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االصطفاف واجلرعة وتغيير
احلكومة..
تتسارع األحداث على الساحة اليمنية ،ويزداد االحتقان ،وترتفع نبرات
التهديد والوعيد ،ويبدو املش� � ��هد مخيف ًا وكأن اليمنيني ذاهبون إلى عداوة
دائمة ال مصاحل� � ��ة بعدها ،وقطيعة حادة ال تترك باب ًا للتواصل ،وكأننا لم
من� � � ٍ�ض فترة طويلة في احلوار الوطني الش� � ��امل ،ول� � ��م توقع جميع القوى
السياسية على احللول للمشكالت القدمية واملتوقعة.
ٌ
كل يتح� � ��دث عن املخاطر والتحدي� � ��ات الداخلية واخلارجية ،ويبدي تأمله
حلالة الشعب املظلوم؛ مع أن بعضهم قد يكون جزء ًا من املشكلة!!
نزلت جرعة املش� � ��تقات النفطية وأثرت عل� � ��ى كل مواطن ،ووعدت الدولة
أنها س� � ��تقوم بإجراءات صارمة ضد الفاس� � ��دين ،وستضع تدابير عاجلة
لتخفيف اآلثار الس� � ��لبية على املزارعني ومحدودي الدخل ،ولم يتم من ذلك
شيء حتى اآلن؛ األمر الذي زاد في حالة الغضب والسخط الشعبي ،ودفع
الس� � ��تغالل ذلك في التحريض وتهي�يج الشارع؛ ولو اقتصرت الدعوة على
االحتجاج السلمي لكانت مقبولة ومبررة ولكسبت املزيد من التعاطف ،لكن
التهديد باللجؤ إلى القوة والعنف بعث برس� � ��ائل س� � ��لبية تؤكد أن مصلحة
املواط� � ��ن آخر ما يفكر به دعاة الفوضى والعنف ،وأن الغرض اس� � ��تعجال
الوصول إلى السلطة ولو على حساب دماء اليمنيني وأمنهم!!
أين األحزاب والقوى السياسية من املخاطر احملدقة؟ أين رعاة املبادرة
والتس� � ��وية!؟ هل سدت كل األبواب ولم يبقَ سوى باب العنف والقوة؟ وهل
جت� � ��ارب اليمنيني املري� � ��رة ال تكفي ليتعلموا منها ب� � ��أن احلروب األهلية ال
حتقق نصر ًا ألحد؟
لقد كان الغرض من تشكيل حكومة الوفاق تعاون كل القوى السياسية
إلجن� � ��از مهام املرحل� � ��ة االنتقالية ،لكنها لم تفعل ول� � ��م يتحقق الوفاق ،بل
أمس� � ��ت حكومة ال جتد من يدافع عنها ،فاملش� � ��اركون فيها يتبرأون منها،
والذين مازالوا خارجها يش� � ��عرون بالغنب ألنهم ليس� � ��وا فيها ،وطاملا أنها
حكومة لم ِ
تأت عن طريق صناديق االقتراع ،فلماذا ال يتم إعادة تش� � ��كيلها
ليدخ� � ��ل فيها احلراك اجلنوبي وجماعة احلوثي واألحزاب األخرى ،ويناط
بها تنفيذ مخرجات احلوار الوطني واإلعداد لالنتخابات القادمة.
قبل ش� � ��هرين ونص� � ��ف وافق مجلس النواب على توس� � ��يع قوام مجلس
الش� � ��ورى؛ وعلى الرغم من االنتقادات لهذه اإلضافة وما ستتحمله موازنة
الدولة من أعباء ،إال أن الغرض كان لتطييب اخلواطر ،واس� � ��تيعاب القوى
السياس� � ��ية التي مازالت خارج الس� � ��لطة ،بحيث تترك العنف واللجؤ إلى
قوة السالح ،فلماذا التأخير في إعالن مجلس الشورى بقوامه اجلديد؟
من حق جميع القوى السياس� � ��ية املش� � ��اركة في السلطة في هذه الفترة
التوافقي� � ��ة ،ومن حق الش� � ��عب اليمني  -في ذات الوق� � ��ت  -أن يأمن على
حاضره ومس� � ��تقبله ،وأن ال يتس� � ��لط عليه أح ٌد بالرمح والسنان أويفرض
عليه رأيه بالقوة.
عدد من العقالء واحلكماء ومناضلي الثورة اليمنية استش� � ��عروا اخلطر
وب� � ��ادروا بالدعوة إلى االصطف� � ��اف الوطني ملواجه� � ��ة التحديات ،وهؤالء
املناضل� � ��ون محل تقدير كل فئات الش� � ��عب اليمني؛ والس� � ��يما أنهم لم يعد
لهم أي طموح لتحقيق مكاس� � ��ب ش� � ��خصية أو سياس� � ��ية؛ ونأمل أن جتد
مناشداتهم االستجابة.
االصطفاف الوطني مطل� � ��وب وضرورة ،وواجب األخ رئيس اجلمهورية
باعتباره املسؤول األول واملرجع الذي يحظىٰ بالتأييد الشعبي واإلقليمي
والدولي؟ أن يقود هذا االصطفاف ،ومس� � ��ؤوليته تفرض عليه اس� � ��تخدام
صالحيات� � ��ه الدس� � ��تورية والقانونية حلفظ أمن الوط� � ��ن واملواطن ،وإيقاف
الفوضىٰ واالنفالت وعدم الس� � ��ماح باستخدام قوة السالح لفرض األمر
الواقع.
األمني� � ��ات الطيبة والتصريح� � ��ات واللجان الرئاس� � ��ية ال تصلح في كل
األح� � ��وال ،واملطالب� � ��ات واملناش� � ��دات وحدها ال تكفي لاللتزام بالدس� � ��تور
والقان� � ��ون ،ولن تؤدي لتنفي� � ��ذ مخرجات احلوار الوطني ،الش� � ��عب ينتظر
قرارات حاس� � ��مة وإجراءات عملية ،ومعاجلات سريعة تبعد شبح الفوضى
وحتقق األمن واالستقرار جلميع أبناء الشعب اليمني ومن دون استثناء..

صاح��ب اإلمتي��از

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

االشرتاك����ات

ممارس��ة االحتجاجات والتظاهرات هو حق مكفول للجميع ش��ريطة أن تكون سلمية وبمعزل
عن حمل الس��اح واإلضرار باألمن ومصالح الش��عب .نعم ثمة معاناة ش��عبية نلمس��ها جميعا
ونرفضها ونس��عى لتخفيفها ،لكن ذلك ليس مبررا لخروج مسيرات مسلحة في الشوارع واطاق
التهديدات بإس��قاط الحكوم��ة والعاصمة صنعاء ،ونص��ب المخيمات المس��لحة على مداخلها
وفرض حصار مس��لح حولها .إسقاط الجرعة ال يسوغ أبدا لجماعة الحوثي وميليشياته المسلحة
استخدام العنف ومحاولة إسقاط العاصمة وجعلها نهبا للفوضى والعبث ،فإصاح الخلل ال يكون
بنسف البيت من القواعد.
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ممارس� � ��ة االحتجاج� � ��ات والتظاهرات حق
مكف� � ��ول للجمي� � ��ع ش� � ��ريطة أن تكون س� � ��لمية
ومبعزل عن حمل الس� � ��الح واإلضرار باألمن
ومصالح الش� � ��عب .نع� � ��م ثمة معاناة ش� � ��عبية
نلمس� � ��ها جميعا ونرفضها ونسعى لتخفيفها،
لكن ذلك ليس مبررا خلروج مسيرات مسلحة
في الش� � ��وارع وإط� � ��الق التهديدات بإس� � ��قاط
احلكومة والعاصمة صنعاء ،ونصب املخيمات
املس� � ��لحة على مداخلها وفرض حصار مسلح
حولها.
إس� � ��قاط اجلرعة ال يس� � ��وغ أب� � ��دا جلماعة
احلوثي وميليشياته املسلحة استخدام العنف
ومحاول� � ��ة إس� � ��قاط العاصم� � ��ة وجعله� � ��ا نهبا
للفوض� � ��ى والعبث ،فإصالح اخلل� � ��ل ال يكون
بنسف البيت من القواعد.
اليوم يعل� � ��ن احلوثي خروجه الس� � ��افر عن
اإلجم� � ��اع الوطني وعن مخرجات احلوار بزعم
إسقاط اجلرعة وتغيير احلكومة والبدء بتنفيذ
مخرج� � ��ات احل� � ��وار ،وهل اعت� � ��رف بها أصال
حتى ينفذها! هل تنفيذ مخرجات احلوار يكون
مبحاصرة املدن وإس� � ��قاطها وإشعال احلروب
ض� � ��د الدول� � ��ة واس� � ��تهداف القوات املس� � ��لحة
والسطو على معسكراتها ونهب أسلحتها؟ هل
تنفي� � ��ذ مخرجات احلوار يعن� � ��ي إرهاب الناس
وزعزع� � ��ة األمن وإش� � ��اعة القلق في أوس� � ��اط
العاصم� � ��ة ومحاصرتها باملخيمات املس� � ��لحة
وإغراقها بالسالح والتآمر عليها؟!
آن األوان للمجتم� � ��ع الدولي ورعاة املبادرة
أن يش� � ��رعوا في إعالن أسماء معرقلي العملية
السياس� � ��ية االنتقالية ويضعوه� � ��م على الئحة
جلنة العقوب� � ��ات الدولية لضمان جناح املبادرة
واملرحل� � ��ة االنتقالية وتنفي� � ��ذ مخرجات احلوار
الوطني ،أم� � ��ا القوى الوطني� � ��ة املؤمنة بالثورة
والوح� � ��دة واجلمهورية واملس� � ��ار الدميقراطي
فعليه� � ��ا أن تش� � ��كل اصطفافا وطنيا واس� � ��عا
للحف� � ��اظ على املكتس� � ��بات الوطني� � ��ة وأهداف
الثورة الش� � ��عبية ،وعدم الس� � ��ماح لفئة مغامرة
وجماعة إرهابية بس� � ��رقة مكتس� � ��بات الشعب
والعودة به إلى حكم كهنوتي بغيض يفرق بني

اليمنيني ويقس� � ��مهم طوائف وطبقات اجتماعية
عليا ودنيا.
لقد حت� � ��اور اليمنيون ملدة عش� � ��رة أش� � ��هر
واتفقوا عل� � ��ى خارطة طري� � ��ق واضحة املعالم
متثلت ف� � ��ي مخرجات مؤمتر احل� � ��وار الوطني
التي حظي� � ��ت بتأييد ومؤازرة دولي� � ��ة وإقليمية
واس� � ��عة ،ولم يعد ثمة مجال للمضي في طريق
آخر إلصالح األوضاع خارج مصفوفة احلوار
التي غدت محل إجماع الشعب وقواه الوطنية،
وأي خروج عليه� � ��ا أو محاولة للقفز عليها هو
مبثابة انقالب على املش� � ��روع الوطني وارتداد
عن اإلجماع الشعبي والسياسي.
لقد أكدت مخرجات احل� � ��وار الوطني على
ضرورة نزع س� � ��الح املليش� � ��يات واجلماعات
املس� � ��لحة واحت� � ��كار الدولة فقط حل� � ��ق حيازة
الس� � ��الح الثقيل واملتوسط  ،فيما نرى احلوثي
يكدس املزيد من األس� � ��لحة الثقيلة املنهوبة من
معس� � ��كرات اجليش .وفي الوق� � ��ت الذي تؤكد
مخرج� � ��ات احلوار على حق الدولة في بس� � ��ط
سيادتها وسلطانها على كامل ترابها الوطني،
جن� � ��د احلوثي يتمدد على حس� � ��اب الس� � ��يادة
الوطنية ،مس� � ��قطا املدن واملعسكرات ،مشردا
آالف املواطنني ،مصرا على بناء دولته الطائفية
داخل كيان الدولة الوطنية التي يتباكى عليها!!

قبل أن يتحدث احلوثي عن معاناة اليمنيني
م� � ��ن اجلرعة الس� � ��عرية ليته يخف� � ��ف قليال من
معاناته� � ��م ومأس� � ��اتهم ف� � ��ي صع� � ��ده وعمران
واجلوف وحج� � ��ة ومختلف املناط� � ��ق التي حل
بها ،ومنذ متى فوضه الشعب للتحدث باسمه،
وهل هو أهال لذلك؟ ينس� � ��ى احلوثي أنه يفتقر
للمشروعية السياس� � ��ية ،وأنه ما يزال مصنف
حتى اللحظة وجماعته على أنهم ليس� � ��وا أكثر
من جماعة متمردة خارجة عن النظام والقانون
مطلوب� � ��ة للعدالة بتهم كثيرة ليس أقلها احتالل
املدن وقتل أكثر من ستني ألف جندي ميني في
ستة حروب متواصلة وتشريد أكثر من نصف
مليون ميني ونسج حتالفات خارجية مشبوهة
تستهدف أمن واستقرار ووحدة البلد.
وبالتال� � ��ي عليه أ ّال يهزأ بالش� � ��عب فيحاول
اس� � ��تغفاله لتمرير مخطط� � ��ه املفضوح والعودة
به خمس� � ��ني عاما للوراء ،علي� � ��ه أن يعي جيدا
أن زمن االنقالبات ول� � � ّ�ى وانقضى ،ومن يفكر
بالوصول إلى احلكم عب� � ��ر العنف وبعيدا عن
صندوق االقتراع س� � ��يجد نفس� � ��ه في مواجهة
مباشرة مع الشعب الذي ميتلك خبرة تاريخية
كافية في إسقاط الطغاة واملستبدين.

< (افتتاحية االصالح نت)

املشترك :سنسلم رؤيتنا للحكومة لتخفيف تداعيات «اجلرعة»على املواطنني
قالت أحزاب اللقاء املش� � ��ترك إنها أقرت الرؤية
املقدمة من الهيئة التنفيذية والرسالة املرفقة للرؤية
وسيتم تسليمها للحكومة وإعالنها للرأي العام.
وأش� � ��ارت في بيان صحفي عق� � ��ب اجتماعها
األح� � ��د املاضي إل� � ��ى أن الرؤية تضمنت احلد من
اآلثار والتداعيات الس� � ��لبية لإلصالحات السعرية
على الفئات والشرائح االجتماعية الفقيرة  ،وذوي
الدخل احملدود  ،وصغ� � ��ار املنتجني من املزارعني
والصيادين ...الخ.
كما تضمن� � ��ت الرؤية وقف حالة االس� � ��تنزاف
املتواص� � ��ل و الهدر املمنهج للموارد املتاحة للبالد
 ،وف� � ��ي إطار برنامج إصالحي وطني  ،بإجراءات
نوعية مح� � ��ددة  ،مزمن� � ��ة وعاجل� � ��ة  ،تفضي إلى

جتفي� � ��ف مناب� � ��ع الفس� � ��اد واإلفس� � ��اد  ،وتقضي
على ظاهرة التهري� � ��ب والتخريب وأعمال العنف
واحل� � ��روب األهلي� � ��ة  ،وتصفية البيئ� � ��ة احلاضنة
للقاعدة واإلرهاب.
وش� � ��ددت أحزاب املش� � ��ترك على ض� � ��رورة أن
تبادر احلكومة باتخ� � ��اذ االجراءات االزمة بتحمل
الع� � ��بء األكبر م� � ��ن آثار وتداعي� � ��ات قراراها عبر
ترش� � ��يد اإلنفاق ورفع كفاءة إدارة املوارد العامة
 ،وتنميتها  ،وتوظيفها ف� � ��ي حتريك عملية التنمية
واالس� � ��تثمار  ،والتي تنعك� � ��س إيجابيا على حياة
املواطن� � ��ني  ،وتوفير فرص العم� � ��ل  ،وامتصاص
البطالة  ،والتخفيف من الفقر .
وفي ذات الس� � ��ياق أقر املجلس األعلى ألحزاب

رئي��س التحري��ر

محم ��د عبدالو ه ��اب اليو س ��في

للمؤسسات 10000 :ريال < لألفراد 4000 :ريال < الدول العربية 60 :دوالر < بقية دول العالم  130دوالر
اجلمهورية اليمنية  -صنعاء ت - 230317 :فاكس  < 235887ص .ب)435( :
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مدي��ر التحري��ر
راج ��ح ب ��ادي

إدارة اإلعالنات

القاء املش� � ��ترك تدوير رئاس� � ��ة املجل� � ��س والهيئة
التنفيذية للمشترك.
وتس� � ��لم أمني عام حزب احتاد القوى الشعبية
محم� � ��د الرباع� � ��ي رئاس� � ��ة املجلس األعل� � ��ى للقاء
املش� � ��ترك خلفا لألمني العام حلزب احلق حس� � ��ن
زيد  ،كما تس� � ��لم محمد صالح القباطي رئاس� � ��ة
الهيئة التنفيذية والناطق الرس� � ��مي ألحزاب اللقاء
املشترك  ،بدي ًال عن محمد صالح النعيمي .
وق� � ��د اثنى املجلس االعل� � ��ى على اجلهود التي
بذلوها رئيس� � ��ا املجلس االعل� � ��ى والهيئه التنفيذية
الس� � ��ابقني في ادارة املشترك وما اجنز من مهام
ومتمني� � ��ني للقيادة اجلدي� � ��دة التوفيق والنجاح في
مهامهم وأعمالهم.

س��كرتري التحري��ر
يحي ��ى الينا ع ��ي

< موبايل 711105777
Email: fm403623@yahoo.com
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سفراء الدول العشر في رسالة شديدة اللهجة للحوثي:

تصريحاتك عدائية وعسكرية ومستخفة بالعملية
االنتقالية وسلطات احلكومة الشرعية
ح ّذر س� � ��فراء الدول العش� � ��ر الراعي� � ��ة للمبادرة
اخلليجية زعيم جماعة احلوثي املس� � ��لحة من أقدام
جماعته عل� � ��ى ارتكاب أفعال أو إث� � ��ارة االضطراب
والعنف،معتبرين تصريحاته األخيرة جتاه احلكومة
متس هيبتها وتهدد العملية االنتقالية.
وكان عبدامللك احلوثي هدد في حال لم تس� � ��تقيل
احلكوم� � ��ة حت� � ��ى اجلمع� � ��ة بالزحف عل� � ��ى صنعاء
إلس� � ��قاطها وقد بدأت جماعته بنصب مخيمات على
مداخل العاصمة بنفس سيناريو اسقاط عمران.
وأكدوا في رسالة بعثوها إلى عبدامللك احلوثي،إن

ه� � ��ذا التصرف� � ��ات التحريضية س� � ��تواجه بإدانة من
املجتمع الدولي.
و ّذكر الس� � ��فراء احلوثي بأن الشعب اليمني الذي
عب� � ��ر عن رغبته في التغيير السياس� � ��ي في ،2011
طال� � ��ب بيمن جدي� � ��د ال يقوم فيه أي ف� � ��رد أو جماعة
بفرض إرادتهم بالقوة على اآلخرين؛ وال يستحق أقل
من هذا ،ويتوق إل� � ��ى التقدم االقتصادي واحلصول
على اخلدمات األساسية والقضاء على الفساد.
وأش� � ��اروا إل� � ��ى أن املب� � ��ادرة اخلليجي� � ��ة واليتها
التنفيذي� � ��ة قدمت خارط� � ��ة طريق مت االتف� � ��اق عليها

لتحقيق عملية االنتقال السياسي تتوج باالنتخابات
الوطنية.
كما ّذكروه بدعوة مجلس األمن الصادرة بتاريخ
 11يولي� � ��و الت� � ��ي تطال� � ��ب جماعته باالنس� � ��حاب من
والتخل� � ��ي عن املناطق التي مت االس� � ��تيالء عليها عن
طريق القوة وتسليم السالح والذخيرة املسلوبة من
املنشآت العسكرية إلى سلطات الدولة.
وطالب� � ��وا بالعمل مع احلكوم� � ��ة لتنفيذ مخرجات
مؤمتر احلوار الوطني،داعني احلوثي إلى الستخدام
الوسائل السياسية للتعبير عن حقه.

في اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس ملناقشة تهديدات احلوثي

الدولة ستقوم بواجباتها وتتخذ االجراءات احلازمة
احلوثي مترد على مخرجات احلوار بشعارات زائفة مستغل مشاعر البسطاء
وص� � ��ف الرئي� � ��س عبد رب� � ��ه منص� � ��ور هادي
تصرفات جماعة أنصار الدين احلوثي بالطائشة،
متوعدا باتخاذ إجراءات حازمة وقانونية جتاه من
يعبث باألمن واالستقرار في البالد.
ج� � ��اء ذل� � ��ك في اجتم� � ��اع اس� � ��تثنائي الي� � ��وم
الثالث� � ��اء لهادي مع كب� � ��ار مس� � ��اعديه بالعاصمة
صنعاء ،بحسب وكالة األنباء الرسمية.
وأوضح� � ��ت الوكال� � ��ة أن االجتم� � ��اع أدان
التصرفات اخلارجة عن النظام والقانون واملتمردة
عل� � ��ى مخرجات احلوار الوطني الش� � ��امل من قبل
جماع� � ��ة احلوثي ،واعتبرها غي� � ��ر مقبولة ال وطني ًا
وال سياسي ًا وعلى اجلميع االستشعار باملسئولية
الوطنية جتاه هذا الطيشان غير املسؤول.
وأش� � ��ار االجتم� � ��اع إل� � ��ى أن اإلج� � ��راءات احلازمة
والقانوني� � ��ة س� � ��تتخذ وفق� � ��ا مل� � ��ا يس� � ��تجد ،محذرا من
االس� � ��تهانة ب� � ��األرواح واملمتل� � ��كات والعب� � ��ث باألم� � ��ن
واالستقرار والسكينة العامة.
ودعا الرئيس اليمني خالل االجتماع إلى لقاء وطني
عاجل يضم كل الفعاليات احلزبية والسياسية والعلماء

في البالد« ،كرس� � ��الة وطنية ش� � ��املة إلى كل من يهدد
أمن اليمن واس� � ��تقراره ويتمرد على مخرجات احلوار
الوطني الشامل حتت شعارات زائفة وكاذبة باستغالل
مش� � ��اعر البس� � ��طاء من الناس ودغدغة عواطفهم وهي
العادة التي اتبعتها جماعة احلوثي» ،بحسب الوكالة.
وقال هادي إن «الش� � ��عب اليمني عانى ما عاناه من
خالفات وحروب وبكل أش� � ��كالها وأطيافها وبعيد ًا عن

التعص� � ��ب للون الواحد أو االجتاه الواحد الذي ال
ميثل إال نفس� � ��ه كش� � ��ريحة واحدة في املجتمع من
ش� � ��رائح متعددة ذات ثقاف� � ��ات واعتقادات متنوعة
واليمن الي� � ��وم على مش� � ��ارف تطبي� � ��ق مخرجات
احلوار الوطني».
ودعا االجتماع الدول العشر الراعية والداعمة
للمب� � ��ادرة اخلليجية وآليته� � ��ا التنفيذية املزمنة إلى
حتمل مسؤوليتها جتاه هذه التصرفات اخلارجة
ع� � ��ن النظام والقان� � ��ون واملتمردة عل� � ��ى مخرجات
احلوار الوطني الشامل. ،
وفي وقت س� � ��ابق ،أعرب سفراء الدول العشرة
الراعية للتس� � ��وية السياسية في اليمن ،عن قلقهم
البالغ إزاء دعوة زعيم احلوثيني ،عبد امللك احلوثي
إلس� � ��قاط احلكومة ،وطالبوه ب�»احت� � ��رام القانون وحفظ
النظام».
تزام� � ��ن ذلك مع بدء توافد أنص� � ��ار جماعة احلوثي،
على مخيمات مفتوحة على مداخل صنعاء ،اس� � ��تجابة
لدعوة زعيمهم ،للزحف واالعتصام بالعاصمة إلسقاط
احلكومة.

حميد االحمر يستقبل بنعمر والسفير الروسي
اس� � ��تقبل الش� � ��يخ حميد بن عب� � ��د الله االحمر
عضو مجلس النواب االثنني مساعد األمني العام
لألمم املتحدة ومبعوثه إل� � ��ى اليمن جمال بنعمر ..
جرى خالل اللقاء بحث مس� � ��تجدات األوضاع على
الس� � ��احة اليمنية وخطوات تنفيذ مخرجات مؤمتر
احلوار الوطني .
الشيخ حميد االحمر أكد في اللقاء على اهمية
دور االمم املتحدة في إجناح التس� � ��وية السياس� � ��ية
املرتكزة على املبادرة اخلليجي� � ��ة وآليتها التنفيذية
املزمنة وقرارات مجلس األمن الدولي بشأن اليمن
...داعي� � ��ا املجتمع الدولي الى مواصلة الس� � ��ير في
اجتاه استكمال عملية االنتقال السياسي السلمي
ف� � ��ي اليمن،وتنفي� � ��ذ مخرج� � ��ات احل� � ��وار الوطني
التي توافق� � ��ت عليه� � ��ا مختلف القوى السياس� � ��ية
واالجتماعية ..
وش� � ��دد الش� � ��يخ حميد االحمر عل� � ��ى ضرورة
تفعيل املجتم� � ��ع الدولي ورعاة املب� � ��ادرة اخلليجية
لدورهم في كشف األطراف املعرقلة لعملية االنتقال
السياسي في اليمن  ،والتعامل اجلاد مع املعرقلني
للحفاظ على مس� � ��ار التسوية ومكتسباتها مبا يلبي
تطلعات الش� � ��عب اليمني التي عب� � ��ر عنها في ثورة
11فبراير  2011م.

