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حتذيـــرات مـــن كارثـــة اقتصادية في حال اســـتمرار ســـيطرة 
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الس���فير األمريك���ي: قلق���ون م���ن اس���تمرار نق���اط التفتي���ش 
احلوثي���ة وندعو اجلمي���ع لتنفي���ذ اتف���اق الس���لم والش���راكة

إصالح أبني يدين االعتداء على مقره 
ويطالب السلطة احمللية بكشف اجلناة

أكد ان العنجهية املسلحة ستتالشى.. قحطان يتحدث عن لقاء اإلصالح باحلوثي وحاجة احلزب إلصالحات

ادان املكت������ب التنفيذي للتجمع اليمني 
االجرامي اجلبان،  العم������ل  لإلصالح 
املتمثل في االعتداء على مقر اإلصالح 
بخنفر، وحارس املقر، من قبل عصابة 

مسلحة األحد.
وطال������ب –في بي������ان- عق������ب اجتماع 
اس������تثنائي للمكتب التنفيذي، السلطة 
احمللي������ة واالجهزة االمني������ة باحملافظة 
للقيام بدورها في حفظ األمن ومتابعته 

وكشف اجلناة وتسليمهم للعدالة.
وأكد إص������الح أبني ان ه������ذ االعمال 
االجرامي������ة لن تثنيه عن مواصلة دوره 
الس������لمي وعدم االجن������رار الى العنف 
واحلفاظ على الس������لم االجتماعي في 

احملافظة.

نص البيان:
التنفي������ذي لإلصالح  املكت������ب  وق������ف 
ف������ي االجتماع االس������تثنائي  م/ أبني 
ف������ي مقر اإلص������الح مبدينة  واملنعقد 
جعار مديرية خنفر الس������اعة العاشرة 
صباحا من يوم االحد املوافق 7 / 12 
/ 2014م وبحض������ور قيادة اإلصالح 
م/ خنفر وذلك ملناقش������ة االعتداء على 
مقر اإلصالح م/ خنفر وحارس املقر 
والذي نفذته عصابة مس������لحة مجهولة 
الهوي������ة في متام الس������اعة التاس������عة 
والنصف من مساء يوم السبت املوافق 

6 / 12 / 2014م وقد اكد االجتماع 
على االتي: -

يدي������ن ملكت������ب التنفي������ذي لإلصالح م 
/ أب������ني العمل االجرام������ي اجلبان في 
االعتداء عل������ى حارس املق������ر والعبث 

مبمتلكات املقر.
الس������لطة احمللية  يطال������ب اإلص������الح 
للقيام  باحملافظ������ة  االمنية  واالجه������زة 
بدوره������ا في حف������ظ األم������ن ومتابعته 

وكشف اجلناة وتسليمهم للعدالة.
يؤك������د التجمع اليمن������ي لإلصالح م / 
أب������ني ان ه������ذ االعم������ال االجرامية لن 
تثنينا ع������ن مواصلة دورنا الس������لمي 
وعدم االجنرار ال������ى العنف واحلفاظ 

على السلم االجتماعي في احملافظة.
يش������يد التجم������ع اليمن������ي لإلص������الح 
مبواق������ف ودور اللجان الش������عبية في 

املنطقة ويقدر دورهم في حفظ األمن.
كم������ا طال������ب االجتماع كاف������ة اعضاء 
اإلصالح ال������ى العمل مع كل اخليرين 
ف������ي  واالس������تقرار  األم������ن  إلرس������اء 

احملافظة.

صادر عن املكتب التنفيذي للتجمع 
اليمني لإلصالح

محافظة ابني 7 / 12 / 2014م

أك������د عضو الهيئة العليا لإلصالح، محمد قحط������ان، أن لقاء اإلصالح 
باحلوث������ي محاولة لرأب التصدع الوطني، ون������زع فتيل التوتر، وحتميل 
احلوثيني املس������ؤولية الكاملة ملا قد يتجه إليه البالد من إنهيار وتشظي 

مستقباًل.
واش������ار قحطان، في حوار مع صحيفة »الناس«، أن اإلصالح قد نزع 
عن نفسه أي لوم قد يوجه إليه حاضرا أو مستقبال بخصوص أنه قصر 
ف������ي متتني الوح������دة الوطنية، موضحا ان زي������ارة اإلصالح إلى صعدة 
ق������د اصبحت الكرة ف������ي ملعب احلوثيني فيما يتعل������ق بالوحدة الوطنية 

واحلرص عليها في الوقت الراهن.
وش������دد قحط������ان على ضرورة اتف������اق وطني عام يش������مل كل األطراف 

والقوى في الساحة، ال أن يقتصر على طرفني فقط.

وق������ال ان اليمن اصبحت أمام خيارين: اما مواصلة الس������ير في طريق 
التش������ظي، او اإلجتاه إلى تنفيذ مخرجات احل������وار الوطني وبناء دولة 
مدنية لكل اليمنيني، مؤكدا ان اإلصالح يعمل بكل ما يستطيع من أجل 
اخليار الثاني، وابراء ذمتنا من الذين يدفعون باجتاه ايصال اليمن إلى 

اإلنهيار الكامل.
موضحا أنه بعد انتهاء مؤمتر احلوار الوطني حصل ش������يء من الهدوء 
في اجلنوب، لكنه اس������تدرك أن احتالل صنعاء في س������بتمبر املاضي، 
تغي������رت تلك القناعة لدى اإلخوة في احملافظ������ات اجلنوبية وظهر مزاج 
جديد في اجلنوب بعد أن اعطى احتالل صنعاء وسائل مخيفة ومبررات 

أكبر للمطالبة باإلنفصال.
وأكد قحطان ان العنجهية املس������لحة ستتالشى وال ميكن أن تستمر او 

تبقى، وقال ان اس������تمرار تكتل املشترك ضرورة وطنية ومتاسكه مازال 
يعتر حاجة وضرورة وطنية.

الفت������ا أن اإلص������الح بحاج������ة إلى إصالح������ات جذرية بداخل������ه وهناك 
إصالح������ات عميقة طويلة املدى حتتاج إلى س������نوات، مثل املتعلقة بدور 
الدولة ودور الدعوة واصالحات ثقافية حتتاج جهدا ووقتا، واصالحات 
اخرى تأخذ مدى متوس������ط، وهناك اصالحات عاجلة مطلوبة في الفترة 
القادمو وهي املتعلقة بالتشكيالت القيادية وتصعيد قيادات جديدة مبا 

يعكس دور أكبر للشباب واملرأة.
وخاطب قحطان اعضاء وانصار اإلصالح، ان املرحلة حساس������ة واي 
مواقف انفعالية س������تضرهم وتضر اإلص������الح وتضر الوطن، واملرحلة 

تتطلب خطابا حصيفا وحكيما وجتنب كل ما ميكن أن يساء تأويله.

  عماد املشرع

جدد س������فير الواليات املتحدة األمريكي������ة لدى اليمن 
الس������يد ماثيو تولر حرص وعزم بالده على التخلص 
م������ن آفة اإلرهاب، ودع������م تنفيذ ماتبقى م������ن املبادرة 
اخلليجية وأليتها التنفيذية واتفاق الس������لم والشراكة 

كون املبادرة هي احلل الوحيد ملستقبل اليمن.
وأضاف الس������فير تولو في مؤمتر صحفي عقده صباح 
اليوم الثالثاء في مقر الس������فارة بالعاصمة صنعاء أن 
بنودا من اتفاق الس������لم والش������راكة لم يت������م تنفيذها ما 
يشكل مصدر قلق، منها استمرار نقاط التفتيش التابعة 

للحوثيني والتي كان يجب أن ترفع في وقت سابق.
ودع������ا جمي������ع األطراف املوقع������ة على اتفاق الس������لم 

والش������راكة إلى احترام التزاماتها وتنفي������ذ االتفاق من أجل 
مس������تقبل البالد، مش������يرا إلى أن هناك عناصر ال تريد تنفيذ 
مخرجات احلوار واتفاق الس������لم والش������راكة وعلينا فضحها 

وإجهاض جهودها الرامية إلفشال التسوية السياسية.
وأب������دى امتعاض������ه من أس������لوب احلوثي������ني  لتحقيق أهداف 
سياسية عبر استخدام السالح والعنف ضد اآلخرين واصفا 
هذا األس������لوب بغير املقبول، مش������يرا إلى أن هناك إجراءات 
ض������د احلوثيني في حال اس������تمرار مواصلة حتقيق أهدافهم 

بالقوة.
وقال تولر أن اليمن متر في مرحلة حرجة جدا وبحاجة ماسة 
لتقدمي الدعم،وهناك العديد من العناصر دفعت اليمن لتصل 
إلى مرحلة اقتصادية حساس������ة منها انخفاض أسعار النفط 

وتفجي������ر االنبوب في مأرب واحتالل صنعاء ومطارها الدولي 
باإلضاف������ة إلى احتالل املؤسس������ات وميناءاحلديدة الذي أثر 

بشكل كبير على دخل الدولة.
وعن تدخل الطائرات بدون طيار أوضح أن تلك العمليات تتم 
بالتنسيق الكامل مع احلكومة اليمنية، وهناك حاالت وظروف 
اس������تثنائية خارج������ة عن املعت������اد حيث يتم اتخ������اذ إجراءات 
مباشرة ضد القاعدة، ونبذل مزيدا من اجلهود لتأهيل القوات 

اليمنية حملاربة القاعدة.
وأكد في سياق حديثه أن محاربة تنظيم القاعدة في اليمن 
يق������ع على عاتق احلكومة اليمنية ولي������س قوات خارجية أو 
مليش������يات مس������لحة، وعلينا إيجاد حكوم������ة قوية وازدهار 
اقتصادي حتى نتمكن من التخلص من آفة اإلرهاب، نافيا 

وجود مبادرة ثانية لليمن.

مسلحون يترددون على منزل األمني العام املساعد لإلصالح 
ويهددون باالستيالء عليه ومصادرته

ه����دد مس����لحون قال����وا أنه����م يتبع����ون جماع����ة أنص����ار الله 
»احلوثي����ني«، االثنني املاضي، باالس����تيالء على منزل األمني 
العام املس����اعد للتجم����ع اليمني لإلصالح ش����يخان الدبعي، 

بالعاصمة صنعاء، ومصادرته لصالح اجلماعة.

وق����ال جنل األمني العام املس����اعد »أنس« أن مس����لحني قالوا 
إنهم يتبعون جماعة احلوثي على منت 3 أطقم، حضروا إلى 
املن����زل صباح االثنني، وقالوا إنهم سيس����تولون على املنزل 
ال����ذي يقع في منطقة ش����مالن، ومصادرته لصالح اجلماعة، 

مؤكدين أن لديهم توجيهات بذلك.

وأك����د ل� »اإلص����الح نت« أن����ه مت التواصل م����ع عضو املكتب 
السياس����ي ألنص����ار الل����ه »احلوثي����ني«، عل����ي العم����اد، الذي 
أوفدوا مندوبني عن املكتب لالطالع على األمر، مش����يرًا إلى 
حضور الوفد إلى املنزل للتعرف على املسلحني الذي كانوا 

قد غادروا.
وأوض����ح أن����س ش����يخان أن أطق����م املس����لحني ع����ادت إل����ى 
منزله����م عن����د املغرب، بعد مغ����ادرة وفد املجلس السياس����ي 
جلماع����ة احلوث����ي الذي����ن حضروا للتع����رف عل����ى هويتهم، 
وعاود املس����لحني للتهديد مرة أخرى لالس����تياء على املنزل 
ومصادرت����ه، زاعم����ني أن لديهم توجيهات من مكتب الس����يد 

عبد امللك احلوثي، وقال إن املسلحني أكدوا انهم سيعودون 
في اليوم التالي.

وطال����ب جن����ل الدبع����ي أم����ني العاصم����ة واألجه����زة األمنية 
بالقي����ام مبس����ئولياتها في وق����ف هذه التهدي����دات، وحماية 
املن����زل، والكش����ف عم����ن يقومون به����ذه األعم����ال وتقدميهم 
للعدال����ة، وترس����يخ األمن واالس����تقرار وفقًا التفاقية الس����لم 

والشراكة.
كما دعا جماعة أنصار الله »احلوثيني« إلى وقف التصرفات 
العدواني����ة الت����ي تقوم بها ميليش����ياتها، وك����ف االنتهاكات 

التي متارسها بحق املواطنني وممتلكاتهم.



الدع������وة التي أطلقه������ا الصحفي 
ل������دى العديد  اجلمرة الق������ت رواجا 
م������ن الكتاب والصحفي������ني واملدونني 
اليمني������ني عل������ى مواق������ع التواص������ل 
بكتابة  ب������دؤوا  الذي������ن  االجتماع������ي 
بالغات ألنفس������هم على شكل مقاالت 
صحفي������ة وتغري������دات ف������ي املواق������ع 
تقوم  التي  باالنته������اكات  االجتماعية 
به������ا جماع������ة احلوث������ي، وجميعه������ا 
يتمحور حول قيام اجلماعة بوظائف 
الدول������ة األمنية والقضائي������ة، وبنهب 
بيوت املعارضني السياس������يني لها أو 

اختطافهم، والذي يشمل أيضا من يرفضون 
املثول أمام احملاكم املليشاوية للجماعة.

وبحس������ب مواطن������ني تتكون تل������ك احملاكم 
احلوثي������ة من قاض������ي واحد ع������ادة ما يكون 
ه������و القائد امليداني للمليش������يات في املناطق 
الت������ي تتواج������د بها، وال������ذي ال يعرف إال من 
خ������الل كنية له كأبي عبدالل������ه أو أبي أحمد، 
وقرارات تلك احملاكم ه������ي باتة ونهائية ومن 
خالل جلس������ة واحدة غير قابلة للنقض أمام 
أي مس������توى آخر كما في األجهزة القضائية 
املعروف������ة. ويكفي أن يش������تكي أحد األطراف 
بخصمه أمامها ليكون اخلصم األخر ملزما 
باملث������ول، وإال هو عدو الله، وال تترد مليش������يا 
)أنصار الل������ه( عن اعتقال������ه أو اعتقال أحد 

أقاربه حتى ميثل.
ويعي������ش )عبدالل������ه عباس( وه������و مواطن 
من مديرية حيس مبحافظ������ة احلديدة )غرب 
اليمن(، متخفيا في العاصمة صنعاء، ويقول 
إنه يفع������ل ذلك بعد أن أصبح ع������دوا لله في 
نظر جماع������ة أنصار الله بف������راره من املثول 
أمامها في منطقته ملواجهة تهم من أقرباء له، 
فيما والده وسيارة األس������رة محتجزون منذ 
أس������بوعني لدى مليش������يا اجلماعة حتى ميثل 

أمامها.
ويق������ول )عب������اس( إن������ه لم يج������د أي جهة 
حكومية في العاصم������ة حتميه من احلوثيني، 
بعد أن طرق أبواب وزارتي الداخلية والعدل، 
و أن اجلمي������ع نصحه بالع������ودة واملثول أمام 
احلوثي������ني إن كان بريئ������ا، وأن������ه يفكر اآلن 
بالع������ودة ومواجهة مصيره معه������م مع أنه ال 

يجدهم جهة اختصاص قضائي في نظره.
إال أن احلوثي������ني من وجه������ة نظر ابن عمه 
)ياس������ر صادق( وهو من وجه له التهمة، )في 
اتصال هاتفي مع األناضول( هم أكثر فعالية 
من األجهزة األمني������ة والقضائية للدولة التي 
يقول إنها فاسدة وبطيئة في إجراءاتها، فيما 
ل������م يت������ردد احلوثيون عن إنصاف������ه وحتريك 
أفراده������م إلحضار خصومه وب������دون مقابل 

مالي.

وينقس������م الناس في املناطق التي تسيطر 
عليها جماعة احلوثي حول احملاكم املليشاوية 
التي تقيمها، بني من يجدها غوغائية وبدائية 
ف������ي مفهومها للعدال������ة، وهؤالء مم������ن تلقوا 
تعليما جيدا، وبني من يجدها فعالة وسريعة 
في إحق������اق العدالة وهؤالء من العامة. إال أن 
الرافض������ني ال يحق لهم رفض املثول في نظر 
املليشيا احلوثية إن اشتكى بهم أحد أمامها، 
فهي ال يراودها أي شك حول شرعية وعدالة 

ما تقوم به. 
فيما تفعل املليش������يا احلوثي������ة ذلك، تقف 
األجه������زة األمنية والقضائية في املناطق التي 
تتواجد بها عاجزة أمامه، وبحسب مواطنني 
ع������ادة ما يك������ون رد تل������ك األجه������زة أنهم ال 
ميلكون القدرة على معارضة احلوثيني، فهم 

املسيطرون الفعليون على البالد.   
فاحلوثي������ني وعل������ى الرغ������م م������ن تأييدهم 
حلكوم������ة الكفاءات اجلديدة الت������ي أعلن عن 
تش������كيلها مطل������ع الش������هر اجل������اري، هم ال 
يتوقفون عن بس������ط نفوذهم في املناطق التي 
يس������يطرون عليه������ا وهي )أغل������ب محافظات 
اليمن الش������مالي(، من خالل القيام بوظائف 
الدول������ة األمنية والقضائية باإلضافة إلى قمع 

املعارضني السياسيني و غير السياسيني.
بعد تش������كيل احلكومة اجلدي������دة اختطف 
احلوثيون قائد في احلراك التهامي مبحافظة 
احلديدة )غ������رب اليمن( كما قاموا باختطاف 
نقيب املعلم������ني هناك على خلفي������ة معارضة 
األثنني للوج������ود احلوثي، ولم تكتف اجلماعة 
بذلك حيث هاجمت اجلمعة املاضية س������احة 
احلراك التهام������ي ودمرتها بعد صالة جمعة 
دعا إليها احلراك ضمن أنش������طته الس������لمية 
للتعبير عن رفضه لوجود املليشيات احلوثية 

في احملافظة.
يح������دث ذلك فيم������ا لم يص������در أي موقف 
رس������مي من الدولة، وكل ما جاء على لس������ان 
رئيس اجلمهورية عبدربه هادي بعد تش������كيل 
احلكوم������ة هو متنيه على جماعة احلوثي عدم 
مواصلة التوس������ع في احملافظات مع األخبار 
الت������ي مت تداولها عن نية املليش������يات احلوثية 
في الذه������اب إل������ى محافظة م������أرب النفطية 

)شرق اليمن(، فيما أكتفت احلكومة 
اجلديدة بدعوة جميع األطراف إلى 

ضبط النفس.
وتس������تولي جماعة احلوثي على 
بي������وت معارضني لها في العاصمة 
اللواء  كمنازل  صنعاء واحملافظات 
علي محس������ن الذي فر إلى اململكة 
مليش������يا  اجتياح  بعد  الس������عودية 
احلوث������ي للعاصم������ة في س������بتمبر 
األعمال  رجل  وكمن������ازل  املاضي، 
الشيخ حميد األحمر الذي كان قد 
غادر البالد إلى تركيا بعد سيطرة 
احلوثيني عل������ى معقل قبيلته )حاش������د( في 
محافظة عمران، باإلضافة إلى منازل العديد 
من القادة القبليني والعسكريني والسياسيني 
وحت������ى املواطن������ني العاديني مم������ن جتدهم 

معارضني لها..
ويقضي اتفاق الس������لم والش������راكة الذي 
فرضت������ه جماعة احلوثي على الدولة والقوى 
السياس������ية األخرى ي������وم س������يطرتها على 
العاصمة صنعاء في 21 س������بتمبر املاضي 
بانسحاب مليشياتها منها ومن واحملافظات 
بعد اإلعالن عن تش������كيل احلكومة اجلديدة 
إال أن اجلماع������ة ال تزال تواصل توس������عها 
وتع������زز نفوذها ف������ي املناطق التي تس������يطر 
عليها من خالل القيام بوظائف الدولة األمنية 

والقضائية، وقمع املعارضني.
وهي تفعل ذلك )بحسب مراقبني( بغرض 
اس������تقطاب أنصار جدد الذين يقولون إنها 
تدف������ع بهم إلى صع������دة )معق������ل اجلماعة( 
للتدري������ب. ويرى ه������ؤالء: أن جماعة احلوثي 
مب������ا تفعله هي ال تبدي أي نية النس������حابها 
بعد تشكيل احلكومة اجلديدة بحسب اتفاق 
الس������لم والش������راكة، فهي تواصل التصرف 
كدول������ة داخل الدولة، وال ش������يئ يردعها عن 

ذلك.
ويقول الصحفي واحمللل السياس������ي وليد 
البك������س من الواضح أن احلالة املليش������اوية 
احلوثي������ة أنها ل������ن تنتهي قريب������ا، فجماعة 
احلوث������ي ال تألوا جهدا عل������ى تطبيع الناس 
لتقبل ه������ذه احلالة من خ������الل فرض األمر 
الواقع و االنتهاكات التي متارس������ها بحقهم 
في ظ������ل غياب قدرة الدولة ع������ن إثنائها عن 

ذلك..
في ه������ذه احلالة، يرى البك������س أن دعوة 
الصحفي اجلمرة لليمني������ني بكتابة بالغات 
ألنفس������هم باالنتهاكات احلوثي������ة أنها فكرة 
جيدة ملقاوم������ة احلالة املليش������اوية للجماعة 
وعدم الس������كوت عليها، والتي يقول إنها قد 
تتم������ادى كثيرا إن ظل الناس س������اكتني عما 

تفعله.. 
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كان ملفت������ا إعالن الهيئ������ة الوطنية حلماية اجليش 
واألمن من قبل عس������كريني وضب������اط كثر ومعروفني 
اجتمعوا ودعوا لهذه الهيئة وطالبوا الشعب واألحزاب 

املساهمة في الدفاع   عما تبقى من اجليش.
كان االس������م معبرا ومحزنا وميثل مأس������اة وطنية 
كبرى فاجليش يحتاج إلى من يحميه بينما اجليوش 
ه������ي التي حتم������ى الش������عوب واالوط������ان؟  لكن هذه 
احلقيقة موجودة عندنا وبال مكابرة، هذا ماقاله هوالء 

الضباط وما يقوله الواقع.
انق������ذوا اجليش الن إنقاذه إنق������اذ للوطن  ..يبدوا 
أن اجلي������ش الوطني قد تعرض ملؤامرة واس������تهداف 
قدمية جديدة  وليس من اليوم ...اليوم كانت النتيجة 
والضرب������ات الطبيعية التي وص������ل فيها اجليش الى 
مرحلة ان يقف  مكتوف االيدي وش������رفه العس������كري 
يبه������ذل وقدرته تش������ل... صورة القبيلي املليش������اوي 
الذي يفتش قائد املعسكر في البوابة والضباط ومينع 
دخول آخرين هي ص������ورة مزرية فعال تدعو لضحك 

كالبكاء ؟ 
أول مرة اس������تهدف فيه اجلي������ش عندما أزيح منه 
ضباط وعسكر على أساس مناطقي ووضعت معايير 
الترقي������ة والقيادة فيه على أس������اس جهوي ثم قروي 

ثم عائلي.
الفرقة األولى م������درع آخر صورة للجيش الوطني  
الذي قاوم احملو والس������حق لصال������ح القرية والعائلة 
بغض النظر عن أي مالحظات منطقية أو غير منطقية 
لكن احلقيق������ة إنها كانت آخر معاقل اجليش الوطني 
ال������ذي حاول أن يبع������د عن املناطقي������ة والعائلية بقدر 
املمك������ن وبإمكانكم املرور على قيادة وضباط اجليش 
في الفرقة ستجدون فيه بقايا وطن ومتثيل لكل اليمن 
ف������ي القيادات العليا وهومالم يوجد في املكان اآلخر، 

ولهذا انحازت الفرقة لثورة 11 فبراير .
كان������ت الضرب������ة الثانية في هيكلة اجليش باس������م 
الثورة، حيث لم يهيكل اجليش العائلي وامنا ش������تتت 
الفرق������ة وانتهت متاما خاصة م������ن العاصمة وهو ما 
أخ������ل بالتوازن وعندما اقتحمت  ل������م يدافع عنها إال 
جنود مستجدين ال يتجاوز عددهم خمسمائة فرد أو 
اق������ل ، فقد فككت الفرقة وذهبت بعيدا عن العاصمة، 
وكان ممك������ن هيكل������ة الفرق������ة ضمن هيكلة ش������املة 
ومدروس������ه لكن الهيكلة حتولت وكأنها ضربة تهدف 
لالخال ل بالتوازن ولم تعمل حسابا لهذا اإلخالل؟ 

ولو كان هذا الفيلق موجودا ملا اقتحمت العاصمة 
بس������اعات وبهذه الصورة املهينة  للجيش والعاصمة 
والدولة والش������عب ؟ اما بقية اجليش فقد كان موزعا 
بني املباش������رة بفعل االنتقام الثأري اخلاص  بعنوان 
غير عن������وان اجليش والبعض رف������ض تنفيذ األوامر 
والبع������ض اآلخر  وق������ف محايدا عن طري������ق قيادات 
ف������ي اجليش، وقد مثل ذلك طعنة في خاصرة الوطن، 

ومازال لغزا يبحث عن اجابة ؟
لقد س������لمت العاصمة ملليشيا وهومالم يحدث في 

التاريخ وهذه وحدها  إهانة ومأساة غير مسبوقة.
من حق منتسبي اجليش الش������رفاء ان يبكوا دما 
ولي������س دموع������ا، وهذه الدع������وة تأخ������رت وبعيدا عن 
احلسابات فان منتس������بي القوات املسلحة عليهم ان 
يتن������ادوا العادة االعتبار لش������رفهم العس������كري الذي 
هوشرف اليمن ويتجاوزوا االستقطابات املميته وعلى 
اجلهات املس������ئولة أن تعترف مبا جرى وتباش������ر في 
مللم������ة هذا اجليش املجروح املمزق وإعادة االعتبار له 
بإعادة االنضباط واتخاذ قرار ش������جاع جتعله يباشر 
مهامه الوطنية مهم������ا كانت العوائق وهذا أفضل من 
وضع رأس الوطن كله في رمال العار وفوهة اخلطر، 
وسنجد حماسا منقطع النظير من اجليش والشعب..
فقط يجب االعتراف باملأساة التي تعرض لها اجليش 
الوطني ومعه الوطن بكامله.. مازال األمل في اجليش 
وإنقاذه ممكنا واألمر يحتاج الى تش������خيض املرض 
وحمايت������ه وإبع������اده عن لعبة  التوازانات السياس������ية 
واع������ادة روحه املعنوي������ة   وعقيدته القتالي������ة، وإنهاء  
الفكرة االنتقائية  على أساس املنطقة أو العائلة التي 

قتلت ودمرت دور اجليش لصالح احلالة الوطنية.
هن������اك مقولة حكيمة  تقول )ان اجليش الذي ميثل 

اجلزء ال يدافع عن الكل(

عن مأساة اجليش 
الوطني 

كتب الصحفي هالل الجمرة مدير تحرير أسبوعية النداء، »قد تكون الدولة غائبة اآلن، إال أنه 
من المهم أن نكتب بالغات ألنفس��نا ونعرف بعضنا بعضا بما يفعله الحوثيون في المناطق 
التي يس��يطرون عليها«، وقال: إن الجماعة قامت باختطاف والده وشقيقه األصغر إلى جانب 
آخرين من أسرته في مدينة الشرق بمحافظة ذمار )وسط اليمن( تحت تهمة رفضهم للوجود 

الحوثي.

