جرعة املشتقات النفطية
اجلهازمن
احلاسم
يحدد موقفه
التنفيذي للجنة
بتصحيح وضع
اليدومي يهنئ السبسي برئاسة تونس
بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع
اليمني لإلصالح األس� � ��تاذ محمد
اليدومي ،برقية تهنئة لرئيس حزب
نداء تونس الباجي قائد السبسي،
مبناسبة نيله ثقة الشعب التونسي
في االنتخابات الرئاسية التي جرت
جولتها الثانية األحد املاضي.

> البقية صـ ــ2

املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان يوثق جرائم احلوثي في العاصمة:

أكثر من  4500انتهاك حلقوق اإلنـســان في أقــل من
شهر على سيطرة احلوثيني على صنعاء
أكثر من  50حالة اعتداء بحق املؤسسات واملمتلكات العامة
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ً 60
صفحة رياال

السنة الواحد والثالثون

مراقبوان يصفونها بالخطوة الخطيرة...

دم ــج املـلـيـشـيــات بــاجل ـيــش تـهــديــد
وخطر على املؤسسة العسكرية
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انتهاك ًا بحق
املجتمع املدني..
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اقتحام مقر ًا
حزبي ًا

سقوط ( )733قتي ًا منذ بداية االجتياح احلوثي املسلح لصنعاء
إصابة ( )930واختطاف ( )1000شخص ُنقل معظهم إلى صعدة
تقدم عدد من األهالي بشكاوى حول اختفاء
أبنائهم دون أن يعرفوا مصيرهم ،ووصلت
هذه احلاالت إلى  215حالة اختفاء
بـ ــاشـ ــروا خـ ــال الـ ـس ــاع ــات األولـ ـ ــى لـسـقــوط
ال ـعــاص ـمــة ب ــأي ــدي ـه ــم ،ف ــي ن ـهــب م ـع ـس ـكــرات
الدولة ،وقمع كل من عارض سيطرتهم على
العاصمة

طالبات اخلنساء برداع ..طفولة
حتترق حتت رماد احلقد!..

à√je<Ì{ïÊÜ÷]ÓÀéjä⁄
- T a i z

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون :شبكة إبن الهيثم
أناقة مت
ميزة  -جودة عال

ية  -ذوق رفيع



شبك ـ ــة إب ــن الهيث ــم
للبصـريـ ــات والسمعـ ـيـات
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< املركز الرئيسي :صنعاء ش الزبيري أمام البنك
العربي ،ت 504906 :فاكس272267 :
تعز :شارع جمال جوار فندق االخوة
ت  221520 :جولة املسبح259480 :
< فرع صنعاء:
ش تعز جوار مطبعة املفضل ت 263113
< عدن:
كريتر ،امليدان ،مبنى فندق اجلزيرة ت 257486

< احلديدة:
ش صنعاء جوار مركز اكرم لالتصاالت ت 213745:
< املركز العاملي للنظارات صنعاء ،ت277739 :




rawdhahtaiz@yahoo.com 
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انتهاك ًا للمؤسسات
التعليمية..

() 12

إنتهاك ًا ضد
املنشآت الطبية

ذكرى الواحدي  -تصوير:أحمد احلاشدي

متابعات

الخميس  3ربيع أول 1436هـ الموافق  25ديسمبر  - 2014العدد ()1452
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رسالة لوزيرة اإلعالم تكشف حجم التهديدات التي يتعرض لها مدير
باملؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون
ش� � ��كا مدي� � ��ر عام مكت� � ��ب مجل� � ��س اإلدارة
باملؤسس� � ��ة العامة لإلذاعة والتلفزيون بكر
الضبيان� � ��ي من مح� � ��اوالت الس� � ��يطرة على
اإلعالم احلكومي.
وس� � ��يطرت جماعة احلوثي املس� � ��لحة على
مؤسس� � ��ة الثورة للصحافة والنشر مؤخر ًا،
وقامت بفرض تعيينات في املؤسسة العامة
لإلذاع� � ��ة والتلفزي� � ��ون والتحكم بسياس� � ��ة
القنوات الفضائية الرسمية.
وقال الضبياني في رس� � ��الة لوزيرة اإلعالم
نادي� � ��ة الس� � ��قاف :إن� � ��ه تع� � ��رض للتضييق
والتهجم و التهديد إذا لم ميتنع عن ممارسة
عمله.
وأضاف»الضبياني» أن� � ��ه تقدم لهذا البالغ
حتى ال يتحولوا إل� � ��ى مجرد أدوات قانونية

اليدومي يهنئ السبسي ...
وعبر رئي� � ��س الهيئ� � ��ة العليا ع� � ��ن تهاني
ومباركة اإلصالح للشعب التونسي الشقيق
الع� � ��رس الدميقراطي ال� � ��ذي جاء بعد نضال
عظيم قدمه في ثورة الياسمني ملهمة ثورات
الربي� � ��ع العربي ،وإميان عمي� � ��ق من قبل كل
املكونات والقوى السياسية واجلهوية للشعب
التونس� � ��ي بأهمية ترسيخ النهج الدميقراطي
والتداول السلمي للسلطة.
وق� � ��ال إن الث� � ��ورة التونس� � ��ية ق� � ��د حققت
أهدافها بالوص� � ��ول إلى الدميقراطية ،معرب ًا
عن أمله أن تكون أمنوذج ًا لبقية دول ثورات
الربيع العربي ،وأمنياته للسبس� � ��ي بالنجاح
في عمله وحتقيق طموحات الشعب التونسي
في نيل حريته وكرامته ورفاهيته واستقالله.
نص البرقية:
فخام� � ��ة الس� � ��يد الرئي� � ��س الباج� � ��ي قائد