من جانبه دعا مس� � ��اعد األم� � ��ني العام لألمم
املتح� � ��دة كاف� � ��ة األطراف إل� � ��ى التع� � ��اون والعمل
اجل� � ��اد إلجناح التس� � ��وية السياس� � ��ية ف� � ��ي اليمن
..مؤك� � ��دا على أن االمم املتح� � ��دة واملجتمع الدولي
س� � ��يتخذ االجراءات الالزمة بح� � ��ق األطراف التي
تضع العراقيل أمام تنفي� � ��ذ ما اتفق عليه اليمنيون
في مؤمتر احلوار الوطني  ،واس� � ��تكمال املس� � ��يرة
السياس� � ��ية  ..مش� � ��يرا إلى أن زيارت� � ��ه لليمن تأتي
في اطار متابعة كافة املس� � ��تجدات احمللية ليتم على
ضوئها تقدمي تقريره ملجلس األمن الذي سيجتمع
ف� � ��ي ال�  25من أغس� � ��طس اجل� � ��اري للوقوف على
االوضاع في اليمن .
من جهة اخرى اش� � ��اد الشيخ حميد بن عبد الله
االحم� � ��ر عضو مجلس الن� � ��واب بالدور الذي يلعبه
السفير الروس� � ��ي في تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين الصديقني  ..مش� � ��يرا الى تطلع بالدنا الى
تطوي� � ��ر ومتتني عالق� � ��ات التعاون مع روس� � ��يا في
مختلف املجاالت  ،وأهمية تفعيل التبادل التجاري
باعتبار روسيا شريك اساسي في حتقيق التنمية
أالقتصاديه .
جاء ذلك اثناء اس� � ��تقبال الشيخ حميد األحمر
االحد املاضي س� � ��فير جمهورية روسيا االحتادية

بصنعاء السيد فالدميير ديدو شكني .
حيث جرى في اللقاء مناقش� � ��ة عدد من القضايا
واملوضوعات املتصل� � ��ة باملس� � ��تجدات والتطورات
الراهنة على صعيد التسوية السياسية ،ومخرجات
احلوار الوطني في اليمن ،وفقا للمبادرة اخلليجية
واليته� � ��ا التنفيذية وق� � ��رارات مجل� � ��س االمن ذات
الصلة.
وأع� � ��رب االحم� � ��ر عن تقدي� � ��ره الكبير ملواقف
روس� � ��يا الداعمة ملطالب الش� � ��عب اليمني في ثورة
التغيير  ،وحرصها على تعزيز االمن واالس� � ��تقرار
في اليم� � ��ن من خالل دورها الفاع� � ��ل ضمن الدول
العش� � ��ر الراعية للمبادرة اخلليجية ..داعيا روسيا
واملجتمع الدول� � ��ي الى مواصلة دعمها لبالدنا مبا
يكف� � ��ل حتقيق تطلعات اليمنيني ف� � ��ي احلياة احلرة
والكرمية ،وبناء الدولة اليمنية احلديثة .
من جهته جدد الس� � ��فير الروسي التأكيد على
موق� � ��ف بالده الثابت واملبدئ� � ��ي واملتمثل في دعمها
لليم� � ��ن وكل ما من ش� � ��انه حتقي� � ��ق مصلحة كل
اليمني� � ��ني  ..مبديا اس� � ��تعداد ب� � ��الده لتطوير آفاق
التع� � ��اون مع اليمن في مختل� � ��ف املجاالت وخاصة
في املجال االقتص� � ��ادي  ..موكدا حرص املجتمع
الدولي على اجناح التسوية السياسيه في اليمن .

alsahwa@yemen.net.ye
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أحمد عثمان

ahmedothman6@gmail.com

احلوث ــي لــيس
املشك ـ ـل ــة؟
اخلطاب الذي خرج ب� � ��ه عبد امللك احلوثي قبل
اي� � ��ام اقل ما يقال فيه بانه خط� � ��اب مأزوم وورائه
إخفاقات رمبا غير مرئية للعامة ذلك ان انتصاراته
الس� � ��ابقة لم يصنعه� � ��ا وامنا صنعته� � ��ا الظروف
واخليانات والتواطات والتقاء مصالح بعض القوى
لكنه مثل أي زعيم عصابة يتناس� � ��ى نفسه فيذهب
ليتمدد اكثر م� � ��ن حجمه ومن الفراش الذي وضع
ل� � ��ه إضافة الى خرافة الوصاي� � ��ة وجنون العظمة ؟
كل ذلك جعله يتحدث بتلك اللغة االس� � ��تعالئية عن
الشعب واألحزاب فكل الناس امامه هباء والدخل
لهم بالش� � ��عب الى مهاجمة الرئي� � ��س الذي كانوا
الى قت قريب يتجنوه تكتيكا ويركزوا على الهجوم
عل� � ��ى احلكومة مع ان الهجوم عل� � ��ى احلكومة هو
باالس� � ��اس هجوم على الرئي� � ��س والنظام والتوافق
واحل� � ��وار (...من انذر فقد اع� � ��ذر) هكذا والى يوم
اجلمع� � ��ة واال فالوجه ابيض مع ان الوجه ملن يدمر
بيوت الناس واملساجد ويقتل املسلمني ويدفع بهم
للموت من اج� � ��ل نزوة احلكم ...ه� � ��ذه اللغة وهذا
اخلطاب هو الذي افس� � ��د عليه� � ��م فرصة حتريض
الناس ضد احلكومة والنظام بالم(اجلرعة ) حيث
برز واضح� � ��ا لكل اليمن� � ��ني ان العالق� � ��ة للجرعة
والحلال البس� � ��طاء بحركة احلوثي املس� � ��لحة التي
يري� � ��د بها يجرع اليمنني الويالت ويس� � ��قط النظام
ويدخل البالد في الفوضى الذي تشعر اجلماعات
املس� � ��لحة والعصابات انه اجلو املناس� � ��ب لبقائهم
ومتددهم ...النكتة بأنه حتدث ان من ضمن اهداف
املظاه� � ��رات تنتفيذ مخرجات احلوار ؟ بالله عليكم
اليس� � ��ت هذه نكته اليس حرك� � ��ة احلوثي بافعالها
التوس� � ��عية والقت� � ��ل هي ض� � ��د احل� � ��وار ؟الم تكن
احلقيقة انه كلما قرب الناس من االس� � ��تفتاء على
الدس� � ��تور والوصول الى الدول� � ��ة املدنية كلما زاد
هيجان الضبع وهس� � ��تيراته النه اليعيش باحلوار
والمبخرجاته والبالتوافق الذي يس� � ��اوي بينه وبني
اطرف مواطن في عمران او تعز او حضرموت ؟؟
اما االن وهو يحاصر صنعاء مبخيمات مسلحة
يقول هو بانه� � ��ا اعتصامات واخلط� � ��اب الواضح
الذي يس� � ��عى إلس� � ��قاط النظ� � ��ام الذي ه� � ��و نظام
احلوار الذي اليعترف به ويخافه ...فهو مس� � ��كون
باسترداد احلكم املغتصب من االئمة والساللة او
كما قال هو في خطاب النصاره بانهم (يجاهدون
السترداد احلق املس� � ��لوب من االمام علي بن ابي
طالب كرم الله وجه )والبرئ من كل االفترءات ولذا
فان خروج� � ��ه هو خروج إلعادة اإلمامة والتس� � ��يد
على الن� � ��اس ومحاولة إعادة اليم� � ��ن الى الكهوف
وحروب االئمة ....هو اليعلم انه يحاول املس� � ��تحيل
وكلما تقدم في مغامراته كلما اقترب من االنتحار
الذي يستحقه ...
واذا كنت� � ��م تريدون احلقيقة بيضاء فان احلوثي
واجلماعات املسلحة ليست املشكلة االساسية بل
هي عرضا للمشكلة احلقيقية فاجلماعات املسلحة
وتوسعها ياتي تعبيرا عن فشل السياسية وغياب
او تغي� � ��ب الدولة وانكماش دور القوى السياس� � ��ية
املعول عليه� � ��ا التحول واالنتقال السياس� � ��ي وهو
قصور بدا واضحا من موقف الدولة على (احلياد)
وه� � ��و مصطلح غريب لم نس� � ��معه اال عندنا ونفس
هذا( احلياد) جنده عند بعض القوى السياس� � ��ية
وهو حياد اليعني اال التنازل عن املهمات واالدوار
الوطنية واملسوليات امللحه وهو اخلطر الذي يفوق
خط� � ��ر جماعات العنف والتمرد ...وهي حالة يجب
ان تنته� � ��ي النها لو اس� � ��تمرت في ه� � ��ذه الظروف
فس� � ��تكون ش� � ��كل من اش� � ��كال اخليانة شعروا ام
لم يش� � ��عروا وه� � ��ي مصيبة باحلالت� � ��ني نرجوا ان
تنهيه� � ��ا حتول االصطفاف الى واقع يضم اجلميع
بش� � ��رط ان تك� � ��ون الدولة باملقدم� � ��ة وان تترك لعب
(الفتاتيروغ� � ��اب ...القم� � ��ر واالع� � ��ادوا) الى وقت
اخرفالوقت ليس وقت لعب ؟

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

إسرائيل واملخلوع في مواجهة املقاومة
في س��ياق اس��تغالل فبركة حكاية النفق المؤدي إلى منزل المخلوع علي صالح؛ س��ربت مصادر موالية له خبرا
واتهامات عن مش��اركة خبراء فلس��طينيين من حماس (أو مقاتلين قس��اميين غزاويين كما نص موقع مايو
نيوز) متخصصين في حفر األنفاق ،وتم إحضارهم من فلس��طين واألردن خصيصا لهذا الغرض بواسطة شيخ
قبلي نافذ!

م� � ��ن الواضح أن جماع� � ��ة املخلوع أرادت ؛دون تقدي� � ��ر للعواقب وذكاء
اليمني� � ��ن؛ أن تس� � ��تغل حالة االس� � ��تياء الصهيوني واألمريك� � ��ي والعربي
املتصه� � ��ن ضد أنفاق غ� � ��زة ؛الت� � ��ي كان دور كبير في هزمي� � ��ة العدوان
اإلس� � ��رائيلي األخير؛ لتحشر نفس� � ��ها ضمن زمرة املتضررين من أنفاق
حماس ،ولتبدو مبظهر احلمل الوديع مثل الصهاينة في فلس� � ��طن احملتلة
الذين يتعرضون للتهديد بسبب أنفاق حماس ..فلعل ذلك يجلب لهم رضا
املجتم� � ��ع الدول� � ��ي املتصهن ،ويخفف عنهم بالوي جلن� � ��ة حتديد معرقلي
التسوية في اليمن!
ق� � ��د يجد املخل� � ��وع وأتباعه من يصدقه� � ��م من الصهاين� � ��ة واألمريكان
والع� � ��رب املتصهينن ألمر في نفس بنيامن وجون وعبسيس� � ��ي؛ لكن من
يقنع اليمنين أن الذي خطط ومول وأشرف على حفر النفق – سواء أكان
املخلوع نفس� � ��ه أو الش� � ��يخ النافذ الذي يتهمونه ذكر اسمه! -سيستعن
بخب� � ��رات غير مينية مع أن أحد أش� � ��هر املهن في اليم� � ��ن هي مهنة :حفر
البيارات ..والشك أن الشعب الذي يحفر أبناؤه مئات اآلالف من البيارات
ق� � ��ادر على حفر نف� � ��ق ،ولن يكون بحاجة خلبرات حم� � ��اس وال غيرها من
منظمات املقاومة األخرى (الت� � ��ي لديها أنفاقها هي أيضا لكن مت جتاهل
اتهامه� � ��ا أيضا كما يفعل الصهاين� � ��ة لتركيز حملتهم على حماس فقط)..
م� � ��ع العلم أن حف� � ��ر األنفاق بن غزة ومصر هي إحدى أش� � ��هر املنجزات
الفلس� � ��طينية املصرية املش� � ��تركة ،ومن خالل آالف األنفاق ؛التي حفرها
مصريون وفلسطينيون من عامة الناس؛ متت عملية إيصال شريان احلياة
للمحاصري� � ��ن في غزة وتوفير احتياجاتهم للتغلب على احلصار الهمجي
الذي كان يفرضه نظام املخلوع /حس� � ��ني مبارك ،واس� � ��تعاد فعاليته بعد
االنقالب العسكري السيساوي املدعوم إعالميا من املخلوع وأتباعه!
وف� � ��وق كل ذلك؛ فإن الري� � ��ادة اليمنية في حفر األنفاق ؛واس� � ��تخدامها
للتسلل والهروب؛ مسجلة في التاريخ القريب في سجل املنجزات اليمنية
أيام املخلوع ،وقبل سنوات من حفر حماس لألنفاق املوصلة إلى فلسطن
احملتل� � ��ة ..وللتذكي� � ��ر فقط فقد قام� � ��ت فئة من اليمني� � ��ن املعتقلن (الذين
يق� � ��ال إن لهم عالق� � ��ات خاصة مع نظام املخلوع الس� � ��ابق) بتجربة رائدة
عاملي� � ��ا بحفر النفق العظيم الذي أذهل العالم كله من داخل س� � ��جن األمن
السياس� � ��ي إلى خارجه ،مم� � ��ا أتاح لهم فرصة اخل� � ��روج اآلمن ليعاودوا
نش� � ��اطهم املس� � ��لح ..واألكثر إعجازا أن عملية احلف� � ��ر اليمنية هذه متت
باس� � ��تخدام أدوات بدائي� � ��ة مثل املالعق ،ومت إخف� � ��اء الكميات الهائلة من
الت� � ��راب بطريقة عبقري� � ��ة لم تخطر على بال حمس� � ��اوي وال حفار بيارات
ميني ورث املهنة منذ عشرات القرون! وكان اجلانب الشريف في العملية
أن أصحابه� � ��ا – لم يتصرفوا كاألن� � ��ذال جلبا لرضا الصهاينة -ويتهموا
(حماس) مبساعدتهم في احلفر ..ومن باب أولى أنهم لم يتهموا أحدا من
العامل� � ��ن في حفر البيارات في صنعاء بأنه أوحى لهم بالفكرة فضال عن
أن يساعدهم في احلفر!

الفطنة مطلوبة في الكذب!
حكاية الربط بن حفر النفق وبن حماس كان ينقصه  -أوال-احلصافة
الوطنية والقومية واإلس� � ��المية ،وينقصه – ثانيا -الذكاء في التأليف؛ فقد
وضعت جماعة املخلوع نفس� � ��ها – أوال -في صف واحد مع إس� � ��رائيل
في العداء للمقاومة الفلس� � ��طينية من خ� � ��الل التحريض ضد حماس التي
تقود املقاومة في فلس� � ��طن ،وتعدها إس� � ��رائيل وحلفاؤه� � ��ا العدو األول!
وثانيا؛ فإن واقع� � ��ة قيام حماس بحفر أنفاق إليصال مقاوميها إلى خلف
خطوط العدو الصهيوني لم تعرف إال في رمضان الفائت ،وكانت أش� � ��به
بس� � ��ر حربي ،ولذلك كانت األنفاق احلمساوية أكبر مفاجآت احلرب التي
أربكت الصهاينة بكل إمكانياتهم التجسسية الهائلة ،ومن غير املعقول أن
يتسرب خبرها إلى صنعاء وش� � ��يخ نافذ فيها ..لكن خُ برة املخلوع الذين
زج� � ��وا بحماس ف� � ��ي اللعبة أرادوا القول إن فكرة حف� � ��ر نفق باجتاه بيت
املخل� � ��وع كانت معروفة من قبل الع� � ��دوان على غزة ،ومت إحضار اخلبراء
احلمس� � ��اوين من غزة واألردن إلى صنعاء ،ومت استنساخها ضدهم في

الوقت نفسه الذي استهدف بها الصهاينة في فلسطن!
الص� � ��ور اخلاصة بالنفق الت� � ��ي عرضت على املأل تظهر أن عملية
احلف� � ��ر متت على الطريقة املعروفة في حف� � ��ر البيارات اليمنية ..أما حجم
النفق ،ومتانة اجلدران ،وطريق النفق املبني بإحكام تؤكد أن عملية البناء
مت� � ��ت بهدوء ودون خوف االنكش� � ��اف ،وكان الغرض منها أكبر من مجرد
تس� � ��هيل وصول مخربن ..ال ..املسألة تبدو وكأن البناء يراعي شخصية
كبي� � ��رة مخطط لها يوما ما أن تس� � ��تخدم النفق فال بد من ان يكون النفق
على قد املقام ويراع� � ��ي اإليتكيت ..واحلق يقال فلم يكن ينقص األبهة إال
بناء بوفية ،ومركز اتصاالت ،ومحل بهارات ،ودكان هدايا يبيع مجسمات
ملسجد الصالح!
ورمبا نكتش� � ��ف مستقبال أن املخلوع ومساعدو قاموا بأكثر من زيارة
للموقع ،واطلعوا عل� � ��ى أعمال البناء ..وكالعادة فال بد أن الزائرين ثمنوا
اجلهود التي يقوم به� � ��ا العمال ،وحثوهم على بذل املزيد من اجلهد! وال
ش� � ��ك أن العمال أعربوا عن ارتياحهم لزيارة الزعيم ومساعدييه ..ولعلهم
استقبلوهم بالهتافات مثل:
 م� � ��ا لنا إال علي ..واإلكرامية يا زعي� � ��م! ويا صالح اهرب ..اهرب..عملنا لك نفق عترب ..اليمن في قلوبنا ..اليمن أوال!

كراهية حماس ..عربون صهيوني!
قد نتفهم حالة البعسس� � ��ة واس� � ��تغالل خبرات األجهزة األمنية القدمية
في التلفيق والس� � ��لبطة عل� � ��ى عباد الله ،وخلط األوراق ،وإش� � ��غال الدولة
واملجتم� � ��ع ..لك� � ��ن أن يصل اإلجرام إلى هذا املس� � ��توى املنحط من خالل
التحري� � ��ض على حركة املقاومة اإلس� � ��المية حماس ف� � ��ي ذروة مواجهتها
للصهاينة؛ فأمر ال يضاهي� � ��ه إال أفعال الصهاينة واالنقالبين املصرين!
وعل� � ��ى حد علم� � ��ي فحماس لم تتخ� � ��ذ أي موقف مع� � ��اد للمخلوع ونظامه
كعهده� � ��ا مع األنظمة العربية األخرى حتى التي تآمرت عليه ،وهو مبوقفه

املتصهن هذا إمنا يقبر حتى إحدى حس� � ��ناته التي متثلت في الس� � ��ماح
بفتح مكتب حلماس في صنعاء ..لكن الفجور في اخلصومة وصل به إلى
درجة االنضمام إلى حملة التحريض ضد حماس وتشويه صورتها وهي
التي ال ينقصها أصال أعداء من نوعية إس� � ��رائيل والذين وراءها وأمامها
يتربصون به� � ��ا الدوائر واالتهامات ..وهؤالء س� � ��يجدون في اتهام إعالم
املخلوع هذا فرصة لتش� � ��ديد ضغوطهم على املقاومة الفلسطينية وسكان
غ� � ��زة ،واإلصرار على (حقهم املش� � ��روع) في تدمير األنف� � ��اق ..فطاملا أن
القس� � ��امين الغزاوين وصلوا إلى اليمن حلفر أنفاق إرهابية فال يستبعد
أنهم س� � ��يكررون عملهم هذا في بل� � ��دان أخرى ..ورمبا يصلون إلى البيت
األبيض نفس� � ��ه ..وقد يفاج� � ��أ أوباما بنصيحة أخوي� � ��ة تأتيه من صنعاء/
حدة /جوار مركز الكميم حتذره من نفق حمس� � ��اوي قسامي غزاوي يتم
حف� � ��ره حتت البيت ..وبقي� � ��ة احلكاية مكررة ،وقص لص� � ��ق على الطريقة
اليمنية!
والذي هو من شر البلية أن اتهامات إعالم املخلوع مبشاركة قسامين
غزاوين في حفر النفق لقتل الزعيم؛ صدرت في األس� � ��بوع نفس� � ��ه الذي
صرح فيه مس� � ��ؤول مؤمت� � ��ري إن املؤمتر يرفض االجن� � ��رار إلى اإلعالم
التحريضي!
يعني كل هذا التحريض لصهاينة وصليبين ضد املقاومة الفلسطينية..
وتقولون :إنكم ترفضون التحريض؟
سالن الله على أيام مطالبة مصر بقطعة أرض مجاورة لفلسطن ليشن
اليم� � ��ن منه جهادا ضد إس� � ��رائيل ..انتهى ذلك الزم� � ��ن على عالته وجاء
زمن يتهمون فيه القس� � ��امين الغزاوي� � ��ن أنهم تركوا غزة في ذروة عدوان
صهيوني وجاءوا إلى صنعاء ليحفروا نفقا حتت األرض لتفجير مسجد،
وكأنه� � ��م بذلك يقدمون هدية غير مباش� � ��رة للصهاين� � ��ة الذين دمروا مئات
املس� � ��اجد في غزة تبرئهم من ش� � ��ناعة جرائمهم ضد بيوت الله؛ طاملا أن
احلمساوين القس� � ��امين والغزاوين اإلسالمين اإلخواجنين أنفسهم ال
يتورعون عن ترك أرض اجلهاد والسفر إلى اليمن للمشاركة في مؤامرة
لتدمير مسجد في صنعاء!
مب� � ��روك للصهاينة وجماعة املخلوع اليمني هذا التحالف ضد املقاومة
الفلسطينية ..وهارد لك يا حماس!
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أعتبروا حروب احلوثي أحد أسباب األزمة االقتصادية

سياسيون :دعوة احلوثي إلسقاط احلكومة تهرب من استحقاق تسليم عمران
كش��ف عبدالملك الحوثي زعيم جماعة
الحوثي اإلرهابية عن برنامج تخريبي ضد
الدولة والمصالح العامة بدأ يوم االثنين
الماضي بذريعة إس��قاط الجرعة مش��يراً
إلى أن العاصمة صنعاء ستشهد مسيرات
وتظاه��رات تس��تمر حت��ى ي��وم الجمعة
الق��ادم ،داعي��ا مليش��ياته إل��ى التوجه
إل��ى العاصمة صنعاء للوق��وف إلى جانب
إخوانهم وفتح مخيمات االعتصامات.
خط��اب الحوثي تحدث باس��م الش��عب
بلغ��ة ملؤه��ا الغ��رور والتكب��ر اعتب��ره
محللون قفزاً على الش��عب وخطابا بعيدا
ع��ن المس��ئولية الوطني��ة س��عي ًا إل��ى
التحش��يد والتهييج الذي ال ينتج إال مزيداً
من الفوضى واالحتقانات..

علي قيس
الباح� � ��ث واحمللل السياس� � ��ي ياس� � ��ن التميمي في
تعليقه على خطاب التحريض والدعوة إلى الزحف إلى
صنعاء أكد أن هذه التحركات تأتي في سياق املخطط
املرس� � ��وم للجماع� � ��ة املس� � ��لحة والذي يضعها س� � ��يف ًا
مس� � ��لط ًا على رقبة الدولة واملجتمع وتهديد ًا مباش� � ��ر ًا
التفاق االنتقال الس� � ��لمي للسلطة وأداة ضغط مربحة
بي� � ��د الالعبن اإلقليمين ،مضيف ًا :التصعيد املعلن من
قبل زعيم جماعة احلوث� � ��ي ال ميكن فصله عما يجري
في العراق واملنطقة ..وهذا ال يعني سوى أن اجلماعة
احلوثية املسلحة تنشط بش� � ��كل خطر خارج اإلجماع
الوطني وتس� � ��عى بكل الوس� � ��ائل لفرض مش� � ��روعها
اخلاص الذي إن لم يتم وأده فإنه س� � ��يزج بالبالد في
أتون االستقطابات اجلهوية واملذهبية ويرهنها بالكامل
ل� � ��إرادة اخلارجي� � ��ة ويفت� � ��ح املجال لتش� � ��ظي الدولة
واملجتم� � ��ع إلى كيانات متناحرة ويطيل أمد معاناة هذا
الشعب.

إذكاء العنف والصراعات

وأش� � ��ار التميمي في تصري� � ��ح ل�(الصحوة) إلى ان
التصعيد املعلن من قبل زعيم اجلماعة املس� � ��لحة ضد
احلكومة ال ميكن فصله عن مسعى قدمي لهذه احلركة
الس� � ��تعادة هوية الدولة القدمية التي كانت محصورة
في اجلزء الش� � ��مالي الغربي م� � ��ن اليمن ،موضح ًا أن
«أخط� � ��ر ما في أدوات هذا التصعي� � ��د يتجلى في هذا
التركز ش� � ��به املناطقي واملذهبي لالحتجاجات املخطط
لها أن تتصاعد لكي تصل إلى مستويات أكثر تعقيد ًا
اس� � ��تناد ًا إلى التهديدات الت� � ��ي تضمنها خطاب زعيم
هذه اجلماعة.
وأكد التميمي إلى أن التحشيد املليشاوي لن يتوقف
عند حدود االحتجاجات السلمية بل سينتقل حتت أي
ذريعة إلى قيام املليش� � ��يات بإذكاء العنف واس� � ��تخدام
الس� � ��الح وهو الدور الذي تتقنه هذه املليش� � ��يات عبر
عملياتها احلربية التي خاضتها في شمال غرب البالد
طيلة السنوات املاضية فاالحتجاجات السلمية ليست
جزءا من ثقافة حركة مس� � ��لحة مغلقة ومأس� � ��ورة إلى
مشروع سياسي شمولي.

اجلرعة مدخل

وأضاف :على الرغم من أن اجلماعة املسلحة ترفع
ش� � ��عار ًا شعبي ًا هو االحتجاج ضد قرار احلكومة رفع
الدعم عن املش� � ��تقات النفطية فإن هذه اجلماعة ال ترى
في هذه القضية سوى مدخل لتحقيق أهداف سياسية
ذات طبيعة تكتيكية واس� � ��تراتيجية فه� � ��ي تريد حالي ًا
إس� � ��قاط احلكومة وحتييد القوى السياسية الرئيسية
األطراف في اتفاق نقل السلطة واحلصول على حصة
كبيرة في حكوم� � ��ة الكفاءات املزعومة التي تدعو إليها
وتريد أيض ًا أن توس� � ��ع من نط� � ��اق هيمنتها على كامل

املنطقة الش� � ��مالية الغربية والتي تدخ� � ��ل ضمن إقليم
أزال.
وأوضح التميم� � ��ي أن حركة احلوثي اإلرهابية تريد
على املستوى االستراتيجي إغالق أوسع مساحة من
األرض على نهج شمولي وأحادية مذهبية يتيح لها في
املس� � ��تقبل االنتقال إلى مرحلة الس� � ��يطرة الكاملة على
العاصمة وإقامة نظامها السياسي الشمولي اخلاص
ذي الطبيعة املذهبية األحادية.

احلوثي سبب اجلرعة

وح ّم� � ��ل التميمي جماع� � ��ة احلوثي املس� � ��لحة جزء ًا
كبيرة من املس� � ��ئولية عن ت� � ��ردي الوضع االقتصادي
في البالد فنش� � ��اط التم� � ��رد الذي تخوض� � ��ه منذ عقد
من الزمن اس� � ��تنزف ج� � ��زء كبير ًا م� � ��ن املوازنة العامة
للدولة طيلة الس� � ��نوات املاضية وما ي� � ��زال حتى اليوم
إلى جانب أن نش� � ��اطها املسلح قد كرس حالة الالدولة
في ثالث محافظات تقريب ًا وخلق بيئة سياسية وأمنية
غير مواتية األمر الذي انعكس بش� � ��كل مباش� � ��ر على
تراجع حاد في التدفقات االستثمارية وتوقف النشاط
السياحي في البالد.
واختت� � ��م الباح� � ��ث السياس� � ��ي تصريح� � ��ه بالتأكيد
على أن جماعة احلوثي املس� � ��لحة متثل اليوم التهديد
األخط� � ��ر لعملي� � ��ة التس� � ��وية السياس� � ��ية مبجمل هذه
األنشطة التصعيدية التي تأخذ طابع االحتجاجات في
صنعاء والطابع املس� � ��لح في اجلوف وعمران وتسعى
في النهاية إلى فرض خيار احلرب على الدولة كنتيجة
طبيعية لهذا االستفزاز الذي متارس احلركة املسلحة
لسلطة القانون.

خطاب ته ّرب

دكتور األزم� � ��ات الدولية نبيل الش� � ��رجبي قال :أنا
اقرأ تصريحات زعيم جماعة احلوثي هذه في عاملن
أساس� � ��ين العامل األول وهو العامل األهم هو التهرب
متاما من أي استحقاقات لتسليم محافظة عمران وهذه
احملافظة التي كان ُيطلب من احلوثين القيام بتسليمها
فما قام به احلوثي هو الهروب إلى األمام بعدم االلتزام
بتس� � ��ليم هذه احملافظة ولكن الش� � ��يء املؤسف هو أن
الرئاسة ال متتلك أي خيارات ملواجهة مثل هذا التهرب
والتالعب احلوثي ،وأضاف :أم� � ��ا العامل الثاني فهو
يتمثل في عامل غرور القوة فاحلوثين جماعة يعتمدون
على اس� � ��تغالل األوضاع ولذلك في سبيل هذا الهدف
يقوم� � ��ون باس� � ��تغالل حاالت أو تعان� � ��ي أو رمبا فقدت
مصاحلها إضافة إلى املنضمن إليها بشكل واضح.
وأشار الش� � ��رجبي إلى أن جماعة احلوثي املسلحة
تريد رسم سيناريو مبا يحقق أهدافها وكما تريد هي
إضافة إلى أن هذه اجلماعة ال تفهم إال لغة الس� � ��الح
ولغة القتل ومن ثم فهي تذهب في هذا البعد ظن ًا منها
أنها خالل الفترات السابقة قد حققت الكثير من وراء
هذا التصعيد ومن وراء استخدام القوة وهي تعتقد أن
هذا الظرف مناسب جدا الستخدام وحتقيق أهدافها..

احلوثي أخطر األخطار

وأش� � ��ار الش� � ��رجبي إلى أنه يجب على احلكومة أن
تضع إستراتيجية ملواجهة هذا اخلطر الداهم وانا في
اعتقادي أن هذا خطر ش� � ��ديد جدا يختلف عن جميع
األخط� � ��ار التي كانت في الس� � ��ابق ويجب التعامل معه

برؤي� � ��ة تختلف متاما ع� � ��ن الرؤية التي عم� � ��دت الدولة
للتعامل معها س� � ��واء عن طريق التطنيش أو التهرب أو
السكوت وإال فإن اجلميع خاسر ورمبا أول اخلاسرين
الوطن اليمني.

