسة - غاَبت عن واديه  لب الذي شَكّ وْجُهها الُصّ

األنوثة، وعن سمائه سحائُب الرحمة وأنواُر الطالقة.
َتعيش في هذه الدار مع شقيَقيها اللَّذين َيختفيان لبضعة أَيّاٍم، ثم ال َيلبثان أن َيظهرا، لكَنّ 
أحًدا ال يعرف الختفائهما سبًبا، وال لظهورهما علَّة، أصَبحت احلياة الغريبة التي َيعيشها 
اء - غريبو األطوار - حياة عادَيّة مألوفة لدى اجليران؛ ألَنّ حياتهم الغريبة هي  هؤالء األشَقّ

امتداٌد حلياة الوالدين األكثر َغرابة!
»جنوى« متزوجة في قرية بعيدة، لكَنّها جَتلس في بيت أبيها أكثَر ما جتلس في بيت زوجها، 

ة رجٍل! ق أحٌد أنها على ِذَمّ ولوال عالمات احلْمل البادية عليها، مَلا صَدّ
رة من الصباح، لكَنّهم ال يعرفون متى تعود  اعتاد اجليران على خروجها في الساعات املُبِكّ
إلى بيت شقيَقْيها؛ فقد َتعود وقت الظهيرة، أو مع أذان العصر، أو في َعتمة العشاء، ال أحَد 
يهتُمّ بذهابها أو َيعبأ بعودتها، غير أنهم َيرونها في بعض األحيان ترجُع حاملًة سلًة كبيرة 

على رأسها، وأحياًنا ترجع خاوية الِوفاض.

قتني في كِلّ ما ُيحيط بها، توءمان صغيرتان ال يتجاوز  ذات نهاٍر تراَءت لعينيها الزائغتني امُلِدّ
عمُر الواحدة منهما أربع سنوات، تلعبان على َمقربة منها، َتأْلألَ في َوَهج الشمس الضاحكة 

ُقرُط َذهبي في ُأذن إحدى الطفلتني، جَحظْت عيناها، وداَرت في َخلدها خواطر شيطانَيّة.
ة؛ فالوقت وقت قيلولٍة، ومعظم أهل القرية َمشغولون في حقولهم،  الشارع خال متاًما من املاَرّ

ال جتد أحًدا في القرية إالَّ بعض الشيوخ، وأصحاب األمراض والِعلل.
ف في مدينة مجاورة، وزوجه رَبّة منزٍل، يعيشان في بيت صغيٍر على  والد الطفلتني رجٌل موَظّ
ُبعد أمتار قليلة من بيت »جنوى«، ال َيتلكان أرًضا، وليس لهما دخٌل سوى الراتب الشهري 

ان بأناقتهما وأناقة الطفلتني. للزوج، لكَنّهما مع هذا َيهتَمّ
اسَتدَرجت جنوى الطفلتني إلى دارها، أعَطت إحداهما ماال؛ لتشتري بها حلًوى لها وأُلختها، 
وأخبرْتها أنها في انتظارها هي وُأختها، ذَهَبت الطفلة لشراء احللوى، أخَذت »جنوى« الطفلة 
ت يديها إلى أذن الطفلة؛ لَتنزع  ذات الُقرط، ودَخلت بها إلى حجرة ُمظلمة في نهاية الدار، َمَدّ
عنها الُقرط، صَرخت الطفلة، كَتَمت فاها بإحدى يَديها، ونَزعت الُقرط بيدها األخرى، لَِعب 
الشيطان برأسها، وَوْسَوس لها بأَنّ الطفلة ال بَدّ وأنها سُتخبر أهلها، فَراَودتها فكرة اخلالص 
منها، َخنقتها بكلتا َيديها، َجَحظت عينا الطفلة، وتدلَّى لسانها، سقَطت على األرض بعد أن 
حفرة  وحَفرت  بفأٍس  أَخذت  حولها،  كاملجنونة  »جنوى«  تت  تلَفّ بارئها،  إلى  ُروحها  َصِعدْت 
ة لها، ثم غَسلت وْجهها ومَسحت التراب عن مالبسها،  داخل احلجرة، َدَفنتها في حفرتها املُعَدّ