 عبدالله دوبلة

اليمنيون يكتبون بالغات ألنفسهم بانتهاكات 
مليشيا احلوثي في ظل غياب الدولة

< البكس  < الجمرة 



بعد س���يطرة مس���لحو جماعة احلوثيني على احلرم 
اجلامعي جلامعة صنعاء إبان سيطرتهم على العاصمة 
صنع���اء في احلادي والعش���رين من س���بتمبر املاضي، 
ونصب���وا نق���اط التفتيش وس���يروا دوري���ات راجلة من 

املسلحني في كليات اجلامعة.
م���ارس وميارس احلوثي���ون العديد م���ن االنتهاكات 
احتج���ز  حي���ث  اجلامع���ة  ط���اب  ض���د  واالعت���داءات 
مسلحون حوثيون يوم االربعاء 11/26 الطالب وعضو 
املكتب التنفيذي لفرع التنظيم الناصري شهاب محرم، 
وأخلوا س���بيله بعد وس���اطات قادها الرئيس الس���ابق 

لنقابة هيئة التدريس باجلامعة عبدالله العزعزي. 
وق���ال مح���رم الذي يدرس في الس���نة الرابع���ة بكلية 
التربي���ة إن املس���لحني احلوثي���ني احتج���زوه بع���د أن 
رفض االستماع لهم وهم يعظونه وزماءه في األخاق 

والدين.
هب���ة الذبحاني- طالبة في جامعة صنعاء- تعرضت 
لع���دة مضايق���ات م���ن قب���ل مس���لحي م���ا ب���ات يع���رف 
ب�«اللج���ان الش���عبية« وذل���ك بس���بب أنها تتح���دث إلى 

زمائها وترتدي مابس ال تعجب املسلحني.
وقالت هبة الذبحاني » أن مسلحي اللجان الشعبية، 
هددوها بأنهم س���يقومون بخلع مابسها، اذا استمرت 

في ارتداءها ولم ترتدي بالطو طويل.
واك���دت هب���ة، أن التهدي���د تك���رر أكث���ر من م���رة، فقد 
ج���اء إليه���ا طال���ب في كلية اإلع���ام، وقال له���ا بأنه من 
طرف شخص في اللجان الشعبية يدعى محمد الشيخ، 
يطالبه���ا بأن ترتدي مابس ش���بيهة مبابس الطالبات 
األخري���ات وإال فإن���ه س���يتم منعه���ا م���ن الدخ���ول إل���ى 

اجلامعة.
كم���ا قام مس���لحو احلوث���ي بتوجيه أس���لحتهم نحو 
ط���اب كلي���ة اإلعام حني ح���ني تصدوا حلملة ش���نوها 
بدعوى البحث عن طالب أثار الشغب ضدهم في الكلية، 
واكتفى املسلحون باحتجاز الطالب علي اجلرادي بداًل 
ع���ن الطالب الذي يبحثون عن���ه، وافرجوا عنه في وقت 

الحق، حسبما أفاد طاب.

حراك طالبي مناهض
محمد عبداملغني - عضو تنسيقية احلركة الطابية 
الرافض���ة لتواج���د امليليش���يا ف���ي اجلامع���ة-  أك���د أنه 
خال الفترة الس���ابقة اس���تطاعات احلركة الطابية أن  
ترص���د االنتهاكات الت���ي يتعرض لها ط���اب وطالبات 
جامع���ة صنع���اء من قب���ل امليليش���يات املس���يطرة على 
الص���رح التعليم���ي ووصل اخ���ر هذه االنته���اكات  الى 
حم���ات اعتق���االت للط���اب  عل���ى خلفي���ة مش���اركتهم 
ف���ي االحتجاج���ات املناهض���ة لتواج���د املس���لحني ف���ي 
اجلامع���ة كان آخره���ا اعتقال طالب في كلي���ه الصيدله 
.وآخ���ر م���ن كلي���ة التج���ارة مت ايقافه ملدة س���اعتني في  
احلجز ملجرد ان املس���لحني  ش���اهدوه يعلق منشورات 
تدع���وى للمهرجان الطابي األخير الذي اقامته احلركة 
الطابية املناهضة للس���اح بتهمة عدم حملة ترخيص 
نش���ر للمنشورات تلك، مشيرا إلى أن هذا شي مضحك 
وكأن تواجد هذا املسل��ح مشرعن له ومصرح ومكفول (
ع���ن  ناهي���ك  ل�)الصح���وة(:  تصري���ح  ف���ي  مضيف���ًا 
املضايق���ات املس���تمرة  الت���ي يتع���رض لها باق���ي طلبة 
وطالب���ات  اجلامع���ة حي���ث مت  تهديد احده���م في كلية 
االعام بتفريغ الس���اح في بطنه  وتطهيره من الذنوب 
األخاقية التي ميارس���ها -حس���ب قول احد املسلحني- 
ال���ذي اوقفه ملجرد انه ش���اهد هذا الط���اب يتحدث مع 
زميلت���ه ام���ام كلية احلاس���وب.. اضافة ال���ى العديد من 

االنتهاكات االخرى التي تتنافى متاما مع مبدأ احلقوق 
واحلري���ات الذي كفل للطالب حس���ب الائح���ة املنظمة 

لشوؤن الطاب داخل اجلامعة.

نسف للقيم األخالقية
واستغرب عبداملغني أن  يأتي احد املسلحني ليقول 
أن���ه م���ن اللج���ان الطابي���ة الثوري���ة ويج���ب ان يفتش 
الداخلني الى اجلامعة مبا فيهم اعضاء هيئة التدريس 
معتب���رًا ذلك س���يرًا ف���ي طريق نس���ف القي���م االخاقية 

اضافة الى نسف مدنية اجلامعة كصرح مقدس. 
وق���ال – عبداملغن���ي - :مازالت احلرك���ة الطابية في 
اجلامعة صنعاء  حتتفظ  ببريق احتجاجاتها الرافضة 
لتوجد امليليش���يات في اجلامع���ة وذلك لتؤكد ان طاب 
اجلامع���ة يرفض���ون متام���ا إدخ���ال الص���رح التعليمي 
في مرب���ع الصراع���ات الطائفية والسياس���ية من خال 
تنصي���ب امليليش���يا نفس���ها كبدي���ل للجه���ات اإلداري���ة 
االرادة  عبداملغني:مازال���ت  وأض���اف  واألكادميي���ة، 
الطابي���ة ذاتها الت���ي رفضت تواجد العس���كر باالمس 
ترف���ض  ايض���ا تواج���د املس���لحني االخري���ن اي���ن كان 
انتمائهم وتطالب بضرورة ايجاد حرس مدني رس���مي 
تتعاقد معه رئاس���ة اجلامعة كي نضع حا لانتهاكات 
الت���ي يتعرض لها الطاب منذ نش���أة اجلامعة صنعاء 
وحتى اليوم نتيجة االس���اليب االس���تفزازية التي يقوم 

بها غير املؤهلني امنيا حلراسة اجلامعة

استكماال جًلهود سابقة
واشار - عضو تنس���يقية احلركة الطابية ملناهضة 
التواجد املس���لح بجامع���ة صنعاء – إل���ى ان فعالياتنا 
الرافض���ة لتواج���د امليليش���يا تأت���ي اس���تكماال جلهود 
س���نوات قد مضت للحرك الطابي في املطالبة  بصرح 
علمي خالي من العس���كر وامليليش���يا وضرورة احلفاظ  
عل���ى ه���ذه املؤسس���ة  التعليمية التي تعد  م���كان للقلم 

والدفتر ومهدا للوعي الطابي املدني.

رئاسة اجلامعة
وتعج���ب عبداملغن���ي م���ن موق���ف رئاس���ة اجلامع���ة 
الت���ي ل���م حترك س���اكنًا أم���ام كل هذه االنته���اكات التي 
يتع���رض له���ا الط���اب وأعض���اء هيئة التدري���س وكان 

األم���ر ال يعنيها رغم االحتجاجات املس���تمرة التي تقام 
داخل اجلامع���ة والبيانات احلركة الطابية التي تصل 
ال���ى مكتب رئاس���ة اجلامع���ة ورغم تع���رض العديد من 
أعضاء هيئ���ة التدريس لانته���اكات والتي كان آخرها 
احتجازهم في اجلامعة ملدة س���اعتني  ذريعة ان رئاسة 
اجلامع���ة ل���م تعطيه���م مخصصاته���م املالي���ة اخلاصة 

بحراسة اجلامعة.
وح���ول اخلطوات القادمة ق���ال عبداملغني أن احلركة 
الطابي���ة املناهض���ة لتواج���د املس���لحني ف���ي اجلامعة 
مس���تمرة في احل���راك الطابي بكافة الوس���ائل املدنية 

واحلضارية والتي سيتم اإلعان عنها قريبًا.. 

صرح علمي 
من جانبه أكد احملامي والناش���ط احلقوقي – س���ليم 
ع���او – أن جامع���ة صنع���اء ه���ي تعتب���ر ص���رح عملي 
وبالتالي حتويلها إلى مليشيات مسلحة وخارجة إطار 
الدول���ة ه���ذا يخرجها ع���ن الهدف الذي بني���ت من أجله 
بغ���ض النظر عن أي ش���يء، وأضاف ع���او:أن ما تقوم 
مليش���يات احلوثي املس���لحة من انته���اكات واعتقاالت 

بادرة خطيرة لم نراها من قبل. 
وأك���د ع���او أن مضايقة الط���اب واعتقاله���م وعمل 
اس���تجوابات والتدخ���ل ف���ي ش���ؤون اجلامع���ة مخالف 
للقانون وال يجوز، مش���يرا إلى أنه من الواجب مسائلة 
م���ن يقوم به���ذه األعمال وعلى جامع���ة صنعاء أن تقوم 
بواجبها جتاه هذا الش���يء او تقدمي اس���تقالتها وهذا 

اشرف وأفضل لها قانونا أمام الرأي العام. 
س���ليم  احلقوق���ي  والناش���ط  احملام���ي  طال���ب  كم���ا 
ع���او املنظم���ات احلقوقي���ة ومنظمات املجتم���ع املدني 
بالتضام���ن مع قضية الط���اب التي هي قضية حقوقية 
تستحق املناصرة والدعم من قبل اجلميع كون الطاب 
أبناء جميع فئات املجتمع وما يقومون به من دفاع عن 
حقوقه���م وعن صرحهم التعليمي دفاع عن جميع أبناء 

شرائح املجتمع. 

إيقاف الدراسة
من جانبها دعت الدكتورة واالكادميية بكلية اإلعام 
– صب���اح اخليش���ني- رئي���س اجلامعة ونقاب���ة أعضاء 
هيئ���ة التدريس إلى إيقاف الدراس���ة وإغ���اق اجلامعة 
مادامت األمور قد وصلت حد اإلهانة – حسب وصفها-.

والدخ���ول  الدكات���رة  تهدي���د  اخليش���ني  واعتب���رت 
باألس���لحة إلى الكلي���ات وقاعات احملاض���رات ومكاتب 
العم���داء والن���واب تهدي���د مبطن من خال اس���تعراض 
القوة واستخفاف واستهتار لم تشاهد مثله،  وأضافت: 
مادام���ت الدولة غائب���ة فمن يحمينا من مثل هؤالء ومن 
أفعاله���م؟؟!! داعية الط���اب إلى م���ؤازرة الدكاترة فيما 

يتخذونه من قرارات.
وأضافت أس���تاذ الصحافة املس���اعد بكلي���ة اإلعام: 
»دخل طالب)س���ابقا( عقيد لواء ركن )حاليا في مليشيا 
أنص���ار الله( ببنطلون عس���كري وجاك���ت مدني وحتته 
جعب���ة قناب���ل ومس���دس«هذا م���ا ظهر من���ه، يطلب مني 
قب���ول اعتذاره���م على مافعل���وه أيام امتحان���ات نهاية 
الت���رم املاض���ي من فوضى ف���ي الكلية ودخ���ول لقاعات 
االمتحان���ات وس���حب الدفات���ر م���ن زمائه���م، واقتحام 
بوابة الكلية وأخذ س���اح احلراس���ة، وتكس���ير للباط 
وض���رب للش���بابيك واألبواب وإهانة لبعض األس���اتذة 
باإلضاف���ة إل���ى إغ���اق ب���اب الكنت���رول منع���ا المتحان 
الفترة الثانية، وبعد ثم حتول املوضوع من اس���ترحام 
ألج���ل قب���ول اعت���ذار الطالب وس���حب العقوب���ات التي 
أقرته���ا جلن���ة العقوب���ات ومجل���س الكلي���ة إل���ى تهديد 

قائًا« افعلوا ما تشتوا واحنا عنفعل ما نشتي«.

احمد فارع منوذجًا
 أحم���د ف���ارع  الذي اعت���دى عليه املس���لحون في كلية 
الصيدل���ة ه���و طال���ب ف���ي املس���توى الراب���ع ف���ي كلي���ة 
الصيدلة، لكنه مس���تجد ف���ي جامعة صنعاء فقد مت نقل 

ملفه من جامعة ذمار.
ذك���ر أح���د زماء أحم���د أن ي���وم االعتداء كان س���يئًا 
بالنس���بة ألحمد، انقطعت )سلس���لة( عربية األيس���كرمي 

ولم ميتلك قيمة شراء أخرى.
يضيف زميله الذي وصل وقت احلادثة أن املسلحني 
منع���وا أحمد من دخول حرم الكلي���ة، وعندما جتاهلهم 
املس���لحني  أح���د  واس���تخدم  ضرب���وه  إليه���ا  ودخ���ل 
»عق���ب البن���دق« في االعت���داء عليه، وق���اوم بقلب عربية 
اآليس���كرمي الت���ي ميتلكها... ل���م يقاوم أحمد - حس���ب 
رواية زماءه - واكتفى باللجوء إلى االستناد باحلائط 

للبكاء وقد سال الدم من فمه.
ق���دم »أحم���د« م���ن إح���دى مديري���ات محافظ���ة تع���ز، 
وينحدر من أس���رة فقيرة جدًا استطاع استئجار عربية 
آيس���كرمي والعمل عليها أوق���ات فراغه بني احملاضرات 

وبعدها لتأمني معيشته ومواصلة دراسته.
يق���ول عن���ه زمائه أنه ش���خص انطوائ���ي، رمبا كان 
العام���ل امل���ادي ه���و من س���بب ل���ه ذل���ك، أو أن التحاقه 

املتأخر بالكلية حال دون تأقلمه مع الزماء.

مهرجانات مناهضة
كما نظم طاب جامعة صنعاء العديد من املهرجانات 
الطابي���ة الرافضة لتواجد امليليش���يات احلوثية داخل 
ح���رم اجلامعة، مطالبني بس���رعة مس���لحي احلوثي من 
اجلامع���ة كون���ه ص���رح علمي يجب أن يك���ون بعيدا عن 

اجلماعات املسلحة وعن الصراعات احلزبية.
كم���ا عبر املش���اركون ف���ي املهرجان���ات الطابية عن 
رفضهم لتواجد املجاميع املس���لحة، التي تنتهك احلرم 
اجلامع���ي، مجددي���ن مطالبه���م بإيجاد حراس���ة مدنية 

للجامعة.
مؤكدي���ن على ضرورة إخاء اجلامعة من املس���لحني 
وجعله���ا جامع���ة خالي���ة م���ن الس���اح، وايج���اد حرس 

مدني، وسرعة إجراء انتخابات احتاد الطاب.
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»دخل طالب)س��ابقا( عقيد لواء ركن 
)حاليا في مليش��يا أنصار اهلل( ببنطلون 
عس��كري وجاك��ت مدني وتحت��ه جعبة 
قناب��ل ومس��دس«... به��ذه الكلم��ات 
وصف��ت األكاديمية والدكتورة في كلية 
اإلع��ام – صباح الخيش��ني- دخول أحد 
الطاب إلى حرم كلية اإلعام في مشهد 
صار روتي��ن يومي أعت��اد عليه الطاب 
وأكاديميو جامعة صنعاء من انتهاكات 
جامعة  داخ��ل  واعتق��االت  وتهدي��دات 
صنعاء شملت الطالب واألكاديمي وكل 

ما يتحرك داخل الجامعة.. 

 علي قيس

جامعة صنعاء حتت وطأة املليشيات املسلحة

القلم في مواجهة البندقية
< أحد األطقم التابعة لمسلحي الحوثيين جوار كلية اإلعالم 

< علي الجرادي الواضح بالصورة أثناء اعتقاله الثالثاء 
الماضي من قبل مليشيات الحوثي باجامعة صنعاء ..

< علي الجرادي الواضح بالصورة أثناء 
اعتقاله الثالثاء الماضي من قبل مليشيات 
الحوثي باجامعة صنعاء ..
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إحدى أكبر س���يئات ما س���بق م���ن كالم أن هناك 
ق���وى خطيرة عل���ى حاضر هذا الوطن ومس���تقبله 
للقبيل���ة(  )امل���وت  جماع���ة  صبياني���ة  اس���تغلت 
؛املؤسس���ة عل���ى تنظي���رات أيديولوجي���ة متطرفة؛ 
واس���تخدمتها لتمك���ن نفوذه���ا وس���يطرتها عل���ى 
الب���الد والعباد، وس���ّلطتها )بوع���ي أو بدون وعي 
املعرك���ة  ع���ن  منه���ا( حل���رف اجله���ود احلقيقي���ة 
احلقيقي���ة إلص���الح البالد، وتأس���يس نظام احلكم 
فيه���ا عل���ى أس���س صحيحة؛ إل���ى خ���وض معارك 
سياسية وإعالمية وهمية أربكت املشهد السياسي 
واالجتماعي، وخلطت األوراق واخليارات، وخلقت 
الع���داوات واملش���اكل.. وف���ي األخير ف���إن األصابع 
الت���ي حرك���ت املعرك���ة الصليبية ض���د القبيلة هي 
التي جنحت في األخير في الهيمنة على كل شيء؛ 
وبكان من وسائلها استخدام شر العصبية القبلية 
واملناطقي���ة الت���ي حتتم���ي به���ا وحرضته���ا ض���د 
اآلخري���ن بزعم أنه���م يعادونها ويري���دون القضاء 

على أبنائها!

املدني.. والقبيلي!
ه���ذا ال���كالم لي���س دفاعا أعم���ى ع���ن القبيلة وال 
تعصب���ا له���ا؛ فكاتب هذه الس���طور نش���أ في بيئة 
مدين���ة لي���س فيه���ا للقبيل���ة أي وج���ود وال تأثي���ر 
صغي���را وال كبي���را، ول���م يكن له موقف مس���بق مع 
أو ض���د، وعندم���ا ع���اش ف���ي مجتمع آخ���ر للقبيلة 
إيجابياته���ا وس���لبياتها  تلم���س  كبي���ر  دور  في���ه 
بق���در أق���رب للحي���اد والتفهم، وكان ذلك س���ببا من 
باب املقارن���ة لتلمس إيجابيات وس���لبيات احلياة 
املقابل���ة ف���ي املجتم���ع )املدن���ي( األول اخلال���ي من 
القبيل���ة وأعرافه���ا وتقاليده���ا! وم���ن هن���ا كان���ت 
القناع���ة أن لكل وض���ع إيجابياته وس���لبياته، وأن 
ال مج���ال للتفاخ���ر اإلبليس���ي من جه���ة على أخرى 
إال مبق���دار اخلير ال���ذي يقدمه هؤالء أو هؤالء! وال 
مج���ال الفتعال الع���داوة والبغضاء دون متييز بن 

اخلير والشر!
<<<

 ] أذكر موقفا شخصيا أردت فيه حلحلة مشكلة 
بس���يطة بيني وشخص تس���بب فيها شخص آخر 
بحس���ن ني���ة، وأردت مراضاة الط���رف اآلخر الذي 
كان متعنتا في موقفه؛ استخدمت طريقة مشهورة 
ف���ي احلالة القبلية وهي رمي الش���ال وجاه النبي، 
وعند الله وعندك لقبول حل املشكلة.. لكني فوجئت 
بالرجل يرفض االستجابة لفعلي مبررا موقفه )أنا 
رجل مدني!( وكأن هذه الصفة متنعه من التواضع 
والقبول بحل املش���كلة تطوعا منه.. وفي األخير لم 
يتم األمر كما يريد وخس���ر اجلمالة، وقد كان ميكن 

أن يقبل ويخرج مبعروف كبير!
   م���ن الظرائ���ف في هذا الس���ياق الت���ي يرويها 
حاك���م العراق بعد االحتالل األمريكي/ بول برامير 
ف���ي مذكراته )عام قضيته في العراق( عن لقائه مع 
زعي���م وقادة قبيلة )ش���ّمر( واس���عة النف���وذ إلقامة 
حتالف وتعاون معهم، وهؤالء بدورهم لم يترددوا، 
دون أن ينس���ى زعيمهم أن يتعهد لبرامير أنهم في 
حال���ة أن قرروا خيانة األمريكين يوما ما فس���وف 

يخطرونهم قبل ..شهر![.