استعراض للقوة

وحول األهداف التي تس� � ��عى إلي� � ��ه جماعة احلوثي
املس� � ��لحة م� � ��ن دعوتها ملليش� � ��ياتها إل� � ��ى الزحف إلى
صنع� � ��اء ولغة الغ� � ��رور التي حتدث به� � ��ا احلوثي أنه
الش� � ��عب ق� � ��ال الش� � ��رجبي أن هناك فرق� � ��ا كبيرا بن
احلوثين وبن الش� � ��عب وليس ل� � ��دى احلوثي تصريح
او تفوي� � ��ض ليتحدث باس� � ��م هذا الش� � ��عب هو يتحدث
باس� � ��م فئات ومجموعة ولكن األه� � ��داف التي تطل من
وراء هذا التحرك هو استعراض القوة وإيصال رسالة
إل� � ��ى املجتمع الدول� � ��ي واحمللي ان ه� � ��ذه املجموعة لن
يقف أمامها أي عامل للوص� � ��ول إلى أهدافها وأيضا
ه� � ��ي تريد أن تفهم اجلميع بأن م� � ��ا تطرحه وما تطلبه
غي� � ��ر قابل للتف� � ��اوض وما على األط� � ��راف األخرى إال
االستجابة لهذه املطالب وإال فإن الفوضى ستحل.

احلوثي ضد قيم ثورة فبراير

م� � ��ن جهته أك� � ��د مجلس ش� � ��باب الثورة الس� � ��لمية
رفضه لدع� � ��وة احلوث� � ��ي وجماعته املس� � ��لحة للزحف
على صنع� � ��اء ،والتي تتناقض كلي ًا م� � ��ع قيم ثورة 11
فبراير الس� � ��لمية وأهدافها املدنية ،وأعتبر املجلس في
بيان له هذه الدع� � ��وة الصادرة عن جماعة أيديولوجية
مس� � ��لحة  -ترفض التح� � ��ول إلى حزب سياس� � ��ي او
التخلي عن س� � ��يطرتها بالقوة عن مناطق واس� � ��عة من
البالد  -استغال ًال سياسي ًا ملعاناة الناس وتذمرهم من
اجلرعة لتحقيق أهدافها التوسعية ،وهو ما يعد سبب ًا
رئيسي ًا في ضياع فرص البالد في العبور اآلمن نحو
االس� � ��تقرار واحلياة الكرمية ويدفع بالوطن إلى حافة
االنهيار واالحتراب األهلي.

إصالحات

وطالب املجلس بس� � ��رعة الش� � ��روع الف� � ��وري بجملة
اإلصالحات واإلجراءات الش� � ��املة والكفيلة مبكافحة
الفساد وحتس� � ��ن حياة املواطنن ،وفي مقدمتها إلغاء
كافة االتفاقات النفطية والغازية الفاس� � ��دة واملجحفة،
واسترداد األموال واملمتلكات العامة املنهوبة ،وسرعة
سحب أسلحة املليشيات املسلحة ،وبسط نفوذ الدولة
وس� � ��يادتها على كامل املناطق التي تستولي عليها تلك
املليشيات ،واملضي في تنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار
الوطني وفق جدول زمني محدد.
داعي ًا كافة أبناء ش� � ��عبنا إل� � ��ى النضال اليومي من
أجل حتقيق هذه املطالب دون االجنرار إلى العنف بأي
شكل من األشكال أو االستجابة للمحرضن عليه.

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا
تغطية
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من أبرز املشاركني فيه الشاعر املقالح والعرشي واللواء هيثم..

اإلعالن عن لقاء تأسيسي الصطفاف شعبي حلماية املكتسبات الوطنية
فارس الشعري
تداعت مجموعة من الشخصيات الوطنية من مختلف
فئ���ات وش���رائح الش���عب اليمن���ي تؤرقه���م م���ن الهموم
واملخ���اوف م���ا لم يعد يخفى عل���ى كل عاقل غيور ،الذين
ارتأوا ضرورة اإلسراع بتشكيل اصطفاف شعبي واسع
يكون مس���اند ًا للدولة في حتمل مسؤوليتها الدستورية
والقانونية ،في احلفاظ على النظام اجلمهوري والوحدة
الوطنية والنهج الدميقراطي باعتبار أن هذه مكتسبات
وطنية استراتيجية ال ميكن املساومة عليها مطلق ٌا .
استش���عار ًا للمس���ؤولية الوطني���ة ،وإدراك ًا ملخاط���ر
الس���كوت عل���ى تدهور األوض���اع في مختل���ف اجلوانب
االجتماعي���ة « انعق���د اللقاء التأسيس���ي ل���� «االصطفاف
الش���عبي للحف���اظ عل���ى املكتس���بات الوطني���ة « مبرك���ز
الدراس���ات والبح���وث اليمن���ي حتت ش���عار (مع��� ًا ألجل
اليمن) مبش���اركة ش���خصيات وطنية ثقافية واجتماعية
وسياس���ية مس���تقلة وحزبي���ة م���ن مختل���ف األطي���اف
واملناطق وإنقاذ الوطن قبل انهياره .
وميثل االصطفاف الش���عبي  -وفق أدبياته – مبادرة
طوعي���ة مس���تقلة لإلس���هام ف���ي بن���اء اليم���ن اجلدي���د ،
ويه���دف إل���ى احلفاظ على النظام اجلمه���وري والوحدة
الوطني���ة وتعزي���ز ثقاف���ة التعاي���ش الس���لمي والنه���ج
الدميقراط���ي ونبد ثقافة العنف والتطرف باإلضافة الى
دعم مخرجات مؤمتر احلوار الوطني الشامل .
وانتخب اللقاء التأسيس���ي هيئة رئاس���ة االصطفاف
الش���عبي مكونة من كل  :يحيى حسن العرشي ومحمد
غال���ب أحم���د وص���الح التهام���ي والل���واء حم���ود بي���در
ونبيلة احلكيمي وحس���ن عبده عبدالله ومحمد س���عيد
باقطن���ي وعبد اله���ادي العزعزي باإلضاف���ة الى اللجنة
التحضيرية .
وأوض���ح عل���ي املعم���ري ف���ي كلم���ة جلن���ة اإلع���داد
والتحضير التي يرأسها أن مبادرة االصطفاف الشعبي
حلماية املكتس���بات الوطني���ة انطلقت من واقع الظروف
االس���تثنائية احلرج���ة واملنعطفات اخلطي���رة التي متر
به���ا اليم���ن في الوق���ت الراهن وم���ا آلت إلي���ه األوضاع
السياس���ية واألمني���ة واالقتصادية مم���ا يفرض على كل
أبن���اء اليم���ن التاع���ي العاجل والس���ريع للوق���وف صفا
واح���دا أمام هذه التحديات التي تعصف بالوطن وتهدد
وحدته وأمنه واستقراره .

استجابة وطنية

وفي اللقاء التأسيس���ي أوضح رئيس املجمع العلمي
اللغ���وي اليمن���ي رئي���س مرك���ز الدراس���ات والبح���وث
اليمني ش���اعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز املقالح
– أن عواق���ب الص���راع الدموي س���تطال اجلميع الضالع

حماية املكتسبات الوطنية

والبريء وس���يكون وقودها األول من يش���علون نيرانها
ويحشدون لها في السر والعلن .
وأض���اف  »:لق���د ج���اء ه���ذا االصطف���اف الش���عبي
اس���تجابة وطني���ة أخالقي���ة ف���ي محاولة ل���رأب الصدع
ف���ي الص���ف الوطن���ي ول���ن يك���ون طرف��� ًا ف���ي املنازعات
واخلصوم���ات السياس���ية والطائفي���ة  ،ولكي ينجح في
مسعاه االصطفافي فانه س���ينظر الى اجلميع بوصفهم
أخ���وة أخطئ���وا الطري���ق ال���ى اله���دف ال���ذي ي���رون في
حتقيق���ه مصلحة للوطن وأبنائه ...وس���يكون في مقدمة
م���ا يضطل���ع به ه���ذا االصطفاف احملايد ال���ذي ال ينحاز
إال ال���ى الوطن ومصلحت���ه العليا،وأن ينب���ه ويحذر من
عواق���ب التمادي في الصراعات وإثارة اخلصومات بن
أبناء العائلة اليمنية الواحدة «.
وأش���ار الى أن هذا هو أوان العمل الصادق املخلص
إلخ���راج الوطن من أزمات���ه الطاحنة وإنق���اذ أبنائه مما
ينتظرهم من مخاطر ال تهدد أمنهم واستقرارهم فحسب
وإمنا تهدد وجودهم .
وأك���د الدكت���ور املقال���ح ف���ي حف���ل التدش���ن للق���اء
التأسيس���ي لالصطفاف الش���عبي ،انه ل���م يعد خافي ًا ما
وصل إليه حال البالد في هده اآلونة وما تتعرض له من
انشقاقات سياسية وصراعات طائفية ومن حروب تقود
الى التفتت واالنهيار.

وق���ال إن « ذل���ك يف���رض عل���ى العق���الء أو م���ن تبق���ى
منه���م في هذا الوطن اجلريح ليقولوا رأيهم ويكون لهم
موقفهم الواضح والصريح مما يحدث خوف ًا من متادي
األخ���وة األعداء هنا وهناك في االسترس���ال في الصراع
الدم���وي وانته���اك حرمة األخوة الديني���ة والوطنية وما
تق���ود إلي���ه من عواق���ب تط���ال اجلميع ولن يس���لم منها
ضال���ع وال ب���ريء وس���يكون وقودها األول من يش���علون
نيرانها ويحشدون لها في السر والعلن».
وأض���اف  :علين���ا انقاذ اليمن وأبن���اءه مما ينتظرهم
م���ن مخاط���ر ته���دد أمنه���م ب���ل ويت���دد وجوده���م داعي ًا
اجلمي���ع الى حماية اجلمهورية والوحدة والدميقراطية
ومخرج���ات احل���وار الوطن���ي مبين��� ًا أن بالدنا تتعرض
حلروب تقوده لالنهيار وعلى العقالء حتديد موقف مما
يحصل».
وح���ذر الدكت���ور املقال���ح م���ن عواق���ب التم���ادي ف���ي
الصراع���ات وإث���ارة اخلصوم���ات الت���ي متزق النس���يج
االجتماع���ي وتفرق ب���ن أبناء العائل���ة اليمنية الواحدة
مبين ًا ان ما تش���هده بالدنا اآلن من انقسام خارج نطاق
كل الثواب���ت الديني���ة والوطنية واألخالقي���ة ،وصل الى
حد أن يقتل املواطن اخاه املواطن بدم بارد ودون اعتبار
ٍ
لألخوة واملواطنة القائمة على مبدأ التعايش وفي وطن
هو للجميع ومن حق اجلميع .

إلى ذلك أش���ار رئيس جلنة اإلع���داد والتحضير للقاء
التأسيس���ي يح���ىي حس���ن العرش���ي ال���ى التضحيات
الت���ي بذلها املجتمع اليمني من أج���ل التحول وحمايته
واحلفاظ عليه بداية من التحول في العام 1962م مرور ًا
بالتح���ول نحو الوح���دة الوطنية في الع���ام  90وانتهاء
بالتح���ول ف���ي الع���ام  2011وال���ذي بفضله ج���اء مؤمتر
احلوار الوطني الش���امل إلخراج اليمن س���لميا من حالة
التقات���ل والدمار الى حالة الس���لم والتفاهم بن مختلف
مكونات الشعب.
وأكد العرش���ي سعي اجلميع النعقاد هذا االصطفاف
للمحافظ���ة عل���ى اليم���ن ووحدت���ه الوطني���ة وحماي���ة
مكتس���باته ف���ي ظ���ل ظ���روف بالغ���ة التعقي���د تس���تدعي
تضاف���ر اجله���ود من خ���الل اصطفاف ش���عبي يقف الى
جان���ب الدولة ف���ي كل خطواتها الرامية والس���اعية الى
تنفيذ مخرجات احلوار الوطني .
ودع���ا العرش���ي اجلمي���ع إل���ى الوق���وف إل���ى جان���ب
الدولة وكل خطواتها لتنفيذ مخرجات احلوار الوطني»
واحلفاظ على املكتسبات الوطنية بدال من الوصول إلى
مقاومة شعبية».
ف���ي ذات الس���ياق دع���ت الدكتورة جه���اد اجلفري في
كلم���ة له���ا نياب���ة ع���ن «امل���رأة « دع���ت بالق���ول  :ادعوكم
أن���ا ابن���ة اجلنوب الى احلف���اظ على الوحدة والتمس���ك
بالثوابت الوطنية .
وقال���ت أن اليم���ن مي���ر مبرحلة خطي���رة ويتجه نحو
العنف والتمزق ونحن هنا من أجل اليمن داعي ًا اجلميع
ال���ى حماية الوطن قبل أن نلتفت وال جند وطن ًا وإن كنا
قد اختلفنا فال يقتل بعضنا بعضا .
وأضاف���ت «خرجنا في ثورة فبراير ضد الفس���اد ومن
أج���ل أن يكون لنا وطن نعتز به ونفتخر ولم نخرج ضد
ش���خص ولكنن���ا وجدن���ا أن الفس���اد لم ينتهي بل نش���ر
ذراعه كإخطبوط وامتد إلى كل مكان ».
من جهته أعلن اللواء حس���ن عل���ي هيثم أن ما تبقى
م���ن جن���وم ورم���وز ث���وار س���بتمبر س���يكونون داعم���ن
ومس���اندين ملش���روع االصطف���اف الش���عبي حلماي���ة
املكتس���بات الوطني���ة داعي��� ًا إل���ى التكات���ف والتعاي���ش
السلمي .
وأض���اف أن اليم���ن مت���ر مبرحل���ة خطي���رة وكبي���رة
وعلين���ا االصطف���اف ملواجهته���ا والتح���رك والعمل على
تغيي���ر األوض���اع احلالية إلى األفض���ل مبين ًا أن احلوار
ق���د أكد على احلف���اظ على النظام اجلمه���وري والوحدة
الوطنية «.
وتاب���ع «الكل يعلم ما أحلقته ثورة س���بتمبر وأكتوبر
من قرارات نالت من حقوق املواطنن وخلقت الصراعات
بن املواطنن سواء قبل الوحدة أو بعد اجلمهورية »

مشروع االصطفاف الشعبي حلماية املكتسبات الوطنية
بسم الله الرحمن الرحيم
ق���ال الل���ه تعال���ى( :واعتصموا بحبل الل���ه جميع ًا وال تفرق���وا) صدق الله
العظيم.
> مقدمة:
تنطلق مبادرة االصطفاف الش���عبي حلماية املكتس���بات الوطنية من واقع
الظروف االس���تثنائية احلرجة واملنعطف���ات اخلطيرة التي متر بها بالدنا
في الوقت الراهن ،وما آلت إليه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية
م���ن تده���ور مخيف يفرض على كل أبناء اليمن التداعي العاجل والس���ريع
للوق���وف صف��� ًا واحد ًا أم���ام هذه التحدي���ات التي تعص���ف بالوطن وتهدد
وحدت���ه وأمن���ه واس���تقراره وتن���ذر بتقطي���ع أوصال���ه ومتزي���ق نس���يجه
االجتماعي وتكاد تقضي على كل ما ناضل من أجله شعبنا اليمني العظيم
عل���ى مدى العق���ود املاضية في س���بيل احلرية ورفض الظلم واالس���تبداد
واحلكم الكهنوتي الغاش���م وما قدمه اليمنيون من تضحيات جس���يمة في
سبيل الثورة وترسيخ النظام اجلمهوري وحتقيق الوحدة اليمنية.
واستش���عار ًا للمس���ئولية الوطنية ،وإدراك ًا ملخاطر الس���كوت على تدهور
األوضاع في مختلف اجلوانب االجتماعية ،وحرص ًا على حماية مكتسبات
اليمني���ن جميع��� ًا ،فق���د تداع���ت مجموعة م���ن الش���خصيات الوطنية من
مختل���ف فئات وش���رائح الش���عب اليمن���ي تؤرقهم من الهم���وم واملخاوف
م���ا لم يعد يخفى على كل عاقل غيور ،فارتأوا ضرورة اإلس���راع بتش���كيل
اصطفاف ش���عبي يكون مساند ًا للدولة في حتمل مسئولياتها الدستورية
والقانوني���ة في احلفاظ على النظام اجلمهوري والوحدة الوطنية والنهد
الدميقراط���ي باعتب���ار أن ه���ذه مكتس���بات وطني���ة اس���تراتيجية الميك���ن
املساومة عليها مطلق ًا.
وإن مم���ا يس���هم ف���ي جن���اح ه���ذا االصطف���اف الش���عبي العري���ض هو أن
يكون مس���نود ًا بإرادة جماهير الش���عب اليمني العظينم صاحب املسلحة
الوطني���ة العليا في جتنيب الوطن املنزلقات اخلطيرة التي حتاول بعض
الق���وى ج���ره إليها ،كما يتوقع االصطفاف أن يلقى نفس اإلس���ناد والدعم
املعن���وي م���ن كافة األح���زاب والقوى السياس���ية والش���خصيات الوطنية
واالجتماعي���ة وكاف���ة منظم���ات املجتم���ع املدن���ي ،باعتبار أن م���ا يقوم به

االصطف���اف ه���و مكم���ل لكل اجله���ود الصادقة في س���يبل إخ���راج الوطن
م���ن التحدي���ات الكبرى التي يواجهها اليوم ،وهذا الفهم واإلدراك س���وف
يجع���ل من االصطفاف أداة ش���عبية فاعل���ة ومؤثرة ف���ي الرقابة والضغط
املجتمعي على كافة األطراف ومؤسس���ات الدولة في املقام األول من أجل
حتقيق تطلعات ش���عبنا املش���روعة نحو العدالة واملساواة والدميقراطية
واالزده���ار والتق���دم ،والوق���وف صف��� ًا واح���د ًا ض���د كل م���ن يه���دد أي من
املكتس���بات الوطني���ة أو يعمل على إعاقة تنفي���ذ مخرجات مؤمتر احلوار
الوطني أو ينتهج العنف واإلرهاب لتحقيق أهداف سياسية.
> االصطفاف الشعبي
مب���ادرة طوعي���ة مس���تقلة لإلس���هام ف���ي بن���اء اليم���ن اجلدي���د تداعت لها
ش���خصيات وطنية (ثقافية – اجتماعية – سياس���ية) مستقلة وحزبية من
مختل���ف األطي���اف واملناطق دفعهم الواجب الوطن���ي للقيام بهذه املبادرة
للوصول باليمن إلى ير األمان.
> األهداف:
 - 1احلفاظ على النظام اجلمهوري والوحدة الوطنية.
 - 2تعزي���ز ثقاف���ة التعاي���ش والنه���ج الدميقراط���ي ونب���ذ ثقاف���ة العن���ف
والتطرف.
 - 3دعم مخرجات مؤمتر احلوار الوطني الشامل.
> الشعار:
مع ًا ألجل اليمن.
> املبررات:
 1دع���م فرص���ة التوافق الوطني التاريخية الت���ي حظيت مبباركة إقليميةودولي���ة باعتبارها أول عق���د اجتماعي يجمع علي���ه اليمنيون في العصر
احلدي���ث إلدارة بلده���م بصيغ���ة مش���تركة ودميقراطي���ة كما أقرت���ه وثيقة
مخرجات احلوار الوطني الشامل.
 - 2اس���تمرار تده���ور األوض���اع األمني���ة واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة
واالضطراب���ات املجتمعية التي تهدد النس���يج االجتماع���ي وقد تقود إلى
متزيق الوطن واالنهيار الشامل.
 - 3اإلمي���ان ب���أن مقررات مؤمتر احلوار الوطني ف���ي احلد األدنى واملتاح

للخروج باليمن من أوضاعه الصعبة واالنطالق نحو املس���تقبل املش���رق
بعيد ًا عن الصراعات مبختلف مسمياتها.
 - 4ض���رورة وج���ود قاعدة ش���عبية ضاغطة على الدول���ة والقوى املختلفة
لضمان احملافظة على املكتس���بات الوطني���ة واالنتقال بالوطن من املرحلة
الراهنة إلى الش���رعية الدستورية ضمان ًا الستقرار األوضاع وبدء مرحلة
البناء والتنمية املنشودة.
> برنامج العمل:
 - 1التواص���ل مع اجلهات املعنية بتنفي���ذ مقررات مؤمتر احلوار الوطني
ومساندتها.
 - 2إع���داد وتنف���ي حمالت إعالمية للتعري���ف باألوضاع الصعبة التي متر
به���ا الب���الد وأهمية جت���اوز اخلالفات مبا يحقق املصالح العليا للش���عب
اليمني.
 - 3إقامة الفعاليات املختلفة لتحقيق أهداف االصطفاف الشعبي.
 - 4تنظي���م الفعالي���ات الس���لمية املختلفة لرفض أي انح���راف عن مقررات
مؤمتر احلوار أو محاولة جتيير تلك املخرجات لصالح طرف بعينه.
 5إيجاد رقابة شعبية لضمان االلتزام بتنفيذ االستحقاقات الدميقراطيةفي مواعيدها.
 - 6تنفيذ املش���اريع الت���ي تعزز ثقافة التعايش الس���لمي تعمق املصاحلة
الوطنية وتنمي ثقافة نبذ العنف والتطرف بكل أشكاله وألوانه.
 - 7نب���ذ التعص���ب املذهبي واملناطق���ي والطائفي ومحاول���ة فرض األفكار
بقوة السالح وتشجيع ثقافة التسامح والتعايش التي عرف بها اليمنيون.
 - 8إع���داد وتنفي���ذ برام���ج متنوع���ة لتعزي���ز الهوية الوطني���ة املوحدة في
وجدان اإلنسان اليمني.
 - 9فت���ح قن���وات تواص���ل فالع���ة م���ع األح���زاب والق���وى السياس���ية
والش���خصيات الوطني���ة واالجتماعية بغرض توس���يع قاعدة االصطفاف
والعمل على حتقيقها.
 - 10التواص���ل مع األش���قاء واألصدق���اء من خالل بعثاتهم الدبلوماس���ية
املعتم���دة ف���ي بالدنا الس���يما ال���دول العش���ر الراعية للمب���ادرة اخلليجية
للتعريف باالصطفاف وأهدافه.

تغطية
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كلمة اللواء /حسن هيثم في إطالق
مبادرة االصطفاف
اإلخوة احلاضرون:
سالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
اسمحوا لي بأي أش� � ��كر اإلخوة املنظمني لهذا
العم� � ��ل الوطني ب� � ��أن أعطوا حي� � ��ز ًا لثوار 26
س� � ��بتمبر و 14أكتوب� � ��ر وأن أعبر ع� � ��ن دواعي
اعت� � ��زازي أن أحت� � ��دث باس� � ��مهم بالرغ� � ��م من
قناعت� � ��ي بأنني عاجز أن أعب� � ��ر عما قدموه من
تضحيات لهذا الوطن والذي لوال قيامهم بثورة
 26سبتمبر و 14أكتوبر ملا استطعنا أن جنتمع
لعمل كهذا.
إال أن م� � ��ا مرت ب� � ��ه ثورتي  26س� � ��بتمبر و14
أكتوبر من مؤامرات والتفاف على أهدافهما من
قب� � ��ل األعداء أو من الذي� � ��ن تعاقبوا على احلكم
ال� � ��ذي كان تتصف طريقة حكمهم بالش� � ��مولية
واإلقصاء وعدم االعت� � ��راف باآلخر ،وما نتجت
عنه من دورات عنف وقم� � ��ع وإقصاء وقرارات
نالت من حقوق املواطن� � ��ني وممتلكاتهم وخلقت
الصراع� � ��ات بني املواطنني س� � ��واء قبل الوحدة
داخل كل ش� � ��طر أو بني الشطرين أو بعد قيام
الوح� � ��دة .مما أحدث وأف� � ��رز كثير من األزمات
أحلقت أضرار ًا كثيرة على االس� � ��تقرار واألمن
وإلى تهديد ملقومات الوحدة منذرة بحرب أهلية
لم يكن تأثيرها ليس� � ��تقر على اليمن بل قد ميتد
إلى دوار اجلوار مؤثر ًا على املس� � ��توى العاملي،
بحكم موقعنا االس� � ��تراتيجي الذي يتحكم على
املالحة الدولية.
وأمام هذه احلالة استطاع املخلصون من أبناء
املجتم� � ��ع اليمني ومكوناته السياس� � ��ية احلزبية
ومنظمات� � ��ه املدنية والش� � ��بابية ومنهم من تبقى
من النج� � ��م من ثوار  26س� � ��بتمبر و 14أكتوبر
وأبناءهم وأحفادهم.
ومعه� � ��م دول اخلليج واملجتم� � ��ع الدولي بإيجاد
مخرج سياس� � ��ي س� � ��لمي ينزع فتيل املواجهة
ويرسم خارطة طريق لالنتقال السلمي للسلطة

alsahwa@yemen.net.ye
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وذل� � ��ك عن طريق احلوار وعق� � ��د مؤمتر احلوار
الوطني ال تتع� � ��راض أهدافه مع أهداف ثورتي
 26س� � ��بتمبر و 14أكتوبر وأهمها احلفاظ على
النظ� � ��ام اجلمه� � ��وري والوحدة وتعزي� � ��ز النهج
الدميقراطي وغيرها من األهداف التي ال يتسع
الوقت لذكرها ،واألهم كيف يتم حتقيقها وعدم
االلتف� � ��اف عليها ،كما مت االلتفاف على أهجاف
ثورتي  26سبتمبر و 14أكتوبر.
إنن� � ��ي أعتقد كما ذك� � ��ر من س� � ��بقوني أن بقاء
األوض� � ��اع كما هي علي� � ��ه بعد انته� � ��اء مؤمتر
احل� � ��وار الوطني وخاصة مامت� � ��ر به البالد من
الصراعات املسلحة هنا وهناك وأن دماء أبناء
اليمن والذي يتطلب منا جميع ًا التحرك باجتاه
تغيير األوضاع وأكنه أنه من خالل االصطفاف
الوطني على أس� � ��اس يف� � ��ي مبخرجات احلوار
الوطني واملستجدات في الساحة الذي واكبها
إجماع املجتمع الدولي ،وذلك مبس� � ��اندة اليمن
ف� � ��ي عملية التغيير واحلف� � ��اظ على وحدة اليمن
وأمنه واس� � ��تقراره وجتسيد شعار (شركاء في
احلوار ش� � ��ركاء في تنفيذه) إذا لم تشارك في
احلوار فعليك أن تشارك في التنفيذ.
اإلخوة احلاضرون:
كلي ثقة بأن هذه القيادات املش� � ��اركة واألخوة
احلاضرون لقادرون ب� � ��أن يترجموا مخرجات
احلوار الوطني م� � ��ن خالل قدراتهم على وضع
األس� � ��س واملعايير وكل طاقات املجتمع املدني
الثوار وأبنائهم وأحفادهم سوف يكونوا معكم
مش� � ��اركني داعني للتكاتف والتعايش السلمي
بني كافة أبناء اليمن ،بل إن اليمن يتسع للجميع
واملش� � ��اركة للجميع وعدم إقصاء أو إلغاء دور
أحد.
إنن� � ��ي واثق ب� � ��أن عمل كهذا سيفس� � ��ح الطريق
ملشاركة اجلميع وينثر الطريق لألجيال القادمة.