في وضع غي� � ��ر قانوني ،ومب� � ��ا يحفظ حقه
كإنس� � ��ان وحقه كقيادي ف� � ��ي إدارة الدولة
ومؤسس� � ��اته بحماي� � ��ة موظفيه� � ��ا وقياداتها
وحقوقه املكفولة شرع ًا.
وق� � ��ال الضبياني أرفع إليكم رس� � ��التي هذه
وقلب� � ��ي يتفط� � ��ر دما على ما مت� � ��ر به بالدنا
من ظروف في غاية الس� � ��وء تزداد مع مرور
األيام تردي ًا وسوء ًا خصوص ًا مع األحداث
األخيرة التي ش� � ��هدتها البالد ،حيث انتهاك
سيادة الدولة واإلصرار على السطو عليها
من خارجها ومص� � ��ادرة الوظيفة اإلعالمية
التي راكمت تقاليد عملها منذ عقود ومتكنت
م� � ��ن تكريس أعراف لصال� � ��ح مهنة اعتبرت
س� � ��لطة رابعة لقدرتها على التش� � ��كيل كقوة
مستقلة عن سيطرة بقية السلطات.

وأض� � ��اف الضبياني :وبالوق� � ��ت الذي اجته
العالم م� � ��ن حولنا لتعزيز ه� � ��ذا التوجه ثمة
من يريد نس� � ��ف كل إرثنا من اجلذور لهذا
حرصنا دائم � � � ًا على التعام� � ��ل مع اجلميع
بص� � ��در رحب وفق األع� � ��راف ومبا تقتضيه
مهنة اإلع� � ��الم من تزويد الن� � ��اس باملعلومة
وكسر احتكارها.
وسبق أن قالت وزيرة اإلعالم نادية السقاف
ف� � ��ي تغريدات لها يوم االثنني« :إن احلوثيني
يصرون على التحكم بالسياس� � ��ة التحريرية
لإلع� � ��الم احلكومي ،بالرغم من االتفاق على
مكافحة الفس� � ��اد املالي واالداري بالوزارة
ومؤسساتها».
وأش� � ��ار الضبياني أنه ورغم كل ذلك إال أنه
لم يس� � ��لم من اإلس� � ��اءة والتهجم ومحاوالت

رئيس حزب نداء تونس احملترم
حتية طيبة وبعد ،،
يطيب لنا في التجمع اليمني لإلصالح أن
نتقدم إلى فخامتكم بأحر التهاني والتبريكات
لنيلكم ثقة الش� � ��عب التونس� � ��ي الذي اختار
بإرادته احلرة س� � ��يادتكم رئيسا للجمهورية
التونسية الشقيقة .
ونح� � ��ن إذ نب� � ��ارك لك� � ��م وللش� � ��عب
التونس� � ��ي الش� � ��قيق الع� � ��رس الدميقراطي
ال� � ��ذي جاء بعد نضال عظي� � ��م قدمه في ثورة
الياس� � ��مني ملهم� � ��ة ث� � ��ورات الربي� � ��ع العربي
وإميان عميق من قب� � ��ل كل املكونات والقوى
السياسية واجلهوية للشعب التونسي بأهمية
ترسيخ النهج الدميقراطي والتداول السلمي

االعت� � ��داءات من قبل أط� � ��راف حتاول فرض
األمر الواقع بالقوة وإجبار الكل للتعامل معه
وإن كان مخالف � � � ًا للقوانني واللوائح واألنظمة
والتخل� � ��ص م� � ��ن كل من يح� � ��اول رفضه أو
إنكاره بأي وسيلة كانت -بحسب الرسالة.
وأكد املس� � ��ئول باملؤسس� � ��ة العامة لإلذاعة
والتلفزيون أنهم واجهوا كل تلك املمارسات
مبزيد من الصب� � ��ر والتحمل وضبط النفس
إميان ًا وحب ًا وثقة مبا يحملوه من مش� � ��روع
وطني يحم� � ��ل احلب والبناء ملس� � ��تقبل هذا
البلد وشعبه العظيم -حد وصف الرسالة.
وتس� � ��يطر جماع� � ��ة احلوث� � ��ي عل� � ��ى القرار
السياس� � ��ي ف� � ��ي الدول� � ��ة منذ اس� � ��تباحتها
للعاصم� � ��ة صنعاء في  21س� � ��بتمبر/أيلول
املاضي.

مليشيا احلوثي تقتحم منزل مسئول
وقيادي سابق باملؤمتر بصنعاء

«تتمة األولى»

السبسي

2

للسلطة .
وبفوزك� � ��م تك� � ��ون الثورة التونس� � ��ية
ق� � ��د حقق� � ��ت أح� � ��د أهدافها بالوص� � ��ول إلى
الدميقراطي� � ��ة ،والتي نأمل أن تكون أمنوذج ًا
لبقية دول ثورات الربيع العربي ،متمنني لكم
النجاح في عملكم وحتقيق طموحات الشعب
التونس� � ��ي في نيل حريته وكرامته ورفاهيته
واستقالله..
سائلني املولى القدير أن تكونوا أداة تنمية
وسالم وحرية للشعب التونسي الشقيق..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
محمد اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح

> نبيل االوزري:
اقتحمت مليشيا احلوثي منزل العميد أحمد حنظل نائب رئيس
املنطقة احلرة س� � ��ابقا،في مديرية بني احلارث مبحافظة صنعاء
اليوم االثنني.
وقال مصدر محلي ل�»الصحوة نت»،إن مليشيا احلوثي حاصرت
املنزل منذ الفجر وحت� � ��ى ماقبل ظهر االثنني ثم قامت باقتحامه
بكل همجية وعبثت وفتشت مبحتوياته بدون أي حق.
يشار إلى أن العميد حنظل كان من أوائل الذين أعلنوا استقالتهم
من اللجنة الدائمة للمؤمتر الش� � ��عبي العام وس� � ��اند الشباب في
خروجهم ضد نظام صالح وهو والد الكاتبة والقاصة ريا أحمد.
وتعرضت منازل ش� � ��خصيات سياس� � ��ية ومس� � ��ئولني لالقتحام
والنه� � ��ب من قب� � ��ل احلوثيني من� � ��ذ اجتياحهم لصنع� � ��اء في 21
سبتمبر املاضي.