قبائل في كل مكان!
أعل���م أن احلدي���ث ع���ن موض���وع القبيل���ة لي���س 
سهال، وقد تناوش���ته األوهام العقائدية واملصالح 
الشخصية، وينبغي فيه االلتزام باملعايير العلمية 
واملوضوعي���ة واألخالقي���ة دون تط���رف وال إفراط؛ 

لكي جنن���ب بالدنا مزيدا من الصراعات واألحقاد؛ 
وخاصة أن هناك كما س���بق من يريد خلط األوراق 
وال مانع عنده أن يهدم كل ش���يء في سبيل حتقيق 

غايته!
األش���كال  م���ن  كغيره���ا  اليم���ن  ف���ي  والقبيل���ة 
 ، االجتماعي���ة واجلماعي���ة فيه���ا اخلي���ر والش���ر 
وه���ي مثله���ا كمث���ل األح���زاب السياس���ية وس���ائر 
املؤسس���ات  وحت���ى  املدن���ي،  املجتم���ع  منظم���ات 
واألم���ن احلكوم���ة وأجه���زة  الرس���مية كاجلي���ش 
احلكم الرئيس���ية واحمللية؛ قد تس���تخدم للخير إن 
انضبط���ت أعماله���ا لصالح املجم���وع والفرد، وقد 
تستخدم للش���ر إن خرجت عن ماهيتها وقوانينها 
وأنظمتها أو تقاليدها وأعرافها! والعامل احلاسم 
ف���ي االنضب���اط واالنح���راف ه���و ف���ي وج���ود دولة 
القان���ون واحلق والعدل الت���ي حتكم العالقات بن 
جمي���ع مكونات املجتمع مبيزان احلق والعدل، فال 

يغلب طرف على آخر وال مصلحة على أخرى!
       ول���وال أن القبيل���ة كش���كل اجتماع���ي لب���ت 
وخاص���ة  ألبنائه���ا،  أساس���ية  حياتي���ة  حاج���ات 
اإلنسان/ الفرد الذي يحتاج إلى مرجعية اجتماعية 
تعين���ه عند احلاجة، وحتميه في الش���دة؛ لوال ذلك 
مل���ا اس���تطاعت أن تبق���ى وحتاف���ظ عل���ى وجودها 
ودوره���ا، والحظ���وا كي���ف نف���ع التضام���ن القبلي 
الغالم س���ائق وايت املاء الذي قت���ل ظلما وعدوانا 
في عمران األسبوع املاضي، وكيف جنح التعاضد 
ب���ن أبناء قبيلت���ه – رغم صعف الغالم ويتمه- في 
حف���ظ دمه وإجبار جماعة القاتل املعتدة بالس���الح 
والقوة على اخلض���وع حلكم القصاص العادل في 
الوقت الذي ضاعت فيه أرواح آالف ممن لم يجدوا 
ق���وة وال تضامن���ا اجتماعيا يحم���ي حقوقهم.. بل 
حت���ى القبائ���ل التي فرط���ت في قوته���ا وتضامنها 
عجزت عن حماية أبنائها عدما تغلب األشرار فيها 

على األمر!
      وخ���الل الس���نوات املاضي���ة تأك���د أن اليمن 
ليست املجتمع القبلي الوحيد في املنطقة العربية 
؛وال حت���ى في العالم كما س���نعرف بع���د قليل؛ وإن 
كانت قد نالت قس���طا هائال من تشنيعات اآلخرين 
بسبب القبيلة فيها، فقد كشفت األحداث أن القبيلة 
هي األص���ل والفصل، وال يخلو مجتمع منها حتى 
تل���ك التي روجوا عنه���ا ان رمز احلضارة والتقدم، 
والبل���د الذي ال يعرف القبيلة مثل لبنان  مس���كون 

مبا هو أشد.. أي الطائفية الدينية! وعندما يحمى 
الوطي���س ف���ي وجه األنظم���ة العربي���ة ؛كما يحدث 
أي���ام االنتخابات؛ فإن املس���ؤولن يتذكرون حينها 
القبيلة وش���يوخ القبائل.. ال فرق بن األردن )أكثر 
بل���د عربي تعليما( وال مصر ام الدنيا.. وال العراق 
فض���ال عن دول اخللي���ج العربي! كله���م في األخير 
يعودون إلى القبيلة ويتمترس���ون خلفها، ولس���ان 

حالهم يقول: كلنا في العروبة.. قبائل!

زامل قبلي في حضرة.. أوباما!
    آخ���ر بل���د ف���ي العال���م كان امل���رء يتوقع أن 
يكون للقبيل���ة وجود فيه وكيانات معترف بها، 
ودور اجتماعي وقانوني.. هو الواليات املتحدة 
األمريكي���ة! وهذا االكتش���اف حت���ى اآلن خاص 
بقبائل الهنود احلمر أو الس���كان األصلين في 
أمري���كا، ورمبا تكش���ف األي���ام القادمة أن هناك 
أيض���ا قبائل أخ���رى، وخاصة م���ع تزايد أعداد 
املهاجري���ن الذين يأتي معظمه���م من بالد فيها 
ش���كل ما م���ن القبيل���ة والعش���يرة، وألن أمريكا 
بل���د العصاب���ات واملافي���ا الت���ي تق���وم أساس���ا 
عل���ى االنتماء لبل���د واحد؛ فلن يك���ون غريبا أن 
تكون هذه األش���كال نوعا م���ن العالقات القبلية 
العش���ائرية )أو املناطقية بالوصف اليمني( إن 

جاز التعبير!
      وحكاية القبائل في البيت األبيض جاءت 
في تقرير كتبه من واشنطن األخ/ منير املاوري 
بعنوان: )مؤمتر لقبائل أميركا بإش���راف البيت 
األبيض(، وقراءته كامال أفضل من التلخيص:

]أعل���ن البي���ت األبي���ض أن الرئي���س ب���اراك 
أوباما، س���وف يس���تضيف بعد بضعة أيام في 
أحد فنادق واش���نطن مؤمترًا قبليًا لألميركين 
األصلي���ن، مبش���اركة )566!( قبيل���ة أميركي���ة 
معت���رف به���ا رس���ميًا )!( م���ن قب���ل احلكوم���ة 
الفدرالية األميركّية. وأوضح البيت األبيض في 
بي���ان صادر عن مكتبه الصحاف���ّي أن كل قبيلة 
سيتم متثيلها مبندوب واحد، وسيكون مبقدور 
املندوب���ن لق���اء الرئي���س أوباما وجه���ًا لوجه، 
والتواص���ل املباش���ر م���ع مجل���س األميركي���ن 
األصلي���ن التاب���ع للبيت األبي���ض أو ما يطلق 

عليه أحيانًا مجلس شؤون القبائل األميركية.

اجللس���تان  س���تكون  املؤمت���ر  وخ���الل   
م���ا  ولك���ن  علنيت���ن،  واخلتامّي���ة  االفتتاحّي���ة 
بينهم���ا ق���د ال يس���مح لإلعالمي���ن بتغطيته���ا. 
وم���ن املق���رر أن يلق���ي الرئي���س أوبام���ا خطابًا 
أم���ام مندوبي القبائل خالل اجللس���ة اخلتامية 
للمؤمت���ر. وإلى جانب أعضاء مجلس الس���كان 
األصلين في البيت األبيض س���يمثل احلكومة 
الفدرالي���ة ف���ي املؤمت���ر، كل م���ن وزي���ر الع���دل 
إيري���ك هول���در ووزيرة الداخلية س���الي جويل، 
ووزي���ر الزراعة توم فيلس���اك، ووزير اإلس���كان 
والتخطيط احلضري جوليان كاس���ترو، ووزير 
النق���ل أنثون���ي فوكس، ومس���ؤولن آخرين في 
دوائ���ر ذات صلة باخلدمات التي تقدم للس���كان 

األصلين في مقاطعاتهم
 وتعتب���ر قبائ���ل األميركي���ن األصلين أو من 
يطل���ق عليه���ا أحيان���ا »الهنود احلم���ر« مبثابة 
كيان���ات س���يادّية معت���رف به���ا فدرالي���ًا، ضمن 
الوض���ع  ه���ذا  ويوص���ف  املتح���دة.  الوالي���ات 
الس���يادّي، بأنه دول داخ���ل الدولة. وهو وضع 
قانون���ي قائ���م مبوج���ب املعاه���دات، والقوانن 
الوق���ت  وف���ي  احملاك���م.  وق���رارات  الفدرالي���ة، 
ال���ذي يجوز في���ه للحكوم���ة الفدرالية أن جتبي 
ضرائ���ب الداخ���ل من املواطن���ن األصلين، فإن 
أف���راد القبائل ال يخضعون لضرائب الدخل في 
الوالي���ة أو ضرائب الدخل احمللية، أو لضرائب 
املبيع���ات واملمتلكات. كم���ا أن الواليات ال متلك 
إال سلطات قليلة لتنظيم الهنود األميركين في 

األراضي القبلية.
ومتل���ك القبائل هيئاتها التي تضع قوانينها 
اخلاص���ة وأنظمته���ا القضائية حل���ل النزاعات 
التي تنش���أ بخصوص األراض���ي القبلية أو ما 
ب���ن أعضاء القبائ���ل. وفي حن تول���ي القبائل 
مس���ألة الس���يادة أهمية بالغة، ف���إن اخلارجية 
األميركي���ة تؤك���د في موقعها عل���ى اإلنترنت أن 
س���كان أمي���ركا األصلي���ن يخضع���ون للقوانن 
التي يس���نها الكوجنرس األميرك���ي، حتى وإن 
لم تشملهم قوانن الواليات التي تقع أراضيهم 

في إطارها اجلغرافي[.
      انتبهت���م بالتأكيد لعبارات مثل: ]مجلس 
ش���ؤون القبائل األمريكية ف���ي البيت األبيض- 
566 قبيلة معترف بها- كيانات سيادية معترف 
به���ا فيدراليا- دولة داخل دولة- وضع قانوني 
قائم مبوجب املعاهدات، والقوانن الفيدرالية، 
وق���رارات احملاكم- أف���راد القبائل ال يخضعون 
لضرائ���ب الدخل في الوالي���ة أو ضرائب الدخل 
احمللي���ة، أو لضرائب املبيع���ات واملمتلكات كما 
أن الوالي���ات ال متل���ك إال س���لطات قليلة لتنظيم 
الهنود األميركي���ن في األراضي القبلية- متلك 
القبائ���ل هيئاتها التي تضع قوانينها اخلاصة 
وأنظمتها القضائية حلل النزاعات التي تنش���أ 
بخصوص األراض���ي القبلية أو ما بن أعضاء 

القبائل![.
       خامت���ة ال���كالم: ولك���م ف���ي األمري���كان 
عب���رة ي���ا أصح���اب ش���عار )امل���وت للقبيلة( في 
كيفي���ة معاجل���ة األم���ور االجتماعي���ة املعق���دة 
وذات اجل���ذور التاريخي���ة الضارب���ة في أعماق 
املجتمع���ات والنفوس! ولذا ميكن أن نس���تنتج 
أن املؤمت���ر ل���ن يخل���و غالبا من طق���وس قبائل 
الهنود احلمر ف���ي االحتفاالت اجلماعية كالتي 
نراه���ا ف���ي األف���الم، وقد يس���تقبلون رئيس���هم 
أوبام���ا بزامل تاريخي يج���ددون فيه والءهم له 

وألمريكا احملظوظة حتى بقبائلها! 

وحي الكشكول

قبائل وزوامل في .. البيت األبيض!

ناصــــر يحـــيى

يعرف القراء الكرام كم س��فحت م��ن مقاالت وتصريحات وأوراق عمل 
وبح��وث في المؤتم��رات والندوات ع��ن القبيلة في اليم��ن، وكونها 
خارج نط��اق التاري��خ، ودليل تخلف حضاري، وس��ببا ف��ي إعاقة قيام 
الدول��ة المدنية الحديثة! وحتى تخصص أكاديميون )أي يعملون في 
الجامعة وليس من أعض��اء حزب كاديما الصهيوني( في التحذير من 
ش��رور القبيلة واتهامها بأنها سبب التخلف في السعيدة، وأنه ال حل 

لمشاكل البلد إال بالتخلص منها!



وأشاروا إلى أن الوقائع التي مارسها مسلحو جماعة 
احلوثي تؤكد أن الدولة املدنية التي كانوا يبشرون بها عبر 

وسائل اإلعالم ما هي إال للمزايدة السياسية.
وتع������رض الطال������ب أحمد عبد الله ف������ارع، يدرس بكلية 
الطب جامعة صنعاء، لالعتداء الوحشي من قبل مليشيات 
احلوثي، بدون اي سبب،س������وى انه يبيع االيسكرمي ليوفر 
قوت يومه من أجل مساعدته على إكمال دراسته اجلامعية. 
ويطال������ب ناش������طون وطالب ف������ي اعتصامات ومس������يرات 

للمطالبة باخراج املليشيات من داخل الصرح اجلامعي.
وق������ال احملامي عبدالرحمن برمان من������ذ دخول جماعة 
احلوث������ي إلى صنعاء حصل������ت انته������اكات كثيرة حلقوق 
اإلنس������ان وأهمها انتهاك حق اإلنس������ان في احلياة بسبب 
احلرب غير املبررة القتحام صنعاء حيث كان هناك اقتحام 

للمنازل ونهب لها، واختطاف األشخاص واإلخفاء لهم.
وأكد الناش������ط احلقوقي برمان – في تصريح للصحوة 
-  ان  االنتهاكات ال تزال مس������تمرة واحلوثي يسعى إلى 
تقويض أسس الدولة وإلى االجهاز عليها، فاملواطن اليوم 
ال يج������د قضاء ينصفه ف������ي ظل س������يطرة احلوثي وهناك 
قضاي������ا قدمت إلى النيابة واحملاكم ورفض أعضاء النيابة 
إج������راء التحقيق������ات فيها خوفا ألن الط������رف الذي مارس 
االنتهاك هو جماعة احلوثي وهي جماعة مس������لحة وهناك 
خ������وف لدى أعضاء النيابة أن يح������رروا حتقيقات في هذا 

اجلانب.
وق������ال ان املؤسس������ات الت������ي يفترض فيه������ا أن حتمي 
املواط������ن في ح������ال ما تع������رض لالنتهاك غاب������ت في ظل 
س������يطرة احلوثي غيبوا كل املؤسس������ات، غيبوا مؤسس������ة 
األمن ومؤسسة اجليش ومؤسسة القضاء وهي األهم وال 
تزال غائب������ة حتى  اللحظة وهناك كثي������ر من املمتلكات مت 
مصادرته������ا دون أوامر أو أح������كام قضائية وإمنا قرارات 
من قبل قي������ادة مجموعات احلوثي باإلضافة إلى أن هناك 
عصابات مس������لحة ش������اركت احلوثي في اقتحام صنعاء، 
مارس������ت هذه االنتهاكات وهي طبقا للقوانني الدولية حيث 
يعتب������ر القانون الدولي اجلماعات املس������حلة أيا كانت غير 
شرعية لكنها تتحمل مس������ئولية حماية املواطنني في حال 
س������يطرتها على أي جزء م������ن أي مكان في العالم وجماعة 
احلوثي مس������ئولة ع������ن أي انتهاك يح������دث للمواطنني في 
املناط������ق التي هم مس������يطرون عليها وتعطلت مؤسس������ات 
الدولة م������ن أداء واجبه������ا، باإلضافة إل������ى أن أفرادا من 
اجلماعة يتدخلون في كثير من القضايا ويفرضون آراءهم 
مث������ال هناك قضاي������ا مت احلكم فيها م������ن قبل احملاكم ومت 
الفصل فيها من قبل احملاكم ووجد الغرماء فرصة وجلأوا 
إل������ى جماعة احلوثي وأبطلوا أحكاما نهائية قد صدر فيها 
أحكام من قبل القضاء وهذا ش������يء يؤثر ويساهم في دعم 

املشاكل واملشاحنات فيما بني املواطنني. 
ويتابع احملامي برمان بقوله: ال أعتقد أن هناك مساحة 
ل������دى جماعة احلوثي في جانب احلق������وق واحلريات وهي 
متارس هذه االنتهاكات وكل الشعارات التي كانت ترفعها 
أثبتت األيام والوقائع واألحداث أنها ش������عارات ال أساس 
له������ا من الصحة وإمنا ادعاءات لالس������تهالك السياس������ي 
فالش������عارات التي كانت ترفعها هي التي متارسها اليوم.. 
االقتصاد الوطني على حافة االنهيار وهم جاءوا من أجل 
اجلرعة وإنقاذ الناس من غالء األسعار، اليوم احلكومة ال 
تس������تطيع دفع الرواتب وجلأت إلى طلب املساعدة من دول 
اجلوار.وأض������اف: جماعة احلوث������ي عطلت مصالح الناس 
واالقتص������اد الوطني على حافة الهاوي������ة وتوقفت كثير من 
الش������ركات عن العمل في اليمن وهن������اك أيضا مردودات 
سلبية في املستقبل، فهناك شركات أجنبية مت مصادرتها 
من قبل جماعة احلوثي وهذا يؤثر س������لبا على املستمثرين 
في العالم ال ميكن أن يأتوا لالس������تثمار في اليمن في ظل 

هذه الفوضى وبالتالي سيفقد املواطن اليمني لقمة العيش 
وسيفقد الكرس������ي في املدرسة وس������يفقد حبة الدواء في 
املشفى وسيفقد كثير من الشباب كثيرا من فرص العمل، 

وهناك شركات أغلقت.
ويضي������ف: أنا كن������ت عائدا من خ������ارج الوطن ووجدت 
جت������ارا مينيني يبحث������ون عن فرص اس������تثمار في اخلارج 
الرأس مال الوطني يهاجر إل������ى اخلارج وهذا انتهاك أن 
تقفل على الناس حرية االستثمار وحرية الناس في العمل 
وإذا توقف االس������تثمار توقفت كثير من احلقوق مثل حق 
الناس في العيش في أمان وحقهم في اس������تثمار أموالهم 
وحقه������م في امللكية اخلاص������ة التي كفلتها لهم الش������ريعة 

اإلسالمية وصانتها من أي انتهاك.
وأك������د ان ال������دور في ظل غي������اب الدولة س������يكون على 
منظم������ات املجتمع املدني ومطل������وب منها أن تقوم بدورها، 
لق������د صدمنا صدم������ة كبيرة من موق������ف منظمات املجتمع 
املدن������ي مما حدث من انته������اكات وكأن دور هذه املنظمات 
فقط اس������تجالب الدعم من اخل������ارج وكانت هذه املنظمات 
تق������وم بالضجيج حول قضايا - كنا نش������ارك فيها - مثل 
زواج الصغيرات، اليوم امل������رأة قتلت ورملت ويتمت اليوم 
كثير م������ن الطالبات دمرت مدارس������هن وكثير من مدارس 
الطالب������ات مت تدميرها لم جند أي موق������ف لهذه املنظمات 
في هذه االنتهاكات التي ارتكبت ولذلك أدعو كل منظمات 

املجتمع املدن������ي إلى أن تقوم بدورها األخالقي واحلقوقي 
في التصدي لهذه االنتهاكات.

وأش������ار الى أن املنظمات احلقوقية احمللية واإلعالميني 
واحملام������ني هم خط الدفاع األول ع������ن احلقوق واحلريات 
وفضح االنتهاكات س������يؤدي إلى التقلي������ل من االنتهاكات 

واحلد منها إلى حد كبير.

تهديد االعالميني
احملامي صالح املريسي- من جانبه – قال ان احلقوق 
واحلري������ات خاص������ة الصحفي������ة تعد هي األكث������ر تعرضا 
لالنته������اكات منذ اندالع ثورة فبراي������ر 2011م حيث ثبت 
قيام اجلماعات املسلحة مبصادرة اجهزة قنوات فضائية 

وإغالقها وتهديد صحفيني ومنعهم من ممارس������ة مهامهم 
وعملهم الصحفي باإلضافة إلى قيامهم باختطاف كل من 
أبدى رأيا يخالف هذه اجلماعة أو ينتقد ممارساتهم التي 

يقومون بها.
وأضاف احملامي املريس������ي – ف������ي تصريح للصحوة 
- انه يتم اعتقال أش������خاص أو توجيه رس������ائل تهديد في 
ح������ال كان������وا يتوقعون منه أن يكتب ح������ول موضوع معني 
والشواهد حول ذلك كثيرة ومن ذلك ما حدث من اختطاف 
ملجاهد الساللي وإغالق ومصادرة قناة سهيل واقتحامها 

ألكثر من شهر.
وأكد ان االحتجاج������ات الطالبية في اجلامعات اليمنية 
ومنها صنع������اء على وجه اخلصوص تنبئ عن ثورة قادمة 
ضد اجلماعة التي تنتهك احلقوق والتي مارس������ت الكثير 
م������ن االعتداءات على احلرم اجلامعي من ذلك منع الطالب 
من ممارسة مهامهم اإلعالمية وكذلك التدخل في شؤونهم 
اخلاصة وما حدث األس������بوع املاضي هو خير دليل حيث 
يتدخل������ون في أبس������ط األمور حتى ف������ي امللبس كما حدث 
للطالب������ة هب������ة الذبحاني وما حدث من اعت������داء على طالب 
كلية الطب فهذه مناذج تكش������ف عن مناذج سيئة تقوم بها 

هذه اجلماعة.
أما بالنس������بة للمواطنني فيقول احملامي املريسي انه قد 
تكون هناك كثير من االنته������اكات وقد يكون عدم ظهورها 
بس������بب تخ������وف املواطنني خاص������ة وأن ه������ذه اجلماعات 
املسلحة تتواجد في جميع األحياء. وأشار الى ان الكتاب 
يقرأ من عنوانه فقد  ظهرت االنتهاكات منذ البداية ما ينبئ 
أن ال مكان للحق������وق واحلريات أو احترام لها وإن مت من 
قبلهم إعالميا فهي من باب املراوغة فقط والشواهد الدالة 
على ذلك بأن������ه اقتحمت اجلمعي������ات واملنظمات فأي رؤية 

للحقوق واحلريات عند هؤالء األشخاص. 

حراك طالبي
وعلى مدار ما يقرب من ش������هرين، دأب طالب بجامعة 
صنعاء، على االحتجاج ضد وجود جماعة احلوثي داخل 
اجلامع������ة وبدأوا في أكتوب������ر املاضي، ح������راكا ل�”طرد” 
احلوثيني من اجلامعة، حتت شعار “القلم ضد البندقية”، 
زاد زخمه في نوفمبر املاضي، ونظمت التظاهرات 3 مرات 
أس������بوعيا في أيام السبت واالثنني واألربعاء، وسط تهديد 

بتصعيد االحتجاجات لتصبح بشكل يومي.
 ويق������ول ط������الب بجامع������ة صنع������اء إنه������م يتعرضون 
ل�”مضايقات” من قبل مس������لحي احلوثي، الذين يتحكمون 

في األمن داخل احلرم اجلامعي.
ويرفع احلراك الطالبي في اجلامعة أربعة مطالب، هي: 
“إنهاء التواجد املس������لح واحلفاظ عل������ى مدنية اجلامعة”، 
و”التعاق������د مع حرس مدني”، و”اج������راء انتخابات احتاد 
طالب اليمن في أقرب وقت حتى تتشكل جهة شرعيه متثل 
الطالب وتدافع عن حقوقه”، إضافة إلى “االلتزام مبجانية 

التعليم التي نص عليها الدستور والقانون”.
وقد اعتق������ل احلوثيون خالل األي������ام املاضية عددا من 
الط������الب بينهم نائب رئي������س احتاد كلية الط������ب، وأغلقوا 
مكاتب االحتاد العام للطالب وبدؤوا يتدخلون في مالبس 
الط������الب، كما حدث مع الطالبة هبة الذبحاني التي اتهمت 

أحد احلوثيني بتهديدها.
وكانت نقابة هيئة التدريس اتهمت احلوثيني بالتضييق 
على أعضائها الساكنني داخل اجلامعة، واشتكت يوم 10 
نوفمبر املاضي، من قي������ام أحد احلوثيني بدخول اجتماع 
إلدارة اجلامع������ة وإصداره أوام������ر وتوجيهات للحاضرين 
بعدم تنظيم املظاهرات أو املطالبة بتحسني مستوى التعليم 

باجلامعة.
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< المريسي  < برمان 

دعا حقوقيون منظمات المجتمع المدني ونش��طاء حقوق اإلنسان إلى االضطالع بدورهم 
في كشف االنتهاكات التي يتعرض لها مواطنون وطالب الجامعات وناشطون واعالميون من 
انتهاكات وتهديد بالقتل من جماعة الحوثي. وقالوا ان الحقوقيين واإلعالميين والنش��طاء 
ه��م خط الدفاع األول عن الحقوق والحري��ات، وأكدوا أنه منذ أن دخل الحوثيون إلى صنعاء 
في س��بتمبر الماضي ارتفعت وتيرة االنتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي حتى تس��ببت 
في هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج وهو ما يهدد حقوق المواطن في التملك والحصول 

على فرصة عمل. 

   ناجي قدام

تهديدات بالقتل

حقوقيون يدعون املنظمات احلقوقية إلى كشف االنتهاكات 
التي تقوم بها جماعة احلوثي املسلحة..



يقف االقتصاد اليمني على حافة االنهيار 
ج��راء تفجي��رات أنابيب النف��ط الذي يعد 
المحرك الرئيس لالقتص��اد الوطني، حيث 
تشكل الصادرات النفطية أكثر من %55 من 
إيرادات الموازنة العامة للدولة، فضال عن 
إيقاف المانحين للمس��اعدات المقررة بعد 
س��يطرة مليش��يات الحوثي على العاصمة 
صنع��اء وأجزاء كبيرة من الب��الد بما فيها 

موانئ ومؤسسات الدولة المختلفة...