اإلخوة واألخوات:
ل����م يع����د خافي ًا ما وصل إليه ح����ال البالد في هذه
اآلون����ة وم����ا تتعرض له من انش����قاقات سياس����ية
وصراعات طائفية ،ومن حروب تقود إلى التفتت
واالنهي����ار ،وه����و مايف����رض عل����ى العق����الء أو من
تبقى منهم في هذا الوطن اجلريح ليقولوا رأيهم
ويك����ون له����م موقفه����م الواض����ح والصري����ح مم����ا
يحدث خوف ًا من متادي اإلخوة األعداء هنا وهناك
ف����ي االسترس����ال ف����ي الص����راع الدم����وي وانتهاك
حرم����ة األخوّ ة الدينية والوطني����ة وكما تقود إليه
م����ن عواقب تطال اجلميع ولن يس����لم منها ضالع
وال بريء ،وس����يكون وقودوها األول من يشعلون
نيرانها ويحشدون لها في السر والعلن.
لق����د ج����اء ه����ذا االصطف����اف الش����عبي اس����تجابة
وطني����ة أخالقي����ة ف����ي محاول����ة لرأب الص����دع في
الص����ف الوطني ،ول����ن يكون طرف ًا ف����ي املنازعات
واخلصوم����ات السياس����ية والطائفي����ة ،ولك����ي
ينجح في مس����عاه االصطفافي فإنه س����ينظر إلى
اجلمي����ع بوصفه����م أخ����وة أخط����أوا الطري����ق إلى
الهدف الذي يرون أن في حتقيقه مصلحة للوطن
وأبنائه ،وس����يكون في مقدمة ما يضطلع به هذا
االصطفاف احملاي����د الذي ال ينحاز إال إلى الوطن ه����ذا أوان العمل الصادق املخلص إلخراج الوطن
ومصلحت����ه العلي����ا ،وأن ينبه ويح���� ّذر من عواقب م����ن أزماته الطاحنة وإنق����اذ أبنائه مما ينتظرهم
التم����ادي في الصراعات وإث����ارة اخلصومات بني من مخاطر ال تهدد أمنهم واس����تقرارهم فحس����ب؛
أبن����اء العائل����ة اليمني����ة الواح����دة التي لم تش����هد وإمنا تهدد وجودهم.
عبر القرون املتوالية ما ش����هدته في هذه اآلونة م وف����ي األخير اس����محوا ل����ي أن أقول إنن����ي ال أكاد
انقسام خارج نطاق كل الثوابت الدينية والوطنية أص����دق م����ا أراه وأس����معه مما يحدث ف����ي بالدنا
واألخالقي����ة وأن يقتل املواط����ن أخاه املواطن بدم وكأن����ه كاب����وس فظي����ع من تل����ك الكوابي����س التي
ب����ارد ،ودون اعتبار لألخ����وة واملواطنة أو حرص تعرض لإلنسان في منامه.
على مبدأ التعايش في وطن هو للجميع ومن حق أس����أل الل����ه أن يحم����ي الوط����ن م����ن الكوابي����س
الواقعي����ة ،وأن يجم����ع أبن����اءه على طري����ق العدل
اجلميع.
واحلق ،طريق اجلمهورية والوحدة والدميقراطية
ومخرجات احلوار ،ومع ًا من أجل اليمن.
اإلخوة واألخوات:

كلمة عبدالهادي العزعزي
اإلخ���وة واألخ���وات /احلاض���رون
جميع ًا في هذه القاعة..
أش� � ��كركم جميع � � � ًا ك ًال باس� � ��مه وصفته،
وأخص بالذكر ك ًال من الدكتور عبدالعزيز
املقالح..
وأتشرف في هذا املقام أن أكون متطوع ًا
لتمثل ش� � ��باب الث� � ��ورة دون تفويض كامل
منه� � ��م ،وأمتن� � ��ى أن أس� � ��تطيع إيص� � ��ال
رسالتهم إلى هذه القاعة وإلى كل مواطن
ميني حيثما يكون في أرض الوطن أم في
املهجر ،وفي ه� � ��ذه الظروف احلرجة جد ًا
من تاريخينا السياس� � ��ي ،والتي أضحينا
فيه� � ��ا على مفت� � ��رق طريق حي� � ��ث أصبح
شبح املوت هاجس � � � ًا حاكم ًا بل ومتحكم ًا
ف� � ��ي لغ� � ��ة التعامل اليوم� � ��ي ،وصارت لغة
التعاي� � ��ش واالختالف غاية ف� � ��ي ذاتها ال
وسيلة الس� � ��تمرار احلياة واس� � ��تقامتها،
والدميقراطي� � ��ة التي حلمنا بها وقدم إخوة
لنا أرواحه� � ��م الطاهرة رخيصة من أجلها
وم� � ��ا زال الكثير من إخوتنا الثوار يعانون
جراح بدنية ونفس� � ��ية م� � ��ن طريق النضال
الش� � ��اق لبلوغها ،وال أعتق� � ��د أننا بليغيها
بسهولة كما يتصور البعض.
لقد كان حلمنا وأملن� � ��ا ونحن في ميادين
وس� � ��احات الثورة الش� � ��بابية الش� � ��عبية،
التأس� � ��يس للتح� � ��ول الدميقراط� � ��ي كون
اله� � ��دف العام للثورات الش� � ��عبية التحول
الدميقراطي ،لكن هذا التحول ال ميكن أن
يحدث دون وجود دول� � ��ة باملفهوم العملي
ف� � ��ي الذهنية العامة للمواطن ،وعلى أرض
الواقع تتجس� � ��د في مؤسس� � ��ات يلتمسها

اجلميع.
لكنن� � ��ا اصطدمنا بواقع مدم� � ��ر أكثر مما
تصورنا ،ونفس� � ��ية لديها القابلية للهزمية
واالنزالق للعنف وتسويق الكراهية وعنف
مفتعل وممول ومثقف لديه قابلية لالنهزام
أو مس� � ��كون بأوه� � ��ام ثقاف� � ��ة االس� � ��تبداد
تنبعث م� � ��ن كتابتهم وحواراته� � ��م اليومية
لغة الكراهية والعنف وتش� � ��وه مرعب في
القام� � ��وس املعرفي ،وهذا حال� � ��ة انتقالية
جتاوزه� � ��ا ليس باألمر الس� � ��هل ،في واقع
تخ ّيم عليه م� � ��دارات متقاطع� � ��ة للفوضى
سوف يكون املدني أول ضحاياها ،إن ظل
في حالة توهّ م ما يسميه البعض احلياد.
كان حلمن� � ��ا باألمس القري� � ��ب التحول من
االستبداد لبناء املجتمع الدميقراطي لكننا
اليوم أمام حتديات أخرى ،حتيات سوف
تهدم كل ممكنات التعايش القائمة اليوم،
وجتعل الكراهية والعن� � ��ف رائحة البارود
هي قواسم العيش املشترك.
احلديث يطول والتخوفات ال حدود لها إذا
نحن استس� � ��لمنا للغة اليأس السائد لدى
من يدعون احتراف االهتمام بالشأن العام،
إننا اليوم أم� � ��ام حتديات حقيقية حتديات
وجودنا كأفراد ومجتمع وجولة ،بل وجود
السلطة السياس� � ��ية بذاتها ،وأدواتها مما
تسمي نفس� � ��ها مؤسسات املجتمع املدني
على رأسها األحزاب والنقابات واملنظمات
واجلمعيات والبنى االجتماعية األخرى في
واقع ال ينمي إال الفقر وساس� � ��ة يفرضون
إصالحات ليبرالية قاسية وال يجيدون إال
لغة الشكوى والتشكي ،والتهم والتخوين

وعدم قب� � ��ول االخت� � ��الف وفقر س� � ��لوكي
لتجاوز هذا الواقع.
أعتق� � ��د أنكم أنتم احلاض� � ��رون هنا اليوم
من يع ّول عليكم الش� � ��عب في إعادة تنظيم
صفوف� � ��ه حلماية ح� � ��ق احلي� � ��اة أو ًال ،وما
اتفقت كل الش� � ��رائع السماوية واإلنسانية
على تسميته بالكليات اخلمس أو احلقوق
األساس� � ��ية لإلنس� � ��ان وعلى رأسها حق
احلي� � ��اة ،وح� � ��ق العم� � ��ل وح� � ��ق التعلي� � ��م
والصح� � ��ة واحلرية ،وعلين� � ��ا أن نتحر من
االنقس� � ��ام داخل الثنائيات القاتلة والعمل
لتجاوزها ،إلى فضاء أكبر منها ،وجتاوز
لغة املطالبة إل� � ��ى فرض ما نريد إلى كلمة

كث� � ��رة من حولنا من روان� � ��دة إلى رواندي عليه الس� � ��الم -ونحن هنا لن نحاكم أحد ًا
إلى الصومال إلى العراق إلى ليبيا اليوم ،بل نعمل على حمايتهم من أنفسهم وحماية
اجلميع ي� � ��درك الواقع اإلقليم� � ��ي امللغوم أنفس� � ��نا وحقنا في املس� � ��تقبل اآلمن من
احمليط بنا ومدى قدرته االستقصائية وإن نزوعهم إلى العنف والتدمير ،وإننا جميع ًا
قاتل بعضنا البع� � ��ض اآلخر في املاضي ملزمون بفرض سلوك دميقراطي أن أدرنا
القريب الذي يكاد يعيد نفس� � ��ه اليوم كان أن نكون من املهتمني بالش� � ��أن العام ،وأن
بال داعي سوى املدد؟
تتس� � ��ع صدورن� � ��ا للنق� � ��د واالختالف مع
أعتقد أن علينا العمل بسرعة من أجل خلق اآلخرين /وأن قدوة حقيقيني ودميقراطيني
اصطفاف شعبي يحافظ على حق احلياة أعرف أن ذلك صعب لكن علينا أن نحاول،
للجمي� � ��ع دون اس� � ��تثناء وأن يجرم العنف الميكن أن نضمن التحول إلى مجتمع
بكافة أشكاله ويجرم التواطؤ معه ،كمبدأ دميقراط� � ��ي إذا ل� � ��م نقب� � ��ل االختالف مع
غير قابل للتجزئة ويحافظ عل الدولة بكافة اآلخرين،ونعمل على تقبلهم كما هم ال كما
الوس� � ��ائل والطرق غير العنيف� � ��ة ،ويتبنى نريدهم نحن.
خطاب ًا إعالمي ًا يدين الكراهية ويدعو إلى أعتذر على اإلطالة جد ًا وأنا هنا أعلن أن
احملبة والتعاي� � ��ش ويفرض حتديد مواقف الغالبي� � ��ة منا نحن ش� � ��باب الثورة مع كل
من اجلميع من الس� � ��لطة التي تتخاذل عن دع� � ��وة هدفها االصطفاف جلعل هذا البلد
القي� � ��ام بواجباتها املناطة بها ،ومن القوى ممكن للحياة بأمان وخلق فضاء للتعايش
السياس� � ��ية التي مت� � ��ارس العنف أو التي واالختالف واحترام إنس� � ��انية اإلنس� � ��ان
لديها قابلية لالن� � ��زالق إلى العنف ،وتلزم وحقوقه األساس� � ��ية التي حتف� � ��ظ كرامته
الس� � ��لطة اتخاذ إجراءات ع� � ��الج حقيقية وحريته.
تع� � ��زز هيبة الدولة ذهني � � � ًا وعملي ًا وجتني وعلين� � ��ا أن نتجاوز مقول� � ��ة« :إن الزمان ال
مقاومته� � ��ا أو اخلروج العنيف عليها ،كما يأت� � ��ي باألحس� � ��ن» عند اليمني� � ��ني!! علينا
أن عليه� � ��م احترام واجبته� � ��ا املناطة بها ،فرض واجب أن جنعله يأتي باألحسن.
كم� � ��ا أن وعلينا أيض ًا إدانة االبتزاز الذي وأخير ًا أقول :إننا اليوم نصطف ملزمون
تفرضه بعض األطراف السياس� � ��ية جلني لنداف� � ��ع ع� � ��ن حقن� � ��ا وح� � ��ق أطفالنا في
مكاسب سياسية ال مش� � ��روعة قانوني ًا أو احلياة ،وندع� � ��و اآلخرين إلى االصطفاف
أخالقي ًا.
حلماية حقوقهم كمواطنني ولس� � ��نا جماعة
سياسية.
أيها اإلخوة احلاضرون:
في األخير أش� � ��كركم النحيازك� � ��م للحياة
ال أعتق� � ��د أن أحد ًا منا ل� � ��م يرمها بحجر ،واملس� � ��تقبل ولإلنس� � ��ان وحقه في احلياة
وأننا لس� � ��نا أفضل من الس� � ��يد املسيح – واحلفاظ على مكتسباته املجتمعية.
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مينيون:

احلوثيون جماعة باغية ال تعيش إال على الدماء
تس��تغل جماعة الحوثي أوجاع الناس وم��ا تمر به البالد من اضطرابات سياس��ية واقتصادية وهي أحد
أس��اليبها الرئيس��ية إلثارة المزيد من الفوضى وفرص التمدد والسيطرة بقوة السالح ،لغته الوحيدة التي
يتعامل بها لفرض أمر واقع على الشعب حتى لو كان ثمن ذلك مزيدا من الدماء والدمار.

ذكرى الواحدي
فئة باغية

الس���قوط األخالق���ي والسياس���ي ال���ذي وصل���ت إلي���ه
جماع���ة احلوث���ي ظهر جليا في تخبطه���ا ما بني اجللوس
على طاولة احلوار واس���تخدامها في الوقت ذاته السالح
ونشر الفوضى والدمار في اليمن ..تقول أم عباد :لو كان
احلوثي صادقا لكفانا شر حروبه وتوسعاته التي اضرت
بالوط���ن واملواط���ن م���ا يحص���ل ف���ي صع���ده وكل منطق���ه
يس���يطر عليها يظهر تلك الوحش���ية والنفس���ية املرضية
الت���ي يس���يرون عليها ليدم���روا ما تبق���ي لليمنني من أمل
واستقرار

فتنه ومترد

تؤكد أمه السالم حمود(ناشطه )بقولها :حركه احلوثي
فتن���ة ومترد واره���اب وجرائمهم تفوق اخليال والتصور
وال مت���ت بصل���ة الى األخ���الق والش���يم اليمني���ة وتعاليم
ديننا اإلسالمي احلنيف.
واضاف���ت :تلك العصابات اإلجرامية فقدت اإلحس���اس
واإلنس���انية ول���م يع���د له���ا أي رادع دين���ي او اخالقي او
مجتمعي او وطني.

فه���ل يقب���ل العقالء جماع���ة تهجر وتقت���ل ومتارس كل
ان���واع االنته���اكات ،وهل يصدق���ون مس���رحيتهم الهزيلة
عندم���ا يخرج���ون مبس���يراتهم التمويهي���ة لتتكل���م ع���ن
أوجاع الناس وهمومهم ،فهذا قمه السخريه.
واردف���ت بقوله���ا :ه���ؤالء القتل���ة ينتقمون من الش���عب
واليريدون االمن واالمان يعم في ارجاء الوطن.

أفكار ظالمية

تتح���دث رباب الرباحي(ناش���طه ومنس���قه) بقولها :من
مي���ارس تل���ك اجلرائم الفظيع���ة ويخرج الي���وم يدعي انه
يقف مع الشعب ويهدد بخيارات أخرى جلر اليمن للحرب
وس���فك الدماء فهؤالء ليسو سوى مجرمني ومجموعة من
املرتزق���ة التي تخلت عن انس���انيتها وليس لهم مبادئ او
قيم او أخالق.
وتضيف:م���ن املؤس���ف ان هناك تواط���ؤا واضحا ممن
يدع���ون انهم على احلياد في احلكومة والرئاس���ة لتمكني
هذه املليش���يات جته���ز على ما تبقي من أهداف الش���باب
والثورة
وحذرت اماني املسورى (طالبة) من ان جماعه احلوثي

حتم���ل اف���كار ظالمي���ة و خطي���رة وغريبة عل���ى مجتمعنا
ودينن���ا االس���المي وغريبة على جمي���ع املذاهب في اليمن
.الفتة الى ان اليمن لم تشهد جرائم وحشية مثل اجلرائم
التي ترتكبها عناصر احلوثي التي ال حتكمها اال ش���ريعة
الغ���اب ،وه���ذا ظهر جليا في مس���يراتهم الت���ى تطلق فقط
صرخات املوت التي سقطت حممها على رؤوس اليمنني
فقط.
وتوك���د املس���ورى :ان جماعه احلوثي ال يهمها س���وى
مترير املش���روع االيراني والتوس���عي اما مصلحه الناس
فهي اخر شيء يفكرون به.

ثقافه الكهوف

ودع���ت صف���اء املرون���ي( طالب���ة) ال���ى مواجه���ة افكار
مليش���يات احلوثي املتطرفة  ،التى نش���طت ثقافتهم في
الكه���وف واجلروف ،وقالت  :البد من اجتثاث تلك االفكار
الس���رطانية الدخيل���ة على مجتمعنا املس���الم ليعيش لذا
ن���رى اي ش���خص ينتمي اليهم يصبح هم���ه القتل واباده
الطرف االخر.
وتتابع :البد ان يعي الش���عب ان هذه املليشيات تتاجر

بآالم���ه واوجاع���ه ،وال ميك���ن تصدي���ق انه���ا خرجت ألجل
مصلحت���ه والدلي���ل ما حص���ل ألهلنا في صع���دة وعمران
ودم���اج من تهجي���ر وقتل واختطاف وانتهاكات مس���تمره
يعان���ون منه���ا ال���ى الي���وم ،فكي���ف اذا متكنت ه���ذه الفئه
الظالمية من متلك مصاحله وامره.

احلوثي اداة خارجيه

وتتحدث نس���يم قواس عن جماع���ه احلوثي بانها اداة
ويد لألخر واملضحك حتى في مس���يراتهم االستعراضية
يدعم���ون ه���ذه الفك���رة ويرفعون ش���عارات هي ش���عارات
اآلخ���ر وكذلك ص���ور لقي���ادات إيرانية ش���يعيه وال يوجد
حتى شيء يوحي بانتمائه لهذا الوطن
وتضي���ف :الدعم اخلارج���ي لعناصر االرهاب احلوثية
اليخف���ى عل���ى احد ،وتس���تخدم ه���ذه العصاب���ات كل هذا
الدع���م في تدمير الوطن ،وحتقيق اهدافها اخلاصة فقط،
وتدع���و القواس :ال���ى تراص الصفوف وعدم االس���تجابة
دعواته���م الطائفي���ة والتدميري���ة مختتمة بقوله���ا :اليمن
ف���وق اجلميع والن مير هؤالء مبش���روعهم التدميري على
انقاض الوطن.
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حقوقيون واعالميون ومؤسسات مدنية تدين اغتيال وارهاب الصحفيني
أدان حقوقيون وممنظمات مجتمع مدني ما يتعرض له الصحفيون من استهداف بالقتل وتهديد بالتصفية اجلسدية بسبب
عملهم الصحفي ،ودعوا اجلهات املعنية الى القيام بواجبها في حماية الصحفيني من هذا اخلطر الذي يتهددهم وأسرهم.

>

وأك ��د الكات ��ب الصحفي رش ��اد الش ��رعبي ان كل اليمنيني
مس ��تهدفون بالقتل واالعتداء من قبل اجلماعات املسلحة
الت ��ي ال تعي ��ش وال تنتع ��ش إال في أج ��واء العنف وحتت
ظالل القتل واالجرام سواء ًا كانت حتمل الفتات مذهبية او
سنية أو شيعية ,وان جميعها جتاوزت حتى قتل املختلف
معها ,لتقتل اليمني على أس ��اس انه تكفيري واآلخر على
أس ��اس أنه رافضي ,وهذا مرف ��وض متام ًا ,خاصة حينما
يتم إسقاط ذلك على الصحفيني واإلعالميني واالستهداف
لهم وفق ذلك الفرز.
وق ��ال الش ��رعبي – في تصري ��ح للصح ��وة  -الصحفيون
ه ��م طليع ��ة املجتمع ونخبته التي تنق ��ل احلقيقة وأحيان ًا
تتص ��در املواجهة وكش ��ف اجلرائم ,ولذلك ه ��م في مقدمة
املس ��تهدفني ف ��ي القت ��ل واإلعت ��داء مبختل ��ف أنواع ��ه,
وماش ��هدته العاصم ��ة صنع ��اء م ��ن اس ��تهدافات خ ��الل
األس ��بوع اجل ��اري كانت مفزعة ومقلق ��ة ,حيث كان نتيجة
ذلك إستش ��هاد الزميل اإلذاعي بإذاعة صنعاء عبدالرحمن
حمي ��د الدي ��ن إل ��ى جان ��ب افش ��ال العب ��وة الناس ��فة التي
وضع ��ت في س ��يارة املخرج التلفزيون ��ي إبراهيم األبيض
إلكتشافها قبل إنفجارها.
وأض ��اف :احلادثتان أفزعتني ش ��خصي ًا وأفزعت الوس ��ط
اإلعالم ��ي والصحف ��ي وجعلتن ��ا نضاع ��ف القل ��ق بأنن ��ا
كإعالميني مستهدفون ,خاصة أنها وقعت بعد يومني على
إستهداف سيارتي أمام مبنى إحدى القنوات اليمنية التي
كنت أحتدث فيها على الهواء مباشرة عن بشاعة اجلرمية
التي ارتكبت في حق اجلنود مبحافظة حضرموت.
الصحفي ��ون واالعالمي ��ون عموم ًا هم جزء م ��ن مجتمعهم
ال ��ذي يتع ��رض للقت ��ل واالعت ��داءات بإس ��تمرار ,وعل ��ى
األجهزة االمني ��ة ان توفر احلماية لهم ولكل مواطن ميني
كح ��ق لن ��ا جميع ًا ,مبالحقة ه ��ذا األي ��ادي اإلجرامية التي
تعبث بالوطن.
رش ��اد الش ��رعبي عضو الدائرة اإلعالمي ��ة باألمانة العامة
لإلصالح

حماية الصحفي
احملام ��ي اس ��ماعيل الديلمي ,من جهته ,ق ��ال ان مثل هذه
التهدي ��دات ظاه ��رة س ��يئة ويج ��ب على الدولة أال تس ��كت
عليها وال بد من وقوف جميع الصحفيني صف ًا واحد ًا ضد
هذه الغطرسة ومن يقوم بها من بعض النافذين في الدولة
أو بعض ممن ال يوجد عندهم أخالق وال عندهم مبادئ.
وأضاف الديلمي – في تصريح للصحوة  -أما الصحفي
فه ��و ينق ��ل كل م ��ا وص ��ل إلي ��ه م ��ن معلوم ��ات للمجتمع,
ويظهره ��ا عل ��ى امل ��أ ,ومن كان ل ��ه اعت ��راض او توضيح
مل ��ا نش ��ره الصحف ��ي فليح ��رر رس ��الة بتوضي ��ح ذلك دون
اس ��تخدام وس ��يلة التهدي ��د التي ه ��ي وس ��يلة العاجزين
واملتكبرين والذين فقدوا أدنى مبدأ من مبادئ األخالق.
وأع ��اد س ��بب تهدي ��د الصحفي هو محاول ��ة إحجام
صوته بهدف عدم إظهار احلقيقة للمجتمع وحرمان
املجتمع من املعلومات ومعرفة احلقائق ,وهذه كلها
يقوم بها بعض األشخاص بسوء نية حتى ال تظهر
احلقائ ��ق أم ��ام املجتمع .واش ��ار ال ��ى ان الصحفي
عندما يظهر احلقيقة تاتيه التهديدات وهي ال تأتي
إال م ��ن ش ��خص م ��دان يخاف م ��ن إظه ��ار احلقيقة,
أو ظه ��رت احلقيق ��ة عل ��ى املأ فيس ��تخدم أس ��لوب
الضعف ��اء وس ��يلة تهدي ��د الصحفي ��ني وطبع� � ًا فيها هدف
وهو إس ��كات أصوات الصحافة التي دائم ًا تفضح األمور
وتبني للمجتمع كل مظاهر السلبيات ,سواء من انتهاكات
حلقوق اإلنسان أو أي شيء آخر .ولذلك فالعالم كله ينظر
إل ��ى الصحاف ��ة مبنظار كبي ��ر باعتبارها الس ��لطة الرابعة
وهي من تقوم بإظهار احلقائق للمجتمع بحيادية.
وعد احملامي الديلمي الس ��كوت على مثل هذه االنتهاكات
وعدم تدخل الدولة ومعاقبة من يقوم مبثل هذه التهديدات
للصحفيني س ��تؤثر س ��لبي ًا على أداء الصحفي وس ��تؤدي
إلى عدم نش ��ر املعلوم ��ة الصحيحة وإظهاره ��ا للمجتمع,
وعلى الدولة في مثل هذه اجلرائم أن تتخذ كل اإلجراءات
الرادعة واحلاسمة في ضبط مثل هؤالء اجلناة.

اعالمية االصالح تدين
وأدان ��ت الدائ ��رة اإلعالمي ��ة للتجم ��ع اليمن ��ي لإلص ��الح,
جرمي ��ة اغتي ��ال اإلعالم ��ي عبدالرحم ��ن حمي ��د الدي ��ن من
قب ��ل مس ��لحني اجلمع ��ة .كم ��ا أدان ��ت اس ��تهداف املخ ��رج
التلفزيون ��ي بفضائي ��ة اليم ��ن إبراهيم األبي ��ض من خالل
زرع عب ��وة ناس ��فة حتت س ��يارته لدى توقفها ب ��اب منزله

ناجي قدام

ادانة دولية

> الديلمي

> الحمادي

بشارع الرباط بأمانة العاصمة السبت.
وطالب ��ت الدائرة اإلعالمية في بيان له ��ا ,األجهزة األمنية
بالتح ��رك العاج ��ل لضب ��ط قتل ��ة حميد الدين واس ��تهداف
االبي ��ض وع ��دم الس ��ماح ملس ��تبيحي الدم ��اء لإلفالت من
العدالة.
وطالب ��ت اجله ��ات املعني ��ة بتوفي ��ر احلماي ��ة للصحفيني
واملؤسس ��ات اإلعالمي ��ة ,ودعت الصطفاف إعالمي واس ��ع
في مواجهة ظاهرة القتل واإلرهاب.
كما تلقى الزميل عبد احلفيظ احلطامي مراسل قناة سهيل
الفضائية وصحيفة الصحوة الس ��بت تهديدات بالتصفية
اجلسدية وخطف ابنائه من شخص يدعى عادل قطاب.
وق ��ال الزمي ��ل احلطام ��ي عل ��ى صفحت ��ه مبوق ��ع االتصال
االجتماع ��ي «فيس ب ��وك» إنه تلقى التهديدات عبر رس ��الة
«وات ��س آب» م ��ن رق ��م  737719126وباس ��م ع ��ادل قطاب
ف ��ي حال اس ��تكمل مهمة صحفي ��ة تتبع األعم ��ال العدائية
وضحايا املدعو قطاب.
وذكر احلطام ��ي إن قطاب يقود عصابة تتقطع للمواطنني
بالس ��الح ,وه ��و مطل ��وب أمني ��ا ف ��ي قضايا قت ��ل وتقطع
وحراب ��ة وتزوي ��ج بنات املواطن ��ني بالقوة وحت ��ت تهديد
الس ��الح ومواجه ��ة ق ��وات األم ��ن ف ��ي مديري ��ة التحيت ��ا
مبحافظة احلديدة غرب البالد.
وق ��ال إن ��ه ل ��ن يتوق ��ف ع ��ن أعمال ��ه الصحفية في كش ��ف
األعم ��ال العدائي ��ة لقطاب وعصابته مهم ��ا كانت العواقب
في سبيل رسالته الصحفية.
وأك ��د الصحف ��ي عب ��د احلفي ��ظ احلطام ��ي ف ��ي بالغه :لن
اتوان ��ى في نش ��ر والكش ��ف ع ��ن تفاصيل ه ��ذه العصابة
االجرامية التي تهدد امن املواطن والوطن ولو خسرت في
ذلك روحي واطفالي في سبيل رسالتي الصحفية التي لن
اتن ��ازل عنها أيا كانت الظروف واملعوقات التي س ��أالقيها
في سبيل مهنتي ورسالتي الصحفية التي اعتز بها.
وطال ��ب بالق ��اء القب ��ض عليه ف ��ورا واحالته ال ��ى القضاء
الع ��ادل مل ��ا يرتكب ��ه املدع ��و ع ��ادل قط ��اب وعصابت ��ه
االجرامي ��ة بح ��ق املواطن ��ني م ��ن اعم ��ال قت ��ل ونه ��ب
وفيد وس ��فك للدم ��اء والتقطع واقالق االمن والس ��كينة
للمواطن ��ني ف ��ي تهامة  ,وحمايت ��ي وحماية اطفالي من
ه ��ذا املجرم ال ��ذي لن يصل الى مبتغ ��اه في خنق وقتل
رسالتي الصحفية .