االحتاد الدولي للصحفيني يطالب احلوثي بإنهاء احتالل اإلعالم اليمني
دعا االحتاد الدولي للصحفيني عبد امللك احلوثي،
زعيم جماعة احلوثي لوقف التحريض ضد وسائل
اإلعالم اليمنية وس� � ��حب مجاميعه من املؤسسات
اإلعالمية التي يحتلونها حاليا.
ووقع االعتداء االخير ي� � ��وم الثالثاء قبل املاضي
عندما قام� � ��ت مجموعة من أنص� � ��اره ،وبدعم من
ميليشيا مسلحة ،بالسيطرة على صحيفة الثورة،
أكبر الصحف اململوكة للدولة في اليمن.
وق� � ��ال جي� � ��م بوملح� � ��ة رئي� � ��س االحت� � ��اد الدولي
للصحفي� � ��ني  »:ندعو احلوثي إل� � ��ى إنهاء احتالله
للمؤسس� � ��ات االعالمية ووقف تهديده للصحفيني
الذي� � ��ن ينتق� � ��دون حركته .ان املس� � ��ار الذي يتبعه
احلوث� � ��ي خطير ،وإننا نحمله مس� � ��ؤولية س� � ��المة
الصحفي� � ��ني العامل� � ��ني ف� � ��ي صحيف� � ��ة الث� � ��ورة
وأوضاعهم وظروفهم املعيشية».
ويأت� � ��ي احت� � ��الل صحيف� � ��ة الثورة بع� � ��د احتالل
مجموعة مس� � ��لحة من حركة أنصار الله في أيلول

س� � ��بتمبر املاض� � ��ي مقر تلفزي� � ��ون اليمن  ،احملطة
اليمنية الرس� � ��مية .ومنذ ذلك احلني ،حصلت عدة
اعتداءات موثقة من قبل مسلحني ينتمون إلى هذه
املجموعة ضد وسائل اإلعالم اخلاصة ،باإلضافة
إلى تهديد عدد من الصحفيني وترهيبهم.
وكان عبداملل� � ��ك احلوث� � ��ي ق� � ��د هاجم ي� � ��وم األحد
املاضي وس� � ��ائل اإلعالم والصحفيني في خطاب
ألق� � ��اه ام� � ��ام زعم� � ��اء القبائل ،قائ� � ��ال« :كثير من
وس� � ��ائل االعالم وكثير م� � ��ن االعالميني يتحركون
في االجتاه املضاد لشعبنا اليمني العظيم وثورته
املباركة بوضوح وبأس� � ��اليب كثيرة ...ويس� � ��لطون
كل اعالمهم بعداء نحو اللجان الش� � ��عبية بالرغم
مم� � ��ا حتققه من اجن� � ��ازات ..يعمل� � ��ون على اثارة
ضجيج حول قضاي� � ��ا ثانوية ..بدال من أن يصب
ف� � ��ي االجتاه الداع� � ��م للبناء يعتمد على الش� � ��تائم
والسباب واألكاذيب بغية تشويه الثورة».
ووفقا لفرع نقابة الصحفيني اليمنيني في صحيفة

صاح��ب اإلمتي��از

االشرتاك����ات

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

الثورة ،فقد دخل عدد من اعضاء اللجان الشعبية
برفقة مس� � ��لحني إلى املبنى بعد ظهر يوم الثالثاء
 16ديس� � ��مبر مطالبني باالجتماع م� � ��ع احملررين
ملناقش� � ��ة اخل� � ��ط التحري� � ��ري للصحيف� � ��ة ،ولكن
الصحفيني رفضوا التحدث معهم.
واضاف� � ��ة بوملحة »:ندين أعمال ه� � ��ؤالء املجاميع
وندع� � ��م الصحفي� � ��ني الذي� � ��ن رفض� � ��وا الرضوخ
ألوامر امليليشيات التي ارادت التحكم مبحتويات
الصحيفة».
ول� � ��م تتمك� � ��ن وزي� � ��رة االع� � ��الم نادية الس� � ��قاف،
ونائ� � ��ب رئيس حترير الصحيف� � ��ة وامني عام نقابة
الصحفي� � ��ني اليمنيني مروان دماج ،بعد س� � ��اعات
من املفاوضات من اقناع املجموعة مبغادرة مبنى
الصحيفة .وأصر املقتحمني على اإلش� � ��راف على
اخلط التحري� � ��ري للصحيفة .لذل� � ��ك طلبت وزيرة
االعالم ونائب رئيس التحرير من املوظفني اغالق
مكاتبهم ومغادرة املبنى.