 عماد املشرع

ح���ذر اقتصادي���ون من خط���ورة الوض���ع االقتصادي 
املترت���ب عل���ى اس���تمرار احتالل املليش���يات املس���لحة 
ملؤسس���ات الدول���ة وبعض املوان���ئ البحرية واملطارات 
الدولية، وارتفاع مؤش���رات الدي���ن العام اخلارجي، في 
ظل ما يعانيه اليمن حاليًا من أزمة مالية خانقة نتيجة 

انخفاض املوارد وزيادة األعباء املالية.
وكان���ت صحيفة محلية قد كش���فت تفاصيل اجتماع 
ُعق���د، اجلمع���ة املاضية، في العاصمة صنعاء واس���تمر 
ألربع س���اعات متواصلة بني قيادات األطراف الرئيسية 
ف���ي الب���الد، بحض���ور رئي���س ال���وزراء خال���د بح���اح 

واملبعوث األممي إلى اليمن جمال بنعمر.
ونقل���ت الصحيف���ة ع���ن مص���ادر سياس���ية رفيع���ة 
املس���توى حض���رت ه���ذا االجتم���اع قوله���ا »إن رئي���س 
ال���وزراء واملبع���وث األمم���ي أبلغا حاض���ري االجتماع، 
بينه���م رئي���س املجل���س السياس���ي جلماع���ة احلوث���ي 
صال���ح الصماد، أن دول اخلليج وجميع الدول املانحة، 
أوقف���ت جميع املس���اعدات املالية لليمن حتى ينس���حب 
مس���لحو احلوثي م���ن العاصمة صنعاء، واملؤسس���ات 

احلكومية التي يسيطرون عليها.
وأضافت املص���ادر أن االجتماع عقد بحضور رئيس 
ال���وزراء خال���د بح���اح، وف���ي اللق���اء أبلغ جم���ال بنعمر 
املجتمع���ني أن اليم���ن س���تكون عرض���ة حلص���ار مال���ي 

دول���ي؛ إذ أن جمي���ع ال���دول س���توقف املس���اعدات التي 
تقدمها لليمن إذا لم ينس���حب احلوثيون من العاصمة، 

ومطارها الدولي واملوانئ.
رئي���س ال���وزراء قال أيض���ًا: من األش���ياء التي يجب 
أن أقوله���ا لك���م إن مع���دل وص���ول البواخر إل���ى ميناء 
احلديدة نقص بنسبة %45 في الشهر، بسبب سيطرة 
احلوثيني على امليناء وطلوعهم إلى الس���فن لتفتيشها، 
ومن األش���ياء الت���ي يجب أن أقولها لك���م أيضًا إن دول 
اخللي���ج لن تس���لم اليمن أي مس���اعدات حتى تتأكد من 
موق���ف جماعة احلوث���ي من احلكوم���ة احلالية، وحتى 
امتناع مسلحي احلوثي عن التدخل في شؤون الدولة«.
وق���ال: »املبعوث األممي جم���ال بنعمر في االجتماع: 
إذا اس���تمر احلوثي���ون مس���يطرون على مط���ار صنعاء 
الدول���ي ومتحكم���ني ب���ه، وقيامه���م بعملي���ة التفتيش، 
ومضايق���ة الطيران والدبلوماس���يني، فالطيران الدولي 
س���يمتنع ع���ن الوص���ول إل���ى اليم���ن نهائي���ًا. وأضاف 
بنعم���ر: إن املجتم���ع الدول���ي س���يتوقف ع���ن تقدمي أي 
مس���اعدات لليم���ن مالم يكن هناك وض���وح وعدم تدخل 

من أي جهة في شؤون الدولة واملؤسسات احلكومية.
وف���ي هذا الس���ياق ق���ال رئيس مركز األمل للش���فافية 
وقضايا العمل د/ سعيد عبد املؤمن أن االقتصاد اليمني 
في حالة انهيار، ومش���كلة االقتصاد مش���كلة قدمية منذ 
ما يقرب ال10سنوات وهو يواجه مشكالت من ضمنها 
أن االعتماد الكلي كان على اإليرادات النفطية ما تسبب 

بالفساد املالي واإلداري، وزيادة معدل البطالة.
وأض���اف عبد املؤم���ن في تصري���ح ل�«الصح���وة« أن 
ميزانية الدولة تعتمد على أكثر من ثلثيها على إرادات 
النفط، واملانحني منذ عدة س���نوات وهم يرفضوا تقدمي 
الدع���م لليم���ن ألن بعد مؤمتر لن���دن كان مفترض اتخاذ 
إج���راءات حقيقية في مجال احلكم الرش���يد لكن لم يتم 

االستفادة من منح لندن التي قاربت 6مليار دوالر.
وأوض���ح أنه في ظل هذه األوضاع ال يرغب املانحني 
أن يأت���وا بأمواله���م  إل���ى بل���د يعش���ش في���ه الفس���اد 
وتسيطر عليه مليشيات مما قد تذهب جليوب فاسدين، 
وهذا يترتب عليه إن االقتصاد يزداد سواء وسيضعف 
الوض���ع االقتص���ادي وس���تزداد اآلث���ار الس���لبية عل���ى 

املواطنني.
وح���ذر من أن احلكومة قد ال تس���تطيع دفع الرواتب 
للموظفني وإن غطت س���يكون عبر الدين الداخلي الذي 

يقت���رب م���ن 14ملي���ار دوالر لتغطي���ة مش���اكلها وه���ذه 
كارث���ة وهذا ليس حال للمش���كلة، مش���يرا أن اليمن بدأ 
يقت���رب من »دولة فاش���لة« منذ العام املاضي، واملانحني 
لم يعودوا يثقون باحلكومة، ومنذ عش���ر سنوات هناك 
عملي���ة تدمي���ر للدولة ولو كان هناك حكومة رش���يدة ما 

قفزت املليشيات إلى ما وصلت إليه.
وأشار أنه كان يفترض أن الضرائب تنافس إيرادات 
النف���ط لتغطية عجز املوازنة العام���ة للدولة، واملانحني 
يش���عروا من���ذ 2006أن اليم���ن متش���ي باالجت���اه غي���ر 
الس���ليم ما جعله���م يتخوفون من إعط���اء أموالهم لهذا 

البلد ألنه ال يوجد استثمار سليم لهذه األموال.
وكش���فت احلكومة أن خسائر اخلزينة العامة للدول 
نتيج���ة االعت���داءات املتك���ررة عل���ى خطوط نق���ل النفط 
والغاز وش���بكات الكهرباء خالل الثالث سنوات )2012 
– 2014م( بلغ���ت ما يقارب تريلي���ون وأربعمائة واثنان 
وثمان���ون ملي���ار ريال مبا نس���بته )%94( م���ن إجمالي 
العج���ز الصافي لهذه الس���نوات، فضاًل ع���ن ما تكبدته 
اخلزين���ة العام���ة م���ن خس���ائر نتيجة عدم الق���درة على 

إنفاذ القوانني املالية بسبب االنفالت األمني.

وكانت احلكومة أكدت في برنامجها العام املعروض 
حالي���ا على مجلس الن���واب أن تدهور األوضاع األمنية 
والسياسية وغياب اإلنفاذ الكامل ملبدأ سيادة القانون، 
ترتب عليه تكبد االقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة 
خاصة خس���ائر كبيرة.. معتبرة ذلك من أبرز التحديات 
الرئيسة التي تواجه احلكومة في الوقت الراهن والتي 
تسعى إلى معاجلتها في إطار مشروع برنامجها العام 

املقدم ملجلس النواب .
وقال���ت احلكومة أن من ضمن مهامها لتنفيذ أولوية 
تصحيح األوضاع األمنية واستعادة هيبة الدولة بأنها 
ستضع آلية يتم االتفاق عليها مع كافة املكونات لتنفيذ 
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني الشامل املتعلقة بن�زع 
الس���الح ، واس���تعادة األس���لحة الثقيلة واملتوسطة من 
كاف���ة األط���راف واجلماع���ات واألح���زاب واألف���راد التي 
ُنهب���ت أو مت االس���تيالء عليه���ا وه���ي مل���ك للدول���ة في 
أي م���ن املناط���ق عل���ى املس���توى الوطن���ي ، وتنفيذه���ا 
باملشاركة مع كافة املكونات في وقت زمني محدد ومنع 
امتالك تلك األس���لحة عن طري���ق التجارة كون امتالكها 

حق حصري للدولة فقط.

 فارس الشعري 
وضعت احلكومة ف������ي برنامجها املق������دم إلى مجلس 
الن������واب االثنني املاض������ي من اجل نيل الثق������ة، ثمانية 
حتديات رئيسية واس������تثنائية تواجه اليمن في الفترة 
الراهنة، مبدية اس������تعدادها لتحمل مس������ؤوليتها في 
املرحلة االنتقالية والت������ي نتج عنها أزمات عدة، يتمثل 
بالعم������ل على اجن������از مهام املرحل������ة االنتقالية وتعزيز 
األمن واالستقرار السياسي وتوفير البيئة االقتصادية 

الالزمة لتحقيق منو اقتصادي مستدام.
وحددت احلكومة في مش������روع برنامجها العام الذي 
أعدته، استنادا إلى املبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية 
املزمنة ومخرج������ات احلوار الوطني الش������امل واتفاق 
الس������لم والشراكة الوطنية، ثمانية أهداف تشمل تنفيذ 
ما يخص احلكومة من بنود اتفاق الس������لم والش������راكة 
الوطنية وملحق احلالة العس������كرية واألمنية وحتس������ني 
األداء االقتص������ادي واملال������ي والنق������دي والعم������ل على 
تلبيه احتياجات الفئات الفقي������رة وكذا االلتزام بتنفيذ 
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني ذات األولوية املرتبطة 
باملرحل������ة الراهنة وتعزيز األمن واالس������تقرار وحتريك 
عجلة االقتصاد وتعزيز الن�زاهة وحش������د الدعم لتوفير 

التمويالت الالزمة لتنفيذها. 
ومتث������ل أولى تل������ك التحدي������ات في تنفي������ذ مخرجات 
احل������وار الوطني وتطبيق السياس������ات املنفذة له، فيما 
يتمثل التح������دي الثاني في حتقي������ق األوضاع األمنية 
والسياس������ية واإلنف������اذ الكامل ملبدأ س������يادة القانون، 
حيث إن تدهور األمن كبد االقتصاد نتيجة االعتداءات 

على خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، نحو تريليون 
وأربع مائة واثنان وثمان������ون مليار ريال، )%94( من 
إجمال������ي العجز، إل������ى جانب عدم الق������درة على إنفاذ 

القوانني املالية.
ويبقى التحدي الثالث، مواجهة الفقر الذي وصل إلى) 
%54( من إجمالي الس������كان، وتفاقم مش������كلة البطالة 
التي ارتفعت نسبتها بني الشباب للفئة العمرية )15 - 

24( سنة إلى )%33.7( من إجمالي السكان.
التح������دي الرابع يبدو في االنخفاض الكبير ملس������توى 
النش������اط االقتص������ادي واقتراب������ه م������ن ه������وة الركود 
االقتص������ادي، وأدى انخف������اض الن������اجت احمللية خالل 
الثالث س������نوات في املتوس������ط إلى )%2.82( في ظل 

معدل منو مرتفع للسكان بلغ )3%(.
ويتضح التحدي اخلامس في تفاقم مش������كلة اختالالت 
املالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي 
خالل السنوات املاضية نحو )%5( و)%4.7( و)8%( 

و)%6( على التوالي.
باإلضافة إل������ى الدعم للمش������تقات النفطية ب� )23%(، 
والدعم للمشتقات املخصصة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
ب�)%34( مبا يع������ادل )%7.8( م������ن إجمالي النفقات 
العام������ة، ومدفوعات فوائد الدين الع������ام الداخلي التي 
ارتفع������ت إلى )%10.4( ويتوقع جتاوزها )%21( عام 
2014 بنحو تريليون وثمامنائة واثنان وتس������عون مليار 

ريال.
أما التحدي الس������ادس يبقى في التراجع الكبير إلنتاج 
النفط اخلام وتقلبات أس������عاره في السوق الدولية، وما 
يترتب عليه من استنزاف الحيتاطيات اجلهاز املصرفي.
ويتمث������ل التح������دي الس������ابع والثام������ن بضع������ف البنية 

املؤسس������ية والتنظيمية للوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية وضعف اخلدمات األساس������ية وتدني كفاءتها 
وعلى رأسها خدمات التعليم والصحة والكهرباء واملياه 

والطرقات.
وتضمن������ت األه������داف الفرعي������ة أيضا االس������تمرار في 
معاجلة قضيتي اجلنوب وصعدة وفقًا ملخرجات مؤمتر 
احلوار الوطن������ي وتنفيذ التزام������ات احلكومة في إطار 
املس������ؤوليات املتبادلة مع املانحني، لضم������ان البدء في 
اس������تغالل تعهدات ومخصصات الدول املانحة للتغلب 
عل������ى التحدي������ات الراهنة، فضال ع������ن تهيئة األوضاع 
املناسبة الستكمال العملية االنتقالية والبناء املؤسسي 

للدولة االحتادية.

وأك������دت احلكومة في مش������روع برنامجه������ا العام أنها 
س������تعمل على حتقيق أهدافها من خالل التنفيذ املمكن 
والتأس������يس لألفضل وف������ق منظومة من السياس������ات 
الرئيس������ة، والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في 
ه������ذا البرنامج، وبصورة واقعيه وفي حدود اإلمكانيات 
املتاحة ودعم كل القوى السياس������ية والوطنية.. مدعمة 
ذلك بجمل������ة من احملاور املتضمنة السياس������ات العامة 
والقطاعي������ة املوجه������ة لتنفيذه الهدف الع������ام واألهداف 
الفرعية، وفق املتغيرات الداخلية واخلارجية، وتبويبها 
بدءًا بأولويات السياس������ات والبرامج املتعلقة بالقضايا 
العاجل������ة ذات الصل������ة مبخرج������ات مؤمت������ر احل������وار 
الوطن������ي املتعلقة بالضمان������ات واحللول وبن������اء الثقة، 
وكذا السياس������ات في اجلوانب السياس������ية، واألمنية، 

واالقتصادية واخلدمية. 
وتعهدت احلكومة بانها ستعتمد في عملية تنفيذ مجمل 
نة، تقوم عل������ى منهجية التقييم  مهامه������ا على خطط مزَمّ
وقياس مس������توى التنفيذ، لضمان التصحيح املس������تمر 
ألي أخطاء وجتاوز أية إش������كاليات ق������د تعترض عملية 

التنفيذ. 
وضعت احلكومة هدفا عاما ملش������روع برنامجها العام 
الذي قدمته الى مجلس النواب اليوم من اجل نيل الثقة، 
يتمثل بالعمل على اجناز مهام املرحلة االنتقالية وتعزيز 
األمن واالستقرار السياسي وتوفير البيئة االقتصادية 

الالزمة لتحقيق منو اقتصادي مستدام.
وق������ال رئيس احلكومة خالد بحاح في معرض البرنامج 
الع������ام للحكومة على البرمل������ان »إن احلكومة تعي متامًا 
جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معاجلتها بكل 

ما هو ممكن ومتاح وفقا لألولويات القصوى«.
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حتذيرات من كارثة اقتصادية في حال استمرار سيطرة املليشيات 
املسلحة على مؤسسات وموانئ الدولة

 حتديات رئيسية حددتها حكومة الكفاءات في برنامجها تسعى للتغلب عليها



املظاهر املسلحة تزيد العنف
إن انتش������ار السالح في اليمن كان وال يزال الهم 
الذي يؤرق اليمنيني وس������وء األحداث األخيرة التي 
أسقطت صنعاء بأيدي مليش������يات مسلحة٬ والتي 
بدورها س������اهمت بش������كل أكبر بانتش������ار السالح 
ومظاه������ره اكثر من الس������ابق لكون������ه أداة اجلرمية 

ووسيلتها.
املجتمع اليمني الذي يعتبر الس������الح من األمور 
الهام������ة املقدمة في كثير من األحي������ان على الغذاء 
وامللبس باعتباره وس������يلة حماية واس������تخدامه بال 
معنى يتسبب بإقالق الس������كينة العامة واالستقرار 
ويعد انتش������اره خطرًا يهدد املجتمع مبختلف فئاته 
السيما في ظل االنفالت األمني الذي تشهده بالدنا 

خالل األشهر األخيرة.
يقول انور الش������رعبي عن حادث������ة وقعت بالقرب 
من محل������ه أثارت اخلوف بني نف������وس الناس حيث 
قتل رجل)صاحب بنش������ر(  وأبنائه بدم بارد بسبب 
مشكلة تافهة نشبت بني صاحب البنشر وأحد أبناء 
القاتل فخرج الرجل مدججا بأس������لحته هو وأبنائه 
فقتل������وه وتركوه ينزف حتى امل������وت والناس  خائفة 

تقترب أم تسرع بإسعافه.
ويتاب������ع: إن االضطراب������ات واالنف������الت األمني 
شرع للكثير قتل بعضهم دون حساب فالرجل ظل 
مرميا في محله ينزف ولم تتحرك حتى سيارة أمن 
إلحضار اجلناة ،وأصبح الس������الح مثل اللعبة في 

أيدي الصغار والكبار.

فوضي التسلح
فوضى انتشار الس������الح، خاصة فوضى اقتنائه 
بني البالغني وحمله في األماكن واملناس������بات العامة 
يعد من املؤشرات اخلطيرة التي قد تؤدي إلى تدهور 
األمن وشيوع ثقافة العنف.. حيث أكد الشرعبي أن 
اخلطورة في هذا الس������الح انه ميكن أن يس������تخدم 
في اخلالفات العائلية أو الش������خصية، وقد يستغل 
في عمليات الس������طو واالعتداء، وحمله يسهم بشكل 
مباش������ر أو غير مباش������ر في زيادة مع������دالت العنف 
باملجتمع، كما أن من آثار ذلك أيضا ارتفاع معدالت 

اجلرمية.
ويتحدث عبد الرقيب البعداني )س������ائق تاكسي( 
أنه رأى في أثناء عودته ملنزله أش������خاصا يضربون 
شخصا بش������كل عنيف وأشهروا في وجهه السالح 
اذا لم يس������لمهم املبلغ الذي كان بحوزته وبعد عراك 
عني������ف تدخل بينهم.. يقول: ك������دت أفقد حياتي فقد 
طعنن������ي أحده������م على كتف������ي والذوا بالف������رار بعد 

صراخي الشديد وتوقف بعض املارين إلنقاذنا.
يضيف: انتشار الس������الح بهذه الصورة الرهيبة 
واس������تقواء البعض على اآلخر يس������اعد بشكل أكبر 
على انتش������ار العنف واجلرمية في أوساط املجتمع 
إذا ظلت األوضاع كما هي وظلت لغة الس������الح هي 

املتواجدة في الواقع.

اغتيال البراءة
ألقت االضطرابات التي تشهدها الساحة اليمنية 
بظاللها املأس������اوية على كل مناح������ي احلياة٬ حتى 
أصبح������ت مظاهر بالس������الح مألوفة في الش������وارع 
وامل������دن ليتحاور الكبار من فوه������ات البنادق بزخات 
الرصاص العشوائي التى تقتل الناس ومعها لم يجد 
الصغ������ار لعبة مفضلة بعد أن أوصدت في وجوههم 
كل أبواب األمان وألعاب الطفولة ولم يجدوا س������وى 

محاكاة أسوأ سلوكيات الكبار!!.
حقيق������ة ملموس������ة زاد من تأكيده������ا تأثر األطفال 
بأعمال وممارس������ات وس������لوكيات الكبار تلك٬ حيث 
يحاول������ون أن يقلدوها س������لبًا أو إيجاب������ا ظنا منهم 
أن ه������ذه األعمال ومحاكاتها م������ن عالمات الرجولة 
ول������و لم يكن من تداعيات األزمة السياس������ية الراهنة 
التي تش������هدها بالدنا٬ إال أنها أثرت بشكل مباشر 
عل������ى س������لوكيات أطفالنا وانعكس������ت ف������ي ألعابهم 
وسلوكياتهم وتصرفاتهم وتعامالتهم اليومية، فاليوم 
احلارات والش������وارع تزخر بأطفال يحملون أسلحة 
تضاهي أجس������ادهم الصغيرة فمنهم من يقف على 
متارس وآخرون يتباهون بها ويشهرونها في وجوه 
أصدقائه������م  األمر الذي يدعو للقلق على مس������تقبل 
أبنائن������ا ويعطي انطباعًا بأن ه������ؤالء األطفال يهيئون 
أنفس������هم ليصبحوا في املستقبل القريب دعاة حرب 

وفتنة٬ يعتاشون على العنف وفن االحتراب!!.
محم������د عبدالك������رمي يعل������ق على ه������ذا املوضوع 
بالق������ول: لقد توال������ت علينا املتاعب خالل األش������هر 
القليل������ة املاضي������ة من كل جانب ترت������ب عليها توقف 

مصالح الناس وعملية التنمية وكأنه لم يعد ينقصنا 
من مصائب س������وى تأث������ر أطفالنا مب������ا أفرزته من 
مظاه������ر عنف ليحاولوا بطريقتهم اخلاصة تس������ليح 
أنفس������هم وتقليد الكبار وإذا لم يتَصد اجلميع لهذه 
الس������لوكيات وتتضافر اجلهود للحد منها فس������وف 
حتل مبس������تقبلنا ومس������تقبل أوالدنا الكارثة التي ال 
يبرد معها دم عندما نكتش������ف بعد فوات األوان أن 

هناك من ش������بابنا من ترعرع منذ نعومة أظفاره على 
القتل وحمل السالح.

يقول محم������د الزي������ن )اخصائي عل������م اجتماع( 
فيما نش������اهد تلك الصور املؤملة للمصابني والقتلى 
والدمار، قد يكون الزمن كفيل بتجاوزها ونسيانها، 
لكن ماال نشاهده وال ميحوه الزمن هو األثر النفسي 
الذي ستتركه هذه احلروب بداخل كل من عاصرها 
وعايش الرعب والقلق وفقد عزيزا أو قريبا أو منزال 
يستظل بظله ليجد نفسه في العراء فالسالح األشد 
فتكًا في ه������ذه االضطرابات وعدم ش������عور االطفال 
باألم������ان هو التدمير النفس������ي ال������ذي يدمر التوازن 

النفسي للمدنيني وعلى وجه اخلصوص األطفال.
ويضيف: لعلنا في العالم العربي ال نعطي اهتمامًا 
كبيرًا بالرعاية النفس������ية والوسائل املطلوبة الحتواء 
ردة فعل الصدمات على األطفال أثناء االضطرابات 
واحل������روب في حني أن غالبية املختصني يؤكدون أن 
أخطر آثار  لالضطرابات وانتش������ار مظاهر التسلح 
هو ما يظهر بشكل ملموس الحقًا في جيل كامل من 
األطفال س������يكبر ومن ينجو منهم يعاني من مشاكل 

نفس������ية قد تتراوح خطورتها بقدر استيعاب ووعي 
األهل لكيفية مس������اعدة الطفل على جتاوز املش������اهد 

التي مرت به.
ويؤك������د الزين: أنه من املمكن تفادي هذه احلاالت 
فقط إذا تذكر أحدهم اجلانب النفسي للطفل في هذه 
األوق������ات العصيبة إذ تعتبر الصدمات التي يتعرض 
لها الطفل بفعل اإلنس������ان أقسى مما قد يتعرض له 

من جراء الكوارث الطبيعية وأكثر رسوخًا بالذاكرة 
ويزداد األم������ر صعوبة إذا تك������ررت هذه الصدمات 
لتتراكم في فترات متقاربة، وتعيق الكشف عن هذه 
احلاالت لدى األطفال صعوبة تعبيرهم عن شعورهم 
أو احلالة النفس������ية التي ميرون به������ا بينما يختزلها 
العقل وتؤدي إلى مش������اكل نفسية عميقة خاصة إذا 
لم يتمكن األهل أو البيئة احمليطة بهم من احتواء هذه 

احلاالت ومساعدة الطفل على جتاوزها.
أس������اتذة علم االجتماع وعل������م النفس يؤكدون أن 
مظاهر العنف ومبس������اهمة مباشرة أو غير مباشرة 
من وسائل اإلعالم املختلفة٬ داخلية وخارجية٬ تؤثر 
في نفسيات األطفال وسلوكياتهم وطريقة تفكيرهم٬ 
وبال������ذات في املناطق املضطربة والتي تنتش������ر فيها 
املظاهر املس������لحة من خالل تقلي������د الكبار في حمل 

جميع أنواع األسلحة واستخدامها.