> الشرعبي

> الحطامي

حتريض
وأدان ��ت مؤسس ��ة حري ��ة للحق ��وق واحلري ��ات والتطوير
اإلعالمي بشدة اغتيال املخرج اإلذاعي بإذاعة صنعاء عبد
الرحم ��ن حمي ��د الدين و ما تعرض ل ��ه املخرج التلفزيوني
بقن ��اة اليم ��ن الفضائية احلكومي ��ة إبراهي ��م األبيض من
محاول ��ة اغتي ��ال ,واس ��تنكرت املؤسس ��ة م ��ا تع ��رض ل ��ه
مراس ��ل قناة سهيل الفضائية اخلاصة مبحافظة احلديدة
عبداحلفي ��ظ احلطام ��ي م ��ن تهدي ��د بالتصفية اجلس ��دية
واختط ��اف ابنائ ��ه .وأدان ��ت م ��ا تلقاه مدي ��ر حترير موقع
(املؤمت ��ر ن ��ت) جمي ��ل اجلعدب ��ي م ��ن تهدي ��د بالتصفي ��ة
اجلس ��دية والعقاب عبر الهاتف ,من قبل شخص مجهول,
على خلفية نشر.
وأدان ��ت ما تعرض له الصحافي منصور الفقيه من تهديد
بالتصفية اجلس ��دية وقطع رقبته عبر رس ��الة ش ��فهية مع
أحد أقاربه من قبل ثالثة أشخاص يتبعون جماعة احلوثي
في العاصمة صنعاء ,على خلفية كتاباته الصحافية.
واستنكرت ما تعرض له مراسل صحيفة )الشرق األوسط)
ف ��ي اليم ��ن حم ��دان الرحبي م ��ن حتريض علي ��ه وتهديده
بالتصفية اجلسدية واتهامه بالكذب والتضليل عبر موقع
التواصل االجتماعي (فيس بوك) ,على خلفية نشر.
واس ��تنكرت م ��ا تع ��رض ل ��ه الصحاف ��ي املتخص ��ص ف ��ي
ش ��ؤون القاعدة عبدالرزاق اجلمل من حتريض بس ��بب ما
ينشره من أخبار ومعلومات عن أنشطة القاعدة ,واتهامه
باالنتماء لتنظيم القاعدة وأنه أصبح الناطق الرسمي لها.
واعربت مؤسسة حرية عن قلقها البالغ لهذه االنتهاكات
ض ��د احلري ��ات االعالمية معتبرة هذه االنتهاكات مؤش ��را
واضحا عل ��ى الوضع اخلطير الذي يعيش ��ه الصحافيون
والذي يهدد سالمتهم وحياتهم وحياة أفراد عائلتهم ,وأن
وضع احلريات االعالمية أصبح في أس ��وأ حاالته .وتعزز
ه ��ذه االنته ��اكات التوقع ��ات ب ��أن اس ��تهداف الصحافيني
أصب ��ح ممنهج ��ا ولي ��س عفوي ��ا ,ول ��ذا تطال ��ب مؤسس ��ة
حري ��ة كافة األجهزة احلكومية بس ��رعة العمل على توفير
املن ��اخ اآلمن للعم ��ل الصحافي والتحقيق العاجل في هذه
القضاي ��ا اجلس ��يمة وتعق ��ب اجلن ��اة وكش ��فهم ومن يقف
وراءهم وتقدميهم للمحاكمات.

االحت ��اد الدول ��ي للصحفي ��ني ادان قت ��ل حمي ��د الدي ��ن
واس ��تهداف االبيض,وقال ��ت االمين ��ة العام ��ة لالحت ��اد
الدولي للصحفيني ,بيت كوس ��تا ,في بيان أصدره االحتاد
االثنني  ":إننا في االحتاد الدولي للصحفيني إذ ندين هذه
اجلرائ ��م ,فأنن ��ا ف ��ي ذات الوقت نتضامن م ��ع زمالئنا في
اليمن ".
وأضاف ��ت  ":نك ��رر مطالبتنا للحكومة اليمني ��ة الى اتخاذ
اإلجراءات الفورية لتعزيز حماية الصحفيني واإلعالميني
العامل ��ني في البالد" ..مش ��ددة على ضرورة س ��رعة حترك
اجله ��ات املعني ��ة اآلن قب ��ل أن يفقد املزيد م ��ن الصحفيني
حياتهم".
جتدر االشارة الى ان اإلعالميني يوسف القحمي ويوسف
ح ��ازب كانا نعرضا الختطاف وحتقي ��ق معهما ومصادرة
الكامي ��را التي بحوزتهم ��ا واحتجازهما مل ��دة أربعة أيام,
م ��ن قبل مجموعة أش ��خاص يتبعون جماع ��ة احلوثي في
محافظة عمران.
كما مت اقتحام منزل مدير مكتب الثقافة بعمران الصحافي
يحي ��ى الثالي ��ا ,من قب ��ل مجموعة مس ��لحة تتب ��ع جماعة
احلوث ��ي ,عل ��ى خلفي ��ة تناول ��ه وتغطيت ��ه لأح ��داث ف ��ي
عم ��ران ,كما تعرض الصحفي مجيب حس ��ن ملراقبة ملنزله
في العاصمة صنعاء ,على خلفية نش ��ره تقارير عن أموال
منهوبة كونه يعمل في الهيئة الوطنية الس ��ترداد األموال
املنهوب ��ة ,و تع ��رض الصحف ��ي منص ��ور الفقي ��ه حملاولة
اغتي ��ال وإط ��الق الرص ��اص علي ��ه م ��ن قبل مجه ��ول ,كما
تعرض توفيق املس ��لمي حملاولة اختطاف من قبل عصابة
مسلحة مجهولة في العاصمة صنعاء ,على خلفية نشر.

انتهاكات متنوعة
وكان ��ت رص ��دت مؤسس ��ة حري ��ة للحق ��وق واحلري ��ات
والتطوير اإلعالمي  9أنواع من االنتهاكات حلرية اإلعالم,
خالل النص ��ف األول من  ,2014ارتكبتها  6جهات ,جاءت
الس ��لطات احلكومي ��ة ف ��ي مقدم ��ة ه ��ذه اجله ��ات املرتكبة
لالنتهاكات ضد احلريات االعالمية.
وكشفت االنتهاكات حلقوق وحريات اإلعالميني ووسائل
اإلع ��الم املختلف ��ة املرصودة من قبل مؤسس ��ة حرية خالل
الفت ��رة م ��ن  1يناي ��ر وحت ��ى  30يونيو  ,2014أن مؤش ��ر
اخلط ��ر عل ��ى حري ��ة االع ��الم م ��ن حي ��ث ن ��وع املرتكب ��ني
لالنته ��اكات يتصاع ��د بش ��كل مخي ��ف ,إث ��ر اجتاهه نحو
الس ��لطات احلكومي ��ة ف ��ي ارت ��كاب أكب ��ر نس ��بة م ��ن هذه
االنتهاكات ,التي بلغت نسبتها  46,5في املائة.
وذك ��رت مؤسس ��ة حري ��ة أن مؤش ��ر اخلط ��ر عل ��ى حري ��ة
اإلع ��الم من حيث ن ��وع االنتهاكات تراجع بش ��كل محدود,
م ��ن اللون البرتقالي إل ��ى اللون األصفر ,لك ��ن االنتهاكات
مازالت تش ��كل تهديدا حقيقي ��ا حلرية اإلعالم وتعيق عمل
الصحافي ��ني واإلعالمي ��ني ف ��ي اليم ��ن ,خاصة م ��ع ارتفاع
نسبة املرتكبني لها من قبل اجلهات احلكومية.
وأوضح ��ت مؤسس ��ة حري ��ة أن "أب ��رز االنته ��اكات الت ��ي
ارتكب ��ت خ ��الل النصف األول من  2014جتس ��دت في منع
ومصادرة  ,25%اعتداءات  ,23%تهديدات  ,19%احتجاز
 ,12%إيقاف/فصل تعس ��في  ,8%نهب/إتالف ,7%س ��ب/
حتري ��ض  ,4%محاكم ��ات جائ ��رة  ,1%ش ��روع ف ��ي القتل
."1%
وأوض ��ح رئيس املؤسس ��ة الصحافي خال ��د احلمادي أنه
"عند مقارنة نسبة االنتهاكات في النصف األول من 2014
باالنته ��اكات ف ��ي النص ��ف األول م ��ن  2013جن ��د فعال أن
نس ��بة االنتهاكات تراجعت خالل الس ��تة ش ��هور من العام
اجل ��اري م ��ن حيث الع ��دد ودرجة اخلط ��ر ,لكنه ��ا مازالت
تش ��كل تهدي ��دا على حري ��ة العم ��ل الصحافي ف ��ي البالد,
باإلضاف ��ة إلى ظهور نوعية جديدة من االنتهاكات تش ��كل
تهديداخط ��را عليه ��ا والت ��ي متثل ��ت باالقتح ��ام واإلغالق
واملص ��ادرة ألدوات العم ��ل اإلعالم ��ي وبطريق ��ة مخالف ��ة
للقانون ,األمر الذي ميثل حتوال خطرا في نوع االنتهاكات
واملرتكبني لها".
وأض ��اف "م ��ن خ ��الل اس ��تعراض اجله ��ات الت ��ي قام ��ت
بتل ��ك االنته ��اكات ,جند أن نس ��بة  46,5%منها قامت بها
الس ��لطات احلكومي ��ة وهي أعلى نس ��بة ,بعده ��ا 24,5%
ارتكبه ��ا مجهول ��ون ,والناف ��ذون ارتكب ��وا  ,7%بينم ��ا
اجلماع ��ات املس ��لحة ارتكب ��ت  5%من االنته ��اكات وبقية
االنته ��اكات حلرية اإلعالم ارتكبتها جهات أخرى ,بنس ��ب
متفاوتة".
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احلرية في اإلسالم
«احلرية في اإلس ��ام .األس ��س واملظاهر والضوابط واملعايير» ..عنوان اإلصدار اجلديد لألس ��تاذ محمد سيف عبدالله العديني
ضمن اإلصدارات اجلديدة ملنظمة صحفيات با قيود .تصدى الكاتب لتوضيح مفهوم احلرية وغموضه في فكر املسلمني العقدي
والسياس ��ي و عل ��ى اختاف مش ��اربهم وغموض العاقة بني الثواب ��ت واملتغيرات  ,والغموض في احلرية واخت ��اف التنوع  ,واحلرية
والردة  ,واحلرية واجلهاد القتالي  ,واحلرية واحمللية والعاملية  ,واحلرية ومشيئة الله  ,واحلرية و إرادة اإلنسان  ,وإرادة الله املطلقة..

>

وتعدد مفاهيم احلرية تبعا لألس� � ��س العقائدية او املذهبية
او اال جتاهات السياس� � ��ية ولكن عاملية اإلسالم تقتضي منا
تنزيلها بفهم عاملي واضح واس� � ��تثمارها من قبل املس� � ��لمني
باالنفت� � ��اح على اآلخ� � ��ر ومبرجعية الق� � ��رآن والتطبيق العملي
لسيرة رس� � ��ول الله صلى الله عليه وس� � ��لم  ,وجعلها الواقع
واالس� � ��تفادة منه مبا يحقق مقاصد اإلسالم التي ما هي إال
مصالح الناس  .وتكمن أهمية الكتاب في مالمس� � ��ته لقضية
هام� � ��ة وجوهرية مرتبطة مبس� � ��ئولية الف� � ��رد وبالواقع بصورة
مباش� � ��رة وتهم األم� � ��ة  ,وخاصة أن بعض الش� � ��عوب العربية
ق� � ��د انتفضت مطالب� � ��ة بحرياتها ف� � ��ي إدارة حياتها ومطالبة
مبؤسسات متثلها وال متثل أشخاص ًا أو أسر ًا ويسلط الكتاب
الضوء على أهم النقاط اجلوهرية في احلرية وخاصة العالقة
بني حرية اإلنس� � ��ان ومشيئة الله وما أودعه الله من ركائز في
تكوين االنسان والتوضيح لبعض املسائل في القضاء والقدر
والتي قد تبدو متناقضة وإثبات أنها متكاملة وغير متناقضة
ومؤتلف� � ��ة ال مختلفة واحلرية اليوم كم� � ��ا يقول املؤلف مطلب
املنظم� � ��ات العاملية املختلفة  ,بل أن منظمات حقوق اإلنس� � ��ان
العاملية لها رصد وتقييم س� � ��نوي لوضع احلريات في العالم
عامة ,وللعالم العربي خاصة وقد وضع املؤلف خمسة أهداف
لكتابه تتمثل في  :حتديد أساس وأركان احلرية في اإلسالم
وارتباطه� � ��ا بحرية العقل  ,ودوافع النفس املزدوجة التي فُطر
اإلنس� � ��ان عليها وتوضيح عاقة مفهوم احلرية في اإلس� � ��الم
بالقض� � ��اء والق� � ��در .و حتدي� � ��د أركان وضواب� � ��ط احلرية في
اإلسالم التي جتعلها متوازنة مع حريات اآلخرين.و توضيح
مقاصد ومعايير احلرية في النظام السياس� � ��ي اإلس� � ��المي ,
وعالقتها باحلريات في الفكر الغربي .و توضيح دور مدرسة
اإلصالح احلديثة في مقاومة االس� � ��تبداد  ,وترس� � ��يخ مفهوم
احلرية في اإلسالم  .وتناول الكتاب مفهوم احلرية وتعريفها
وأهمي� � ��ة احلرية وأس� � ��اس وركائز احلرية عند اإلنس� � ��ان في
اإلس� � ��الم ومقومات احلرية في الق� � ��رآن .ومظاهر احلرية في
اإلس� � ��الم ومقاصد ومعايير احلرية في اإلس� � ��الم وتناول في
مبحث خاص مدرس� � ��ة اإلصالح احلديث� � ��ة واحلرية  .وتناول
الباحث قضي� � ��ة العقل وارتباطه باحلرية في اإلس� � ��الم ومما
خل� � ��ص إليه الباحث إن كل التعريف� � ��ات للعقل جتمع على ان
العقل هو:األفعال الفكرية والعلمي� � ��ة والفاعلية العملية للعقل
 ,وه� � ��ذا ما أكده القرآن الكرمي  ,حيث ذكر العقل مبش� � ��تقاته
وأفعال� � ��ه ومظاهر أعماله مبا يقرب من ألف ومائتني آية  ,ولم
يذكر شيئ َا آخر بهذا الكم من اآليات ألهميته ومكانته عند الله
 ,ألنه الذي مييز به اإلنس� � ��ان على سائر املخلوقات ويجعله
مس� � ��ئو ًال أمام الله وأمام الناس  ,فال مس� � ��ئولية بدون حرية ,
وال حرية بدون بدون س� � ��لطة ومس� � ��ؤلية واختيار ,وال اختيار
ب� � ��دون عقل  .وق� � ��د الحظنا أن الله س� � ��بحانه وجه خطابه إلى
العق� � ��ل ونهاه عن التقليد وحرم احلجر على العقل أو إكراهه
على معتقد  ,وأوجب اإلسالم على املسلمني أن يجعلوا العقل
في حالة حت� � ��رر دائم وفاعلية العقل تتمثل بإرادة اإلنس� � ��ان
فهي مصدر ألفعاله  ,وهي مخيرة وليس� � ��ت مسيرة ومجبرة ,
ولهذا اخليرة واالختيارأن يوجد الضدان الالزمان لالختيار
 ,واختيار اإلنس� � ��ان ليس مطلق ًا وإمنا في إطار احلياة الدنيا
االبتدائي� � ��ة  ,وحتى تخير إرادة اإلنس� � ��ان وج� � ��دت ركائز في
تكوينه من دوافع الفجور والتقوى  ,ووجود النجدين وهاتفي
الش� � ��ر واخلير في حلظة االختيار  ,و إن مش� � ��يئة الله تعالى
ش� � ��اءت أن يكون الن� � ��اس أحرار ًا كما يش� � ��اءون في االختيار
 ,وه� � ��ذه احلرية لم يفرضها عليهم قس� � ��ر ًا أو جبر ًا أو قهر ًا ,
فاإلنسان مخير بني الدنيا واآلخرة والهدى والضالل ,وهكذا.
ولهذا حتدث القرآن عن حرية البش� � ��ر في اختيارهم كحقيقة
ثابتة قائمة على اختيار البشر ولها نتائجها املباشرة الفعالة
في حياتهم وممارستهم الدنيوية.
ولهذا يرى املؤلف أن الله زود اإلنس� � ��ان مبقومات احلرية
وعلى رأس� � ��ها االستطاعة والقدرة على التعلم والفهم والبيان
واالختي� � ��ار احلر  ,وجعل معايير التفاضل بني الناس املبادئ
املكتس� � ��بة باإلرادة احلرة كالعلم والتق� � ��وى واخلبرة وغيرها
وأثبتت القرأن لإلنس� � ��ان العمل والفعل  ,واقتضت حكمة الله
أن تس� � ��ير حياة الناس وفق ما ش� � ��اءه الله من س� � ��ن الكون
واحلياة ليس� � ��ير عليها الكون واحلياة  ,ويحيا بها اإلنس� � ��ان
 ,وكم� � ��ا يفعل إذا ش� � ��اء بخالفها  ,وهذه الس� � ��ن والنواميس
دائم� � ��ة ال تتح� � ��ول وال تتبدل  ,مم� � ��ا يوح� � ��ي أن العالقة بني
العلة واملعلول ثابتة ومس� � ��تمرة ومط� � ��ردة ودائمة بدوام الكون
واس� � ��تمراره  ,وتتمثل ف� � ��ي التالزم الض� � ��روري واملؤكد في
الوجود والعدم  ,ومن هذه األس� � ��س فإن احلرية في اإلسالم
قائم� � ��ة عل� � ��ى أركان واضح� � ��ة املعالم  ,وأهمه� � ��ا مركزية الله
اخلالق لإلنس� � ��ان ووح� � ��ده اجلنس البش� � ��ري وحفظ النفس

والعق� � ��ل من أي ضرر  ,والتمت� � ��ع باملباحات  ,ألن األصل في
الشريعة اإلس� � ��المية اإلباحة  ,وبراءة الذمة في األنسان وال
تقي� � ��د او حترمي اال بدليل قطعي الثبوت والداللة.,واإلنس� � ��ان
في ظل الش� � ��ريعة اإلس� � ��المية الصحيحة اخلالية من مفهوم
البش� � ��ر املس� � ��تبدة يتمتع بحرية التدين وحرية التفكير وحرية
الرأي  ,وكل هذا ألن الش� � ��ريعة اإلسالمية تتمتع بأهم أصلني
ش� � ��رعيني هما  :اإلقرار باختالف التن� � ��وع كأصل للحياة
وتكاملها وحترمي أي قداس� � ��ة تك� � ��ون للمخلوقني  ,وإمنا
القداسة لله حصر ًا  ,وقداسة األنبياء إمنا هي قداسة
للوحي ال ألش� � ��خاص األنبياء  ,واإلس� � ��الم لم يترك
احلري� � ��ة متفلتة وإمنا وضع له� � ��ا ضوابط حتى ال
تتحول إلى إضرار باآلخرين ومنها  :املس� � ��ئولية
الذاتية جتاه املجتمع  ,والوعي بحقيقة اآلخرة
واستشعار رقابة الله وضوابط األداء كذلك
 ,مثل حس� � ��ن األسلوب وحسن األخالق ,
والشعور باملسئولية األخالقية  ,والتحلي
باملوضوعي� � ��ة واإلنص� � ��اف والرجوع عن
األخط� � ��اء  ,وصيانة احلرية العامة التي هي
مس� � ��ئولية العمل السياس� � ��ي في الدولة اإلسالمية
 ,وال� � ��ذي يتمث� � ��ل في تنظيم نش� � ��اط األفراد
واجلماعات واألحزاب واملنظمات  ,وكما هو
معلوم فالسياس� � ��ة مجموعة قواعد مترابطة
تبني نظام احلكم ووس� � ��ائل ممارسة السلطة
وأهدافها  ,وتتمث� � ��ل بعالقة احلكم باحلرية
اإلنس� � ��انية في اإلس� � ��الم  0وفي اال سالم
أس� � ��س الس� � ��لطة مصدرها واحد هو الله
س� � ��بحانة  ,واحلرية والس� � ��لطة تتفقان في
املقاصد األصلية  ,ولهذا الله س� � ��بحانة لم
يجعل اختيار الس� � ��لطة لش� � ��خص أو أسرة
أو س� � ��اللة  ,وإمنا ترك لألمة جمعاء واجب
ممارسة اال ختيارللحاكم وملمارسة الشورى
ف� � ��ي احلكم  ,وجع� � ��ل احلرية والش� � ��ورى
والسلطة وسائل لتحقيق العدالة واملساواة
ب� � ��ني الن� � ��اس  .وإن م� � ��ن مقاص� � ��د النظام
السياس� � ��ي في اإلسالم تنمية منظومة القيم
اإلنس� � ��انية ودراستها  ,ولهذا جند أن أكبر عائق أمام احلرية
في حياة املس� � ��لمني عموم ًا  ,وأم� � ��ام الدولة املدنية خصوص ًا
غي� � ��اب الفهم والوعي ووجود اإلس� � ��تبداد بأنواعه وأش� � ��كاله
الدينية والتربوية والسياس� � ��ية والفكري� � ��ة واالجتماعية  ,وهو
العقب� � ��ة الكئودة أم� � ��ام حتقيق احلرية الش� � ��املة في املجتمع
0.ويخلص املؤلف من كل ما س� � ��بق ومما يط� � ��رح عموم ًا أن
مفه� � ��وم احلرية ما يزال يطرح مش� � ��كالت وقضايا ش� � ��ائكة ,
وبق� � ��در تنوع املفهوم ذاته الذي ما زال يثير جدا ًال ونقاش � � � ًا
وحلو ًال وفكر ًا  ,وال يبدو أنه سيحسم ألن هذه هي طبيعة القيم
املعنوية التي تختل� � ��ف اآلراء حولها باختالف الزمان واملكان
واألشخاص .
< وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها
.إن احلرية في اإلس� � ��الم وثقافت� � ��ه وجتربته احلضارية ,
على ما ش� � ��ابها  ,قيمة أساس� � ��ية أصيلة باعتبارها أساس
صحة الشهادة وش� � ��رطها ؛ أم العقائد االسالمية وأساس
املجتم� � ��ع والدولة واحلضارة  .فقبل أن يؤكد املؤمن إقراره
بوجود الله وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد
ذاته ككائن عاق� � ��ل حر  .إن « األنا « في حلظة وعي وحرية
تقرر « أش� � ��هد ( أنا ) أن ال إله إال الله وأش� � ��هد ( أنا ) أن
محمد ًا رس� � ��ول الله «  .وهي ليست مجرد إباحة وال معطى
وج� � ��ودي  ,وإمنا هي م� � ��ن ناحية واجب  ,وه� � ��ي من ناحية
أخرى كدح متواصل لتجاوز الضرورة عبر مجاهدة النفس
حلمها على معالي األمور ومجاهدة قوى الشر واجلهالة في
اخل� � ��ارج إلعالء كلمة احلق والعدل واحلرية  ,عبر املجاهدة
( العبادة ) واجلهاد على اخت� � ��الف أبعاده  ,وبالتعاون مع
اآلخ� � ��ر  ,وعلى قدر ذلك يحقق املؤمن كس� � ��به من احلرية .
فاحلري� � ��ة كدح متواصل ومجاهدة يومية من أجل جتس� � ��يد
املثل العليا ( أسماء الله احلسنى ) في اآلفاق واألنفس .
.إن احلري� � ��ة وحقوق اإلنس� � ��ان في اإلس� � ��الم تنطلق من
مبدأ اعتقادي أساس� � ��ي أن اإلنسان يحمل في ذاته تكرمي ًا
إلهي ًا  ,وأنه مس� � ��تخلف عن الله عما في الكون  ..املر الذي
يخوله حقوق ًا ال س� � ��لطان ألحد علي� � ��ه  .واملقارنة بني مبادئ
ِّ
حقوق اإلنسان في اإلسالم وبني االعالنات احلديثة حلقوق
اإلنس� � ��ان كشفت أن مجال اللقاء بينهما رحب واسع  ,عدا
اس� � ��تثناءات مع� � ��دودة  ,األمر الذي يجع� � ��ل اإلعالن العاملي