وخَرجت إلى الشارع جَتلس كعادتها أمام البيت وكأن شيًئا لَم يكن.
البيت، عاَدت  بأنها سَبقتها إلى  فَأْخبرتها  بإزائها؛ لتسألها عن ُأختها  الثانية  الطفلة  وقَفت 
ها عن شقيقتها، لكَنّ الطفلة ال َتعرف، لقد ألَْهتها احللوى  الطفلة إلى بيتها وحيدًة، سَألَْتها ُأُمّ
عن ُأختها، وألنها طفلة ال َتستطيع أن ترجَع بذاكرتها وْحدها إلى ما قبل احللوى، ومن َثَمّ 

َفِشل الوالدان في معرفة مكان الطفلة املُختفية.
يبحثون  »جنوى«،  معهم  وخَرجت  اجليران،  معهما  وخَرج  وجَهْيهما،  على  الوالدان  هاَما 
جميًعا عن الطفلة الضائعة، ساعات وساعات دون َجْدوى، أْبلغا الشرطة التي أَخذت بدورها 
ة رَأْت فيها ُأختها،  ر آخَر مَرّ استجواب اجليران والطفلة الصغيرة التي استطاَعت أن تتذَكّ

فأْخَبرتهم بأن »جنوى« أدَخلتها بيتها، وأْعَطتها بعض القروش؛ لتشترَي بها حلوى.
ُقِبض على »جنوى« التي كانْت تستعُدّ للهرب من القرية، وبكثيٍر من الضغط عليها اْعَتَرفت 
فيها معاِلم اجلرية، حفرت احلجرة،  أْخَفت  التي  امللعونة  ودلَّتهم على احلجرة  بجريتها، 
واستخَرج رجال الشرطة منها سبَع ُجثث لسبع ضحايا، كلهَنّ من البنات الصغيرات َجلَبتهَنّ 
من قًرى مختلفة، تقوم بتخدير الضحَيّة وَوْضعها في سلٍة حَتملها على رأسها، ثم تأتي بها 

إلى بيتها؛ لَتنزع عنها ُقرطها، وتدفنها في حجرة املوت.
لَم َتُذق القرية طعَم األمان، إالَّ بعد تنفيذ ُحْكم اإلعدام فيها،  هنالك خَرج األطفال األبرياء إلى 

الشوارع، يرتعون وَيرحون، وباَتت جنوى حديًثا باهًتا، وذكرى في ُعمق النسيان.

قصة: منى عبده حسناجلثة الثامنة
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   ذكرى الواحدي -  تصوير:أحمد احلاشدي

نتقدم بأسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات
 
ً
 وشعبا

ً
لليمن قيادة

متمنين لليمن األمن واالستقرار والتطور والرخاء

إلياس قسيس
مدير عام شركة توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج

وكافة موظفي الشركة

بمناسبة الذكرى السابعة واألربعين لعيد االستقالل

نوفمبر

نتقدم بأصدق التعازي واملواساة 

للفنان الكبير /

 أيوب طارش عبسي
في وفاة املغفور لها بإذن الله

زوجته الفاضلة
سائلني املولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

التجمع اليمني لإلصالح  - الصحوة

»ياآيته���ا النف���س املطمئن���ة ارجع���ي إل���ى رب���ك راضي���ة مرضي���ة فادخل���ي ف���ي عب���ادي وادخل���ي جنت���ي«

نتقدم بأصدق التعازي واملواساة لألخ

عبد الرحمن احلبري
وإخوانه

في وفاة املغفور لها بإذن الله

والدته الفاضلة
سائلني املولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

التجمع اليمني لإلصالح  - إب

»ياآيته���ا النف���س املطمئن���ة ارجع���ي إل���ى رب���ك راضي���ة مرضي���ة فادخل���ي ف���ي عب���ادي وادخل���ي جنت���ي«



.

زيد الشامي 

في املكتبات 
واألكشاك  جديد 

مجلة »النور«

اآلن 

اخلالف ال يعن������ي العداوة، يختلف 
الناس في رؤاهم الفكرية والسياسية 
واالقتصادي������ة، ويختلفون في نظرتهم 
حللول املشكالت، وتظهر اجلهالة أو 
الرقي في قدرتهم على إدارة اخلالف 

وكيفية حسمه.
ديننا اإلس������المي وتراثنا وجتاربنا 
واحلديث������ة؛ جميعها حتذرنا  القدمية 
من فس������اد ذات البني وم������ن العداوة 
والبغض������اء، ألنها تضع������ف األقوياء 
وتبدد الطاقات ومتزق وشائج القربى 
والرحم، وقد أدرك غير املسلمني هذا 
املعن������ى الي������وم؛ فما زال������وا يتقاربون 
ويتعاون������ون ليقطف������وا ثم������ار امل������ودة 
والتس������امح ق������وة ومن������اًء وازدهارًا، 
بينما يتجرع العرب واملسلمون علقم 
الع������داوة والبغضاء ضعف������ًا وتخلفًا 