تدمير النسيج االجتماعي
املظاه������ر املس������لحة واالقتتال واط������الق رصاص 
املوت بش������كل عشوائي  جعلت الناس يسيرون دون 
بصي������رة ولم تتح لإلنس������ان إمكاني������ة أن يتوازن من 
خالل انش������طتها التي اس������تبدلت العادات بدال من 
النظام والقانون وشيوع ظاهرة حمل السالح وثقافة 

التعصب وتراجع التسامح الديني واالجتماعي.
تقول صباح اخلش������يني )دكتوراه إعالم(: أعمال 
العنف والتسلح الذي تقوم به بعض اجلماعات تأتي 
متساوقة مع الفساد والوهن العميق في عمل هيئات 
ومؤسس������ات الدولة وما يعاني������ه املجتمع اليمني من 
ارتفاع في نس������ب الفقر واألمية والبطالة في أوساط 
الش������باب وارتفاع معدل الوفيات مش������يرة  إلى  أن 
مخاطر مظاهر التس������لح ه������و اس������تهدافها لألمان 
االجتماعي وعرقلة التنش������ئة االجتماعية وارتباطها 
بانتش������ار املخدرات وضعف دور األس������رة التربوي 

ورسالة املدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم.
وتعل������ق ام وس������ام الوصاب������ي )ربة بي������ت(: حتى 
مناس������بات األف������راح حتول������ت إلى س������احات حرب 
وحتدث هناك اصابات وقتلى فاملعظم يحمل أسلحته 
املتط������ورة.. تخيل������ي أن البعض يس������تقبل العروس 
بالقنابل الصوتية أو مبا يس������مى برش������اش)7-12 
( فاالنفالت األمني ونهب الكثير من أس������لحة الدولة 
ساعد في انتش������ار هذه الظاهرة املخيفة التي أثرت 
على أطفالنا فأصوات الرصاص واملظاهر املسلحة 

تؤثر على استقرارنا وشعورنا باحلياة. 
 وتشير فاطمة االش������ول )باحثة( التسلح والعبث 
بأرواح الناس  أف������رزت أيضًا ظاهرة خطيرة تتمثل 
في االختطاف وممارس������ة االبتزاز مع أهل املختطف 
كذل������ك  بروز العصابات الس������رقة وجتار الس������الح 
واملخ������درات وتس������ليح األطفال، ه������ذه املظاهر أدت 
افرازاتها الى تفكيك بني������ة املجتمع ومتزيق اواصر 
التعاي������ش والترابط بني مكون������ات املجتمع كما أدت 
الظاهرة إلى ظهور سلوكيات سالبة واستالب للقيم 
واملوروثات والثقافة، إضافة لكل هذا فإن غياب دور 
الفرد واألسرة وانش������غالهما باألمن واألمان وتوفير 
لقمة العيش كذلك النزوح والذي تسبب في  انقطاع  
األطفال عن التعليم في مرحلتي األس������اس والثانوي 
ينعك������س ف������ي غيابهم عن  املس������اهمة ف������ى اإلعمار 

والتنمية.
أخيرا انتش������ار املظاهر املس������لحة ت������ورث العنف  

والدمار وتعيق صناعة احلياة 
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األم��ن ه��و الهاجس الذي يراود اليمنيي��ن ويؤرق مضاجعهم  فلم يعد متاحا أن يش��عروا باألمان في ظل انتش��ار 
المظاهر المسلحة تحمل معها الموت في رصاصاته التي تدوي من وقت آلخر لتكون األسرة اليمنية هي الضحية األولى 

لهذه المظاهر.

  ذكرى الواحدي

أصوات الرصاص واملظاهر املسلحة تؤثر على استقرارنا 



أصب���ح املزارع���ون ال ميتلك���ون س���وى النظ���ر بأل���م 
وحس���رة ملزارعه���م وه���ي تتل���ف أم���ام اعينه���م وليس 
أمامه���م س���وى بيعه���ا كحط���ب وفح���م بع���د أن اصبح 

انتاجها ال يغطي نفقاتها التشغيلية.. 

 أضرار وخسائر كبيرة تلحق باملزارعني:
يؤك���د املزارعون أنهم اصبحوا فق���راء بعد ان كانوا 
أغني���اء وحتول���ت مزارعهم إلى احطاب وفحم اس���ود ، 
مؤكدي���ن أن امل���زارع التابعة لهم كانت تنتج بعش���رات 
املاي���ن لكنه���م وقف���وا عاجزي���ن ام���ام غ���اء الدي���زل 

والظروف املعيشية لهم. 
وأوض���ح أن املزارع���ون ه���م األكث���ر ض���ررًا م���ن هذا 
االهمال املتعمد وهم أكثر ش���ريحة واسعة في املجتمع 
، وأم���ا املغام���رون في مج���ال الزراعة فق���د نكبوا لتلف 
واملدخ���ات  الدي���زل  قيم���ة  ارتف���اع  بس���بب  مزارعه���م 
الزراعي���ة بنس���ب جنوني���ة خ���ال العق���د املاض���ي كون 
الدولة غائبة في التوجيه واالرش���اد واملكافحة وتنظيم 
األس���واق احمللي���ة والبحث ع���ن أس���واق خارجية لبيع 
الفائ���ض أو لتعليبه أو حلفظ���ه للدولة حلن انخفاض 

اإلنتاج اخلاصة مأساة كبيرة. 
حيث يشير مالك مزرعة »احلاج عبدالله ابراهيم« أن 
مزرعت���ه كان االيادي العامل���ة فيها تصل إلى 150عامل 
لس���نوات يعمل���ون في املزرعة وتعتب���ر لهم مصدر رزق 
منه���م من يش���تغل في املزرعة ومنهم م���ن يحمل الثمار 
واخلض���ار و50عام���ل متواجدي���ن ف���ي املزرع���ة بش���كل 
مس���تمر وتقلص العدد ليص���ل إلى 3عمال فقط في هذه 
االي���ام وباقي العمال مت تس���ريحهم ألنه لم يعد لهم أي 

طلب للعمل بعد تلف املزارع.

غياب الدولة عن الزراعة:
ودع���ا رئي���س جمعي���ة اجل���ر التعاوني���ة الزراعي���ة 
االس���تاذ محم���د الرج���وي رئيس اجلمهوري���ة وحكومة 
الوف���اق ووزارة الزراع���ة واالحتاد التعاون���ي الزراعي 
إل���ى االهتم���ام بالزراع���ة واملزارع���ن وإيائه���ا أهمي���ة 
خاصة ، مؤكدا أن دور الدولة واحلكومات املتعاقبة من 
بداي���ة ثورة س���بتمبر حتى اليوم باهت وغير مس���موع 
ف���ي مج���ال الزراعة ويس���مع املزارع جعجع���ة ولم يرى 
طحن فالزراعة في الوطن اليوم حتتضر لغياب الدولة 

والدراسة والبحوث واخلطط االستراتيجية. 

مزارع اجلر تدق ناقوس خطر:
ويدق الرجوي ناقوس خطر على الزراعة واملزارعن 
ف���ي حج���ة عامة وم���زارع تهامة وعبس خاص���ة بعد أن 
حتول ربع تلك املزارع إلى أحطاب بسبب هذا القصور 

املخيف للدولة. 
وأش���ار إل���ى أن منطقة اجل���ر لوحدها به���ا أكثر من 
مائ���ة ألف مس���تفيد م���ن العمال���ة وإذا انته���ت الزراعة 
س���يتحولون إل���ى فئ���ة عاطلة تزي���د من مش���اكل الدولة 
والب���اد ، مؤك���دا أن هن���اك حلول ممكنة لدع���م الزراعة 
بدل اإلنفاق الترفي سواء من صندوق اإلنتاج الزراعي 
والسمكي أو عبر الدولة وكذا دعم شيكات املياه مجانًا 
وتوفي���ر مضخات املي���اه بالطاقة الشمس���ية أو بإلغاء 
اجلم���ارك واملس���اهمة من القيمة %50 فعلي���ًا إذا هناك 
إرادة الس���تمرار الزراعة حتى يتم اإلعتماد على النفس 
للحص���اد أو الفواك���ه أو حتس���ن إنت���اج احلب���وب في 

نهاية الشرق أو الغرب
وطال���ب الرج���وي الدول���ة بتعوي���ض املتضررين من 
املزارعن الذين اتلفت مزارعهم والوقوف بجانب من ال 
يزالوا يتحملون املتاعب ودورهم كبير في رفد اخلزينة 

العامة للدولة باملاين والعملة الصعبة. 
ويش���ير أح���د عمال تلك املزارع » حس���ن عل���ي » إلى 
أنهم كانوا يعتم���دون على املزارع كمصدر للرزق واالن 
ال يوج���د لهم أي مصدر اخ���ر بعد ان اتلفت تلك املزارع 
واصبحت اثرا بعد عن ، مش���يرا بان االالف األش���جار 
من املاجنو واشجار اخلضار انتهت والسبب احلقيقي 

انعدام مادة الديزل واجلفاف. 

دور مرشدي الزراعة غائب
وأوض���ح الرج���وي أن علم���اء الزراع���ة لديه���م أفكار 
ومعلوم���ات كثيرة إذا توف���رت النوايا لنهضة صناعية 
واقتصادي���ة وزراعي���ة، وق���ال »ك���م يفخر اإلنس���ان رغم 
ش���حة املي���اه أن يصل نس���بة املاجنو في بادن���ا عامليًا 
إل���ى املرتب���ة الثاني���ة بعد الهند وه���ذا بجهد خاص من 
املواطن���ن املجاهدي���ن رغ���م العش���وائية في كل ش���يء 
ويش���كر حتى أصحاب امل���زارع من قي���ادة الدولة حتى 
وإن كان���ت مزارعه���م أقيمت من أموال الش���عب إال أننا 
رضين���ا بذل���ك لتش���غيل الي���د العاملة وخير م���ن ذهاب 
األموال إلى البنوك اخلارجية ولم يستفاد منها طبعًا«. 

حتى ال حتدث الكارثة!!:
وح���ذر رئي���س جمعي���ة اجل���ر التعاوني���ة الزراعي���ة 
مبحافظ���ة حج���ة محم���د الرج���وي م���ن تع���رض مئ���ات 
امل���زارع األخرى من املانحو وغيرها في اجلر من التلف 
، موضحا أن أكثر من 50مزرعة ماجنو من مزارع اجلر 
اتلف���ت فيما باقي امل���زارع للماجنو واخلضار والفواكه 

باملنطقة في طريقها إلى التلف.
ودعا مزارعون رئيس االحتاد التعاوني الزراعي الى 
القي���ام ب���دوره في إنق���اذ املزارعن في اجل���ر من كارثة 
حقيقي���ة وحت���ول مزارعه���م إلى احط���اب ووضع حلول 
عاجلة مبا يس���اهم ف���ي احلد من تلف امل���زارع ، منوها 
ب���أن أغلب املزارع قد انتهت وتضرر من تلفها عش���رات 

االالف من العمال بجانب املزارعن ومالكي املزارع. 
وناش���دوا رئي���س اجلمهورية بس���رعة التوجيه إلى 
اجله���ات املختص���ة بانق���اذ مزارعهم من التل���ف والتي 
تتن���وع بن املاجن���و واخلض���ار والفواك���ه كونها ترفد 
االقتص���اد اليمن���ي مبئ���ات املاي���ن إعط���اء املوض���وع 
أهمي���ة خاص���ة وعدم التس���اهل في ذل���ك ، والعمل على 
تش���كيل جلنة خاص���ة وعاجلة لوضع دراس���ات عاجلة 
لتل���ك امل���زراع في اقصى س���رعة وتعوي���ض املتضررين 
ع���ن م���ا اتلف عليه���م وتقدي���ر تكاليف ه���ذا القطاع عن 

اخلسارة الفادحة التي حلقت بهم.

انعدام اإلشراف والرقابة 
مدي���ر الزراع���ة بعبس » عب���د العظيم محم���د » يؤكد 
بانه ال يوجد اهتمام وال اش���راف على املزارع وال إدارة 
مزرعي���ة ، العملي���ة الزراعي���ة داخ���ل امل���زراع منعدم���ة 
باخلالص وال يوجد رش للمزارع وال تعشيب وبالتالي 
هذه اس���باب م���ن عدة اس���باب التي ادت ال���ى تلف تلك 

املزارع. 
وعن دور اإلرش���اد الزراعي اكد ان االرش���اد الزراعي 

متوق���ف وال يوجد أي امكانية للتح���رك وال أي ميزانية 
في هذا اجلانب حتى يتم التحرك.

إهمال متعمد
وق���ال رئي���س جمعي���ة اجلر الرج���وي »أس���تغل هذه 
الفرص���ة أللف���ت نظ���ر األخ الرئيس واحلكوم���ة ووزارة 
الزراع���ة واالحت���اد التعاون���ي الزراع���ي أن دور الدولة 
واحلكوم���ات املتعاقب���ة م���ن بداية ثورة س���بتمبر حتى 
اليوم باهت وغير مسموع ويسمع املزارع جعجعة ولم 

يرى طحن«
ون���وه بأن الزراعة في الوط���ن اليوم حتتضر لغياب 
الدولة والدراس���ة والبحوث واخلطط االس���تراتيجية ، 
واملزارع���ون هم األكث���ر ضررًا من ه���ذا االهمال املتعمد 
وه���م أكثر ش���ريحة واس���عة ف���ي املجتم���ع ، منوها بأن 
املغام���رون في مج���ال الزراعة فقد نكبوا لتلف مزارعهم 
بس���بب ارتفاع قيمة الديزل واملدخات الزراعية بنسب 
جنونية خال العقد املاضي والدولة غائبة في التوجيه 
واالرش���اد واملكافحة وتنظيم األسواق احمللية والبحث 
عن أسواق خارجية لبيع الفائض أو لتعليبه أو حلفظه 

للدولة حلن انخفاض اإلنتاج. 
وأش���ار أنه���ا مأس���اة كبي���رة بس���بب ه���ذا القص���ور 
املخي���ف وعلى الدول���ة تعويض املتضرري���ن والوقوف 
بجانب من ال يزالوا يتحملون املتاعب ودورهم كبير في 
رف���د اخلزينة العامة للدولة باملاي���ن والعملة الصعبة 
وفي منطقة اجلر لوحدة أكثر من مائة ألف مستفيد من 
العمال وإذا انتهت الزراعة س���يتحولون إلى فئة عاطلة 
تزي���د من مش���اكل الدول���ة والباد وهن���اك حلول ممكنة 
لدع���م الزراع���ة بدل اإلنف���اق الترفي س���واء من صندوق 

اإلنتاج الزراعي والسمكي أو عبر الدولة.
»أحم����د محم����د عم����ر« م����ن ابن����اء منطقة اجل����ر يؤكد أن 
السبب احلقيقي لتلف مزارع اجلر هو انعدام مادة الديزل 
على املزارعن بل وارتفاع اس����عارها األمر الذي تسبب في 

انتهاء هذه املزارع وانقراضها وحتولها إلى أحطاب. 
وأش���ار عم���ر ان اكث���ر م���ن 400مزرعة حس���ب علمه 
انته���ت بالكام���ل حتى أن املواطي���ر واملضخات التابعة 
لتلك املزارع حملت من املزارع ومنها ما مت بيعه ومنها 

ما اخذ الى منازل املزارعن.
مزارع���ون عج���زوا ع���ن جلب م���ادة الدي���زل فتحولت 
مزارعهم إلى طب وفحم يتم االستفادة منه ببيعه وبدال 
م���ن ان يصدر من تل���ك املزراع املاجن���و اليوم اصبحت 

تصدر حطب وفحم. 
وأش���اروا أن ماي���ن الري���االت اه���درت وعمال���ة مت 
تس���ريحها ومعدات ومواطير ومضخ���ات اكلها الصدأ 
إل���ى عش���ية  كان���ت خض���راء يوم���ا فتحول���ت  وأرض 

وضحاها إلى بقايا اطال. 

حجة األولى في زراعة املاجنو لكن....:
وتع���د محافظ���ة حجة من أه���م مناطق اليم���ن تتركز 
زراع���ة فيه���ا املاجن���و ف���ي اليم���ن إذ تق���در مس���احتها 
املزروعة باملاجنو وإنتاجها من ثماره ما نس���بته 70% 

من مساحة وانتاجية اليمن من هذه الفاكهة.
وحس���ب اإلحص���اءات فق���د أحتل���ت محافظ���ة حج���ة 
املرتب���ة األولى ف���ي زراع���ة وإنتاج املاجنو بنس���بة 47 
باملائة للمس���احة و44 باملائة لإلنتاجية، تليها محافظة 
احلديدة مبساحة 24 باملائة وإنتاجية 45 باملائة ، فيما 
تأتي محافظة تعز في املرتبة الثالثة حيث تشكل نسبة 
مساحتها املزروعة باملاجنو 4 باملائة وتنتج من الثمار 
ما نس���بته أيض���ا 4 باملائة من اإلنتاجي���ة الكلية لليمن 

من املاجنو. 
ويوجد في محافظة حجة مساحات شاسعة مزروعة 
بأش���جار املاجن���و خاص���ة ف���ي م���زراع منطق���ة اجل���ر 

الشهيرة واملعروفة باحملافظة. 
وق���درت الهيئ���ة العامة للتنمي���ة الزراعي���ة والريفية 
عدد أشجار املاجنو املزروعة في اليمن ب� مليونن و17 
ألف ش���جرة، نص���ف العدد ي���زرع ف���ي محافظتي حجة 
واحلدي���دة، فيم���ا تب���ن أن أكثر من 30 باملائ���ة من تلك 

األشجار غير مثمرة. 
وتتفاوت إنتاجية الشجرة الواحدة للماجنو بن 20 
إل���ى 70 كيلوجرامًا من الثمار للش���جرة الصغيرة التي 
يت���راوح عمرها بن 3-4 س���نوات، فيما يقدر متوس���ط 
إنتاجي���ة الش���جرة التي عمره���ا 10 - 40 عاما بن 80 

الى 90 كيلوجرامًا من الثمار. 
وتنف���رد اليم���ن بزراع���ة أن���واع وأصن���اف متع���ددة 
م���ن املاجنو منه���ا ما يع���رف )بقلب الث���ور ، البركاني، 
الناش���ري، امل���وزي، الفون���س )الهن���دي(، البل���دي، أبو 

سمكة والزبدة وغيره(. 
الزراع���ات  إح���دى  اليم���ن  ف���ي  املاجن���و  زراع���ة  وتش���كل 
اإلس���تراتيجية ألهميته���ا اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة كونه���ا 
تع���د مص���در دخ���ل معظم املواطنن ف���ي مناط���ق إنتاجه، كما 
أن املاجن���و م���ن الثمار التصديرية املرغوبة لدى املس���تهلكن 
محلي���ًا وخارجي���ًا ويرتبط احملصول بالعدي���د من الصناعات 

الغذائية كالعصائر وغيرها. 
كما أن صادرات اليمن من املاجنو تش���كل نحو 15 باملائة 
م���ن إجمال���ي ص���ادرات الفواكه وحتت���ل املرتب���ة الثانية بعد 

املوز، ومعظمها يصدر إلى األسواق السعودية. 
ويتمتع املاجنو اليمني مبذاق رائع ومميز ويحظى بإقبال 
واسع من قبل املستهلك في عدد من الدول العربية واألجنبية.

ووصف���ت دراس���ات وأبح���اث زراعية ثم���رة املاجنو مبلكة 
الفواكه كون اس���تخداماتها متعددة األغراض، فهي تستخدم 
ف���ي تقوية األس���نان وجتميلها نتيج���ة احتوائها على كميات 
كبيرة من الكالسيوم الذي يغذي األسنان وكذا فيتامن ) أ (، 
إلى جانب أن الثمار حتتوي على فيتامن )س���ي( الهام لبناء 
الدم، كما تساعد في حاالت اإلصابة باإلنيميا الحتوائها على 

نسبة عالية من احلديد.
وحس���ب الدراس���ات ف���إن فاكه���ة املاجن���و اح���د املص���ادر 
الطبيعي���ة للبيتاكاروتن وهي مادة مضادة لألكس���دة وأيضا 
مجموع���ة فيتام���ن »ب« الت���ي تس���اعد عل���ى تقوي���ة اجله���از 
العصب���ي ويوج���د باملاجنو أيضا حام���ض اجللوتامن الذي 

يعد الغذاء املثالي للمخ من اجل التركيز والذاكرة.
كم���ا حتت���وي احلب���ة متوس���طة احلج���م من املاجن���و على 
حوال���ي %40 م���ن إجمالي ما يحتاجه اجلس���م م���ن األلياف، 

ويسهم في عاج حاالت اإلمساك أو القولون العصبي.
والس���ؤال الذي يطرح نفسه هل تستشعر اجلهات املعنية 
في وزارة الزراعة خطورة اتاف مئات املزارع من املاجنو في 
منطق���ة اجلر وس���رعة إنقاذ ما تبقى وت���دارك ما ميكن تداركه 
قب���ل ان حتل الكارثة بهذه املنطق���ة ؟؟ ام ان الوضع لن يتغير 

مستقبا.

alsahwa@yemen.net.ye 9تقارير الخميس 18 صفــر 1436هـ  الموافق 11 ديسمبر 2014  - العدد )1450(

غياب الدولة والجفاف واإلهمال وارتفاع اسعار لوقود أبرز األسباب

مئات املزارع في اجلر بحجة انقرضت واتلفت وحتولت إلى أحطاب وفحم
م��زارع المانجو بمنطقة الج��ر بمديرية 
عبس محافظة حج��ة اتلفت واصبحت تباع 
كحط��ب وفحم بس��بب غالء م��ادة الديزل 
وغياب��ه ف��ي فترات س��ابقة من��ذ 4 الى 5 
سنوات الماضية مما ادى الى ضعف االنتاج 

وارتفاع مديونيات المزارعين. 

 علي حسن
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 خاصة أن الش����روط الت����ي وضعها احلوثيون 
عل����ى مكت����ب احملافظ وبق����وة الس����اح كانت غير 
مستساغة وغير منطقية وتعجيزية وال تقدر أية 
دول����ة ناهي����ك أن يق����در أي محافظ عل����ى تنفيذها 
للحوثي����ن، ناهي����ك أنها مطالب غير ش����رعية وال 
قانوني����ة ، قب����ل أن نتطرق إلى تل����ك املطالب ورد 
احملاف����ظ ، دعون����ا ف����ي البدأ نس����تمع إل����ى رواية 

األستاذ صخر الوجيه حلادثة االقتحام ..

تفاصيل حادثة اقتحام مبنى احملافظة
االقتح����ام كان قبي����ل ظه����ر ي����وم األح����د وص����ل 
احلوثي����ون إلى دي����وان احملافظة  بقي����ادة نائف 
أب����و خرفش����ه وعبد الرحم����ن اجلماع����ي وقدموا 
مجموع����ة مطال����ب مكتوب����ة كان����ت غي����ر موقع����ة 
وطلبن����ا منهم توقيعه����ا وهذه املطال����ب تتضمن 
9 نق����اط ، وأبلغناهم أننا س����نناقش تلك املطالب 
نح����ن واملعني����ون ف����ي احملافظ����ة ون����رد عليه����م ، 
ويؤك����د » الوجي����ه ف����ي حديث����ه أن ه����ذه النق����اط 
واملطال����ب التي تقدموا بها من وجهة نظري غير 
قانوني����ة«. مضيفًا  أم����ا االقتحام ملبنى احملافظة 
واملكتب فقد مت بدون إذن مسبق وجاءوا مبوكب 
مس����لح مع صفارات اإلن����ذار التي عادة ما ترافق  
مواكب الرؤس����اء أو الوفود عالية املستوى وهم 
حوالي 50 مس����لحًا واقتحم����وا مبنى احملافظة«، 
واستطرد احملافظ :« طبعًا ال ميكننا أن نتصرف 
تصرف����ات تؤدي إلى س����فك الدماء وبالتالي نحن 
تقبلن����ا ه����ذا التص����رف على مض����ض ونحن غير 
راضن عنه ودخل����وا إلى مكتب احملافظ وقدموا 
طلباته����م وطلبنا منه����م التوقيع عليها فوقعوها 
بع����د ذلك قلنا لهم س����نرد عليهم كتابة«، وكش����ف 
احملاف����ظ الوجيه ع����ن اجتم����اع للمجلس احمللي 
باحملافظ����ة وقال: »إل����ى اآلن لم أطلع على مواقف 
األح����زاب، أن����ا اآلن ف����ي مكتب����ي أواص����ل عمل����ي 
اإلداري، املجلس احمللي سنجتمع غدًا وسنطرح 
له����م املوض����وع ونناق����ش املوض����وع وعليه����م أن 
يتخ����ذوا الق����رارات املناس����بة »، واش����ار الوجيه: 
»هؤالء املس����لحون احلوثين يعتبرون أنفس����هم 

ث����وارًا، يتعاملون وفق ش����رعية ثورية حس����ب ما 
يعتق����دون ويحاول����ون أن يقنع����وا اآلخري����ن بأن 
ه����ذه ث����ورة وبالتال����ي على اآلخري����ن أن يعترفوا 
مبطالبه����م« واختت����م الوجي����ه تصريح����ه » نحن 
نتمن����ى أن ال يح����دث أي ش����يء يقل����ق الس����كينة 
والسلم االجتماعي في محافظة احلديدة  املساملة 

وتعتبر شريان حياة للجمهورية اليمنية«.