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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فجاء جواب جماعة احلوثي باالستعانة بصحفيني
من غي� � ��ر هيئة التحري� � ��ر وليس له� � ��م اي تخويل
قانوني ونشروا الصحيفة حتت اشرافهم ،والتي
تضمن� � ��ت مقاال بعنوان« :موظف� � ��و صحيفة الثورة
ينفون اقتحام مؤسستهم ،سوء فهم أدى إلشاعة
خبر االقتحام».
وأكد االحت� � ��اد الدولي للصحفي� � ��ني دعمها لنقابة
الصحفي� � ��ني اليمني� � ��ني ف� � ��ي دعوتها إل� � ��ى جميع
أعضائها لالستمرار في رفض العمل في ظل هذه
الظروف غير اآلمنة ،والتي تفتقر إلى أي أس� � ��اس
قانوني أو ش� � ��رعي .كما يحم� � ��ل االحتاد جماعة
احلوثي مس� � ��ؤولية تعرض العاملني في الصحفية
للخطر و أي ضرر تتعرض له الصحيفة.
وناش� � ��دت نقاب� � ��ة الصحفي� � ��ني اليمني� � ��ني جميع
املؤسس� � ��ات االعالمية في اليمن بأن تتضامن مع
زمالئهم في الثورة ،أن تدعم كل اجلهود الهادفة
الى استعادة الوضع القانوني واملهني للصحيفة.

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

إدارة اإلعالنات

Email: fm403623@yahoo.com
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تقرير

ليس مفهوم ًا وال مقبو ًال ،في ظل ديمومة الحديث عن التوافق والش��راكة ،اس��تمرار نزيف
االنتهاكات المليش��اوية بحق اليمنيين وطغيان أس��اليب القمع واإلرهاب والتس��لط وهدم
بي��وت الناس وتهجيرهم من مواطن س��كنهم وتدمير مس��اجدهم ومدارس��هم ومقراتهم
وتعطيل حياتهم ومالحقتهم واختطافهم واعتقالهم تعسفي ًا في سجون خارج سلطة النظام
والقانون وتلفيق التهم لهم لتحقيق مآرب سياسية على حساب مصالح الشعب.

المحرر السياسي

ضد اإلرهاب وانتهاكات املليشيا
من يريد البن� � ��اء واإلصالح ومحاربة الفس� � ��اد ال
يد ّمر مؤسس� � ��ات الدول� � ��ة ووزاراتها ومعس� � ��كراتها
وينهبها ويجعل منها جزء من مقتنياته اخلاصة ،من
ينصب نفسه وصي ًّا،
يريد البناء ال ميارس الهدم وال ّ
فالوطن ليس إقطاعية وال مزرعة خاصة ،وسياس� � ��ة
الفيد واالستحواذ ال تبني وطن ًا بقدر ما متزقه وتفتت
نسيجه االجتماعي.
سياس� � ��ة اإلقصاء والتطهير السياس� � ��ي ومحاولة
إلغاء اآلخر وتهميش� � ��ه واالنتق� � ��ام منه ووضعه حتت
طائل� � ��ة التهم اجلاهزة وامللفقة لن يؤدي إ ّال للمزيد من
تعقيدات الوضع السياس� � ��ي وإغراق البلد في دوامة
من األزم� � ��ات وأتون الفوضى الت� � ��ي يفترض بعقالء
اليمن بذل ما بوسعهم لتجاوزها وإخراج بلدهم منها
واالحت� � ��كام إلى ما ورد في االتفاقات املوقعة من قبل
كل األطراف واألحزاب واملكونات السياسية ،وسرعة
تنفيذها بشكل جاد.
إن العن� � ��ف واإلره� � ��اب واس� � ��تهداف اخلصوم
وابتزازه� � ��م سياس� � ��ي ًا واإلمعان في ابت� � ��الع الدولة
ومص� � ��ادرة احلق� � ��وق ال يس� � ��تقيم ومزاع� � ��م الوفاق
والش� � ��راكة ،فيما وق� � ��وف القوى السياس� � ��ية موقف
املتف� � ��رج إزاء تغ� � ��ول وانته� � ��اكات املليش� � ��يا ال يخدم
مصلح� � ��ة البلد وال يس� � ��هم ف� � ��ي إعادة بن� � ��اء الدولة
الضامنة.
يعاني اليمنيون اليوم في ظل صمت وعجز رسمي

مريب ومحير من انتهاكات صارخة من قبل اجلماعات
اإلرهابية املسلحة بشتى أشكالها ومسمياتها ،وهي
جماع� � ��ات متغول� � ��ة تس� � ��عى البتالع اليم� � ��ن وفرض
وصايتها عليه ،ومترير أجندتها املش� � ��بوهة ،س� � ��اءها
رؤية البلد يتصالح ويستعيد عافيته ويلملم جراحاته
ويتجه صوب الوفاق والش� � ��راكة والتعايش ،فعمدت
إلرباك املش� � ��هد وأمعنت في إرهاب اليمنيني وتقتيلهم
وتش� � ��ريدهم واحتالل مدنهم وقراهم ونسف بيوتهم
وتضييق اخلناق عليهم.
تقاري� � ��ر حقوقية كثيرة صدرت عن منظمات محلية
ودولية كش� � ��فت عن آالف االنته� � ��اكات بحق اليمنيني
مارس� � ��تها املليشيات املسلحة في كل املناطق اليمنية
التي حلت به� � ��ا ،ففي تقرير حقوق� � ��ي حديث صادر
ع� � ��ن املرصد األورومتوس� � ��طي رصد خ� � ��الل الفترة
من  16س� � ��بتمبر وحت� � ��ى  10أكتوب� � ��ر  4531حالة
من االنتهاكات اجلس� � ��يمة حلقوق االنس� � ��ان من قبل
وحدات اجليش ومليش� � ��يات احلوث� � ��ي ،ووثق التقرير
 733قتي ًال منذ بداية االجتياح املس� � ��لح لصنعاء وما
يزي� � ��د عن  1000حالة اختط� � ��اف و  50حالة اعتداء
بحق املؤسسات واملمتلكات العامة ،إضافة إلى 439
انتهاك ًا بحق املمتلكات اخلاصة.
وبحس� � ��ب التقرير املذكور فق� � ��د اقتحمت جماعة
احلوثي  33مقر ًا حزبي ًا في العاصمة صنعاء ،و37
مؤسس� � ��ة تعليمية ،ووثق التقري� � ��ر  215حالة إخفاء،