وانكسارًا!!
تنقصن������ا  ال  اليم������ن  ف������ي  نح������ن 
الصراعات واحلروب، ولسنا بحاجة 
إلى مزيد من الع������داوات، وإذا أردنا 
أن نخ������رج من الوض������ع املأزوم الذي 
نعيش������ه، واإلنهيار ال������ذي تبدو نذره 
ظاه������رة للعي������ان فلي������س أمامن������ا إال 
أن نتق������ارب ونتع������اون، نعترف بحق 
اخلالف م������ن دون عداوة وال بغضاء، 
نقب������ل باخلصوصية ونعترف باآلخر، 
ف������أن يعيش َبعُضَنا ال يعني أن ميوت 

غيرهم، وأن يحكم ح������زب أو جماعة 
فيجب أن ال ُيس������مح له������م مبصادرة 
حريات اآلخرين وحقوقهم أو االعتداء 
والتداول  فالتعايش  على حرماته������م، 
سلميًا على السلطة هو الذي يضمن 
الس������لم االجتماع������ي، وال يس������تدعي 

الثارات واالنتقام.
اليمنيون يحتاجون إلنهاء وتصفير 
العداوات فيم������ا بينهم، وهذا يقتضي 
عدم اس������تبعاد أحد، وم������ا زلت أدعو 
الدول������ة لتفتح حوارًا م������ع اجلماعات 
املس������لحة مبن فيهم القاع������دة ليأمنوا 
ويأمن الش������عب اليمن������ي منهم، فإلى 
متى سيظل القتل والقتال بني مينيني 
إخ������وة معصوم������ي الدم������اء واألموال 
واألعراض!؟ فهذه احلروب سلسلة ال 
تنتهي، وعندما نتفق ونحقق الشراكة 
في بناء اليمن سنأمن جميعًا وسيأمن 
معن������ا األش������قاء واألصدق������اء من أن 
يأتيهم ما يقلق أمنهم واس������تقرارهم 

من قبلنا..
لن تس������تغني اليمن عن أش������قائها 
وأصدقائه������ا، وعليها أن حتافظ على 
العالقة احلس������نة معهم جميعًا، وفي 
مقدمتهم دول اخلليج وعلى رأس������هم 
اململكة العربية الس������عودية الش������قيقة 
الداعم األساس������ي لليم������ن، فمصلحة 
اليم������ن أن تصّف������ر عداواتها مع كل 

الدول باس������تثناء الكي������ان الصهيوني 
الغاص������ب، علينا أن نحترم الش������أن 
اخلاص بكل دولة، ونتعاون معها في 
املصالح املشتركة، فنحن شعب ووطن 
مثقل بالهموم واملآس������ي، ويجب أن ال 
نضيف ألنفس������نا أعباء من العداوات 

مع أي جهة...

تضامنا مع الشيخ صادق
للمس������اكن حرم������ة ش������رعًا وُعرفًا 
ودستورًا وقانونًا، فال يجوز االعتداء 
عليه������ا أو اقتحامه������ا، وم������ا ح������دث 
األس������بوع املاضي م������ن اقتحام لبيت 
الش������يخ صادق بن عب������د الله األحمر 
كان إس������اءة وجرحًا مؤملًا لكل ميني 
ح������ّر، ليس ألنن������ا نري������د التمايز بني 
الناس، ولكن القيم والشيم متنع مثل 
هذه املمارسات، وفي حال وجود متهم 
ميكن الوصول إليه بغير هذا األسلوب 
املس������تفّز، إنني أتضامن مع الش������يخ 
صادق األحمر، وأش������عر باألسى ملا 
ح������دث له، وكذا ما يحدث للكثير ممن 
اقتحم������ت بيوتهم في ظاهرة كانت قد 
تالش������ت عند اليمنيني، والعودة إليها 
ال يش������ّرف أحدًا، كما أشيد باملوقف 
املتعقل واملس������ؤول للشيخ صادق في 

احتواء املشكلة والتعاطي معها.

اليمنيون وتصفير العداوات

الخميس 11 صفر 1436هـ 
الموافق 4 ديسمبر 2014
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