عرض /مجيب احلميدي

حلقوق اإلنس� � ��ان مثال � في اجتاهات� � ��ه العامة � يالقي قبو ًال
واس� � ��ع ًا لدى املسلم إذا أحس� � ��ن فقه دينه  .وأما االختالف
األساس� � ��ي فليس في املضامني وإمنا في األسس الفلسفية
والدوافع والغايات  ,وبعض اجلزئيات  ,حيث يستند اإلعالن
املنعوت بالعاملية حلقوق اإلنسان إلى أسس فلسفية غامضة
مثل القانون الطبيعي � وهو مفهوم غير محدود � األمر الذي
يحرم تلك احلقوق من العمق ومن الغائية ومن البواعث
القوي� � ��ة لاللتزام بها  ,حتى إن البحث الفلس� � ��في
ف� � ��ي احلرية كثير ًا ما انتهى إلى إنكارها .
مقابل ذلك نراها في اإلس� � ��الم جزء ًا
ال يتج� � ��رأ من الش� � ��ريعة ومقاصدها
وثمرة العقائد والشعائر  ,األمر الذي
يكسبها صفة الواجب والدوام واملبدئية
ن فيس� � ��تحق فاعله� � ��ا ثواب � � � ًا أو يتعرض
للعق� � ��اب في الدنيا واآلخرة  .فإنقاذ الغريق
وإطعام اجلائع ونصرة املظلوم وحماية الذات
وس� � ��واه واجبات دينية ,وقتل الذات ( االنتحار
مث ً
ال ) حرام كقتل اآلخرين  ,ألن للذات البشرية :
ذاتي وبقية الذوات  ,حقوق ًا إلهية  ,ال أملك إلغاؤها
وال واحد غي� � ��ري  ,بل الواجب صيانتها
 ,وهكذا .
.إن دراس� � ��ة اإلس� � ��الم دراسة مذهبية
أو جزئية بعيد ًا عن مقاصد آيات القرآن
وفع� � ��ل رس� � ��ول الل� � ��ه العمل� � ��ي  ,وقواعد
اإلس� � ��الم الكلية  ,يؤدي ذل� � ��ك إلى تغيب
مفه� � ��وم احلرية الصحيح ال� � ��ذي جاء به
الق� � ��رآن ومارس� � ��ه عملي ًا محمد رس� � ��ول
الله صلى الله عليه وس� � ��لم  ,والقائم على
قاعدة  « :ال إكراه في الدين .
.إن حت� � ��ول احلك� � ��م م� � ��ن ش� � ��وروي (
راش� � ��دي ) إلى حكم وراثي محتكر على
أس� � ��ر  ,أدى ه� � ��ذا إلى تعطي� � ��ل حوامل
احلري� � ��ة والش� � ��ورى وتعطي� � ��ل التنظي� � ��ر
لوسائل وآليات تطبيق الشورى  ,وحتقيق
العدالة واملساواة .
.إن� � ��ه رغم ما حصل من حتول احلك� � ��م إال أن بقاء التنظير
وبشكل محدود للحرية والعدالة واملساواة واإلخاء والنصيحة
واألم� � ��ر باملعروف والنهي عن املنكر ل� � ��دى البعض من فقهاء
وعلماء املس� � ��لمني ,وخاصة في األندل� � ��س  ,واملعرب العربي
 ,خط� � ��ا خطوطا أثرت على اجلانب األوروبي ,وس� � ��اعتهم في
ثوراتهم ضد اس� � ��تبداد الدين احملرف  ,وأوجدوا للش� � ��ورى
واحلرية آليات عملية ابتدا ًء من العقد بني الشعب واحلكم .
.أن التغيي� � ��ر اخلاطئ للقض� � ��اء والقدر ملش� � ��يئة الله أدى
إلى من� � ��و ثقافة اخلير والتواكل  ,والعجز والكس� � ��ل  ,وتغ ُّول
اس� � ��تبداد احلاكم على األمة وتش� � ��كل طابور من املرتزقة من
علماء الس� � ��لطات املنظري� � ��ن واملفتني لصال� � ��ح احلاكم وضد
احلريات  ,والذي عانت منه األمة إلى اليوم .
.أن اس� � ��قاط التطبيق ألحداث التاري� � ��خ أثناء احلروب بني
املس� � ��لمني وحكام اإلمبراطوريات  ,ابتدا ًء مبا س� � ��مى حروب
الردة في عهد أبي بكر� رضي الله عنه � ومرور ًا مبا يس� � ��مى
الفتوح� � ��ات اإلس� � ��المية وحتويله إل� � ��ى فقه ي� � ��درس على أنه
مس� � ��لمات  ,وخاصة فيما يخص اجله� � ��اد القتالي  ,واجلزية
 ,وأس� � ��رى احلرب  ,والتأصيل لدار احلرب ودار اإلس� � ��الم ,
ودار الكفر ودار اإلمي� � ��ان  ,والردة  ,وحقوق املرأة ومكانتها
في اإلس� � ��الم  ,واألخذ بآيات القتال مجزئة وغير متكاملة مع
آي� � ��ات حترمي اإلكراه واالختيار  ,وإغفال تعامل رس� � ��ول الله
صلى الله عليه وس� � ��لم مع اآلخرين  ,ه� � ��ذا أدى إلى غموض
وغبش في مفهوم احلرية في اإلس� � ��الم  ,وت� � ��وارث املفاهيم
اخلاطئة عن احلرية واملرأة واحلكم .
.ت� � ��رك القرآن الكرمي ورس� � ��ول الله صلى لله عليه وس� � ��لم
للمس� � ��لمني احلرية ل ُيجيبوا على أس� � ��ئلة احلكم ولينظروا لها
بحسب ظروف الزمان واملكان واألحوال وال يوجد نص يجيب
على هذه األس� � ��ئلة وأهمها  :من يحكم ؟  ,وما هي آلية أخيار
احلاك� � ��م ؟  ,وكيف يصل إلى احلكم ؟  ,وكيف يحكم ؟  ,وكم
مدة حكمه ؟  ,وكيف ُيراقب ويحاسب و ُيحاكم ؟  ,وكيف ُيعزل
من احلكم ؟  ,وكيف يسلم احلكم ؟ .
.من حتول احلكم من ش� � ��وروي راش� � ��دي إلى حكم وراثي
أمبراطوري حل االستبداد محل احلرية  ,وحل مزاج احلاكم
وحرِ م املسلمني من التنظير والتطوير ملبادئ
محل الشورى ُ ,
احلكم التي جاء بها اإلس� � ��الم وأهمها حرية األمة في اختيار
من يحكمها  ,وحرية ممارس� � ��ة الش� � ��ورى في ممارسة احلكم
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احلضارة الغربية
احلضارة الغربي� � ��ة حضارة
مادي� � ��ة دهرية فكري� � ��ة ومنهاجا
وثقافة فهي تؤمن باملادة وتنكر
ما وراءها تعترف بالعالم املادي
احملسوس وال تعترف مبا وراءه
من ع� � ��ال الغيب ,تؤم� � ��ن بالدين
فقط وال تؤمن باحلياة اآلخرة أو
تهتم بها.
وت� � ��رى األس� � ��باب وال تلتفت
إلى مس� � ��ببها وخالقها ومقدرها
أقدارها فه� � ��ي تنظر إليها بأنها
قائمة بذاتها ,مؤثرة بنفس� � ��ها ال
مقيم لها وال مقدر وال مدبر لها
وال مصرف.
ولهذا جاءت تفس� � ��يراتها وما
بنت عليها من أفكار وتصورات
عن الكون واحلياة مادية صرفة,
ال ترب� � ��ط املخلوقات بخالقها وال
تص� � ��ل الكون مبكونه وال احلياة
مبحييها وال اإلنسان بفاطره.
تفس� � ��ر كل ما يتعلق بالعالم
امل� � ��ادي احملس� � ��وس ,وج� � ��وده
ونش� � ��أته وحركت� � ��ه وظواهر ما
يجري فيه من ثغرات وحتوالت
وتطورات تفس� � ��يرا يفصلها عن
خالقه� � ��ا وموحده� � ��ا ومالكه� � ��ا
واملتصرف فيها واملدبر ألمرها,
وكأنها عوام� � ��ل قائمة بذاتها ال
مقيم لها وال قيوم عليها ومملكة
ال مال� � ��ك له� � ��ا ميلكه� � ��ا ويهيمن
عليه� � ��ا ويدب� � ��ر أمر كل ش� � ��يء,
فالطبيعة هي التي حتلق وتبدع
والطبيعة هي التي تعطي ومتنع
وحتيي ومتيت.
والظوااله� � ��ر الكونية تفس� � ��ر
بكونها طبيع� � ��ة واآليات الكونية
ك� � ��وارث طبيعية ,واملصادفة هي
التي حتكم ما يجري في الكون
واحلي� � ��اة وليس وراءه� � ��ا مريد
أرادها ,وال حكمة حكيم قدرها
وال اختيار خالق يخلق ما يشاء
ويختار.
وملا كان اإلميان بالله وباليوم
اآلخ� � ��ر إميان� � ��ا بالغي� � ��ب فليس
ل� � ��ه مكان ف� � ��ي الثقاف� � ��ة والفكر
الغربي ,وإن وج� � ��د فهي مكانه
باهتة ضعيف� � ��ة التأثير أو معدم
فهي إم� � ��ا جاح� � ��دة أو معترف
باخلالق ولكنها تنس� � ��ب اخللق
إلى غيره ,ق� � ��د تعترف بالرزاق
ولكنها تنسب الرزق إلى سواه,
أو تنس� � ��ب إليه العجر من كفاية
خلقه وقد تواف� � ��ق أن يكون الله
معب� � ��ود خللقه ملن يريد منهم إذا
ش� � ��اء عن أال يتعدى بذلك حدود
الكنيسة واملعبد.
إم� � ��ا أن يتوج� � ��ه الن� � ��اس إلى
الل� � ��ه تعالى بالعبادة في حياتهم
كلها ويتوجه� � ��ون إليه بنواياهم
وغاياتهم ومقاصدهم ويهتدون
بهدي� � ��ه ويلتزمون بش� � ��رعه في
حياته� � ��م وأن يك� � ��ون احلك� � ��م
والتش� � ��ريع منه وحده ال س� � ��واه
فهنا أمر مرفوض متاما

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا
كتابات
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لغة اإلمامة!
فج� � ��أة أصبح احلوثي يتحدث عن ش� � ��أن
ع� � ��ام ,وألول م� � ��رة يتكلم ع� � ��ن قضية تهم
املواط� � ��ن اليمن� � ��ي ’ فمنذ عق� � ��د من الزمن
على األقل منذ أن أعلن احلوثي عن نفسه
احمد عبدامللك املقرمي
ومش� � ��روعه – وهناك اجراءات اقتصادية
مارس� � ��ها النظام الس� � ��ابق ’ وهناك مظالم
احلق اإللهي في احلكم .وهل الذي يخرج ضد
وحقوق تنته� � ��ك ,ودميقراطية ت� � ��زور ,لم يتكلم
اجلرعه بحاجه الى رفع صور اخلميني وغيره
عنه� � ��ا احلوثي بكلم� � ��ة واحدة ’ ول� � ��م ينتقد أي
من ش� � ��خصيات غي� � ��ر ميني� � ��ه ,أم دليل واضح
اجراء اقتصادي فاسد أو ممارسات ظاملة ’ بل
للهدف املستور الذي يقصده احلوثي ؟.
كان يعايش تلك األمور واألحداث وكأنه يعيش
الشعب اليمني ضد اجلرعه – بال شك – ولكنه
في كوكب آخر ,ال يهم� � ��ه ما يتعرض له الوطن
قبل ذلك مبس� � ��افات ضد من يريد أن يس� � ��تغل
وال م� � ��ا يعانيه املواطن ,بل همه بناء مش� � ��روعه
معاناته لتجييرها خلدمة اهداف ساللية مقيتة
الساللي فقط.
عن طريق رفع قميص عثمان!
والي� � ��وم يفاجئنا بصحوة ضمي� � ��ر غير متوقعه
ل� � ��ن تكون ظهور اليمنيني مطية س� � ��اذجة لعودة
ف� � ��إذا به فجأة يتكلم عن ش� � ��أن ع� � ��ام على غير
املش� � ��روع اإلمامي البائ� � ��د .واألدهى أن اإلمام
عادته ومنهجه ,فإذا هو يستنفر الناس للخروج
احلوثي يعلن عن مهلة وإال فسوف يستخدم لغة
بحج� � ��ه رفض اجلرع� � ��ه وذلك اله� � ��دف الظاهر
قاس� � ��ية تعرفها احلكومة ,وذلك يعني بوضوح
’ لك� � ��ن الهدف املس� � ��تور داخل الس� � ��رداب هو
اس� � ��تهداف أمن الوطن واملواط� � ��ن ,االمر الذي
نف� � ��س الهدف الذي خرج به م� � ��ن كهوف مران
يضع الس� � ��لطة التنفيذية ب� � ��كل مفاصلها أمام
ال س� � ��ترجاع احلق املغتصب الذي يدعيه وهو
اختبار حقيقي للقيام بوظيفتها االجتماعية جتاه

غزة رمز العزة
يبدأ احلزن مشواره من غزة ,يتسع فيها كالبحر ماحل ًا
في القلوب وتضيق به شرايني الروح ,لكنها وإن اختنقت
به ,يبقى نابض ًا باألم� � ��ل محبة الروح .لكني أتوقف مثل
كثيرين لع� � ��دوان االحتالل اليهودي الصهيوني واحلرب
على غزة ,فيصبح التوقف س� � ��ير ًا طوي ً
ال مخيف ًا في غاية
من احلزن ,وقافل� � ��ة متضي في صحراء اليأس العربي,
ويلي إذن أيها القلب الباكي من قاطعي الطريق!!
غزة الت� � ��ي ابت� � ��دأت بطولتها بالش� � ��موخ والصمود هي
ذاتها غ� � ��زة التي أنه� � ��ت رجولتنا باله� � ��وان ,هي عينها
غ� � ��زة التي انتص� � ��ر كفها على املخ� � ��رز وهزمت ما تبقى
�تعص عليها أن تهزم بالدم
م� � ��ن عروبتنا الذابلة ,لم يس� � � ِ
طغيان الس� � ��يف حني اس� � ��تعصى علينا أن جنمع بعض
الورود ونضعها على أضرحة ش� � ��هدائها العظماء ,ليس
في جذوة قلوبنا س� � ��وى الرماد بعدما انطفأت ,ووحدها
غزة حتت� � ��رق كالعود ,والبخور يزداد ضوع ًا وعبق ًا كلما
ازداد احتراقها!!
وألنن� � ��ا بال س� � ��يقان عجزنا أن نرحل نح� � ��و غزة ,وألنها
عظيمة اإلباء لم تنتظ� � ��ر حتى نذهب إليها ,فجاءت إلينا,
م� � ��أت قلوبنا أعينن� � ��ا غرفنا وأرواحن� � ��ا وبقينا مع ذلك
فارغني من اإلمتالء بكل قيمة ,س� � ��اقطني من كل شاهق
نس� � ��توطن كل قعر ,ونش� � ��ت ُّم في ج� � ��وع كل طعام حقير
وذليل ,ونفرح إن لقينا فضلة طعام على موائد الس� � ��ادة
الكبار ,ونق ِ ّب ُل األقدام واألحذية مس� � ��رورين بكوننا كالب ًا
طائع ًة لسيدها وإن جوعها سيدها!!
احلزن والفرح يأبيان تذكرنا ,يشيحان بنفور كلما تلونا
أس� � ��مائنا على الذاكرة الغاضبة ,يصطفان االنش� � ��غال
كلما مررنا بش� � ��ارعيهما ويس� � ��دان الطري� � ��ق علينا أمام
منازلهما ,ال شيء فينا يستحق أن يحترمه هذا الوجود
املتأفف من وجودنا ,ونحن املتس� � ��ولون في أزقة التاريخ
نأبى حتى أن نغس� � ��ل أجس� � ��ادنا التي أزك� � ��م عفونتها
ونتنها أنوف األنبي� � ��اء واألولياء والصاحلني واملجاهدين
واملقاومني األبطال ,نحن الس� � ��خرية ذاتها منا ,وتنتحر
وتغص في حلق التاريخ آخر
السخرية هازئة بسخريتها
ُّ
ضحكة ولو كانت هازئ� � ��ة فتنتحب األحداث وهي غارقة
في اخلزي والعار وال ُّذل َّ
والشنار!!
م� � ��اذا بقى للعربي حتى يصح عليه لقب العربي س� � ��وى
عقال لم يعقل كرامة رأس� � ��ه الشائب وشيخوخته ,وماذا
ٍ
بقى للمس� � ��لم حتى يصح عليه اسم املسلم سوى سبحة
ت� � ��دور في يديه في فراغ حزين مثلها مثل صاحبها ,لقد
مضين� � ��ا من األب� � ��واب اخللفية وال ندري كيف س� � ��نعود,
جنث� � ��و ذ ًال وضراع � � � ًة أمام الطغاة وأك ُّفن� � ��ا مرفوعة نحو
ِ
السماء ,فتحتقرنا السماء
وتشدّد النكير على مالئكتها
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الوطن واملواط� � ��ن وحمايتهما مما يهددهما
م� � ��ن أخطار ج� � ��راء هذا التهديد الس� � ��اللي
املقيت ,ولعل الس� � ��لطة التنفيذي� � ��ة ما زالت
بانتظار ما تس� � ��معه من احاديث هنا وهناك
عن صدور قرار يح� � ��دد افرادا او جماعات
يعرقلون سير التسوية السياسية في اليمن,
وهو حديث قد ط� � ��ال عليه األمد وتاه في أروقة
املتحدثني ,فاملليشيات املس� � ��لحة وممارساتها
للعن� � ��ف واالره� � ��اب والعدواني� � ��ة وتصديه� � ��ا
ومقاومته� � ��ا للدولة ,ال يحرك لدى اصحاب تلك
االحاديث ساكنا .ليس امام احلكومة والقيادة
السياس� � ��ية  -فيم� � ��ا اعتق� � ��د  -أن تعتمد بعد
الله على ش� � ��عبها الذي ينبغي أن يصطفا معا
إلس� � ��قاط هذه املخططات وإزال� � ��ة املخاطر التي
تهدد البالد والعباد من هذه املش� � ��اريع املرتهنة
للخارج وأن تسعى بجد واجتهاد لرفع املعاناة
عن الشعب وابعاد الفاس� � ��دين وحترير البالد
من الفساد ومن قوى الشر والتربص ,وبعدها
متى ما جاءت قرارات اصحاب تلك االحاديث
براحتها !

شهاب الدين عبدالله احملمدي*

الذين م� � ��أوا أرجائها أال تصعد أرواحن� � ��ا الكثيفة إلى
لطافة قدسها.
ال ش� � ��يء حتتقره ه� � ��ذه العظمة أكثر م� � ��ن اخليانة ,ونحن
اخليان� � ��ة ذاتها وعينه� � ��ا ,وتبكي األرض من ذل عيش� � ��ها
وتتمن� � ��ى لو أننا ال نعيش على ظهرها وال نكون عند موتنا
في بطنها ,من منكم س� � ��مع حشرجتها الباكية كل صباح
ومساء إلى الله :إلهي حتى متى سأظل أحتمل هذا العار؟!
ليس� � ��ت غزة م� � ��ن يحاصره� � ��ا أعداؤه� � ��ا رهب � � � ًا منها,
ويحاصرها أش� � ��قاؤها رغب ًا في جود أعدائها اللئام ,بل
نحن احملاصرون بالع� � ��ار ,محاصرون بثرواتنا الراكعة
للجبت والطاغوت ,بقلوبنا اجلاثية في محراب األمم ذ ًال
وانكس� � ��ار ًا ,بأرواحنا التي يعلوها سخام احملرقة حتى
اسودت لهذه النفوس الضعيفة التي يسوطها الهلع من
كل شيء فتمسك الس� � ��وط مقبلة وتطلب الرحمة ممن ال
يرحم ,والشفقة ممن ال يشفق!
نفذ العار في أجس� � ��ادنا ونفوس� � ��نا حتى صار كأنه هي
وكأنها هو ,لكن حتى العار نفس� � ��ه بدأ يستشعر اخلزي
من أن تكون هذه األجس� � ��اد والنفوس مس� � ��كنه ,فصرخ
مأوى
غاضب ًا :أيها العار أال يوجد في اتساعك املخزي
ً
أفضل؟ ارتعش� � ��ت أعصاب التاريخ من قذارة الصرخة
فأش� � ��اح عنها مضطرب اجلنان واألصابع حني متس� � ��ك
القل� � ��م"آه كم أنت تعيس! مل� � ��اذا أنت مجب� � ��ر على كتابة
كل هذا؟ يهمس التاريخ في نفس� � ��ه ويتهم نفس� � ��ه طامعا
في فضل تزكية يغدقها الل� � ��ه عليه إن صدق في اإلدانة

واالتهام ,فتتمرد األوراق حني الكتابة عليها كاضطراب
الذبيح ,ثم تس� � ��كن بعد نف� � ��اد تدفق الدم من العروق إلى
األرض الظامئة!
هل سيستش� � ��هد التاريخ إميان ًا وغضب ًا ليغسل نفسه
من عار األنظمة؟ هل سيس� � ��تحيل بدوي ًا موتور ًا طالب ًا
�يخبئ القنبلة حتت الكراسي
الثأر ممن ظلمه؟ هل س� � �
ُ
املطمئن� � ��ة التي غصت بظلمها؟ هل س� � ��يحمل البندقية
ويعلو جبل قاف مبتدئ ًا كفاحه؟ هل س� � ��يقف من أجله
عل� � ��ى األعراف س� � ��ادة الدني� � ��ا العامل� � ��ني يعرفون ك ً
ال
بس� � ��يماهم؟ هل س� � ��تكون آالم غزة بداي� � ��ة النهاية لكل
هذا القبح املش� � ��وه مثل مس� � ��خ كريه سلق مباء النار؟
ه� � ��ل ميكن أن تكون حمرة ال� � ��دم القانية حمرة الزهور
والورود اجلذلة بالربيع القادم؟
ارفع رأس� � ��ك أيها التاريخ...أقولها له ثم أمس� � ��ح على
إلي وجه ًا حزين ًا شائخ ًا وأردف :لن
رأس� � ��ه ,فينغض ّ
مت� � ��وت باكي ًا أع� � ��دك بذلك! ثم أس� � ��تخرج من صدري
نس� � ��خة من الق� � ��رآن ونقرأ في خش� � ��وع ومي� � ��د النور
َّ
الشحيح رداءه شيئ ًا فشيئ ًا على هذا الدرب ,ويتراكم
الن� � ��ور كما تراكمت من قبل الظلمة فيمس� � ��حها وتبدو
غ� � ��زة في صندوق الدنيا لؤلؤة حبيبة ,ولكن أين ذهبت
جوهرة هذا الكنز؟ ُأف ِت ُ
ّش في قلق ثم أض ُع يدي عليها
وأضمه� � ��ا إلى صدري ,س� � ��أموت يا حبيب� � ��ة لكني لن
أس� � ��لمك إلى أحد!! لن أس� � ��لمك إلى أحد!! لن أسلمك
إلى أحد!!

علي بن عبداهلل الواسعي

أليس من يخ ّرب هو
الذي يبني؟
متى تنتهي هذه امللهاة املس� � ��لية واملبكية,
ملهاة أن العدو اليهودي يش� � ��في غليله في
الفلس� � ��طينيني ,فيقتل ويدمر ماش� � ��اء ,ثم
ينتهي األمر بأن يدعى العالم إلى التعاون
إلعمار ماخربه العدو العنصري.

ملاذا ال ُيلزم الذي د ّمر وعاث في األرض فساد ًا
أن يبني ما دمره وأن يصلح ما أفسده؟
إن اليهود أناس بخالء ,ولو علموا أن ما خربوه
س� � ��يلزمون بعمارته فلن يفكروا في أي عدوان
على غزة أو غير غزة.
إن النظ� � ��ام الدولي ش� � ��ريك ف� � ��ي اجلرمية ,فهو
ال� � ��ذي يدلل هذا العدو ويترك� � ��ه ميارس هوايته
في االنتقام من النس� � ��اء واألطفال والشيوخ في
أرض املسلمني.
ملاذا ف� � ��رض هذا النظ� � ��ام الدولي عل� � ��ى أملانيا
وعلى الياب� � ��ان أن تدفع م� � ��ا أتلفته في احلرب
العاملية الثانية ,وفرض على الدولتني تعويضات
وغرامات ظلتا تدفعهما لعدة سنوات.

أما املس� � ��لمون في فلس� � ��طني وف� � ��ي غير
فلسطني فال بواكي لهم ,وعليهم أن يتقبلوا
إحس� � ��ان احملسنني في إصالح ما أفسده
وأتلفه العدو ه� � ��ذا إذا وجدوا من يتفضل
عليه� � ��م ,العال� � ��م يدف� � ��ع والع� � ��دو يضحك
ويس� � ��خر من هذا العالم املتواطئ ومن أن
العدو اليهودي نفس� � ��ه قد ظلم يستلم من
أملانيا تعويضات ,وال أدري إذا كان مازال
يستلم هذه التعويضات التي فرضت على
أملاني� � ��ا مقاب� � ��ل احملرقة املزعوم� � ��ة ,والتي
جعلوا منه� � ��ا قضية جادة ال تقبل النقاش
وال التشكيك ,هذه احملرقة التي ضخموها
م� � ��ع أن اس� � ��تالني قتل إضع� � ��اف ذلك ولم
يتكلم عنه أحد.
فأي� � ��ن من فرض� � ��وا على أملاني� � ��ا دفع هذه
التعويض� � ��ات ليفرضوا على ه� � ��ذا العدو
اليه� � ��ودي يع� � ��وض الفلس� � ��طينيني فيم� � ��ا
خسروه منذ  48بل من قبل  48إلى اآلن.
وكي� � ��ف يفرض� � ��ون عليه ذلك وه� � ��م الذين
س� � ��اندوه وربوه حتى بلغ أش� � ��ده وأصبح
عدو ًا نووي ًا.
وقصته امتالكه للسالح النووي قصة لها
ذيولها فهو قد عمل في صمت ,وليس في
صم� � ��ت وقد كانوا يعلم� � ��ون ما يصنع في
اخلف� � ��اء لكنهم يتجاهلون م� � ��ا يصنع ,في
الوق� � ��ت الذي حاول صدام حس� � ��ني بلوغ
درجة السالح النووي فسارعت إسرائيل
إل� � ��ى تدمير املصنع الذي كان ناش� � ��ئ ًا ,لو
أن الع� � ��رق مث ًال هي التي غ� � ��زت مصانع
الس� � ��الح النووي في فلسطني احملتلة كم
كان س� � ��يندد العالم ,وكم كان سيكش� � ��ر
أنيابه بل وأسلحته أمام العراق.
إن املي� � ��زان الدولي من قضايا املس� � ��لمني
أمر يطول ش� � ��رحه ,فهل يرينا هذا النظام
الدول� � ��ي ولو مرة واح� � ��دة العدالة فيفرض
على الع� � ��دو اليهودي إصالح ما أفس� � ��د
وعمارة ما دمر في فلسطني.
هذا أمل بعيد املنال في الوقت احلاضر.
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في ذكرى فض رابعة..

االنتهاكات ما زالت مستمرة
مع فج� � ��ر  14أغس� � ��طس/آب ّ 2013
فضت الش� � ��رطة
املصرية -مدعومة بق� � ��وات من اجليش -اعتصامني مؤيدين
للرئي� � ��س املع� � ��زول محمد مرس� � ��ي مبيداني رابع� � ��ة العدوية
والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من  48يوما قضاها املعتصمون
هناك ،مما خلف آالف القتلى واجلرحى.
وبدأ االعتصامان في  28يونيو/حزيران قبيل مظاهرات
معارضة ملرس� � ��ي في ال� 30من الشهر نفسه قادت إلى قيام
اجليش بانقالب عس� � ��كري عزل فيه الرئيس مرس� � ��ي في 3
يوليو/متوز  2013وعطل الدس� � ��تور وحل مجلس الشورى
املنتخ� � ��ب ،وتال وزي� � ��ر الدفاع حينها عبد الفتاح السيس� � ��ي
قرار العزل ،وبعد  11ش� � ��هرا ُأعلن ف� � ��وزه مبنصب رئيس
اجلمهورية.
وغرق� � ��ت مصر منذ فضت ق� � ��وات األمن اعتصامي رابعة
والنهض� � ��ة في بح� � ��ر من الدماء ،ليس� � ��قط عق� � ��ب ذلك مئات
املصري� � ��ني في التظاهرات الت� � ��ي قوبلت بعنف من قبل قوات
األمن التي اعتقلت اآلالف منهم.
ووصف� � ��ت املنظم� � ��ات احلقوقي� � ��ة الدولية واحمللي� � ��ة العام
املاض� � ��ي بأنه «األس� � ��وأ» عل� � ��ى احلريات وحقوق اإلنس� � ��ان
ف� � ��ي مصر ،وحل� � ��ت البالد في مراكز متأخ� � ��رة في كثير من
املؤشرات العاملية املتعلقة باألمن واألمان والسالم.
والق� � ��ى االنحدار في مس� � ��توى احلري� � ��ات واالعتداء على
حقوق اإلنس� � ��ان في مصر اس� � ��تياء العديد من دول العالم،
خاصة مع تكرار أحداث العن� � ��ف ،وإصدار القضاء العديد
من األحكام اجلماعية باإلعدام والسجن املؤبد.
ولم يحاسب القضاء املصري حتى اليوم أيا من املسؤولني
عن املجازر التي حدثت بحق معارضي االنقالب العسكري
طوال الفترة املاضية.
وتقدم اجلزيرة نت تغطية إخبارية خاصة مبناسبة ذكرى
فض اعتصام� � ��ي رابعة العدوية والنهضة ف� � ��ي إطار متابعة
احل� � ��دث وتداعياته على ح� � ��ال احلريات وحقوق اإلنس� � ��ان
مبصر.

آالف القتلى واجلرحى ..ومفقودون باملئات

قتل آالف املعارضني املصريني في عدد من املجازر منذ فض
اعتصامي مؤيدي الرئيس املعزول محمد مرس� � ��ي مبيداني رابعة
العدوية والنهضة بالقاهرة في  14أغسطس/آب .2013
وقال� � ��ت منظمة العفو الدولية (أمنس� � ��تي) إنه «تكرر جلوء
قوات األمن املصرية إلى استخدام القوة املفرطة والتعسفية
من أجل ف� � ��ض االعتصامات والتظاه� � ��رات منذ يوليو/متوز
 ،2013وقت� � ��ل جراء ذل� � ��ك ما ال يقل ع� � ��ن  1400محتج في
س� � ��ياق االحتجاجات وأعمال العنف السياس� � ��ي حتى مطلع
يوليو/متوز  ،»2014مش� � ��يرة إلى أنه « ُيرجح أن يفوق عدد
القتلى هذا العدد بالعشرات».
إال أن تقدي� � ��رات أعل� � ��ى ذكرتها دراس� � ��ة مبعهد كارنيغي

لدراس� � ��ات الشرق األوسط تش� � ��ير إلى قتل أكثر من 2500
م� � ��ن املصريني في املظاهرات واالش� � ��تباكات التي جرت منذ
 3يوليو/مت� � ��وز  2013وحت� � ��ى يوليو/مت� � ��وز العام اجلاري،
مضيفة أن� � ��ه «قتل مئات آخرون م� � ��ن املصريني في هجمات
إرهابية».
أما مبادرة «ويكي ثورة» التابعة للمركز املصري للحقوق
االقتصادية واالجتماعية فقد قالت أنه س� � ��قط خالل األشهر
الس� � ��بعة األولى فقط -من� � ��ذ  3يوليو/متوز  2013حتى 31
يناير/كان� � ��ون الثان� � ��ي املاض� � ��ي 3143 -قتي� � ��ال في جميع
محافظات اجلمهورية.
وأس� � ��قطت االعت� � ��داءات من قب� � ��ل قوات األم� � ��ن املصرية
والبلطجي� � ��ة على معارضي االنقالب منذ يوليو/متوز 2013
أكثر من  17ألف مصاب حس� � ��ب معهد كارنيغي ،وأكثر من
 18ألف� � ��ا و 535مصاب� � ��ا حتى  28فبراير/ش� � ��باط ،2014
حسب «ويكي ثورة».
وأعلن «حتالف دعم الش� � ��رعية» الداعم ملرس� � ��ي يوم 15
أغسطس/آب  2013أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام
رابعة وحده بلغ  2600قتيل.