وبالطب� � ��ع فما وثقه التقرير املذكور ال يش� � ��مل الفترة
املمتدة من العاش� � ��ر من أكتوب� � ��ر املاضي وإلى يومنا
هذا ،وهي فترة تناهز الش� � ��هرين وشهدت الكثير من
االنتهاكات واملمارس� � ��ات التعس� � ��فية بحق الكثير من
اليمنيني في مختلف مناطق اليمن.
ال ن� � ��دري مل� � ��اذا ُي ّصر هؤالء عل� � ��ى كل هذا العنف
والتل� � ��ذذ بأوج� � ��اع الناس وعذاباتهم ومل� � ��اذا يدفعون
صوب مزيد من األزمات والصراعات فيما يتحدثون
عن رفع املظال� � ��م؟ وملاذا االنتقائية ف� � ��ي تنفيذ اتفاق
الس� � ��لم والش� � ��راكة واله� � ��روب من تنفي� � ��ذ مخرجات
احلوار الوطني وافتعال مزيد من الفوضى والعنف؟
وإلى متى يظل رعاة املبادرة يدورون في حلقة مفرغة
اس� � ��مها مراقبة معرقلي العملية السياسية واملرحلة
االنتقالي� � ��ة وجمع األدلة فيما هم ال يحركون س� � ��اكن ًا
أمام سيل انتهاكات املليشيا املسلحة؟!
مت� � ��ى يقوم رع� � ��اة املب� � ��ادرة بدورهم ويكاش� � ��فون
الش� � ��عب باملعرقل� � ��ني؟ ومتى تس� � ��تعيد الدولة هيبتها
وس� � ��لطانها وتقوم مبسئولياتها جتاه مواطنيها الذين
منحوها ثقتهم؟ ومتى نرى املليشيا املسلحة تنسحب
م� � ��ن املدن اليمنية وتتوقف عن القي� � ��ام بوظيفة الدولة
وتكف يدها ومتنع أذها عن الناس ،وتعي أن اليمنيني
أع ّز من أن ُيذلوا وأكرم من أن ُيهانوا؟؟؟
> اإلصالح نت

أجهزة الرقابة احلكومية...
تقارير حاضرة ،ومحاسبة غائبة!!
عماد املشرع
طالب اقتصادي� � ��ون ومتخصصون ف� � ��ي مجال مكافحة
الفس� � ��اد بإزالة وإلغاء القيود القانوني� � ��ة لألجهزة الرقابية
واملتمثل بشكل رئيسي في قانون إجراءات محاكمة شاغلي
الوظائ� � ��ف العلي� � ��ا والقوانني واالتفاق� � ��ات احملصنة ألعمال
الفاس� � ��دين تنفيذ ًا ملخرجات مؤمتر احل� � ��وار الوطني التي
نصت على إلغائه.
وش� � ��ددوا على أهمية تنفيذ وإعمال الشفافية في أعمال
األجهزة الرقابية ونشر نتائج أعمالها وإتاحتها للعامة ،مبا
ي� � ��ؤدي إلى تش� � ��كيل رأي عام ضاغط لتنفي� � ��ذ تلك التقارير
وتق� � ��دمي مرتكبي الفس� � ��اد للمحاكم� � ��ة العادل� � ��ة بإجراءات
مس� � ��تعجلة ومبا يؤدي إلى حتقيق ال� � ��ردع العام واخلاص
باإلضافة إلى أهمية ش� � ��فافية عمل األجه� � ��زة الرقابية في
تقييم عملها وإزالة القصور والعقبات من طريقها.
نبيل عب� � ��د احلفيظ رئي� � ��س التحالف اليمني للش� � ��فافية
ومكافحة الفس� � ��اد قال في افتتاح ورش� � ��ة عمل حول تفعيل
تقارير األجه� � ��زة الرقابية إن هذه الورش� � ��ة تأتي بناء على
مخرجات اجتماع في األردن بعنوان مناهج وإس� � ��تراتيجية
مكافحة الفس� � ��اد والت� � ��ي كان من مخرجاته� � ��ا العمل على
ش� � ��فافية تقارير األجهزة الرقابية وتفعيلها وهذه الورش� � ��ة
التي تهدف إلى مناقش� � ��ة أهمية تقاري� � ��ر اجلهات الرقابية
وضرورة تفعيلها وش� � ��فافيتها باعتبارها اخلطوة الرئيسة
ملكافحتها وهي تنفيذ ملخرجات ورشة األردن.
مؤكدا إن من أس� � ��باب الفساد وحصول اليمن على 19
درجة من  ،100في تقرير مؤشرات مدركات الفساد العاملي
الصادر عن منظمة الش� � ��فافية العاملية هو عدم استش� � ��عار
املواطن بوج� � ��ود وأهمية األجهزة الرقابية وفاعليتها والدور
التي تقوم به .
وأض� � ��اف أنه من خالل جلس� � ��ات مع اجلهات احلكومية
لتحديد اخلطوات الضرورية لتحسني وضع اليمن في إطار