مطالب تعجيزية 
احلوثي����ون كان����وا تقدم����وا بطلب����ات وصف����ت 
بالتعجيزي����ة ، كش����فت أنهم يهدف����ون من ورائها 
إلى إقالة محافظ احلديدة صخر الوجيه الذي ال 
يزال يقف ضدهم بأس����لوب يقطع على املتآمرين 
إش����عال فتيل فتنة دماء في هذه احملافظة ، وألن 
احلوثي����ون يرك����زون عل����ى احلدي����دة باعتباره����ا 
شريان احلياة وتعتبر املنفذ الرئيسي الستقبال 
الدع����م العس����كري من إي����ران وغيره����ا خاصة أن 
بعضه����م يتحدث أنه����م صاروا ق����وة عظمى وان 
لديه����م 6 أس����اطيل بحرية قادرة عل����ى محاصرة 
وتطوي����ق دول اخللي����ج بحس����ب أحاديث بعض 
عناص����ر احلوثين .. من ه����ذه املطالب .. اعتماد 
نفق����ات عدد 3820 فردًا تش����مل« تنقات، تغذية ، 
عدم اتخاذ أي قرارات إدارية إال مبوافقة اللجنة 
الثورية وفقًا التفاقية السلم والشراكة ممثلن في 
املش����رف العام األخ/ نائف أبو خرفشة واللجنة 
الثوري����ة برئاس����ة األخ/ عبدالرحم����ن اجلماع����ي 
، ع����دم ص����رف أي مبال����غ مالي����ة م����ن املؤسس����ات 
واملكات����ب االيرادية وغيره����ا إال مبوافقة اللجان 
الثوري����ة ، االلت����زام بعدم مس����اندة أي نش����اطات 
عدائي����ة ض����د اللج����ان الش����عبية ، توفي����ر مقرات 
حس����ب اإلمكانيات املتاحة للجان الشعبية التي 
تق����وم بحماية وتأمن احملافظة في األماكن التي 
لي����س فيها مقرات، إل����زام اللجن����ة األمنية العليا 
باحملافظة بالتعاون الكامل مع اللجان الش����عبية 
للقيام باملهام املطلوبة كونهم يقومون مبس����اندة 
اجلي����ش واألمن في حماية الوطن واحلفاظ على 
أرواح املواطنن ، فتح مكتب في مبنى احملافظة 
للج����ان الش����عبية لك����ي يتس����نى تنفي����ذ البن����ود 

الس����ابقة بسهولة ويسر ،  إصدار قرارات إدارية 
بعدد من األش����خاص مس����ؤولي رقابة ثورية لكل 
املكات����ب التنفيذي����ة ،  إلغاء قرارات التعين التي 
مت����ت إب����ان الث����ورة الش����عبية 21 س����بتمبر وما 
بعده����ا دون تنس����يق ، ه����ذه املطال����ب تهدف إلى 
إجبار أي مس����ئول لاس����تقالة من منصبه، وهذه 
املطال����ب ل����م تف����رض عل����ى أي����ة محافظ����ة تواجد 
فيه����ا احلوثي����ون إال محافظ����ة احلدي����دة الت����ي 
ينظ����ر إليها بأنه����ا البقرة احللوب ل����كل األنظمة 
السابقة والاحقة ، بينما سكانها من افقر سكان 
محافظات اجلمهورية بحسب تقارير رسمية في 

النظام السابق.

استقالة احملافظ بني يدي الرئيس
موق����ف احملافظ صخر الوجيه لم يكن حاس����ًما، 
وهو يحاول حتى اللحظة ، إيقاف أي تداعيات ملثل 
ه����ذه املطالب ، ولذا لم يكن واضحًا في االس����تقالة 
التي رّوج لها الكثير، ولكنه هدد بها ضمن س����ياق 
رسالة وجهها لرئيس اجلمهورية عبدربه منصور 
هادي وكذا ملجلسي الوزراء والنواب معًا، واختتم 
هذه الرس����الة بعد أن عرض فيها املطالب التس����عة 
للحوثي����ن ، ج����اء فيه����ا » إن����ه م����ن وجه����ة نظ����ري 
كمحاف����ظ للمحافظ����ة بأن جميع ه����ذه املطالب غير 
ش����رعية وال قانونية ، ويصع����ب تنفيذها ، كما أنه 
يصع����ب عل����ّي أداء عمل����ي وواجبات����ي املكل����ف بها 
قانونا ، في ظل فرض هذه النقاط بقوة الس����اح ، 
م����ن جماعة »أنصار الله« احلوثين ، لذا طلبت من 
فخام����ة االخ رئيس اجلمهوري����ة -حفظه الله- حل 
املوضوع م����ع قيادة احلوثين في صنعاء ، بحيث 
يتراجع����وا عن ه����ذه املطال����ب غي����ر القانونية ، أو 
قب����ول اس����تقالتي ، وإلى حن حل ه����ذا املوضوع ، 
ومبا يؤدي إلى وقف تدخل »أنصار الله« احلوثين 
، ف����ي فرض إجراءات غير قانونية ، بقوة الس����اح 
، س����أتوقف عن العم����ل وأداء الوظيف����ة املناطة بي 
قانون����ا ، الس����تحالة تنفيد واجبات����ي كمحافظ في 
مث����ل ه����ذه الظ����روف ، ه����ذا م����ا أردت إباغك����م به« 
.. وحت����ى س����اعة كتاب����ة ه����ذا التقري����ر ، ف����إن ثم����ة 
تسريبات إعامية ، تشير الى  أن الرئيس عبدربه 
منصور هادي أبدى قبوله باالس����تقالة التي قدمها 

محاف����ظ محافظة احلديدة صخر الوجيه ألن هناك 
رفضا من قيادات في جماعة احلوثي املس����لحة في 
اس����تمرار الوجيه.. مش����يرًا إلى أن قرارًا س����يصدر 
بقبول االستقالة وتعين محافظ جديد ، ميهد لهم 
الطري����ق في االتصال بالعالم اخلارجي عبر البحر 

األحمر بكل أريحية.

عناصر النظام السابق بغطاء حوثي
احلوثيون كانوا قد مهدوا الستفزازات سبقت 
ه���ذه اخلطوة وهي محاولة قمع احلراك التهامي 
، وتدمير ساحتهم بالشيوالت ومطاردة قياداتهم 
رغ���م اإلف���راج عن أمن عام احل���راك التهامي عبد 
الرحم���ن مك���رم طس���ي ، ليفاج���أ ش���باب الث���ورة 
املستقل بقيام احلوثين تدمير خيام لهم كانت ال 
تزال في س���احة التغيير بحديقة الش���عب سابقًا، 
وتكس���يرها وتكس���ير منصة خطب اجلمعة التي 
يدع���و لها الث���وار في احلدي���دة ، والتي ما تكون 
تنديدًا بأعمال احلوثي أو دعوة ملدينة خالية من 
مليش���يات املس���لحة ، وكان احلوثيون سبق وان 
اقدم���وا منذ يوم واحد على اقتحام مبنى مديرية 
زبيد وطرد موظفيها ، وكذا االعتداء على مساجد 
ف���ي جب���ل راس ، ومكات���ب حكومية ف���ي عدد من 
املديري���ات الش���مالية ، كل هذه املمارس���ات تأتي 
ضم���ن س���ياق محاول���ة احلوثين في الس���يطرة 
عل���ى محافظة احلديدة ، بتنس���يق واضح وجلي 
والذي���ن  الس���ابق  النظ���ام  عناص���ر  بع���ض  م���ن 
يقوم���ون بتدبي���ر ه���ذه املمارس���ات والتخطي���ط 
لها حتت مس���مى احلوثين واللجان الش���عبية ، 
وهذه السياس���ة تهدف ايضا الى تطويع وكس���ر 
ش���وكة وإرادة أبناء تهام���ة الرافضن ، ألي جهة 
حتاول االستمرار في سحق حقوقهم ومواطنتهم 
ونه���ب ممتلكاتهم اخلاص���ة والعامة والتي عبث 
به���ا النظ���ام الس���ابق ، ألن أبناء احلدي���دة كانوا 
يتطلع���ون إل���ى م���ن يرف���ع عنه���م الظل���م والقه���ر 
والتس���لط ، ال م���ن يزيد في توس���يع رقع���ة الظلم 
املواطن���ن وس���حق  وانته���اك حري���ات  والقم���ع 

مواطنتهم املسلوبة . 

اقتح��ام الحوثيي��ن لمبنى محافظة الحدي��دة ليس جديدًا ولك��ن مبنى المحاف��ظ تعرض لثالثة 
اقتحام��ات وجميعها كانت تنتهي بالتصالح والحوار رغبة من قيادة الس��لطة المحلية األس��تاذ صخر 
الوجيه الذي يؤكد في أكثر من لقاء بأنه ال يريد أن  تسيل قطرة دم واحد في هذه المحافظة المسالمة 
، إال أن حادثة اقتحام الحوثيين لمكتب محافظ المحافظة وتطويق مبنى المحافظة بصورة مس��تفزة 
ومثيرة 6 أطقم ومعها سيارات صوت وإيقاف حراسة المحافظ ، واقتحام مكتبه عليه وهو لديه اجتماع 

بآخرين ، كان أمرًا غير طبيعيًا ويهدف إلى إثارة مشكالت حقيقة..

   عبداحلفيظ احلطامي

احلوثيون يبحثون عن منفذ آمن عبر البحر 

تفاصيل تصعيد احلوثيون جتاه محافظة احلديدة .. واحملافظ 
يلوح باالستقالة ما لم يوجد الرئيس حل مع احلوثيني .. 
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

أثار إشــــــهار ما ُســــــمي بـ)الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات 
املســــــلحة واألمن( جداًل كبيرًا في مواقع التواصل االجتماعي ما 
بني مؤيد ومعارض، وألن الهيئة ليســــــت رسمية فقد كان لي رأي 
يؤكد أن التشــــــظي واالنهيار الذي شهده اجليش اليمني مؤخرًا 
ال ميكــــــن أن تعيده هيئة مســــــتقلة وال أن حتافــــــظ عليه بعيدًا عن 
التشريعات الرسمية ومؤسسات الدولة وإن ملكت تلك الهيئة كل 

اإلمكانات الالزمة.
ــــــاط والقادة  ــــــي انســــــكبت مــــــن بعــــــض الضب إن الدمــــــوع الت
احلاضرين في حفل اإلشــــــهار والتي قيل إنها من أجل الوطن ال 
أراها إال تعميقًا للجراحات وإثارة لألحزان وذلة وهوانًا وهي مما 
ال يليق بقادة عسكريني ملكوا القدرة على انتهاج ما ينتصرون به 

دون هذه الدموع ففرطوا وانخذلوا.
ــــــك الدموع ال ميكن بأي حال أن تكون صانعًة للنصر أو  إن تل
بانيًة للوطن، حتى لقد خلُت أولئك البكائيني يشــــــبهون أبا عبدالله 
الصغير األندلســــــي الذي فرط مبلكــــــه وغادر أرضه ودياره وترك 
كل ثرواته ومكن عدوه وصار يبكي بكاء النساء حتى قالت له أمه: 
إبك مثل النساِء ُملكًا ُمضاعًا .. لم حُتافظ عليه مثل الرجاِل..!!
ــــــود منكم أن حتافظوا على  فياأيهــــــا الباكون على الوطن كنا ن
ــــــى الوطن ضــــــد كل اخليانات  ــــــم تدافعون عل دموعكــــــم تلك وأنت
فالشــــــعب ال يريد منكــــــم دموعًا بل جهودَا وقــــــوة ورجولة حتمي 
ــــــه، ويا أيها الباكون لو دافعتم عــــــن وطنكم ما بكيتم  الوطن وأهل
وملا ظهرمت كاحلمالن الوديعة والعجائز الباكية، بل لكنتم أسودًا 

هصورة ، وقيادات جسورة!!
أيها الباكون ال تبرروا عجزكم بترديد نظرية املؤامرة واخليانة 
ــــــم لم تصمدوا دقائق معدودة لصــــــد تلك املؤامرات ووأد تلك  وأنت

اخليانات!!
ال تقولوا إن السياسيني خدعوكم مبكرهم وبيدكم أن تصنعوا 
ــــــول الالزمــــــة لوطنكم، إنني أعتقد جازمــــــًا أن هذه الهيئة لن  احلل
تصنع شــــــيئًا لكم فال تريقوا كرامتكم بأبواب منشئيها وداعميها 
ــــــدًا لقادتها الذين صنعوا الهزمية وأهانوا اجليش  وال تكونوا عبي
وكانوا ســــــببًا لتدميره وتشظيه ثم يأتون اليوم ليحافظوا عليه وقد 

صار ممزقًا وتفرقت قوته وأفراده بني الوالءات غير الوطنية.
ــــــم الوطن وبعيدًا عن  إنني مع وجــــــود جيش وطني والؤه لله ث
ــــــة أو حزبية والبد من  أية والءات شــــــخصية أو مناطقية، أوجهوي
ــــــك وإرادات وطنية نزيهة رســــــمية تنفذ تلك  تشــــــريعات تؤكــــــد ذل
التشــــــريعات بدقة حينها فقط سيكون لليمن جيش ُيعتمد عليه في 
ــــــة الوطن واليحتاج حينها لهيئات وال ألفراد وال ملليشــــــيات  حماي

حُتافظ عليه.
للتأمل:

مَلَّا ُأَشاِهُد َأَنّ ِفْي َوَطِنْي َوِفْي َأْرِضْي ِرَجاْل 
َعاْل  ِئْيُر َعلَْى الُْسّ مَلَّا َأَرْى َوَطِنْي ِبِه َيْعُلْو الَْزّ
ُجْولََة الََتَزاْل  َعَشاَت َزالَْت َوالُْرّ مَلَّا َأَرْى الَْرّ

َوَأَرْى ِبِه ُرَكَب الُْفُحْوِل َوَقْد َنِشْطَن ِمَن الِْعَقاْل 
اَحاَت زاِخَرًة ِبَقاَماٍت ِطَواْل  َوَأَرْى ِبِه الَْسّ

مَلَّا َأِحُسّ َبَأَنّ ِفْي َوَطِنْي ِرَجاْل 
مَلَّا َأَرْى اإِلْنَساَن ُقْدَسًا الَُيَهاُن والَُيَذاْل 
َوَأَرْى َكَراَمَتُه َتِسْيُر ِباَلُسُقْوٍط َواْبِتَذاْل 

َياْل  مَلَّا َأَرْى َهَذا َسَألَْبْس ُكَلّ َأْجِنَحِة اخْلَ
َباْل..!! َوَأِطْيُر ُمْرَتِفَعًا َوَأْنُزُل َفْوَق َهاَماِت اجْلِ

»الفضول«

������ يق���ول الله س���بحانه وتعالى في 
محكم قرآنه :" ُقْل لله املشرُق واملغرُب 
يهدي من يش���اُء إلى صراٍط مس���تقيم 
وكذل���ك جعلناكم أمًة وس���طًا لتكونوا 
اِس ويُكوَن الرس���وُل  ش���هداَء على الَنّ
عليك���م ش���هيدًا" ه���ذه اآلي���ة الكرمية 
ورقمه���ا  البق���رة  س���ورة  ف���ي  وردت 
341 وُتعتبُر ه���ي األصل الذي ينبني 
علي���ه كُلّ ق���وٍل في وس���طية اإلس���ام 
وفيها امتناٌن عظيٌم من الله سبحانه 
وتعالى على هذه األمة بهدايتها إلى 
الصراط الوس���طي املستقيم وجعلها 
من بني س���ائر األمم " أمة وسطًا " أي 

أخيارًا وعدواًل.
������ يقول الدكت���ور الفقي���ه / عصام 
تعريف���ه  ف���ي  الل���ه  حفظ���ه  البش���ير 
للوس���طية يعن���ي الت���وازن والتعادل 
بني الطرف���ني ، بحيث ال يطغى طرف 
على طرف آخر ف���ا إفراط وال تفريط 
���ا إتب���اٌع  وال غل���و وال تقصي���ر وإَنّ

لألفضل واألعدل واألكمل.
��� وعلى نفس املنوال يقدم الش���يخ 
يوس���ف  ���د  محَمّ احلب���ر   / اجللي���ل 

تعريفه للوس���طية فيقول : الوسطية 
ف���ي مفهوم اإلس���ام : منه���ج أصيل، 
ووصف جميل، ومفهوم جامع ملعاني 
العدل واخلير واالس���تقامة، فهي حٌق 
ب���ني باطل���ني واعت���دال ب���ني تطرفني 

وعدٌل بني ظلمني.
���ا الوس���طية في ظ���ال هذه  ������ وأَمّ
اآلية الكرمية كان لألستاذ املفكر سيد 
���ٌم قال رحم���ه الله: إنها  قط���ب كاٌم قِيّ
اس  األمة الوسط التي تشهُد على الَنّ
جميعًا ، فتقيم بينهم العدل والقسط، 
وتضع له���م املوازي���ن والقي���م وإنها 
األم���ة الوس���ط ب���كل معان���ي الوس���ط 
سواء مبعنى احلسن والفضل،أو من 
الوس���ط مبعنى االعتدال والقصد، أو 

ي. ي احلِسّ من الوسط مبعناه املاِدّ
" أمة وسطا " في التصور واالعتقاد
" أمة وسطًا " في التفكير والشعور

التنظي���م  ف���ي   " وس���طًا  أم���ة   "
والتنسيق

االرتباط���ات  ف���ي   " أم���ة وس���طًا   "
والعاقات

" أمة وسطًا " في املكان والزمان..

البكاء لن يصنع نصرًا، ولن يبني وطنا..!!أمــًة وسـطـًا
شهاب الدين احملمدي*

كاريكاتيركاريكاتير



يرى محللون سياس��يون أن الوضع الذي 
يعيش��ه اليمن حاليًا بعد ثالثة أعوام من 
الثورة الش��عبية الس��لمية الت��ي اندلعت 
ف��ي 2011م ضد نظ��ام الرئيس الس��ابق 
س��ببه وجود ثغرات في المبادرة الخليجية 
وآليته��ا التنفيذية ، بينم��ا يرجع ذلك إلى 
تنصل وخروج األطراف السياسية على ذلك 
المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني واتفاق السلم والشراكة.

 مصطفى عبد الرحيم 
عل���ى الرغم م���ن أن املبادرة اخلليجية س���ّهلت عملية 
رحيل صالح وتش���كيل حكومة انتقالية جديدة، إال أنها 
جتاهل���ت التحدي���ات الضخمة التي ته���دد وحدة وأمن 
اليم���ن. خاصة وأنه���ا غّضت الطرف ع���ن جميع مظالم 
املاض���ي الت���ي وقعت خالل 33 عامًا م���ن الديكتاتورية، 
حني س���محت للحزب احلاكم باالستمرار كالعب رئيس 

في الس���احة السياسية اليمنية، دون أن ينخرط في 
عملي���ة إصالح حقيقية تنحي الفاس���دين واملتهمني 

بنهب األموال وتأجيج الصراعات.
الكاتب واحمللل السياسي رشاد الشرعبي يرى أن 
من أهم األخطاء التي وقعت فيها املبادرة اخلليجية 
وآليته���ا التنفيذي���ة عدم النص صراح���ًة على إبعاد 
الرئي���س الس���ابق عن املش���هد السياس���ي في اليمن 
والتأثي���ر فيه هو وأقاربه خاص���ة من ثبت تورطهم 
بارت���كاب جرائ���م ف���ي حق ش���باب ث���ورة 11 فبراير 
2011 واليمنيني عمومًا وتورطهم في قضايا فس���اد 
مالي وإداري واس���تغالل للمناصب ملصالح أس���رية 
وش���خصية. وكان في األس���اس يتوجب النص على 
تسليم رئاسة الدولة مؤسساتها املدنية والعسكرية 

واألمنية ومعها قيادة احلزب احلاكم )املؤمتر الشعبي 
الع���ام( ومؤسس���اته ووس���ائله اإلعالمي���ة، م���ادام وهو 
أس���تلم رئاس���ة الدول���ة ونص���ف حكوم���ة الوف���اق، لكن 
ماحدث هو انتقال ش���كلي للس���لطة ومت متكني الرئيس 
اخلل���ف )هادي( صالحيات مطلق���ة جعلته املتحكم بكل 

شيء ومبباركة إقليمية ودولية. 
وأض���اف ف���ي » حديث ل���� » الصحوة » هن���اك العديد 
م���ن األخطاء وقعت أثن���اء التنفيذ للمب���ادرة اخلليجية 
وآلياته���ا التنفيذي���ة إبت���داءًا مبنح احلصان���ة بصورة 
مطلقة للرئيس الس���ابق من عم���ل معه، ومنحه الفرصة 
أواًل لعرقل���ة قان���ون العدال���ة االنتقالي���ة كمقابل طبيعي 
للحصانة املمنوحة لتنفيذ املصاحلة الوطنية املفترضة 
بش���كل صحي���ح، إل���ى جان���ب تباط���ؤ املجتم���ع الدولي 
باتخ���اذ ق���رارات حاس���مة إزاء املعرقل���ني حتى س���قوط 
الدولة بيد جماعة مسلحة متحالفة مع الرئيس السابق 
وأتباعه وفي ظل تقصير وخطوات خاطئة من الرئيس 
ه���ادي وتواط���ؤ محس���وبني علي���ه في إحل���اق الهزمية 

النفسية واملعنوية بالقوات املسلحة واألمن.

اخلروج على املبادرة اخلليجية 
ل���م تك���ن الثغ���رات واألخط���اء الت���ي اعت���رت املبادرة 

اخلليجي���ة وآليته���ا التنفيذية وحده���ا هي من أوصلت 
اليم���ن إل���ى ماوص���ل إلي���ه الي���وم م���ن ت���ردي األوضاع 
األمني���ة واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة بل هن���اك عوامل 
أخ���رى س���اهمت وبش���كل كبير ف���ي وصولنا إل���ى هذه 

املرحلة اخلطيرة. 
يق���ول احمللل السياس���ي محمد الصب���ري في حديث 
ل���� »الصح���وة« إن اخل���روج املتك���رر من كاف���ة األطراف 
على بن���ود املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية أوصل 
اليم���ن إلى املرحل���ة اخلطيرة التي يعيش���ها اليوم فأي 
اتفاق كان���ت ظروفه ونصوصه باألخير هو التزام على 
األط���راف. والظاه���ر أن غالبية األط���راف وفي مقدمتهم 
الرئي���س ه���ادي خرجوا ع���ن اتفاق املب���ادرة اخلليجية 
وآليته���ا التنفيذي���ة والش���عب اليمن���ي الي���وم يعان���ي 
تبعات هذا اخلروج ابتداء باملبادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية ومرورا مبخرج���ات احلوار الوطني وانتهاء 

باتفاق السلم والشراكة. 
وأش���ار إلى أن أخطر مايهدد املرحل���ة االنتقالية هو 
ذلك اخلروج املتعمد لالتفاقيات واملواثيق والتي غالبًا 
ماتكون في املراحل االنتقالية حتمل أوجه الضعف وأن 
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر 
احل���وار الوطن���ي تش���كل منظوم���ة متكامل���ة للوص���ول 
بالبالد إلى التغيير بعد ثورة فبراير واالنتقال السلمي 

وبناء الدولة اليمنية احلديثة.
هناك جملة من »الفضائح« في اللحظة 
الراهنة متثلت في تشكيل الهيئة الوطنية 
للرقابة عل���ى مخرجات احل���وار الوطني 
وهذا مخالفا نص���ا ومضمونا لضمانات 
تنفيذ مخرج���ات احلوار وأيضًا اخلروج 
عل���ى نص���وص ومضم���ون اتفاق الس���لم 
والش���راكة وعلى ق���رارات مجل���س األمن 
وعل���ى نص���وص الدس���تور الناف���ذ وغير 

املعطل. حسب قول الصبري. 
ين���ذر  الوض���ع  ه���ذا  أن   : وأض���اف 
مبخاط���ر كبي���رة ف���ي مقدمته���ا انع���دام 
الثقة بني األطراف املتنازعة على الس���لطة وفتح املجال 
والباب امام التدخالت اخلارجية بشكل واسع ووجود 
املذهبي���ة واجلهوي���ة  املس���لحة والكيان���ات  الكيان���ات 
واالنفصالية.لق���د كان م���ن املفت���رض به���ذه االتفاقيات 
أن تق���ود إل���ى وض���ع الدس���تور اجلدي���د كخامت���ة ل���كل 
االتفاقيات لكن اخلروج املتعمد عليها س���يأتي بدستور 
من دون وجود أرضية وطنية طبيعية تستقبل الدستور 
واالس���تفتاء عليه بش���كل طبيعي والوضع احلالي غير 

مهيأ متامًا. 