عشرات املجازر

رص� � ��دت منظم� � ��ات حقوقي� � ��ة وتقارير إعالمي� � ��ة أكثر من
خمسني «مجزرة» شهدتها مصر منذ  3يوليو/متوز ،2013
مرورا بفض االعتصامات وقمع التظاهرات واالحتجاجات،
سقط خاللها اآلالف من معارضي االنقالب العسكري.
وقالت منظمتا «العف� � ��و الدولية» و»هيومن رايتس ووتش»
في تقرير مشترك لهما صدر في يونيو/حزيران املاضي إن
«أحداث فض االعتصامات والتظاهرات في مصر ثبت أنها
انطوت على اس� � ��تخدام القوة املفرطة واألسلحة النارية ،مما
أدى إلى وقوع أعمال قتل جماعي للمحتجني».
ورصد التقرير من تلك األحداث:
 8يوليو/مت� � ��وز  :2013قتلت قوات اجليش املصري ما ال
يقل عن  61متظاهرا أمام مقر احلرس اجلمهوري ش� � ��رقي
القاهرة.
 27يوليو/متوز  :2013قتلت قوات الشرطة ما يقرب من
 82متظاهرا على األقل بالقرب من النصب التذكاري شرقي
القاهرة ،فيما عرف إعالميا بأحداث املنصة.
 14أغس� � ��طس/آب  :2013فضت قوات األمن اعتصامي
أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة
ليس� � ��قط أكثر من ألف قتيل من بني احملتجني ،وفق ما صرح
به رئيس الوزراء حينها حازم الببالوي ،و»كانت تلك أس� � ��وأ
واقع� � ��ة قت� � ��ل جماعي غير مش� � ��روع يش� � ��هدها تاريخ مصر
احلدي� � ��ث» ،بينم� � ��ا أعل� � ��ن التحالف الداعم ملرس� � ��ي يوم 15
أغسطس/آب  2013أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام
رابعة وحده بلغ  2600قتيل.

 16أغس� � ��طس/آب  :2013قتلت الش� � ��رطة ما ال يقل عن
 121متظاهرا أثن� � ��اء فضها احتجاجات ف� � ��ي محيط ميدان
رمسيس ومسجد الفتح (أحداث رمسيس الثانية).
 6أكتوبر/تش� � ��رين األول  :2013قتلت الشرطة أكثر من
 57متظاهرا أثناء فض مس� � ��يرات مؤيدة ملرسي في مختلف
أنح� � ��اء مصر ،كانت قد خرجت مبناس� � ��بة ذك� � ��رى انتصار
اجليش املصري على إسرائيل في  6أكتوبر عام .1973
 25يناير/كانون الثاني  :2014مبناس� � ��بة الذكرى الثالثة
لثورة يناير/كانون الثاني  2011قامت الش� � ��رطة بقتل ما ال
يقل ع� � ��ن  64متظاهرا أثناء ف� � ��ض احتجاجات في مختلف
أنحاء البالد ،حسب الرواية الرسمية.
وحتدث� � ��ت تقاري� � ��ر إعالمية عن عدد آخر م� � ��ن «املجازر»،
منها:
 2يوليو/مت� � ��وز  :2013قتل البلطجية  23ش� � ��خصا من
مؤيدي مرس� � ��ي في منطقة بني الس� � ��رايات املواجهة جلامعة
القاهرة ،والقريبة من ميدان النهضة.
 15يوليو/مت� � ��وز  :2013اعتدت ق� � ��وات األمن والبلطجية
على مظاهرات خرجت لتأييد مرس� � ��ي من أمام مسجد الفتح
مبنطقة رمس� � ��يس بالقاهرة «أحداث رمس� � ��يس األولى» ،مما
أس� � ��فر عن مقتل عش� � ��رة وإصابة املئات ،واعتقال أكثر من
خمسمائة.
 20يوليو/مت� � ��وز  :2013اعت� � ��رض البلطجي� � ��ة إح� � ��دى
مس� � ��يرات تأييد مرس� � ��ي مبدينة املنص� � ��ورة ،واعتدوا عليها
بالرصاص احلي واخلرطوش واملولوتوف ،وهو ما أسفر عن
مقتل  11ش� � ��خصا ،منهم أربع نس� � ��اء ،م� � ��ن بينهن هالة أبو
شعيشع ذات ال� 17عاما.

مئات املفقودين

يتراوح عدد املفقودين في مصر منذ أحداث فض اعتصام
رابع� � ��ة العدوي� � ��ة في  14أغس� � ��طس/آب  2013بني مائتني
وخمسمائة شخص ،حسب تقارير حقوقية عدة صدرت عن
منظمتي «العفو الدولية» و»هيومن رايتس مونيتور» ومركزي
«الندمي» و»الكرامة».
وذك� � ��رت التقارير أن قص� � ��ص املفقودين تنتهي بحالة من
أرب� � ��ع ،إما أن يكون ذل� � ��ك املفقود قد قتل وتش� � ��وهت جثته،
واس� � ��تطاع أهله الوصول إليها عبر حتليل البصمة الوراثية
«دي إن أي» ( ،)DNAأو ال يجدونه بالتحليل ذاته بس� � ��بب
تش� � ��وه اجلثة بشكل يصعب اس� � ��تخالص البصمة الوراثية
منه� � ��ا ،ومن ثم تدفن ف� � ��ي مقابر تابعة للدول� � ��ة ،أو أن هؤالء
املفقودين ق� � ��د قتلوا أثناء عملية ف� � ��ض االعتصام ،ثم دفنوا
مبعرفة رجال الشرطة واجليش ،وأخيرا أن يكون املفقود قد
اعتقل وال يزال رهن االحتجاز في مقر أمني سري.
وأشارت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» احلقوقية في 5
م� � ��ارس/آذار  2014تعقيبا لها على تقرير تقصي احلقائق

بش� � ��أن مجزرة ف� � ��ض رابعة العدوية الص� � ��ادر عن «املجلس
عني-
القومي حلقوق اإلنسان» مبصر -وهو مجلس رسمي ُم ّ
إل� � ��ى وجود مقبرة جماعية لضحايا مج� � ��زرة رابعة في أحد
مقار الشرطة ،من دون أن تقدم أي تفصيالت.
وقالت املنظمة في تقرير لها إن «عناصر الشرطة واجليش
عقب سيطرتهم على ميدان رابعة بالكامل -قاموا بإشعالالني� � ��ران في اخليام حتى التي كان� � ��ت حتوي مصابني ،مما
أدى إلى قتلهم حرقا ،وقاموا بإشعال النيران في املستشفى
امليداني وإح� � ��راق عدد آخر من اجلثث ،ث� � ��م قاموا باعتقال
 790شخصا من بني اخلارجني من امليدان لم يعرف مصير
بعضهم حتى اآلن».
ووثقت مبادرة «ويكي ثورة» ضمن القتلى من املعتصمني
في ميدان رابعة  693جث� � ��ة معلومة الهوية ومعلومة املكان،
وثالث� � ��ني جثة لم يت� � ��م التعرف إليها نهائي� � ��ا مت دفنها يوم 6
يناير/كانون الثاني  2014في مقابر تابعة حملافظة القاهرة،
و 14جثة محترقة بالكامل كانت مجهولة الهوية ومت التعرف
إليه� � ��ا في ما بعد عبر حتلي� � ��ل البصمة الوراثية ،و 142جثة
معلومة الهوية ،وال تزال غير معلومة املكان.
وقالت منظمتا «العف� � ��و الدولية» و»هيومن رايتس ووتش»
إن السلطات املصرية أخفت عش� � ��رات املواطنني قسرا منذ
يوليو/مت� � ��وز  ،2013كم� � ��ا احتجزت مرس� � ��ي وتس� � ��عة من
مساعديه سرا طوال أشهر.
وذكرت املنظمتان أنه بحوزة محامني ونش� � ��طاء مصريني
قائمة تضم أس� � ��ماء ثالثني شخصا ممن تعرضوا لالختفاء
القس� � ��ري ملدد وصل� � ��ت إلى  76يوم� � ��ا ،و ُيعتق� � ��د أن هؤالء
محتجزون بس� � ��جن العزولي الكائن داخل معس� � ��كر اجلالء
للقوات املسلحة في اإلسماعيلية إحدى مدن قناة السويس،
وق� � ��ال محتجزون ُأف� � ��رج عنهم إنهم يعتق� � ��دون بوجود مئات
األشخاص محتجزين داخل ذلك السجن على األرجح.

املعتقلون ..تعذيب وقتل واغتصاب

بدأت حملة االعتقاالت بحق مناهضي االنقالب منذ عزل
الرئيس محمد مرس� � ��ي في  3يوليو/مت� � ��وز  2013وإخفائه
من قبل قوات األمن لشهور ،إال أنها تضاعفت عقب مجزرة
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في  14أغسطس/
آب .2013
وحس� � ��ب مب� � ��ادرة «ويكي ث� � ��ورة» الت� � ��ي أطلقه� � ��ا املركز
املص� � ��ري للحق� � ��وق االقتصادية واالجتماعي� � ��ة ،فقد اعتقلت
قوات األمن أكثر من  41ألف ش� � ��خص من� � ��ذ عزل الرئيس
مرسي حتى يونيو/حزيران املاضي ،وقالت منظمة «هيومن
رايتس ووتش» إن اعتقالهم كان بس� � ��بب نشاطهم السياسي
واحلقوق� � ��ي ،مضيف� � ��ة أن «قم� � ��ع احلريات وانته� � ��اك حقوق
اإلنسان أصبح منهجا مستمرا للحكومة املصرية».
وتداول نش� � ��طاء على مواقع التواص� � ��ل االجتماعي قائمة
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موثقة بأس� � ��ماء وصور  57فتاة وسيدة معتقالت في سجون
وأقس� � ��ام الش� � ��رطة مبص� � ��ر ولم يف� � ��رج عنهن حت� � ��ى مطلع
أغس� � ��طس/آب اجلاري ،أو فقدن خ� � ��الل تظاهرات وأحداث
سياسية.
وذك� � ��رت القائمة التي حت � � �دّث باس� � ��تمرار وحتذف منها
أسماء الفتيات والسيدات املفرج عنهن أن من بني املعتقالت
 36بس� � ��جن القناط� � ��ر ،وثالثا في أقس� � ��ام ش� � ��رطة بالقاهرة
واجليزة ،و 15في باقي احملافظات ،وثالث مفقودات.
وقال� � ��ت منظم� � ��ة العف� � ��و الدولي� � ��ة إن «حمل� � ��ة االعتقاالت
واالحتج� � ��از التي بدأت من� � ��ذ  3يوليو/متوز  2013اتصفت
بكونها مكثفة ،وإن معظم املعتقلني أمضوا أشهرا في احلجز
دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم للمحاكمة ،وتع ّرض البعض
وحرموا
اآلخر منهم لطائفة من التهم اجلاهزة واملتش� � ��ابهةُ ،
من حقهم في مراعاة اإلجراءات القانونية السليمة».
ونالت جماعة اإلخوان املسلمني -وهي اجلماعة املعارضة
الرئيسية في مصر والتي ينتمي إليها الرئيس املعزول محمد
مرسي -النصيب األكبر من االعتقاالت واالتهامات ،إضافة
إلى غيرها من أنصار مرسي.
وطال� � ��ت حملة القمع النش� � ��طاء العلماني� � ��ني والصحفيني
وغيرهم م� � ��ن املعارضني ،ويواجه الذين يتم احتجازهم تهما
تتضم� � ��ن االحتجاج دون ترخيص مس� � ��بق والتحريض على
العنف أو املش� � ��اركة فيه ،والبلطجة والتخريب وعرقلة حركة
السير واالنتماء جلماعة محظورة أو إرهابية.

تعذيب وقتل

نتيجة التعذيب أو عدم الس� � ��ماح لهم بالعالج ُقتل ثمانون
معتقال داخل أقس� � ��ام الش� � ��رطة والس� � ��جون من� � ��ذ االنقالب
العس� � ��كري في مصر وحتى يونيو/حزيران املاضي ،حسب
منظمة العفو الدولية.
وكان من أبرز املجازر التي وقعت بالسجون املصرية ما
حدث بعربة ترحيالت كانت في طريقها إلى سجن أبو زعبل
في  18أغسطس/آب  ،2013وتضم عددا كبيرا من مؤيدي
مرسي ،وأس� � ��فرت عن مقتل  37شخصا اختناقا بعد إلقاء
قنابل مدمعة عليهم داخلها.
وأصبح «التعذيب ش� � ��يئا روتينيا في أقس� � ��ام الش� � ��رطة
وأماكن االحتجاز مبصر ،خاصة مع أعضاء جماعة اإلخوان
املس� � ��لمني ،بهدف انتزاع اعترافات منهم ،أو إلجبارهم على
االعتراف بجرائم ل� � ��م يرتكبوها» ،حس� � ��ب املنظمة املصرية
حلقوق اإلنسان.
ونتيج� � ��ة حمالت التعذيب واإلهانة بحق املعتقلني أضربت
ع� � ��ن الطعام أع� � ��داد كبيرة م� � ��ن املعتقلني ضم� � ��ن ما عرف
ب�»انتفاضة السجون» األولى والثانية اللتني نظمتا في الفترة
بني مايو/أيار ،ويوليو/متوز املاضي ،وش� � ��ارك فيهما قرابة
 23أل� � ��ف معتقل سياس� � ��ي في أكثر من مائة س� � ��جن ومكان
احتج� � ��از مبختلف أنح� � ��اء مصر ،احتجاجا عل� � ��ى التعذيب
وسوء املعاملة.
وقال أهال� � ��ي املعتقلني إن أبناءه� � ��م يتعرضون ل�»حفالت
تعذي� � ��ب» ،والضرب املب� � ��رح ،والصعق بالكهرب� � ��اء ،وإغراق
الزنازين باملياه ،وجتريدهم من مالبسهم.
وكش� � ��فت منظمة العفو الدولية في  26مايو/أيار 2014
أن هناك املئات من املعتقلني املصريني في س� � ��جن «العزولي
العسكري» باإلسماعيلية تعرضوا للتعذيب اجلسدي داخل
الزنازين أو أثناء نقلهم للتحقيقات.

اعتداءات جنسية

كش� � ��ف حقوقيون وعدد من املعتق� � ��الت املفرج عنهن في
مصر عن تع ّرض عدد م� � ��ن الفتيات املعتقالت من رافضات
االنق� � ��الب العس� � ��كري لعمليات اغتص� � ��اب جماعي وحترش
جنسي من قبل ضباط ورجال الشرطة.
وحت� � ��دث «التحالف الوطني لدعم الش� � ��رعية» مبصر عن
تع � � � ّرض  45فتاة لالغتصاب في الس� � ��جون ،ع� � ��دا التعذيب
البدني والنفسي واحلبس في ظروف بالغة السوء.
وذك� � ��ر التحال� � ��ف أن من ب� � ��ني املغتصبات داخ� � ��ل مقار
االحتجاز فتي� � ��ات حملن نتيجة ذلك ،وق� � ��د تعرض بعضهن
لإلجهاض ،في حني لم يس� � ��مح الوض� � ��ع الصحي لبعضهن
بذلك ،وهن اآلن بالشهر السابع أو الثامن.
كما تقدم «االئتالف العامل� � ��ي للمصريني باخلارج» في 2
أغسطس/آب اجلاري مبذكرة إلى املفوضية السامية حلقوق
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بجنيف للمطالبة بالتحقيق في
ما تتعرض له املرأة املصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وتضمن� � ��ت املذكرة توثيقا من عدد م� � ��ن املراكز احلقوقية
الدولية واحمللية حلاالت اغتصاب وحترش بحق «س� � ��جينات
سياسيات» مبصر.
ول� � ��م تتوقف ح� � ��االت االغتص� � ��اب على املعتق� � ��الت ،إمنا
طال� � ��ت املعتقلني من الذكور ،فقد وثق� � ��ت صحيفة «غارديان»
البريطانية وقوع «فظائع» بالس� � ��جون املصرية ضد رافضي
االنقالب العس� � ��كري على اختالف توجهاتهم ،مؤكدة تزايد
حاالت اغتصاب املعتقلني من قبل رجال الشرطة.
وحتدثت «غارديان» في تقرير لها -صدر في  14أبريل/
نيس� � ��ان  2014-عن االغتصاب كأحد أس� � ��لحة الش� � ��رطة
املصري� � ��ة ف� � ��ي مواجهة احملتجني ،ونش� � ��رت تقري� � ��را موثقا
باألسماء عن ذلك.
وقالت إن «شابني من املعارضني السياسيني ذكرا أنهما
تعرضا لالغتصاب داخل قس� � ��مني للش� � ��رطة ،مما يدعو إلى
االعتقاد بأن هذه احلوادث تدل على إس� � ��تراتيجية أوسع مع
استمرار القمع الوحشي للمعارضني».

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي -وهو أحد مؤسس� � ��ي
اللجنة املصرية حلقوق اإلنسان (مجموعة مستقلة) -تأكيده
أن العديد من املعتقلني يش� � ��تكون بشكل متزايد من االعتداء
اجلنسي عليهم أو التحرش بهم داخل السجون ،معتبرا أن
األمر يب� � ��دو وكأنه «عملية تكتيكية جديدة تتبعها قوات األمن
إلذالل املعتقلني وجعلهم يشعرون باخلضوع للشرطة».
أحكام القضاء ..إعدام ومؤبد وغرامات باملاليني
لم تبدأ محاكمات معارضي االنقالب العسكري في مصر
إال بع� � ��د ف� � ��ض اعتصام رابع� � ��ة العدوية في  14أغس� � ��طس/
آب  ،2013ومن� � ��ذ ذلك احل� � ��ني والقضاء املص� � ��ري -العادي
والعسكري -يلعب دورا فاعال في املشهد السياسي ،مما أدى
الى ارتفاع نسبي في كمية األحكام ذات الطابع السياسي.
وقال� � ��ت منظم� � ��ة العفو الدولي� � ��ة إنه «من� � ��ذ  3يوليو/متوز
 2013ش� � ��ابت اإلجراءات القضائية الكثير من أوجه العوار
اإلجرائية اخلطيرة أدت بشكل منتظم إلى حرمان احملتجزين
من حقوقهم األساسية املتعلقة مبراعاة اإلجراءات القانونية
السليمة».
ويخضع الرئيس املعزول واحملبوس محمد مرسي للعديد
م� � ��ن احملاكمات بتهم مختلفة ،تراوح� � ��ت بني التحريض على
قتل املتظاهرين ،والهروب من السجن خالل ثورة  25يناير،
والتخاب� � ��ر مع جه� � ��ة أجنبية كانت بالتحدي� � ��د حركة املقاومة
اإلس� � ��المية (حماس) ،ويحاكم مع مرسي في هذه القضايا
عدد من مستشاريه ومعاونيه.

أحكام اإلعدام

أصدرت محاكم مصرية أحكاما باإلعدام على العشرات
م� � ��ن مناهض� � ��ي االنقالب العس� � ��كري ،منهم املرش� � ��د العام
جلماعة اإلخوان املس� � ��لمني محمد بديع ،إضافة إلى عدد من
قيادات وأعضاء اجلماعة ومناصريهم.
  28أبريل/نيس� � ��ان  :2014محكمة جنايات املنياتقضي بإعدام املرش� � ��د العام جلماعة اإلخوان املسلمني
محمد بديع و 682آخرين من مناهضي االنقالب ،وإحالة
أوراقهم إلى مفتي اجلمهورية لبيان الرأي الش� � ��رعي في
إعدامهم.
 محكمة جنايات املنيا تصدر حكمها في استئنافتقدم به محامو  529متهما حكم عليهم باإلعدام التهامهم
بكونهم أعضاء في جماعة اإلخوان املس� � ��لمني ورفضهم
االنقالب في وقت س� � ��ابق .احلكم خفض عدد احملكومني
باإلعدام إلى  ،37وحكم بالس� � ��جن املؤب� � ��د على املتهمني
الباقني وعددهم .491
  21يونيو/حزيران  :2014قضت محكمة جناياتاملنيا بإعدام  183مصريا ،بينهم مرشد جماعة اإلخوان
املس� � ��لمني ،وعشرات من رافضي االنقالب العسكري في
مصر.
  5يوليو/مت� � ��وز  :2014قض� � ��ت محكم� � ��ة جناياتبنها بإعدام عش� � ��رة من أعضاء ومؤيدي جماعة اإلخوان
املسلمني بعد إدانتهم بالضلوع في احتجاج اندلع مبدينة
قليوب املجاورة لش� � ��مال القاهرة لالعت� � ��راض على عزل
الرئيس املنتخب محمد مرسي العام املاضي.
  6أغس� � ��طس/آب  :2014قضت محكمة جناياتاجلي� � ��زة بإعدام  12متهما في قضية تتعلق مبقتل ضابط
شرطة خالل حملة أمنية تلت عزل الرئيس املنتخب محمد
مرسي مبنطقة كرداسة مبحافظة اجليزة.
وعلق� � ��ت «املنظمة العربية حلقوق اإلنس� � ��ان» ببريطانيا
عل� � ��ى أح� � ��كام اإلعدام بأن� � ��ه «ال فرق بني عملي� � ��ات القتل
العش� � ��وائية التي نفذتها السلطات في امليادين والشوارع
منذ  3يوليو/مت� � ��وز  ،2013وأحكام اإلعدام الكمية التي
تصدره� � ��ا احملاك� � ��م املصري� � ��ة ،فكالهما مت ف� � ��ي مخالفة
للقوانني التي حتمي احلق في احلياة».
وأضافت املنظمة في  6يوليو/متوز املاضي أن األحكام
مبثابة القتل العمد إن نفذت ،وأنها «صدرت منعدمة دون
حتقي� � ��ق أي من معايير احملاكمة العادلة املنصوص عليها
في القانون الدولي أو القانون املصري».

مصر

محاكمات عسكرية

زاد عدد احملاكمات العس� � ��كرية للمدنيني في أعقاب عزل
مرسي ،حسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي قالت إن
القوات املس� � ��لحة حاكمت  96مدنيا على األقل أمام محاكم
عسكرية في عدد من احملافظات ،ومن هذه احملاكمات:
  3سبتمبر/أيلول  :2013حكمت محكمة عسكرية فيالسويس على  51عضوا من اإلخوان املسلمني باحلبس بناء
على اتهامات باالعتداء على أفراد عسكريني.
  30أكتوبر/تش� � ��رين األول  :2013حكم� � ��ت محكمةعس� � ��كرية على الصحفي في جريدة الوطن حامت عبد النور
بالسجن عاما بتهمة انتحال صفة ضابط جيش.
  5أكتوبر/تش� � ��رين األول و 3نوفمبر/تشرين الثاني :2013أس� � ��فرت محاكمات عس� � ��كرية لصحفيني اثنني في
س� � ��يناء -هما أحمد أبو دراع ومحم� � ��د صبري -عن أحكام
بالسجن مع إيقاف التنفيذ لها صلة بعملهما كصحفيني.
  10أبريل/نيسان  2014أصدرت محكمة اجلناياتالعس� � ��كرية ش� � ��مال القاهرة أحكاما بالس� � ��جن ما بني سنة
وثالث س� � ��نوات على أربعة صحفيني بشبكة «رصد» ،اثنان
منهم حضوريا هما إس� � ��الم احلمص� � ��ي ومحمد عبد املنعم،
واثن� � ��ان غيابيا هما عمرو فراج وعمر ش� � ��اهني بتهم نش� � ��ر
أسرار عسكرية ،بينما برأت احملكمة الصحفي عمرو القزاز.
  2أغس� � ��طس/آب  :2014إحالة تامر محمد -املتهمباالعتداء على مجند عس� � ��كري داخ� � ��ل محطة وقود «وطنية»
التابعة للقوات املسلحة -إلى القضاء العسكري.
وانتقدت املنظمة املصرية حلقوق اإلنس� � ��ان إحالة املدنيني
للمحاكمة أمام القضاء العسكري ،وطالبت مبحاكمة املدنيني
أمام قاضيهم الطبيعي وفقا للمادة  204من الدستور.
وأضافت املنظمة -في بيان لها أصدرته في  4أغسطس/
آب اجل� � ��اري -أن املادة بدأت في فقرته� � ��ا الثانية بعبارة «ال
يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العس� � ��كري» ،وهو ما يفيد
بأن األصل هو محاكمة املدني أمام قاضيه الطبيعي.
وتابعت أن «املادة أضافت استثنا ًء على هذا املبدأ بجواز
محاكمة املدني أمام القضاء العس� � ��كري في حاالت محددة
على س� � ��بيل احلصر ،وهي التي متثل اعتداء مباش� � ��را على
املنش� � ��آت العسكرية أو معسكرات القوات املسلحة أو ما في
حكمها» ،مبينة أن املنش� � ��آت االقتصادية للقوات املسلحة ال
تدخل ضمن هذه املنشآت.

سجن اآلالف

بل� � ��غ عدد احملاكمات التي جرت منذ عزل مرس� � ��ي في 3
يوليو/مت� � ��وز  2013وحتى نهاية مارس/آذار املاضي 339
محاكمة جنائية ،حس� � ��ب موقع «ويكي ث� � ��ورة» الذي قال إن
هذه احملاكمات متهم فيها أكثر من عشرة آالف شخص من
معارضي االنقالب ،ومن أبرز هذه األحكام:
  27نوفمبر/تش� � ��رين الثان� � ��ي  :2013احلك� � ��م على 14فت� � ��اة قاصرة من حركة « 7الصبح» بالس� � ��جن  11عاما
ملش� � ��اركتهن في مظاهرات مناهضة لالنق� � ��الب ،كما أحالت
احملكمة س� � ��بع فتيات إلى دور األحداث ،وفي  7ديس� � ��مبر/
كان� � ��ون األول مت تخفيض احلكم عليهن إلى س� � ��نة مع وقف
التنفيذ.
  22ديس� � ��مبر/كانون األول  :2013احلكم بالسجنثالث س� � ��نوات ضد ثالثة من قادة حركة  6أبريل ،هم أحمد
ماه� � ��ر وأحمد دوم� � ��ة ومحمد ع� � ��ادل بتهم� � ��ة التظاهر بدون
احلصول عل� � ��ى ترخيص ،وف� � ��ي  7أبريل/نيس� � ��ان 2014
رفضت محكمة استئناف احلكم وأيدت حبس الثالثة.
  24أبريل/نيس� � ��ان  :2014محكمة مبحافظة الغربيةبدلتا النيل تقضي بس� � ��جن  19من مؤيدي جماعة اإلخوان
عشر سنوات مع الشغل ،ووضعهم حتت املراقبة ملدة خمس
س� � ��نوات بعد تنفيذ احلك� � ��م ،التهامهم بتهمة املش� � ��اركة في
مظاهرات تلت عزل مرس� � ��ي ،ووجهت له� � ��م تهم «التحريض
على العن� � ��ف واالنضمام جلماعة محظورة وإثارة الش� � ��غب
والعنف واإلتالف والتحريض وتكدير السلم العام».
  26أبريل/نيس� � ��ان  :2014ث� � ��الث محاكم في املنياوالس� � ��ويس وكفر الش� � ��يخ تقضي بس� � ��جن  67من مؤيدي
جماعة اإلخوان ملدد تتراوح بني ثالث سنوات و 88سنة بعد
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إدانتهم بتهم ،من بينها الش� � ��غب وحيازة أسلحة والتحريض
على العنف.
  27أبريل/نيس� � ��ان  :2014محكمت� � ��ان تعاقبان 55متهما من مؤيدي جماعة اإلخوان بالس� � ��جن ملدد تتراوح بني
ثالث و 23س� � ��نة بعد إدانتهم بعدة تهم ،من بينها الش� � ��غب
وحيازة أسلحة والتحريض على العنف.
 احلكم على حدثني بالس� � ��جن ثالث س� � ��نوات ،وتغرميسبعة آخرين من معارضي االنقالب خمسني ألف جنيه لكل
منه� � ��م ،وذلك على خلفية مش� � ��اركتهم في مس� � ��يرة مناهضة
لالنقالب خالل مارس/آذار .2014
  6أغسطس/آب  :2014احلكم بالسجن املؤبد (25عاما) على أماني حس� � ��ن التي أصيبت بش� � ��لل كامل نتيجة
التعذيب ،واألختني رش� � ��ا وهند مني� � ��ر املعتقالت في أحداث
رمسيس األولى في  15يوليو/متوز  ،2013وكان زوج رشا
قد مات أمام السجن خالل انتظاره السماح له بزيارتها.
وكش� � ��ف «مرصد ط� � ��الب حرية» أن ع� � ��دد الطالب الذين
ص� � ��درت ضدهم أحكام بالس� � ��جن حت� � ��ى  5يونيو/حزيران
 2014وصل إلى  380طالبا وطالبة ،بينهم  54صدر احلكم
ضدهم غيابيا ،ومن بني َمن صدرت ضدهم أحكام بالسجن
 26طالبة ،بينهن تسع صدر ضدهن احلكم حضوريا.