مؤشرات مدركات الفساد نوقشت من محورين قانوني من
حي� � ��ث إلغاء و تعديل وإصدار قوانني جديدة  ،وتنفيذي من
خالل العمل على تفعيل دور األجهزة الرقابية املتخصصة
وإخراج� � ��ه لل� � ��رأي العام لي� � ��درك املواطن ما تق� � ��وم به هذه
األجهزة في مكافحة الفس� � ��اد  ،وأهمية إش� � ��راك منظمات
املجتم� � ��ع املدني مع احلكومة بعمل ه� � ��ذه األجهزة والتوعية
با أهميتها وما تقوم به.
وأكد مش� � ��اركون في الورش� � ��ة على أهمية التقييم لعمل
األجهزة الرقابية بحيث يتم إعداد ونش� � ��ر خطة عمل مزمنة
لعمل أجه� � ��زة الرقابة وفي نهاية العام يتم إصدار ونش� � ��ر
تقري� � ��ر ختامي لعملها مبا مت تنفي� � ��ذه ومبا لم يتم ومبررات
وأسباب ذلك ومبا يؤدي الى حتقيق الرقابة املجتمعية على
أجهزة الرقابة لتفعيل عملها في مكافحة الفساد وإزالة أي
عوارض فس� � ��اد في أجهزة الرقاب� � ��ة  ،باإلضافة الى أهمية
وج� � ��ود آلية وجهة رقابة وتقييم لعمل األجهزة الرقابية ومبا
ي� � ��ؤدي إلى حتصني األجه� � ��زة الرقابية من الفس� � ��اد ففاقد
الشيء ال يعطيه.
م� � ��ن جانب� � ��ه أكد ممث� � ��ل اخلارجي� � ��ة البريطانية محمد
اخلامري إن اخلارجية البريطانية ملتزمة مبحاربة الفساد
في جميع إنح� � ��اء العالم وباعتبار اليم� � ��ن الدولة احلادية
عش� � ��ر األكثر فسادا في العالم حس� � ��ب تقارير مؤشرات
مدركات الفس� � ��اد العاملي الصادر عن منظمة الش� � ��فافية
العاملية
وأضاف إن النس� � ��اء واألطفال األكثر تأثرا من الفساد
لصعوبة قدرتهم على مواجه الفساد ولهذا تقف احلكومة
البريطانية إلى جان� � ��ب احلكومة اليمنية ملكافحة ومحاربة
الفس� � ��اد ال� � ��ذي يتمنى إن تك� � ��ون من أولوي� � ��ات احلكومة
اجلديدة
في ذات الس� � ��ياق ق� � ��ال دكتور االقتص� � ��اد في جامعة
صنعاء مش� � ��عل الريفي إن األجه� � ��زة الرقابية في البالد
معطل� � ��ة متاما وتخضع العتبارات حزبية وش� � ��خصية ،بل
أن أداء األجهزة الرقابية والوظيفة الرقابية ملجلس النواب

وهيئة مكافحة الفساد التي متثل في مجملها غطاء الرقابة
في البلد تؤدي عملها وفقا للمعايير احلزبية والسياس� � ��ية
والشخصية.
وأض� � ��اف الريفي ف� � ��ي تصريح ل�»الصح� � ��وة» أن هذه
األجهزة»اجله� � ��از املرك� � ��زي للرقابة واحملاس� � ��بة ،وهيئة
مكافحة الفس� � ��اد» تعم� � ��ل في كثر من األوقات بأس� � ��لوب
التس� � ��تر على الفس� � ��اد وأصبحت مجرد غطاء ش� � ��رعي
ملمارسة الفساد داخل املؤسسات احلكومية ،وأن تفعيلها
بحاجة إلى إعادة النظر في الكادر املوجود فبها.
وأوضح أن قط� � ��اع الرقابة ال يضبط وال يس� � ��اهم ولو
ما نس� � ��بته  10%من مكافحة الفساد بالقطاع احلكومي،
مش� � ��يرا أن تفعيل األجهزة الرقابية تب� � ��دأ بإعادة الهيكلة
الش� � ��املة لهذه القطاع� � ��ات فضال ع� � ��ن أن التعيني يقوم
على أس� � ��اس الكفاءة واملوضوعية والتخصص بعيدا عن
احملسوبية واحملاصصة احلزبية.
وق� � ��ال أن منظم� � ��ات املجتمع املدني له� � ��ا دور كبير في
تفعيل هذه األجهزة ،كما أن للصحافة دورا كبيرا في هذا
اجلانب فقد كشفت الكثير من قضايا الفساد والصفقات
املشبوهة وعملت على إيقافها لكن دور املنظمات األخرى
يعد دورا محدودا.
وفي ختام الورش� � ��ة طالب املش� � ��اركني بإع� � ��ادة النظر
في املنظومة التش� � ��ريعية لألجه� � ��زة الرقابي� � ��ة والقوانني
والتش� � ��ريعات ذات الصل� � ��ة به� � ��ا أو بعمله� � ��ا ومبا يزيل
التع� � ��ارض بني اختصاص� � ��ات ومهام األجه� � ��زة الرقابية
ويحق� � ��ق التعاون والتنس� � ��يق بينه� � ��ا لتتكاتف اجلهود في
مكافحة الفساد باإلضافة إلى إزالة التعارض بني القوانني
ذات الصلة بعمل أجهزة الرقابة وجرائم الفس� � ��اد ،وكذا
إعادة النظر في تبعية األجهزة الرقابية لرئاسة اجلمهورية
ومبا يعزز من اس� � ��تقاللها الكامل ومين� � ��ع أي تدخل في
أعماله� � ��ا وتفعيل مخرجات احل� � ��وار الوطني ذات الصلة
مبكافحة الفساد.