انتقال  سياسي سلمي
يقول احمللل السياس���ي ياس���ني التميم���ي: إن اتفاق 
املب���ادرة اخلليجي���ة ه���و وصف���ة، قدمه���ا أكب���ر أعضاء 
مجل���س التع���اون اخلليج���ي، بالتنس���يق م���ع الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة، بن���اء على طلب األط���راف اليمنية، 
الت���ي خاضت مواجهة سياس���ية مصيري���ة على هامش 
ث���ورة ش���باب عارم���ة، كانت تطال���ب بالتغيي���ر اجلذري 
للنظ���ام السياس���ي القائ���م مب���ا ف���ي ذلك إس���قاط رأس 
النظ���ام، وكل قواع���د اللعب���ة السياس���ية التي حتكمت 
باملش���هد السياس���ي طيلة الفترة املاضي���ة وعلى الرغم 

م���ن اتف���اق املبادرة اخلليجية، صيغ بإش���راف مباش���ر 
م���ن الري���اض وواش���نطن، فإنه س���رعان ما فق���د هويته 
اخلليجي���ة، وأصب���ح ش���أنًا أمريكيًا وأممي���ًا.. فاالتفاق 
ال���ذي تضمن بنودًا قليلة، تش���مل انتقااًل سلس���ًا وآمن 
للسلطة، ال ينتج نظامًا راديكاليًا، بل يتم في إطار نظام 
سياس���ي هجني ولكن تطمئن إليه دول اإلقليم وخالصة 
مضمون االتفاق، أن يحصل الرئيس بعد أقل من ش���هر 
عل���ى حصان���ة من املس���اءلة، عبر قانون يق���ره البرملان، 
بعدها ُتشكل حكومة وفاق وطني برئاسة املعارضة، ثم 
تنقل سلطات الرئيس إلى نائبه الذي يدعو في غضون 
60 يومًا إلى انتخابات رئاسية، ثم يشرف على صياغة 
دس���تور جديد، بعده جت���رى انتخاب���ات برملانية، تنتج 
حكومة منتخبة وف���ي الواقع اتفاق املبادرة اخلليجية، 
ذاب بشكل كامل ولم يبق منه سوى الروح فيما أسمي 
ب����: اآللية التنفيذية املزمنة التي تضمنت اس���تحقاقات 
جدي���دة لم تتحدث عنه���ا املبادرة اخلليجية مثل مؤمتر 

احلوار الوطني. 
وأكد التميمي في حديث ل� » الصحوة » أن النش���اط 
مبس���اعدة  املس���لحة،  احلوثي���ة  للجماع���ة  العس���كري 
اآلالف م���ن ق���وات احل���رس اجلمه���وري املنح���ل، ال���ذي 
ب���دأ م���ن منطقة دم���اج فيما كان مؤمتر احل���وار ال يزال 
منعق���دًا، وانته���ى بدخول صنعاء في 21 س���بتمبر، هو 
املظه���ر األكث���ر وضوح���ًا للمس���ار ال���ذي عك���س الرغبة 
اخلفي���ة لرعاة املب���ادرة اخلليجية، وه���و إعادة صياغة 
الدول���ة اليمنية، بعيدًا عن القوى اإلس���المية، بل وعلى 
أنقاضه���ا، وهي مغامرة انتهت بفش���ل الرعاة في إدارة 
عملية االنتقال السياسي، في هذا البلد وفق حساباتها 
اخلاص���ة وبتنا اليوم أمام بلد مهدد بالفش���ل الوش���يك 

ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا.
ويضيف : ان اإلبقاء على نفوذ رأس النظام السابق، 
وإمكانيات���ه العس���كرية، واملالي���ة، ومنح���ه املزي���د م���ن 
الدع���م اإلضاف���ي، إعادة هيكل���ة القوات املس���لحة، على 
نحو يس���مح بتحويل���ه إلى أدوات فعال���ة في االنتصار 
للمش���روع املوازي الذي اعتمده الرعاة الدوليون سرًا، 
وفت���ح قنوات اتصال وتنس���يق مع أح���زاب مختارة من 
تكت���ل اللق���اء املش���ترك ه���و املس���ار التدمي���ري الذي مت 

هندسته مبوازاة املبادرة اخلليجية. 

جناحات املبادرة اخلليجية 
واعتب���ر الش���رعبي أن املب���ادرة اخلليجي���ة جنح���ت 
في إنهاء حكم الرئيس الس���ابق وأس���رته ش���كليًا ومنع 
احلرب األهلية التي كان يهدد بها، لكن هذه النجاحات 
حتول���ت إل���ى إخفاق���ات بالس���ماح جلماعة مس���لحة ان 
تش���ارك باحلوار وتدخ���ل العملية السياس���ية وهي في 
ذات الوق���ت تخ���وض حروبه���ا األهلية ض���د املواطنني 
اليمنيني وقبلهم مؤسسات الدولة واجليش واألمن في 

مقدمتها ونهب أسلحتها الثقيلة واملتوسطة.
لق���د س���اد حالة من اليأس لدى ش���ريحة واس���عة من 
الشعب اليمني املتطلع إلى حياة كرمية من أي اتفاقات 

تسعى إلخراج اليمن من محنته
واحلدي���ث عن أي مب���ادرات جديدة لي���س إال تعبيرًا 
عن فش���ل ذري���ع للنخب والقيادات السياس���ية العاجزة 
أخالقيا عن أن تلتزم قبل كل شيء باالتفاقيات السابقة 
فاليمن واليمنيون اليوم اليش���كون من نقص املبادرات، 
وإمن���ا يش���كون من نق���ص األخالق لدى األط���راف التي 

وّقعت على االتفاقيات السابقة حسب قول الصبري. 

 صنعاء – فارس الشعري 
أشهر نشطا وحقوقيون بالعاصمة 

بصنعاء » صباح الثالثاء املاضي 
احلملة الوطنية لرفض ومناهضة 

دمج املليشيات في مؤسستي الدفاع 
واألمن » رفضًا لالستيالء على 

اجليش وشرعنة العنف .
وق���ال القائم���ون عل���ى احلمل���ة إن 
املطالب���ة بدم���ج املليش���يات باجليش 
ميث���ل تصادمًا فجًا مع م���ا اتفق عليه 
اليمنيون في مخرجات مؤمتر احلوار 
الوطن���ي ) فريق أس���س بن���اء اجليش 
واألمن( والدس���تور الق���ادم والقوانني 

التي ستنبثق عنه .
دم���ج  أن  الناش���طون  وأض���اف 
املليش���يات باجلي���ش يعن���ي تنص���اًل 
واضحًا وانقالبا على اتفاقية الس���لم 

والشراكة و يعكس توجهات انتهازية 
 ، الن���اس  حت���اول اس���تغالل معان���اة 

وتغلب منطق القوة.
وأش���ار الناش���طون خ���الل مؤمت���ر 
اإلش���هار إل���ى قضي���ة وج���ود مئ���ات 
اجلامعي���ني  اخلريج���ني  م���ن  اآلالف 
الذي���ن يفت���رض أن يعط���وا األولوي���ة 
في التوظي���ف إذا ما مت إلغاء ما يقدر 
حتى اآلن ب� )150( ألف وظيفة وهمية 
في اجليش واألمن وحتويل موازنتها 
الس���تيعاب الشباب في القطاع املدني 

كخطوة أولى.
باس���تمرار  الناش���طون  تعه���د  و 
النضال املدني مع كافة اليمنيني حتى 
إس���قاط املؤام���رة ورحيل املليش���يات 
وإع���ادة كل م���ا مت نهبه م���ن ممتلكات 
خاص���ة وعامة ، وع���ودة الدولة للقيام 
 ، واألخالقي���ة  الدس���تورية  مبهامه���ا 

مؤمنني أن إرادة الشعوب ال تقهر.

اشهار احلملة الوطنية ملناهضة دمج املليشيات في مؤسستي الدفاع واألمن
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< الشرعبي < التميمي  < الصبري 

املبادرة اخلليجية .. الفشل والنجاح 



قال���ت منظم���ة األمم املتحدة للطفولة )يونيس���ف(، إن 
ع���دد األطفال الذين تض���رروا من الص���راع الدائر حاليا 
في سوريا، بلغ أكثر من 7.3 مليون طفل، من بينهم 1.7 

مليون طفل أصبحوا الجئيني.
وف���ي تقرير أصدرت���ه املنظمة الي���وم االثنني، أضافت 
أن العمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة خالل 
شهري يوليو/متوز وأغس���طس/آب املاضيني، أدت إلى 
تش���ريد 54 ألف طفل، ومقتل 538 آخرين، باإلضافة إلى 

جرحأكثر من 3370 طفال.
وأشار التقرير، الذي وصل األناضول نسخة منه، إلى 
أن عدد املتضررين من الصراع في العراق، بلغ نحو2.7 
ملي���ون طفل، كما يعتقد أن هن���اك 700 طفل عراقي على 

األقل قد شوهوا، أو قتلوا، أو أعدموا هذا العام.
ووص���ف التقري���ر األمم���ي الع���ام احلال���ي بأن���ه »عام 
الرعب واخلوف واليأس بالنس���بة للماليني من األطفال، 
حي���ث ش���هد العالم تعرضه���م للعنف الش���ديد وعواقبه، 
والتجنيد قسرا واالستهداف املتعمد من قبل اجلماعات 

املتحاربة«. 
وقال املدير التنفيذي للمنظمة، أنتوني ليك في مقدمة 
التقرير: »لقد كان هذا العام مدمرا بالنسبة للماليني من 
األطف���ال، فق���د قتل األطفال وهم يدرس���ون ف���ي الفصول، 
وه���م ني���ام ف���ي أس���رتهم، وتعرض���وا لليت���م واخلط���ف 

والتعذيب والتجنيد واالغتصاب بل حتى بيعوا كعبيد، 
وال تع���ي الذاك���رة احلديث���ة مطلقًا أن مثل ه���ذا الكم من 

األطفال تعرضوا ملثل هذه الصراعات«.
وطبق���ا للتقري���ر، يواجه ما يقرب م���ن 15 مليون طفل 
الصراع���ات الوحش���ية الت���ي اندلع���ت في بل���دان عديدة 
م���ن العالم، مث���ل جمهورية أفريقيا الوس���طى، والعراق، 
وجنوب الس���ودان، ودولة فلسطني، مبن فيهم املشردون 

داخليا أو يعيشون كالجئني.
وأشار التقرير الي أن العام احلالي شهد زيادة كبيرة 
في معدالت اختطاف املئات من األطفال من مدارسهم أو 
في طريقهم إلى املدرس���ة واس���تخدامهم من قبل القوات 
واجلماعات املسلحة، كما تزايدت الهجمات على املرافق 
التعليمي���ة والصحي���ة واس���تخدام امل���دارس ألغ���راض 

عسكرية في العديد من األماكن.
وبحس���ب التقري���ر، يعي���ش حوال���ي 230 مليون طفل 
حالي���ا ف���ي البلدان واملناط���ق املتضررة م���ن الصراعات 
املس���لحة، ففي جمهوري���ة أفريقيا الوس���طى تضرر 2.3 
مليون طفل بس���بب النزاع، حيث مت جتنيد 10آالف طفل 
من قبل اجلماعات املس���لحة، كما ش���كل هذا العام أيضا 
تهدي���دات جديدة هامة لصحة األطفال، وأبرزها تفش���ي 
اإليب���وال ف���ي غيني���ا وليبيري���ا وس���يراليون، التي تركت 

اآلالف من األطفال يتامى.
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»يونيسف«: 7.3 مليون طفل تضرروا من الصراع في سوريا و54 ألف طفل مشرد في غزة

منزل بنكيران يتحول إلى مقصد للمعزين في وفاة رفيق دربه »باها«

االعتقال جتربة  خاضوا  فلسطيني  ألف   308
 منذ االنتفاضة األولى

الدورة الثانية النتخابات الرئاسة 
التونسية يوم 21 ديسمبر

بحس���ب بيان ملركز حقوقي فلسطيني، أصدره في الذكرى 27 
الندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى في 8 ديسمبر1987

أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن 308 ألف فلسطيني خاضوا 
جتربة االعتقال في السجون اإلسرائيلية، منذ اندالع االنتفاضة 

الفلسطينية األولى عام 1987.
وقال مركز »أس���رى فلس���طني للدراس���ات« )غي���ر حكومي(، في 
بيان له،  مس���اء  االثنني املاضي ، في ذكرى، انطالقة االنتفاضة 
الفلس���طينية األول���ى، إّن 308 أل���ف مواطن فلس���طيني تعرضوا 
لالعتق���ال )لس���نوات، أو أي���ام( منذ اندالع االنتفاض���ة األولى في 

الثامن من ديسمبر/كانون أول عام 1987.
ووف���ق املركز، فإن »أوضاع األس���رى خ���الل االنتفاضة األولى 
كانت أس���وء بكثير مم���ا هي عليه اآلن، إذ كانت الس���جون تفتقر 

إل���ى احلد األدنى من ش���روط احلي���اة البس���يطة، وال يتوفر فيها 
الكثير من األدوات واألجهزة التي تنتشر في السجون في الوقت 

احلالي«.
وبني املركز أنه »ال يزال في الس���جون اإلس���رائيلية 30 أسيرا 
من���ذ االنتفاض���ة األول���ى وه���م األس���رى القدام���ى الذي���ن رفضت 
السلطات اإلسرائيلية، اإلفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة التفاق 

استئناف  املفاوضات بني السلطة وإسرائيل«.
ودع���ا املركز املؤسس���ات احلقوقية الدولية، إل���ى »توثيق تلك 
الفت���رة وم���ا جرى فيها م���ن اعتقاالت وانتهاكات بحق األس���رى، 

حتى تبقى شاهدا على ما وصفه جرائم إسرائيل«.
ويوافق اليوم الذكرى الس���ابعة والعشرين الندالع االنتفاضة 
يس���ميها  كم���ا  »انتفاض���ة احلج���ارة«  أو  األول���ى  الفلس���طينية 
الفلس���طينيون والت���ي اش���تعلت احتجاج���ًا عل���ى 
أوضاع املخيمات الفلسطينية التي شهدت في تلك 
الفترة انتش���ار البطالة وما اعتبره الفلس���طينيون 
إهان���ة الش���عور القوم���ي والقم���ع اليوم���ي ال���ذي 

متارسه السلطات اإلسرائيلية ضدهم.
وبدأت االنتفاضة يوم 8 ديس���مبر/كانون األول 
1987، وكان ذلك في مخيم جباليا شمال قطاع غزة 

ثّم انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخّيمات فلسطني.
ويعود س���بب الش���رارة األولى لالنتفاضة لقيام 
س���ائق ش���احنة إس���رائيلي بده���س مجموع���ة من 
العّم���ال الفلس���طينّيني عل���ى حاج���ز بي���ت حان���ون 

»إيريز« شمال القطاع.
وش���هدت االنتفاض���ة ع���ددا م���ن العملي���ات ضد 
األه���داف اإلس���رائيلية ، كم���ا وعرف���ت االنتفاض���ة 
الفلس���طينيون  كان  إذ  الس���كاكني  ح���رب  ظاه���رة 
يهاجم���ون اجلن���ود واملس���توطنني اإلس���رائيليني 
مص���ادر  بحس���ب  ويطعنونه���م،  بالس���كاكني 

فلسطينية.
وه���دأت االنتفاض���ة ف���ي الع���ام 1991، وتوقفت 
نهائي���ًا م���ع توقي���ع اتفاقية أوس���لو بني إس���رائيل 

ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

ستجرى يوم 21 ديسمبر داخل تونس وأيام 19 و20 و21 من الشهر نفسه خارجها
أعلن���ت الهيئ���ة العلي���ا املس���تقلة لالنتخاب���ات في تون���س أن ال���دورة الثاني���ة لالنتخابات 
الرئاسية والتي جتمع كل من املرشح عن حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي، واملترشح 

املستقل املنصف املرزوقي ستجرى في 21 ديسمبر/ كانون األول اجلاري.
 وق���ال رئيس الهيئة ش���فيق صرصار في مؤمتر صحف���ي للهيئة بالعاصمة اإلثنني املاضي  
إن الدورة الثانية لالنتخابات الرئاس���ية ستجرى يوم 21 ديسمبر/ كانون األول داخل تونس 

وأيام 19 و20 و21 من الشهر نفسه خارجها بني السبسي واملرزوقي.
 وانطلقت ا الثالثاء احلملة االنتخابية في تونس وفي اخلارج للدورة الثانية لالنتخابات 

الرئاسية لتتوقف  يوم 19 من الشهر اجلاري.
ويتم االعالن عن النتائج االولية للدور الثاني منتصف الليل ) 22:00 تغ( من يوم االقتراع.

وأعلنت الهيئة  النتائج الرسمية والنهائية بالنسبة للدور األول كالتالي:
 الباجي قائد السبسي )حزب نداء تونس/ وسط ( 39،46%

 املنصف املرزوقي )مستقل(  33،43%
 حمة الهمامي )اجلبهة الشعبية / يسار(  7،82%

 محمد الهاشمي احلامدي )تيار احملبة / وسط ( 5،75%
سليم الرياحي )حزب االحتاد الوطني احلر / ليبرالي  (  5،55  %

بع����ث العاه����ل املغرب����ي محم����د الس����ادس، برقية 
تعزي����ة إل����ى رئي����س احلكوم����ة املغربي����ة عب����د اإلله 
بنكي����ران، في وف����اة وزير الدولة عب����د الله باها في 

حادث قطار، مساء أمس األحد املاضي.
وقال العاهل املغربي ف����ي البرقية، التي أوردتها 
وكال����ة األنب����اء الرس����مية، إن »وف����اة الفقي����د ال تع����د 
خسارة فادحة ألس����رته املكلومة وحدها، وإمنا هي 
رزء جسيم بالنسبة لنا وحلكومة اململكة املغربية«.

وقال العاهل املغربي إن املرحوم خلف ذكر حسن 
ب����ني أصدقائ����ه ومعارف����ه ومحبيه، وآث����ار طيبة من 

أعماله املبرورة.
وحتول منزل بنكيران )وسط الرباط( إلى مقصد 
لتق����دمي العزاء في وف����اة عبد الله باها، وزير الدولة 
)الرج����ل الثان����ي( باحلكومة والنائ����ب األول لألمني 
الع����ام حلزب العدالة والتنمية )الذي يقود االئتالف 

احلاكم(،
وتوف����ي  باه����ا  األح����د املاضي  ف����ي حادثة قطار 
بالق����رب من مدينة بوزنيقة التي تبعد 20 كيلومترا 

عن العاصمة الرباط.
ورؤس����اء  أح����زاب  وممثل����ي  وس����فراء  »وزراء 
أعم����ال ومس����ؤولني  مؤسس����ات عمومي����ة ورج����ال 
كب����ار«، كل تالوين املش����هد السياس����ي واالقتصادي 
واحلقوق����ي يف����دون تباع����ا ملن����زل بنكي����ران لتق����دمي 

التعازي.
فمن����ذ ليلة أمس امتأل املن����زل عن آخره، وانخرط 
عم����ال ف����ي نص����ب خي����ام بجوار املن����زل، بع����د زوال 

اليوم، حتى يتم استيعاب جميع املعزين.
وم����ن بني املعزين أمني أبو حصيرة، س����فير دولة 
فلس����طني ل����دى املغرب، والس����فير األمريكي باملغرب 
دواي����ت بوش، والس����فير الفرنس����ي باملغرب ش����ارل 

فري، ودبلوماسيون آخرون.
مبدخ����ل املن����زل، وباحلديق����ة اصطفت الكراس����ي 

مستقبلة أمواج املعزين.
أو  األغلبي����ة  س����واء  أح����زاب،  وقيادي����و  زعم����اء 
املعارضة حضروا ملنزل بنكيران، مثل إدريس لشكر 
الكاتب العام حلزب االحتاد االشتراكي ) أكبر حزب 
مع����ارض( وعب����د الرحي����م احلجوجي األم����ني العام 

حلزب القوات املواطنة )وسط(.
وق����ال عب����د الس����الم الصديق����ي، وزير التش����غيل 
والش����ؤون االجتماعي����ة املغرب����ي، ، إن وف����اة »باها« 

فاجعة وكارثة حلت باملغرب.
م����ن جهته، ق����ال  محم����د مبديع، الوزي����ر املنتدب 
ل����دى رئيس احلكوم����ة املكلف بالوظيف����ة العمومية 
وحتدي����ث اإلدارة املغرب����ي، إن »باه����ا كان معروف����ا 

بحكمته وذكائه داخل احلكومة املغربية«.
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تع��د خب��زة ف��ي رداع م��ن المناط��ق 
األكث��ر تضررا من ج��راء المواجهات بين 
الحوثيي��ن ورجال القبائ��ل المدعومين 

من مسلحي 
تحولت بلدة خبزة بمدينة رداع وس��ط 
اليم��ن إلى مدينة أش��باح حيث مش��هد 
حج��ارة المنازل المدمرة إم��ا بالقصف أو 
بتفجيره��ا من قب��ل الحوثيين الس��ائد 
فيه��ا، األمر ال��ذي أدى إلى ن��زوح أهلها 

وتشريدهم.

سمير حسن
ي���روي أحم���د محمد املصنعي -أح���د النازحني من 
بل���دة خبزة مبدينة رداع وس���ط اليم���ن- كيف أصبح 
وعائلته املكونة من 14 شخصا مشردين بدون مأوى، 
بعدم���ا ق���ام احلوثي���ون بتفخي���خ منزل���ه باملتفجرات 

ونسفه، دون أن يعلم السبب، كما يقول.
ويتابع -مبرارة وحس���رة- أن عائالت ممن تهدمت 
منازلهم إما بفعل القصف أو التفجير من احلوثيون، 
أصبحوا مش���ردين في كهوف اجلبال، أو الجئني عند 
ذويه���م ف���ي أماكن أخ���رى بعيدًا عن مناط���ق الصراع 

واملواجهات.
ويخت���م الرج���ل الثمانين���ي باحلديث ع���ن إصابته 
في س���اقه بش���ظية قذيفة س���قطت قبل أس���ابيع أثناء 
املواجه���ات ف���ي باح���ة مس���جد القرية، عندم���ا كانوا 

يجهزون أحد القتلى لدفنه.
وتس���ود حالة م���ن الصدمة والذهول أه���ل البلدة، 
بع���د عودتهم إليها ليتفقدوا بلدتهم التي غدت مدينة 
أشباح ومنازلهم حتولت إلى »كومة حجارة«، وأجبر 

أهاله���ا عل���ى الن���زوح، ليج���دوا أنفس���هم أم���ام رحلة 
جديدة من التشرد.

وخبزة هي قرية صغيرة تقطنها نحو 250 أسرة، 
وتع���د من املناط���ق األكثر تضررًا ج���راء املعارك التي 
تشهدها مدينة رداع منذ أسابيع بني مسلحي جماعة 
أنص���ار الل���ه )احلوثيني(، ورج���ال القبائل املدعومني 
م���ن مس���لحي القاع���دة، والت���ي راح ضحيته���ا مئات 

القتلى واجلرحى.
وكان مس���لحو جماع���ة احلوث���ي أعلن���وا قبل أيام 

انس���حابهم منه���ا، بعد أن س���يطروا عليه���ا ألكثر من 
عش���رين يوم���ًا، في اتفاق يوق���ف املواجهات الدامية، 
ويقض���ي بخ���روج احلوثي���ني بش���كل كام���ل م���ن هذه 

البلدة وتعويض املتضررين.
وف���ي نف���س احل���ي -الذي يعي���ش في���ه املصنعي- 
تتقاس���م عدد من األسر املعاناة نفسها، فقد نسسفت 
جماعة احلوثي منازلها باملتفجرات »بتهمة مش���اركة 
أقربائهم من أبناء القبيلة مع القاعدة في احلرب ضد 

مسلحي احلوثي«، وفقا ألحد سكان احلي.