حل وحظر

نفذت احملاكم املصرية أحكام حل وحظر أنش� � ��طة العديد
من اجلمعيات األهلية والتنظيمات املعارضة طالت اجلمعيات
اخليرية وجماعة اإلخوان املس� � ��لمني وكثيرا من املؤسسات
التابعة لها بدعوى دعمها أو متويلها اإلرهاب.
  23سبتمبر/أيلول  :2013محكمة لألمور املستعجلةتقضي بحظر نش� � ��اط جمعية اإلخوان املسلمني واملؤسسات
والشركات املنبثقة عنها.
  24فبراير/شباط  :2014محكمة لألمور املستعجلةتقضي باعتبار اإلخوان املسلمني جماعة «إرهابية».
  4م� � ��ارس/آذار  :2014محكمة لألمور املس� � ��تعجلةتص� � ��در حكم� � ��ا بحظر نش� � ��اط حرك� � ��ة املقاومة اإلس� � ��المية
(حماس) في مصر والتحفظ على ممتلكاتها.
  5أبريل/نيس� � ��ان  :2014محكمة استئناف القاهرةتقض� � ��ي باس� � ��تمرار تنفيذ احلكم الصادر ع� � ��ن محكمة أول
درجة باعتبار اإلخوان املسلمني جماعة إرهابية.
  15أبريل/نيسان  :2014احلكم مبنع ترشح أعضاءجماعة اإلخوان في االنتخابات الرئاسية والبرملانية.
  16أبريل/نيس� � ��ان  :2014محكم� � ��ة القاهرة لألموراملس� � ��تعجلة تقضي بع� � ��دم االختصاص ف� � ��ي قضية «حظر
أنشطة إسرائيل».
  28أبريل/نيس� � ��ان  :2014محكم� � ��ة القاهرة لألموراملستعجلة تقضي بحظر أنشطة حركة  6أبريل.
  9أغسطس/آب  :2014محكمة مصرية تقضي بحلحزب احلرية والعدالة املنبثق عن جماعة اإلخوان املسلمني.
وعب� � ��رت منظمات ومراكز حقوقية ع� � ��ن قلقها إزاء أحكام
احل� � ��ل واحلظر بحق املعارضة املصري� � ��ة ،واعتبرتها منظمة
«هيومن رايتس ووتش» أحكاما ذات «دوافع سياسية».
وقال جو س� � ��تورك نائب املدير التنفيذي لقس� � ��م الش� � ��رق
األوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» في 30
أبريل/نيسان املاضي «لن يؤدي حظر املعارضة السياسية
إلى اختفائها ،إن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الس� � ��اعة
إلى ما قبل .»2011
م� � ��ن جهة أخرى ،ق� � ��ال مركز القاهرة لدراس� � ��ات حقوق
اإلنسان في بيان له إن «محكمة األمور املستعجلة -منذ 30
يونيو/حزي� � ��ران  2013-أصدرت أحكاما في قضايا تدخل
في اختصاص القضاء اجلنائي».
وأضاف البيان -الذي صدر في مايو/أيار املاضي -أن
«إصدار القضاء املس� � ��تعجل مثل ه� � ��ذه األحكام يجعل منها
أحكام� � ��ا غير قابل� � ��ة للتنفيذ ومعدومة األث� � ��ر ،كونها صدرت
عن قضاء غير مختص ،وبالتال� � ��ي تخالف أحد أهم املبادئ
الدس� � ��تورية الواردة في املادة  188من دستور  2014التي
اختصت اجله� � ��ات القضائية بالفصل ف� � ��ي كافة املنازعات
واجلرائم ،عدا ما تختص به جهة قضائية محددة».
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األدبية

غزة ..قبلة القصيد ومهوى الشعراء
بسقوط الحلم العربي دخلت القصيدة مرحلة من التيه خانقة ،امتدّت لعقود ثقيلة ،ورشحت عن نتاج مر ،فقد فيه
المنجز الش��عري نبله وسموه ،وتحول الش��عراء العرب في أحسن األحوال إلى بكائين ،ال يجيدون غير صياغة أناشيد
المآتم وبيانات العزاء ،باس��تثناء تلك القلة القليلة من النصوص التي ظلت تحرض على الخروج من دوائر النكس��ة
والبحث عن دروب من العمل المجدي تفضي إلى تغيير الواقع نحو األفضل.

عبدالغني المقرمي
لق ��د كان ��ت احملط ��ة األولى م ��ن محط ��ات اخليبة الت ��ي منيت
به ��ا القصيدة العربية تتمثل في ش ��يوع روح االس ��تبداد في
مجمل األنظمة التي جاءت بها الثورات العربية ،تلك الثورات
الت ��ي اس ��تطاعت ط ��رد املس ��تعمر ب ��روح وثابة ،م ّثل الش ��عر
أب ��رز جتلياتها ،وم ��ا أن خال لها اجلو بعد خروج املس ��تعمر
حتى راحت تؤس ��س الستبداد سياس ��ي ،قضى على األخضر
واليابس نت أحالم الش ��عراء ،وأس ��س لعصر شعري منحط،
وقف الش ��عراء إزاءه مواقف متباينة ،ما بني خانع مس ��تكتب
يدور في فلك السلطة مدحا وتبريرا ،وآخر منكفئ على الذات
مغ ��رق ف ��ي الس ��وداوية ،وثال ��ث هائم ف ��ي أودي ��ة اجلنس ،ال
تس ��مع في منجزه الش ��عري غي ��ر نداءات اجلس ��د وصرخات
الغرائز املش ��بوبة ،وبذلك أصبحت القصيدة العربية كسيحة
مقعدة ،وفقدت كل مالمح الفن ومظاهر اجلمال.
ول ��م مت ��ر فت ��رة على ه ��ذه اخليبة حت ��ى كان النظ ��ام العربي
بغبائه السياس ��ي يوجّ ه صفعة أخرى إلى القصيدة العربية،
متثل ��ت في طامة النكس ��ة التي مني بها الع ��رب عام 1967م،
وخس ��ارة اجلي ��وش العربي ��ة اجل ��رارة أم ��ام جي ��ش الدويلة
العبرية ،وانكشاف حقيقة أنظمة ظهرت أمام عدوها مرجتفة
ضعيف ��ة ،فراح ��ت تعوض عن ذلك بقمع ش ��عوبها ،وترس ��يخ
ثقاغ ��ة االس ��تبداد ،والوق ��وف ض ��د كل العق ��ول املفك ��رة التي
استوعبت احلدث بحيثياته ونتائجه.
ولم يكد الشاعر العربي يفيق من هول هذه الصدمة حتى كان
النظ ��ام العربي يعد حملطة أخرى م ��ن محطات اخليبة ،لكنها
هذه املرة محطة أش ��د بؤس ��ا وأكثر إيالما ،ففي العام 1979م
كان ��ت معاهدة كامب ديفيد ،وفيها وضع ��ت مصر التي كانت
متثل رأس النظام العربي آنذاك وضعت يدها في يد إسرائيل
في معاهدة س ��الم كاذب ،جنت فيه إس ��رائيل من املكاس ��ب ما
فاض عنه وطابها بينما خرج النظام العربي ذليال منكس ��را،
ثم كانت تداعيات ذلك مزيدا من التشرذم ،ومزيدا من التصدع
العربي ،ومزيدا من التيه الثقافي واألدبي ،ثم حدثت املفاجأة
الكب ��رى حني ل ��م يرجع الث ��ور وإمنا ذهب ��ت وراءه احلظيرة،
وم ��ع تس ��ارع خط ��ى املهرول ��ني إل ��ى مراب ��ض التطبي ��ع كان
اس ��تبداد األنظمة يزداد شناعة ومقتا ،لتتوالى بعدها هزائم
العرب النفس ��ية والسياس ��ية من أوسلو إلى هلسنكي إلى ما
تالها من محطات الذل واخلنوع.
وتس ��تمر الثمار املرة في التساقط على بساط احللم العربي:

مج ��زرة هن ��ا ،ومذبح ��ة هن ��اك ،ولي ��س ثمة غير مآس ينس ��ي
بعضه ��ا بعض ��ا ،ف ��ي متوالية يص ��دق عليها ق ��ول البردوني
الشاعر:
فوجٌ ميوتُ وننسا ُه بأربعةٍ
فلم يكن أح ٌد يبكي على أحدِ
ومع بروز ش ��مس املقاومة في غزة اجتهت األنظار إلى هناك،
وتفاج ��أ الش ��عراء كما تفاج ��أ غيرهم منم مثقف ��ي األمة ،وهم
يرون مناذج البطولة والش ��هادة تصن ��ع واقعا مغايرا هناك،
واقعا أجبر اليهود على االنسحاب من غزة ،واهمني أن تركها
بني أنياب اخلوف واجلوع أش ��د فتكا عليها من صواريخهم،
فكان ��ت املفاجأة الكبرى في ذل ��ك التطور النوعي الذي حققته
املقاوم ��ة وص ��وال إل ��ى أمط ��ار الصواري ��خ الت ��ي هطلت على
اليه ��ود ألول مرة ف ��ي تاريخ الدولة العبري ��ة ،وهي صواريخ
حقيقية تنبئ عن مقدرة عس ��كرية رهيبة م ّرغت أنف إسرائيل

المقالح يدعو عقالء اليمن إلى مواجهة التخريب
دعا ش���اعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز املقالح
من أسماهم العقالء في هذا الوطن اجلريح ان يقولوا
كلمته���م ويك���ون له���م موقفه���م الواض���ح والصري���ح
م���ن تداعي���ات األح���داث األخي���رة خوف��� ًا م���ن التمادي
ف���ي الصراع الدم���وي وانتهاك حرمة األخ���وة الدينية
والوطني���ة ،وما ينذر به ذلك من عواقب تطال اجلميع،
ول���ن يس���لم منها ضال���ع وال بريء ،مؤك���دا أن وقودها
األول س���يكونون من يش���علون نيرانها ويحشدون لها
في السر والعلن.
ج���اء ذلك ف���ي كلم���ة افتت���اح االجتماع التأسيس���ي
لالصطفاف الشعبي حلماية املكتسبات الوطنية الذي
عُ قد صباح االثنني املاضي في صنعاء.
وأ ّكد الدكت���ور املقالح أ ّنه ينظر إلى جميع األطراف
بوصفه���م أخ���وة أخطئ���وا الطري���ق إلى اله���دف الذي
ي���رون حتقيقه مصلحة للوطن وأبنائ���ه ،مؤكدا أنه لم
يع���د خافي��� ًا على اح���د ما وص���ل إليه ح���ال البالد في
ه���ذه اآلون���ة وما تتعرض له من انش���قاقات سياس���ية
وصراع���ات طائفي���ة ،وم���ن ح���روب تقود ال���ى التفتت
واالنهيار.

اآلن
في املكتبات واألكشاك
جديد مجلة «النور»

مضيفاَّ :
إن االصطفاف الشعبي حلماية املكتسبات
الوطني���ة جاء اس���تجابة وطنية أخالقي���ة في محاولة
ل���رأب الص���دع في الص���ف الوطني إثر م���ا تتعرض له
البلد من انشقاقات سياسية وصراعات طائفية.
االصطفاف الش���عبي حلماية املكتس���بات الوطنية،
ومت إختيار هيئة رئاسة لالصطفاف،
وأش���ار املقال���ح الذي يعمل رئيس���ا ملركز البحوث
والدراس���ات بصنعاء إل���ى َّ
أن هذا االصطفاف احملايد
ل���ن ينحاز إال إلى الوطن ومصلحته العليا ،وس���يكون
ف���ي مقدمة ما يضطلع به التحذير من عواقب التمادي
ف���ي الصراعات وإثارة اخلصومات ب���ني أبناء العائلة
اليمني���ة الواحدة التي لم تش���هد عبر القرون املتوالية
ما ش���هدته في هذه اآلونة من انقس���ام خارج نطاق كل
الثوابت الدينية والوطنية واألخالقية.
وقد انتخب املش���اركون في اللقاء التأسيس���ي هيئة
رئاس���ة لالصطف���اف الش���عبي مكون���ة م���ن كل :يحيى
حس���ني العرشي ومحمد غالب أحمد وصالح التهامي
والل���واء حمود بي���در ونبيلة احلكيمي وحس���ني عبده
عبدالله ومحمد سعيد باقطني وعبد الهادي العزعزي.

ف ��ي الت ��راب ،وجعلت قبّته ��ا احلديدية س ��رابا خادعا ال مينع
موتا ،وال يصد هجوما.
ولق ��د صح ��ت القصي ��دة العربية عل ��ى أنوار الفج ��ر في غزة،
فكت ��ب الراح ��ل ن ��زار قباني ديوان ��ه ثالثية أطف ��ال احلجارة،
وكتب سميح القاسم غررا من قصائده ملجاهدي غزة ،والتحق
بالرك ��ب مجامي ��ع من ش ��عراء الوط ��ن العربي يش ��هدون فجر
العزة يش ��رق من غ ��زة ،التي أصبحت مهوى أفئدة الش ��عراء
وقبلة القصائد ،وجد الش ��عراء في ساحتها ظال ظليال يقيهم
هواجر اليأس وس ��وافي اإلحباط ،وإنها لفرصة لكل الشعراء
ف ��ي االلتح ��اق بالرك ��ب ،حتى ال يفوته ��م ش ��رف االنتماء إلى
مش ��روع العزة والكرامة الذي ينمو يوما عن آخر هناك ،وإنه
ملوك ��ب مبارك س ��ينعكس خي ��را على األمة في كل مناش ��طها،
وفرصة ثمينة أمام القصيدة العربية لتستعيد سابق مجدها
حتت ظالل العزة والكرامة.

المعرسي يصدر
مجموعتين شعريتين
جديدتين
ضمن سلسلة إبداعات ميانية الصادرة عن مركز عبادي
ل�ل��دراس��ات وال�ن�ش��ر بصنعاء ،أص��در ال�ش��اع��ر أحمد
امل� �ع ��رس ��ي م �ج �م��وع �ت��ن
ش� �ع ��ري� �ت ��ن ج ��دي ��دت ��ن:
األول� � � ��ى ب� �ع� �ن ��وان (م ��ن
م��ذك��رات أن �ث��ى ال��ري��ح)،
وت�ت�ض�م��ن ث��اث��ن نصا،
والثانية بعنوان (سيف
م��ن ل �ه��ب) ،وتتضمن
اثنن وعشرين نصا،
وك� � ��ا امل �ج �م��وع �ت��ن
ك �ت �ب �ت��ا ع��ل��ى ال �ن �م��ط
اخل��ل��ي��ل��ي ،وح � ّل �ق �ت��ا
في فضاءات متنوعة
ظ�ه��ر فيها املعرسي
ش��اع��را عميقا ميتلك
ن� ��اص � �ي� ��ة ال� �ك� �ل� �م ��ة،
ويسعى بأدواته الفنية
املتطورة في تأسيس
ع��ال��م ش �ع��ري ينتمي
به إليه.
من فضاءات املجموعة الثانية ،والتي أهداها إلى شهداء
الثورة السلمية:
أخشى على الثورات من نفسها
َ
العرش من ال يجي ْد
أخشى يصيد
أخشى إماما قادما باسط ًا
ذرا َعه في ك ْهفِ نا بالوصي ْد
أخشاكِ يا نفسي ..وأخشى بأ ْن

األمس عبدا ِ
و(س ْيدْ)
نعو َد مث َل
ِ
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حمام السالم
يا َ
>

نزار قباني

قرابني والهة
> ماجد السامعي
أنت  ..وحلمي َيتَ كَ َر ْر
يا َ
هذا وطني هذا َأكْ َب ْر
فأفل َْت املرةِ ُ
واألخرى
َ
تظه ْر
وأفل َْت ولكنّ َك َ
َ
سافر ِبي
الزال التِ يهُ ُي ُ
ضياع ال أكْ َث ْر
في ِ
كل ٍ
رباه ..وقومي قد ن ََص ُبوا
أهواء آلهة َ
للش ْر
ً
زمن أشقى
عبدوها في ٍ
ُس ْبحانك واز َْد َاد ا ُمل ْنكَ ْر
صارت ت ْأ ُمرهم
سبحانك..
ْ
واملضم ْر
الظاهر
نف
بالع ِ
ِ
ُ
ُ
ٌ
موقوت
حقد
ُس ْب َحانك ٌ !..
واآلخر ٌ
أج ْر
عقل ُم ْستَ َ
ُ
جراحي
فأتيتُ َك من ِ
كل َ
واستَ غفَ ْر
َ
وج َع ًا قد آمن ْ
أتَ قَ دَ ُم حين ًا في همي
َ
حماك  ،وحين ًا أتَ َ
أخ ْر
ُر
والزلت مكاني
عت
ُ
َأ ْس َر ُ
واملظهر
الهيئة
رث ًا في
ِ
ْ
ٌ
عليل في املشفَ ى
والوطنُ
والفوضى في َ
َ
تسكَ ْر
الش ِار ِع ْ
بخشوع
والهم يصلي
ُ
ٍ
بالصف األفقَ ِر فاألفقَ ْر
ِ
بعكّ ٍاز
أيت
أ َر ُ
َ
اجلوع ُ
بالسر وال َي ْج َه ْر؟
يشي
ِ
َْ
األعجب من هذا
لكن
ْ
َ
َ
يدونُ  ...في دفتَ ْر !
الزال ّ
تابع أخبا َر األقصى
ُ
وي ُ
و(املصدَ ر)
(اجلمهورية)
في
ِ
ْ
بلْ َي ْب َح ُث فيها عن مأوى
والب ْر
فيضيق
البحر به َ
َ
ُ
ُ
تسأل يا وطني
عن ماذا
ْ
زجاج َيتَ كَ َس ْر؟!
واحللم ٌ
ُ
عن ماذا تَ ْب َح ُث واملأوى
ْ
عم ْر؟!
كل ٍ
في ِ
مساء ُم ْستَ َ
ألق
يا َ
أنت ِكالنا في ٍ
يه في و َل ٍه ُمقْ فَ ْر
في تِ ٍ
غسق
يا وطني الغائب في ٍ
وس ِط املخفَ ْر
مذْ ُبوح ًا في َ
يا َ
تملني
كل بقايا ْ َ ...
أثقَ ا ًال وعظام ًا َ
تنخ ْر
يسكُ نُ أحشائي
يا وطن ًا ْ
قلت بالدي  ..كم أفْ َخ ْر!!
كم ُ
بكف َك سكّ نيٌ
واليوم ِ
َ
ُ
قتل تتبختَ ْر !..
وهوية ٍ
وح
هل ُيذْ َب ُح فينا مذْ ُب ٌ
(أمريكا) و(ابنَ ُع َم ْر)!
ْ
بر ِ
أخ ْ
هل ُين َْسى فينا من ِْس ٌي
من كانَ خيا ًال ال ُيذْ َك ْر!
ْ
هل ُكتِ َب علينا أن نبقى
البؤس إلى يوم احمل َْش ْر
في
ِ
اسألْ من ذبحوا قربان ًا
الع ْسكَ ْر!
والهة ..في ِ
وسط َ
يفع ُل هذا إنسانٌ
ال َ
كب ْر!
واستَ َ
حتى من ْأد َب َر ْ
ذبحوا اإلنسانَ بأفْ ئدةٍ
أتصو ْر!
ِم ْن  ...ال أدري ال
َ
أنت َس ِمعنَ ا َ
وأطعنَ ا
يا َ
رج ِس ِكينَ َك كي تَ ن َْح ْر
ْ
أخ ْ
َ
الصك في ذَ ْب ِحي
ْإن كانَ َخ
يا َ
تؤم ْر
وطني فافْ َعلْ ما َ
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص
العزاء وعظيم املواساة

للوالد /محمد العروسي ولألخ  /نبيل العروسي
ولألبناء  /عبدالرحمن -مطيع -صادق -همدان -عثمان-
صالح-زكريا -شمس الدين -حمزة العروسي
في وفاة املهندس /محمد محمد العروسي

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

األستاذ أحمد أحمد احلسني وأوالده
أجمل التهاني وأصدق التبريكات نهديها لألخ
صدام املثيل مبناسبة ارتزاقه املولود البكر
(ضياء) ..فألف ألف مبروك..

عماد املش ّرع – وكافة األصدقاء

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وعظيم املواساة

للوالد /محمد العروسي
ولألخ  /نبيل العروسي
ولألبناء  /عبدالرحمن -مطيع -صادق -همدان -عثمان -صالح-زكريا -شمس الدين -حمزة العروسي

في وفاة املهندس /محمد محمد العروسي

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

املكتب التنفيذي للتجمع اليمني لإلصالح – محافظة صنعاء

رئيس الهيئة لإلصالح يلتقي مساعد األمني العام لألمم املتحدة جمال بنعمر
اس ��تقبل رئي ��س الهيئ ��ة العليا للتجم ��ع اليمني
لإلصالح األس ��تاذ محم ��د اليدوم ��ي ،مبكتبه األحد
املاضي بصنعاء ،مساعد األمني العام لألمم املتحدة
.ومبعوثه اخلاص إلى اليمن السيد جمال بنعمر
وج ��رى خ ��الل اللق ��اء الوق ��وف عل ��ى آخ ��ر
املس ��تجدات على الس ��احة اليمنية ،واحلديث حول
مجم ��ل القضاي ��ا ،وخصوص� � ًا م ��ا يتعل ��ق بالتقدم
في التس ��وية السياس ��ية ،وفق ًا للمبادرة اخلليجية
.وآليتها التنفيذية
وأك ��د رئي ��س الهيئ ��ة العليا لإلص ��الح على دور
األمم املتح ��دة وممث ��ل األم ��ني الع ��ام ،واملجتم ��ع
الدول ��ي ،في اس ��تكمال عملي ��ة االنتقال السياس ��ي
الس ��لمي في اليم ��ن ،ودعم تنفي ��ذ مخرجات مؤمتر
احلوار الوطني ،التي توافقت عليها مختلف القوى
.السياسية واالجتماعية
وأش ��ار إل ��ى أهمية قي ��ام املجتم ��ع الدول ��ي ورعاة
املب ��ادرة اخلليجي ��ة بدورهم في هذا الش ��أن ،وكش ��ف
األط ��راف الت ��ي تعمل عل ��ى عرقلة االنتقال السياس ��ي

.وتنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار
وتط ��رق اليدومي إلى أن اجلماعات املس ��لحة متثل
أب ��رز العراقيل أم ��ام تنفيذ مخرج ��ات مؤمتر احلوار،
مؤكد ًا أنه يجب العمل على نزع أسلحة هذه اجلماعات
.وبسط سيطرة الدولة على كل األراضي اليمنية

قحط ــان يبحث مع الس ــفير الفرنس ــي معوقات اس ــتكمال
مسيرة التسوية وتنفيذ مخرجات احلوار
التق ��ى عض ��و الهيئ ��ة العلي ��ا للتجمع
اليمني لإلصالح األس ��تاذ محمد قحطان،
اليوم الثالثاء ،س ��عادة س ��فير جمهورية
«.فرنسا بصنعاء السيد «فرانك جُ لِه
وج ��رى خ ��الل اللق ��اء بح ��ث القضايا
ذات االهتمام املش ��ترك ،ال س ��يما املتصلة
باستكمال مسيرة التسوية السياسية في
اليمن ،واملرتك ��زة على املبادرة اخلليجية
وآليته ��ا التنفيذي ��ة ،وامله ��ام املتبقي ��ة
.إلجنازها
كما تطرق احلديث إلى املعوقات التي
تعت ��رض العملي ��ة السياس ��ية ،وتنفي ��ذ
مخرج ��ات مؤمتر احل ��وار الوطني ،التي
متث ��ل اجماع� � ًا وطني ًا من قب ��ل كل القوى
السياس ��ية واالجتماعي ��ة ف ��ي الب ��الد،
والعمل على تذليل كل الصعاب أمام هذه
.املهام
وق ��د أك ��د قحط ��ان عل ��ى دور املجتمع
الدول ��ي وف ��ي مقدمته ��ا ال ��دول العش ��ر
الراعي ��ة للمب ��ادرة اخلليجية ،ف ��ي الدفع

بعملي ��ة التس ��وية ،ودع ��م اليم ��ن ف ��ي
الوصول إلى مرحلة االستقرار السياسي
واالقتص ��ادي ،وكش ��ف األط ��راف الت ��ي
تعيق العملية السياس ��ية مبا تقوم به من
ممارس ��ات تهدف إلى إعاق ��ة أي تقدم في
.هذا املجال
من جانبه أكد الس ��فير الفرنس ��ي على
دع ��م ال ��دول الراعي ��ة للمب ��ادرة ل ��كل م ��ا
من ش ��أنه العمل على اس ��تكمال مس ��يرة
التس ��وية ،ووقوفه ضد كل العراقيل التي
تعترض تنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في
مؤمتر احلوار ،واألطراف التي تقف وراء
.هذه العراقيل
حض ��ر اللق ��اء رئيس دائ ��رة التخطيط
باألمان ��ة العام ��ة لإلص ��الح الدكت ��ور
عبداجللي ��ل س ��عيد ،ورئي ��س دائ ��رة
اإلع ��الم والثقافة الدكت ��ور فتحي العزب،
ورئي ��س دائ ��رة الط ��الب املهن ��دس أحمد
س ��يف القباط ��ي ،ونائ ��ب رئي ��س الدائرة
.السياسية سيف الشرعبي

يحتفل اليوم اخلميس الزميل العزيز

ط ـ ـ ـ ــارق اجلعـ ـ ــدي

بـ ــزفافـ ـ ــة
وبهذه املناسبة نتقدم بأجمل التهاني
وأطيب التبريكات
فألف ألف مبروك..

«الصحوة»

من جانبه أشاد مساعد األمني العام لألمم املتحدة
وممثل ��ه في اليم ��ن جمال بنعمر ب ��دور اإلصالح في
العملية السياس ��ية ،معرب ًا عن تقديره للجهود التي
.قدمها اإلصالحح طوال املراحل السابقة
وأكد أن االمم املتحدة واملجتمع الدولي لن يقفون
مكتوف ��ي األيدي إزاء األطراف الت ��ي تضع العراقيل
أم ��ام تنفي ��ذ م ��ا اتف ��ق علي ��ه اليمني ��ون ف ��ي مؤمتر
احل ��وار الوطني ،واس ��تكمال املس ��يرة السياس ��ية،
داعي� � ًا جميع األط ��راف إلى التع ��اون والعمل اجلاد
م ��ن أج ��ل اجناح بقية املهام في مس ��يرة بناء الدولة
.اليمنية
وأوض ��ح بنعم ��ر أن زيارته لليمن تأت ��ي ملتابعة
كافة املس ��تجدات في الساحة اليمنية ،التي سيقدم
على ضوئها تقريره إلى مجلس األمن ،في ال� 25من
.الشهر اجلاري
حض ��ر اللق ��اء رئي ��س الدائ ��رة السياس ��ية باألمانة
العام ��ة لإلص ��الح س ��عيد شمس ��ان ،ورئي ��س الدائرة
.الفنية،عادل الروحاني

تػلن

مدارس الػامرية الحديثة
غن حاجتها لشغل الوظائ ف التالية

مػلمون ومػلمات لجميع التخصصات

مشرف تربوي

مدرب رياضي يجيد التكواهدو والكراتيه
وٌشترط فً المتقدمٌن أن ٌكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة

كما تعلن عن بدء التسجٌل للعام الدراسً 2015-2014م
فعلى من ٌجد فً نفسه الرغبة التقدم إلى إدارة المدارس على العنوان التالً

مديرية جبن– محافظة الضالع ت  )02461590( :فاكس ( )02461890
سيار )712262206 ( :

يحتفل

جم ـ ــال

األحد الق

في قاعة ال

بشارع ا

فألف ألف
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