alsahwa@yemen.net.ye
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أحمد عثمان

ahmedothman6@gmail.com

تونس شعب ساعد
نفسه
النموذج التونسي جزء من احللم العربي
الذي اثمر..
جتربة تون� � ��س تقول :إن احلل� � ��م العربي
لن يتبدد وإننا س� � ��نصل كما وصلت شعوبا
كان� � ��ت اكثر منا تخلفا وإن عجلة التغير لن
تعود للوراء مهما كانت التحديات.
وس� � ��يلحق الركب العرب� � ��ي املتعثر بقطار
تون� � ��س الذي كان األول ف� � ��ي الثورة واألول
في الدولة واالنتقال إلى نادي احملترمني من
البشر.
فرحت الش� � ��عوب العربي� � ��ة بتونس وهي
املكدودة بهمجي� � ��ة أبنائها ...باركت لتونس
باعتبارها جزء من انتصار احللم ..باركت
للرئيس السبس� � ��ي الذي فاز بإرادة الشعب
دون تزوي� � ��ر ،وال اس� � ��تخدام للدولة واملال
العام ،وبعي� � ��دا عن عار العنف وبش� � ��اعته،
وباركت للمرزوقي الرئيس السابق والثائر
املع� � ��روف الذي قبل النتيج� � ��ة وبارك للفائز
كأي شعب حضاري ألن همه التجربة وليس
املصلحة اخلاصة.
مبروك لكل التونسيني وعليهم ان يفخروا
مب� � ��ا اجنزوه ويكفيهم فخرا انهم تنافس� � ��وا
باألص� � ��وات وتبادلوا احلكم س� � ��لميا بعيدا
عن الغلب� � ��ة وقهر الس� � ��الح املدمر ،جنحوا
باحلوار واملدنية واخليار الش� � ��عبي ،فنجوا
من اخل� � ��وف واجل� � ��وع واخلراب.....بينما
غيرهم يتراشقون بالدبابات والصواريخ..
يقتلون النفس ،ويدمرون املنازل على أهلها
من النس� � ��اء واألطفال ،وحول� � ��وا أوطانهم
الي س� � ��احة حرب أو س� � ��جن كبير متارس
فيه أحقر االنتهاكات ،وبوابة مظلمة لنش� � ��ر
الفوض� � ��ى وتدمير الدول� � ��ة لصالح التخلف
والس� � ��واد ،كل هذا يتم وتونس تفرح كلها
بع� � ��رس الدولة والكرامة حت� � ��ت نظر العالم
الذي أعجب بتونس وشعبها.
ق� � ��ال لي احدهم بأن السبس� � ��ي من فلول
(ب� � ��ن عل� � ��ي) ال أح� � ��ب ه� � ��ذه التقس� � ��يمات
فالث� � ��ورات الش� � ��عبية ال تق� � ��وم كغنيمة لفئة
وال تقس� � ��م املجتمعات بل تنهي التقسيمات
والفوارق وتركز عل� � ��ى قيم حضارية ونظام
يطب� � ��ق للجميع وإليجاد آلية محايدة كرمية
للحك� � ��م بغض النظ� � ��ر عن الفائ� � ��ز  ،والذي
سيفوز اليوم س� � ��يخرج غدا بإرادة الناس
بالصناديق وليس بحراب الطامعني وتدمير
االوطان وبهذا يتس� � ��اوي الن� � ��اس ويصبح
اجلميع متساوين ،و احلاكم موظفا وليس
مالكا كما يفع� � ��ل خلق الله في هذا العالم ،
و ليت كل الفلول والث� � ��وار في بقية البلدان
تصرفوا كش� � ��عب ولي� � ��س اتباع� � ��ا لهذا أو
ذاك وصنعوا كما صنع التونس� � ��يون ألنهم
في النهاية بهذا املس� � ��لك يخدمون الش� � ��عب
والوطن الذي هو ملك للجميع ويبنون الدولة
التي هي عن� � ��وان لكرام� � ��ة املواطن بخالف
العصابات واملليش� � ��يات التي متثل حالة من
الفوضى واغتصاب كرامة املواطن...
تونس من� � ��وذج احللم واألم� � ��ل في األمة
العربية ...
الثورة ليس� � ��ت حزب وال قبيل� � ��ة ..الثورة
قيمة شعب وكرامة انسان وحكم رشيد....
حتياتن� � ��ا لتون� � ��س وأهله� � ��ا ..ونعده� � ��م
بأننا س� � ��نلحق بهم مهما كان� � ��ت التحديات
والتضحيات.

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

دين الله غالب:

علماء ومفكرون ومشاهير يدخلون اإلسالم انبهارا
كما كان دخول المسللتضعفين والعبيد دين اإلسللام ،وصمودهم أمام جهنم التعذيب والقتل،
وجبروت السادة والمتكبرين؛ إحدى مؤشرات عظمة هذا الدين ،وآية على أنه الدين الحق الذي يروي
ظمأ المشتاقين للحرية والعدل والمسللاواة  ..فكذلك كان دخول المفكرين ،والعلماء ،ورموز الغرب
المهيمن على الدنيا في دين اإلسللام في زمن المنجللزات العلمية والمادية؛ آية ربانية على عظمة
اإلسام ،وقدرته على تلبية حاجات اإلنسان في كل عصر ومكان!
وإذا كان القرن العش���رين املي���ادي املاضي هو
زم���ن وص���ول العالم اإلس���امي إلى ق���اع التخلف،
والفق���ر ،والوق���وع في قبض���ة أعدائ���ه التاريخيني
والديني���ني؛ فق���د كان هو الزمن الذي اكتش���ف فيه
كثي���ر من أبن���اء الغرب حقيقة ه���ذا الدين؛ رغم كل
أدران التخل���ف وأوس���اخه التي غطت على جواهر
اإلس���ام وحجبت رؤية م���ا فيه من عظمة ،وجمال،
وعدالة ،ومساواة ،وقدرة على منح اإلنسان بغيته
م���ن الس���عادة والراح���ة واالنس���جام ب���ني ظاه���ره
وباطنه!