ونقل���ت اجلزيرة ن���ت اتهامات األهال���ي للحوثيني 
بنسف منازل املواطنني على خلفية مشاركة أقربائهم 
م���ن أبن���اء القبائل في املع���ارك، إال أن القائد امليداني 
ملس���لحي جماع���ة احلوثي في مدين���ة رداع امتنع عن 

الكالم بحجة أنه غير مخول باحلديث.
ف���ي رداع  للنازح���ني  وبحس���ب كش���ف تفصيل���ي 
باملدين���ة،  اإلنس���ان  ع���ني حلق���وق  منظم���ة  -أعدت���ه 
وحصلت اجلزيرة نت على نس���خة منه- فإن إجمالي 
عدد النازحني منذ بداية س���يطرة احلوثيني عليها في 
منتصف أكتوبر/تش���رين األول بلغ نحو عشرة آالف 

نازح.
ويقول املسؤول اإلعالمي في منظمة »عني« حلقوق 
اإلنس���ان برداع -محمد الزربة- إن قرية خبزة حتكي 
كارثة إنس���انية، خلفتها احلرب. مشيرًا إلى رصد ما 
يزيد على مائتي أس���رة ُش���ردت من هذه القرية فضاًل 

عن عشرات األسر في مناطق أخرى برداع.
ب���دوره يؤكد رئيس منظمة رقيب حلقوق اإلنس���ان 
عب���د الله الش���ليف للجزي���رة نت، أن ع���ددا من هؤالء 
النازحني عادوا إل���ى منازلهم مؤخرًا، بعد أن توقفت 
االشتباكات في مناطقهم، وأن عدد النازحني الفعليني 

يقدر بنحو 1200 أسرة.
وأشار إلى أن هناك حتديات كثيرة ما زالت تواجه 
عودة هذه األسر إلى مناطقها، أبرزها تدمير منازلها 
بش���كل كامل أو أنه���ا أصبحت غير صاحلة للس���كن، 
وخوفها على حياتها في ظل اش���تباكات ومواجهات 

متقطعة في بعض املناطق.
وخل���ص إل���ى أن »بع���ض ه���ؤالء النازح���ني مم���ن 
التقين���ا به���م أك���دوا لن���ا أنهم بات���وا بال م���أوى بعد 
قي���ام احلوثي���ني بنس���ف منازله���م، ألن أح���د أقاربهم 
م���ن القاع���دة، فضاًل عن أن بعض النازحني يخش���ون 
الع���ودة خوف���ا م���ن اعتقالهم من قب���ل احلوثيني على 

اعتبار أنهم كانوا طرفًا في الصراع الدائر«.
> نقاًل عن »اجلزيرة نت«

أجمل التهاني والتبريكات لألخ
 محمد عبدالله هطيف

 أمني املكتب التنفيذي  لإلصالح بحجة 
مبناسبة زفاف جنله أحمد 

فألف ألف مبروك

املهنئون
 املكتب التنفيذي  للتجمع اليمني لإلصالح - حجة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
نتقدم بأصدق التعازي 

وأحر املواساة ألسرة 
املغفور له بإذن الله 

اللواء الركن املتقاعد 
محمد عبدالله الكدمي

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته وألهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان..

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

املكتب التنفيذي لإلصالح - شبوة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره  نتقدم بأصدق التعازي وأحر املواساة لألخ

عبدالغني أحمد علي الزكري
في وفاة املغفور لها بإذن الله )والده(

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

أحمد عبدامللك املقرمي – عبدالواسع الفقيه – أمني أحمد سعيد – 
عبدالرحمن العزي – أمني الزكري

خبزة .. مدينة أشباح
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< عبدالغني المقرمي
حت����ت هذا العنوان قّدم الفنان واملخرج املس����رحي 
نبي����ل ح����زام ندوة قيمة في مؤسس����ة اإلب����داع للثقافة 
واآلداب والفن����ون بصنع����اء مس����اء االثن����ن املاض����ي، 
تن����اول فيه����ا رحل����ة املس����رح اليمن����ي، من����ذ بدايات����ه، 
وص����وال إل����ى وضع����ه الراهن، مش����يرا إل����ى جملة من 
الصعوب����ات والعوائ����ق الت����ي وقف����ت في طري����ق قيام 
مس����رح ميني راش����د، يعالج قضايا الن����اس مبختلف 

جتلياتها السياسية واالجتماعية والفكرية.

بدايات واعدة
وف����ي قراءة س����ريعة لذاكرة املس����رح اليمني أش����ار 
ح����زام عل����ى أن بداي����ات املس����رح اليمني كان����ت قوية 
وواعدة، س����واء فيما كان يعرف بالش����طر الش����مالي، 
أو الش����طر اجلنوب����ي م����ن الوط����ن، مؤك����دا أَنّ فت����رة 
الرئي����س إبراهي����م احلم����دي رحم����ه الل����ه كان����ت فترة 
انتعاش ش����هدها املس����رح اليمني في الش����مال، حيث 
لقي املس����رح تش����جيعا كبيرا، وس����خرت له إمكانيات 
معقول����ة، بل إن الرئيس احلمدي كان يحضر بروفات 
املس����رحيات منف����ردا، ث����م يحض����ر الع����رض األول مع 
كوكب����ة م����ن رجال الدول����ة، وفي هذه الفت����رة ّدعي إلى 
اليم����ن أس����ماء درامي����ة كان له����ا األث����ر الواض����ح ف����ي 

إنش����اء حركة مسرحية، تقوم على االحترافية، وصقل 
املواه����ب، مث����ل املخرج الس����وري الكبير ع����اء الدين 
كوكش، واملخرج الفلس����طيني حس����ن األسمر، وعدد 

من املخرجن املصرين.
وقد ظل املس����رح اليمني في حتسن مطرد، وقدمت 
آنذاك مسرحيات رائعة، مثل )الفأر في قفص االتهام( 
لعب����د الكاف����ي محم����د س����عيد، وع����دد من مس����رحيات 
الش����اعر الكبير محمد الش����رفي رحمه الله، كما قدمت 
ع����دد م����ن مس����رحيات األدي����ب اإلجنليزي شكس����بير، 

والفرنسي مولير، وغيرهم.

ذروة التوهج
وقد اس����تمَرّ توهج املسرح اليمني جنوبا وشماال، 
وكانت ذروة هذا التوّهج حن شارك وفدين من شمال 
اليم����ن وجنوب����ه ف����ي مهرجان بغ����داد املس����رحي عام 
1988م، ح����ن ق����دم الوف����دان مس����رحيتان مثلتا متيزا 
واضح����ا في هذا املهرجان، وقد التقى الوفدان يومها 
في الس����فارة اليمنية ليقدم����ا بذلك أول إعان للوحدة 

اليمنية.

مرحلة التراجع
ويح���دد ح���زام تس���عينيات الق���رن املاض���ي بداية 
النهي���ار املس���رح اليمن���ي، ح���ن ب���دأت احملاصصة 

احلزبية آنذاك تداهم كل مفاصل الدولة، بأنش���طتها 
السياسية والفكرية، والفنية، مما أفقد العمل الفني 
معياريته القائمة على املوهبة، وأحل محلها معايير 
ال متت إلى الفن بصلة من الوالء احلزبي واملناطقي، 
وق���د انعكس ذلك س���لبا على مجم���ل األعمال الفنية، 
وخاصة املس���رح الذي تس���ربت إليه أسماء ال عاقة 
له���ا بالعم���ل الفني ال من قريب وال م���ن بعيد، وبذلك 
وصل املس���رح إلى وضع كارثي ال يحسد عليه، ومن 
املؤس���ف أَنّ وض���ع املس���رح ه���ذا لم يح���رك اجلهات 
املس���ئولة لتفادي���ه، أو حت���ى للتخفي���ف م���ن وطأته، 
بس���ب وجود سياس���ة ممنهجة للقضاء على املسرح 

ألنه يكشف كل بثور القبح السياسي.
ف���ي  الثقاف���ة  وزارة  تخل���ي  إل���ى  ح���زام  وأش���ار 
حكوماتها املتتابعة عن تش���جيع املس���رح، مؤكدا أَنّ 
ما يخصص للمسرح شيء ضئيل ال يكفي للخطوات 
األولى في أي إنتاج مسرحي، وهذا ما كّرس الصورة 
النمطية لوضع املس���رح ف���ي اليمني، وجعله خارجا 

عن اخلدمة، عاجزا عن أداء رسالته الثقافية.
وعن تفاعل اجلمهور اليمني مع املسرح أكد حزام 
أَنّ اجلمهور اليمني جمهور متذوق، وميتلك حاس���ة 
فنية كبي���رة، أّكده���ا بحضوره املتواص���ل للعروض 
املس���رحية ف���ي عصر التوّه���ج، وتفاعل���ه معها، لكن 
ه���ذا التواص���ل ب���دأ يتراج���ع ح���ن داخلت املس���رح 
الغوغائي���ة واالرجتالي���ة، بس���بب تس���رب كثي���ر من 

الدخاء إلى عمق املس���رح اليمني، وبس���بب )الهبر( 
الذي ميارسه عدد من القائمن على العمل املسرحي، 
مم���ا أنتج من���اذج مس���رحية هزيل���ة، يصع���ب معها 
إقن���اع اجلمهور اليمن���ي بأن املس���رح ال يزال حامل 

رسالة تثقيف وتنوير.
ويق���ارن ح���زام بن املس���رح في دول عربية ش���تى 
وف���ي اليم���ن، مؤك���دا ب���أن م���ا يرص���د للمس���رح من 
ميزانية مالية في اليمن ال يس���اوي عش���ر ما يرصد 
ل���ه في الدول العربية األخرى، وأن الفنان املس���رحي 
ف���ي اليم���ن يعي���ش حال���ة م���ن  والدرام���ي عموم���ا 
التوه���ان، في ظل غي���اب الرعاية، وعدم االهتمام به، 
مم���ا يجعله في نهاية املطاف يقب���ل بأي دور درامي 
عبر املسلس���ات التلفزيونية التي تنشط في مواسم 

معينة فقط.
وف���ي خت���ام الن���دوة ش���ارك ع���دد م���ن احلض���ور 
مبداخ���ات مختلف���ة، تناول���ت في مجمله���ا أوضاع 
املس���رح اليمني، كما أطلق احلض���ور وهم مجموعة 
من الكتاب واإلعامين مبادرة إلنقاذ املس���رح باسم 
»اعطن���ي مس���رحًا » تعه���دوا فيها عل���ى الدعوة عبر 
وس���ائل اإلع���ام املتاح���ة، وعب���ر وس���ائط التواصل 
االجتماع���ي عل���ى انتش���ال وض���ع املس���رح اليمني، 
ودع���وة اجله���ات الرس���مية إل���ى القي���ام بدورها في 
انتش���ال املس���رح من وضعه احمل���زن، باعتب���اره أبا 

الفنون.

قراءة في ذاكرة املسرح اليمني
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.

والقدمي  احلديث  العربي  الشعر  بني  متيز  التي  والسمات  املزايا  أهم  من  لعل 
الذي  بالغرب  تيمنًا  العضوية،  الوحدة  العصر احلديث على  تهافت شعراء  هو 
الفنية،  خواطرها  وتشتت  الشعرية  تضطرب صورها  التي  لألشعار  يكترث  ال 
وهو أمر لم يكن يحفل به فطاحلة الشعر قدميًا فاجلاهلي الذي يعاني من جفوة 
الطبيعة وخشونة العيش نكلفه رهقًا إذا طلبنا منه أن تأتي جميع الصور والظالل 
التي حتفل بها قصيدته متآلفة ومتجانسة ألنه مزيج من دموع ودماء وخليط من 
أنقاض وأشالء ألجل ذلك لم يلق البدوي قدميًا بااًل »إلى تضافر الصورة مع 
الصورة  كانت  ما  وغالبًا  إلى تصويره.  يهدف  الذي  الشعور  أو  العامة  الفكرة 
اجلزئية مهوشة غير متآلفة في إبراز الصورة الكلية حتى لو احتد موضوعها 

في الشعر القدمي«.
التي  واملعنى  اللفظ  قضية  على  يقتصر  لم  احلديث  النقد  أن  نالحظ  أننا  كما 
قيمة  بتقدير  الوثيق  الرتباطها  األهواء،  فيها  وتعددت  اآلراء  حولها  اصطرعت 
العمل األدبي، وبيان األثر الذي تركه في النفوس، وإمنا تطرق للعديد من احلقائق 
النقد  أن  فنجد  الفني،  العمل  في  املضمون  وتستنبط  الشكل،  تستجلي  التي 
اصطالحيًا،  تعريفا  واحملتوى  الشكل  أو  واملضمون  الشكل  عّرف  قد  احلديث 

عن  املجرد  اخلالص  الفن  هو  أو  اخلارجية،  الصورة  هو  »فالشكل 
املضمون، والذي تتمثل فيه وتتحقق من خالله شروط الفن األدبي، 
فإذا حكمنا على قصيدة غنائية من حيث الشكل مثاًل قصرنا أحكامنا 
وزن  من  الفن  لهذا  اخلارجية  الصورة  بتحقيق  يتصل  ما  كل  على 
وموسيقى وصور شعرية وصياغة فنية، ومبا قد يتحقق من خالل ذلك 
من جمال أو انسجام في الوحدة أو تناظر في األجزاء، أما املضمون 
أو احملتوى فهو كل ما يشتمل عليه العمل الفني من فكر أو فلسفة 
أو أخالق أو اجتماع أو سياسة أو دين، أو غير ذلك من موضوعات 
احملتوى  أو  املضمون  يكون  هنا  ومن  وطني،  أو  تاريخي  ذات شأن 
هو في غالب األمر املادة اخلام التي يستخدمها األديب أو الشاعر، 
والذي يشكلها الفنان في الصورة التي يريدها، فنحن إذا نظرنا إلى 
معاور اجلبال، وكهوف األودية، التي يسمونها زيفًا وبهتانا دواوين 
في عصرنا احلديث، لوجدنا محاوالت عديدة ترمي لتفتيت الصورة 
املوسيقية التقليدية للقصيدة العربية، بعد أن أحس الشعراء احملدثون 
مشاعرهم  أن  وأحسوا  أنفسهم،  على  الشعرية  املوسيقى  بوطأة 
ووجداناتهم ال ميكن حصرها في تلك البحور العروضية املرصودة 
وكل مشتقاتها، وأنهم في حاجة إلي شيء من التخفف، أو إن شئنا 
تلك  تسند  التي  اجلمالية  الفلسفة  في  التعديل  من  إلى شيء  الدقة 

القدمية  املوسيقية  الصور  والضيق من  التبرم  هذا  القدمية،  املوسيقية  القوالب 
الح في بداية العقد السادس من هذا القرن بعد أن استفاض في الشعر األوربي 
من قبل ذلك بعشرات السنني، ولم تكن له من ارهاصات في الشعر العربي إال 
محاوالت قدمية لم يقدر لها أن تذيع في وقتها لألساتذة محمد فريد أبي حديد 
وعلي أحمد باكثير، والدكتور لويس عوض، ولكن يجدر بي أن أنوه إلى أن الثورة 
على القدمي واالمتعاض على الصور النمطية في نظم الشعر على وتيرة واحدة 
في القصائد لم يكن وليد هذا القرن، فالتحرر من نير القافية والوزن والدعوة إلى 
التنويع والتجديد شدا بها رجال ميتلكون أعنة الكالم، ويتصرفون في حواشي 
القول أني شاءوا، ولعل من أهم مظاهر ذلك التجديد ظهور فن املوحشات الذي 
راج وانتشر في أواخر القرن اخلامس وأوائل القرن الثامن، رغم أن أطلت على 
الوجود ألول وهلة في القرن الثالث ويعزى تأخرها لكبار الشعراء الذين كانوا 
ميقتونها، ألنها ال تعني بالوحدة وال حتفل كثيرًا بالتناسق، ويرون فيها دعوة 
لالنسالخ من كينونة الشعر العربي القدمي اخلليق بالبقاء والبقاء الطويل، كما أن 
املوحشات كانت مقصورة على األدب الشعبي وال تتعدى مجال اللهو واملجون. 
ونظمها  موسيقاها  في  الشعراء  من  كثير  تكلف  أغراضها  وكثرت  راجت  وملا 

فكسدت سوقها، ولعل ما ال يند عن ذهن أو يلتوي عن خاطر أن املوحشات فن 
ابتدعه األندلسيون واندرس اآلن رسمه. ولكن احلقيقة التي يجب بسطها هنا أن 
شعراء املوشحات لم يهدفوا إال سوى التحرر من نير القافية والوزن في القصيدة 
ليوسعوا  القصيدة،  ونظام  املعاني،  على  يثوروا  أن  بخلدهم  يدر  ولم  القدمية، 
يوصف  ال  ما  بالنغم  اإليحاء  طريق  عن  ليصفوا  اإليحائية،  للموسيقى  املجال 
من املشاعر، وأحوال النفس، مراعاة للناحية الشعورية والالشعورية والفكرية، 
وهذا ما دعا إليه املجددون في أوزان الشعر العربي احلديث، كما ينبغي بسط 
حقيقة أخرى مفادها أن القصيدة العربية قد أضحت في عصرنا احلالي مسخًا 
مشوهًا ال يصل إلى أدبنا الرفيع بصلة، وال ميت ملجدنا املؤثل بسبب، وغدت 
دواوين الشعر التي تفوق احلصى والرمل مجموعة من األخطاء التي ال يتألف 
واإلسفاف،  بيداء احلشو  في  تاه  الذي  العرب  ديوان  عن  وغاب  منها صواب، 
وانزوى جمال  واجلزالة،  واللمعان  والبريق  باحلسن  املوشاة  املطهمة  القصائد 
األدب ومضامينه  معالم  وتغيرت  بعثه حياة،  وفي  نور،  وهجه  في  الذي  الروى 
بعد أن جهدت العقول وتراجعت القرائح، التي تهرع إلى الشعر من غير غاية، 

وتنظمه من غير طبع.
أما الشعر املنثور أو احلر الذي أبتلينا به في هذه احلقبة التي شاعت 
يحمل  وال  العقول،  يحرك  ال  مسخ  فهو  واالضطراب،  البلبلة  فيها 
النفس على تقصي أطرافه، ومعرفة معامله ومرامية، مسخ ريحه زفر، 
الدر  أعياها  لفئة  إال  وبر،  وال  مدر  لقاطني  يروق  وال  وحرفه ضجر، 
املقفى  املوزون  الشعر  املسبوك،  والتبر  املنضود،  واللؤلؤ  املرصوف، 
الذي يبهر املهج، ويسحر األلباب، احلرف املوشى الذي  أفرغ في قالب 
وطأة  يخفف  الذي  الشعر  ذلك  احلسن،  رونق  في  وُعِطن  الفصاحة، 
الكرب، ويؤنس وحشة الطريق، قصائد جياد ال ترى فيها عوجًا وال 
أمتا، كما ال تبصر فيها فتور خليال أو خمود لعاطفة، ولكن مع كل هذا 
ال نستطيع أن نزعم أن شجرة احلر كلها حصرمًا وزقومًا،  فمن اجلور 
ــ املنثور  والشطط أن نعمم رأينا على كل قصائد إن جازت التسمية 
أو احلر ذلك الشعر الذي ال يلتزم بوزن وال قافية فبعض أبياته رغم 
ضعف األداة، وسقم امللكة، ذهل من متانتها اجلمهور وصفق لروعتها 
ووزن  إيقاع  من  نوع  ذلك  مع  له  احلر  أو  املنثور  فالشعر  التاريخ، 
خاصني به، ال يخلو منهما نثر أدبي رفيع، وإن لم يدخال في معايير 
الشعر املصطلح عليه، وليس لهذا النوع من الشعر في العربية قيمة 
كبيرة حتى اآلن، وعلى شاكلته الشعر املطلق أو املرسل الذي تهمل 

فيه القافية ويصاب فيه الوزن في مقتل ويراعى زمام اإليقاع وحده.

< طيب عبد الرازق خواء الشعر العربي احلديث..



 .

زيد الشامي 

الفوضى ال تصنع نظامًا، والتعسف ال يقيم عداًل، 
وجتاوز الدس������تور القانون ال يؤسس دولة، ومازال 
اليمنيون يحلمون بإقامة دولة املؤسس������ات، ال سلطة 
األهواء واملصالح، وقد امتد نضال الش������عب اليمني 
قرونًا م������ن أجل احلرية والعدالة واملس������اواة، لكننا 

اليوم أبعد ما نكون عن حتقيق تلك الغايات!!
كان بعض السياسيني يخشون من انهيار الدولة 
وحتّول اليمن إلى دولة فاش������لة، مب������ا يعنيه ذلك من 
تالشي الس������لطة وحتّطم أدواتها، وما سيؤدي إليه 
م������ن انحطاط ف������ي القيم واإلخ������الق، وضياع األمن 
واالس������تقرار، واالنتقال إلى الفوضى التي يصعب 
معه������ا التحكم ف������ي إدارة الب������الد، واحملافظة على 

متاسكها ووحدتها...
بعي������دًا عن إلقاء التهم، والتبرير للماضي القريب 
والبعيد، فإن الواجب الدين������ي والوطني واألخالقي 
يقتض������ي تدارك األمر، واإلس������راع في اخلروج من 
احلالة االس������تثنائية التي مير بها الوطن، وااللتزام 
باالتفاق������ات التي مت التوصل إليها،؛ حتى وإن كانت 
قاص������رة أو مجحفة، إال إنها تظل أولى وأفضل من 
حالة االنقس������ام والتشظي والعبثية التي بدأت تأخذ 
طابع النظام املفروض بسطوة العنف وقوة السالح.
اس������تباحة أموال وممتل������كات اخلصوم فوضى 
وفس������اد مركب، ال يجعل احلرام حالاًل،  بل يخالف 
الش������رائع الس������ماوية والقوانني الوضعية، ويؤسس 
لدورة جدي������دة من الص������راع، فاألنف������س واألموال 

واألعراض مصانة ومحترمة، يجب على أي س������لطة 
ف������ي أي دولة أن حتميها وحتاف������ظ عليها وإال فإنها 

تفقد معنى وجودها...
م������ا يأتي م������ن أخب������ار املمارس������ات التعس������فية 
واالنته������اكات الت������ي تط������ال األف������راد واملمتل������كات 
واملؤسس������ات ال يدل على عودة االس������تبداد والظلم 
فحس������ب، لكنه ينذر باإلنحدار املؤدي إلى السقوط 
وتالشي الدولة التي لم يعد يعرف أحد من املسؤول 
عنه������ا، كما أن التدخل في إدارة الدولة حتت اس������م 
اللجان الثورية أو الش������عبية أو التصحيحية... ليس 
س������وى صور متع������ددة للفوضى وع������دم اإلعتراف 
بالنظ������ام والقانون، بل خروج ع������ن القيم واألعراف 
والتقاليد احلميدة، ونقض لإلتفاقات التي مت التوقيع 
عليها، ولن يؤدي ذلك إال إلى تصاعد العنف وتعميق 

الرغبة في االنتقام...
منذ أن مت س������يطرة اإلخوة احلوثيني على صنعاء 
في سبتمبر املاضي، تخلت الدولة - من رأسها إلى 
آخر مسؤول فيها - عن احلد األدنى من واجباتها، 
وأصبحنا نسمع عن س������جون خاصة، واختطافات 
خ������ارج القان������ون، وانتهاكات طال������ت حملة األقالم، 
وتعيينات خ������ارج قانون اخلدمة املدني������ة، واقتحام 
للمؤسسات والوزارات، وعبث باملوارد واملال العام، 
وإصدار توجيهات ملس������ؤولي الدولة مبا يحسن وال 
يحسن، ومصادرة لألموال اخلاصة، كما يحدث في 
اس������تباحة أموال وممتلكات بي������ت األحمر ومن دون 

مراع������اة لش������رف اخلصومة؛ وكل ه������ذا يناقض ما 
توافق������ت ووقعت عليه املكونات السياس������ية، كما إنه 
ال ينس������جم مع كل األحالم التي ظل اجلميع يتغنى 
بالوص������ول إليها في بن������اء دولة العدالة واملس������اواة 
الضامن������ة للحريات واحلقوق جلميع أبناء الش������عب 

اليمني...
اخلصوم������ة يج������ب أن ال ت������ؤدي إل������ى الفجور، 
والعداواة يجب أن ال تفقدنا قيم العدل واإلنصاف، 
ومحاربة الفس������اد ال يصح أن تتم بإنهاء هيبة الدولة 

وجتاوز الدستور والقانون..
زاد الظل������م والطغي������ان ف������ي والي������ة احلجاج بن 
يوسف الثقفي، حتى صار حديث اخلواص والعوام 
حينه������ا: )من ُحبس اليوم؟ من ُقِتل اليوم؟ من عوقب 
الي������وم؟...( وفي عهد عمر بن العزيز رضي الله عنه 
كان حديث الناس: هل صمت االثنني واخلميس؟ هل 
قمت الليل للصالة والعب������ادة؟ هل أطعمت فقيرًا أو 
أحس������نت ليتيم الخ...!؟ تلك صورة عن الطابع العام 
للمجتمع، وهانحن نستقبل كل يوم أخبار عن معارك 
واقتتال وسلب ونهب واقتحام، كمؤشر سلبي عن ما 
وصلنا إليه؛ وه������و ما يجب أن يتوقف، ألن اليمن ال 
تتحمل املزيد من املآس������ي، وليس في صالح الشعب 
والقوى السياس������ية حدوث اإلنهيار، وإذا كان األمل 
مازال بعيدًا في استعادة عدالة عمر بن عبدالعزيز؛ 
لكن املؤكد أن الش������عب اليمن������ي لن يقبل بعودة ظلم 

احلجاج!!

حتى ال نعود إلى عصر احلجاج !! 

الخميس 18 صفر 1436هـ 
الموافق 11 ديسمبر 2014
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