نور في كل عصر

واحل���ق أنها ليس���ت املرة األول���ى التي يكون
فيه���ا اإلس���ام احملاصر واملس���لمون الرازحون
حت���ت وط���أة عدوه���م؛ مص���درا للهداي���ة الت���ي
جتت���ذب عق���ول وقل���وب م���ن جاء أص���ا حملوه
واس���تئصال أتباع���ه م���ن الوجود! فق���د انتهت
هجم���ة البربري���ة التتاري���ة بدخ���ول التتار دين
الل���ه ف���ي إح���دى أغ���رب احل���وادث ف���ي تاري���خ
األدي���ان والش���عوب واحلض���ارات! وعندما عاد
الصليبي���ون م���ن املش���رق اإلس���امي ،وانتهت
حماتهم الصليبية بهزمية تامة كانوا يحملون
معهم قبسا من نور اإلسام وحضارته وفنونه
وأفكاره ،وحتى العاب مثل الش���طرجن ،وتقاليد
مثل عادة االستحمام ،واحترام املرأة!
تقول (راي تناهيل) مؤلفة كتاب /اجلنس في
التاريخ [ :كل الذين جاءوا إلى العالم اإلسامي،
ول���و حت���ى إلى إس���بانيا وصقلية فق���ط؛ عادوا
بس���لب لم يحسوا به ولكنه كان أثمن من كل ما
حققوه أو سلبوه وهو نظرة جديدة للحياة من
االحت���كاك بحضارة أكثر تقدم���ا ورقيا مما كان
بوس���ع نباء الغرب تخيل���ه ..حفنة من األفكار،
واالنطباع���ات ،والوعي والتصور ولكنها كانت
كافي���ة جلعله���م أكث���ر انس���جاما م���ع التغيرات
التي كانت بدأت فعا في أوربا ..]..وفي كتابها
اجلمي���ل (ش���مس العرب تس���طع عل���ى الغرب)
تق���ول د .زيغريد هونك���ه؛ ص[ :20إننا لندين –
والتاريخ ش���اهد على ذلك -في كثير من أسباب
احلي���اة احلاضرة للع���رب ،وكم أخذنا عنهم من
حاجات وأش���ياء زينت حياتن���ا بزخرفة محببة
إل���ى النف���وس ،وألق���ن أض���واء باه���رة جميل���ة
عل���ى عاملن���ا الرتيب ال���ذي كان يوما م���ن األيام
قامتا كاحلا باهتا ،وزركش���ته بالتوابل الطيبة
النكه���ة ،وطيبت���ه بالعبي���ر العاب���ق ،وأحيان���ا
باللون الس���احر ،وزادته صح���ة وجماال وأناقة
وروعة.]..
وف���ي صلب الديانة؛ فمن ي���وم احتك نصارى
أوربا باحلضارة اإلسامية عرفوا أهمية أشياء
كثي���رة؛ منها أهمية امرأة مثل مرمي أم املس���يح
علي���ه الس���ام التي كان���ت في عقائده���م مجرد
قديس���ة عادية أما اإلس���ام فقد أعلنها :س���يدة
نساء العاملني ،وخصص القرآن سورة باسمها
ل���م يح���ظ مبثلها رجل وال ام���رأة من الصحابة،
وذكر اس���مها  34مرة في  14س���ورة ،و 15مرة
ذك���ر ابنها املس���يح منس���وبا إليها :عيس���ى بن
مرمي ،وورد لقب املسيح  11مرة منها  8مرات:
املس���يح ب���ن م���رمي! ولم ي���رد ذلك ف���ي االناجيل
وال م���رة واحدة! وكان���ت اجلغرافيا النصرانية
الوحي���دة الت���ي حتت���رم م���رمي ام املس���يح ه���ي
كنيس���ة بيزنطة التي جاورت العالم اإلس���امي
أربعة ق���رون قبل أن تبدأ احل���روب الصليبية..
وكذل���ك كان اح���د مص���ادر أوربا ف���ي حب مرمي

فرانسوا

كاروليس

البت���ول ش���عراء التروب���ادور الذين نقل���وا هذا
النوع من الشعر من األندلس اإلسامية! [ ملزيد
م���ن االط���اع انظر :خواطر مس���لم في املس���الة
اجلنسية لألستاذ محمد جال كشك.

وما يزالون يدخلون دين الله..

إذا؛ دخ����ول الن����اس ف����ي دي����ن الل����ه اإلس����ام ال
يرتب����ط بالض����رورة بتق����دم م����ادي وال عظمة دنيا
وانتصار عس����كري؛ إمنا هي العظمة الكامنة في
مبادئ هذا لدين وس����ماحته ،واتس����اقه مع العقل
والنف����س وال����روح ،وه����ي القدوة املتجس����دة في
املس����لمني ،وف����ي كل ذل����ك وجد غربي����ون من أرفع
الطبق����ات وأغن����ى البش����ر ،وأكثره����م ذكاء وعلما
أس����بابا تدعهم العتناق اإلس����ام ..اإلسام نفسه
ال����ذي اعتنق����ه ؛بع����د أن وج����دوا فيه����م ضآلتهم؛
مايني البش����ر من الصني وأندونيس����يا والفلبني
(كانت دولة إس����امية قب����ل أن تتعرض للتنصير
الكاس����ح بعد احتال األوربيني لها) إلى أواس����ط
أفريقي����ا وغربه����ا وجنوبه����ا وش����رقها ..إلى قلب
أورب����ا نفس����ها ف����ي دول البلق����ان وقل����ب ب����اد
آس����يا الوس����طى ..كلهم عل����ى اخت����اف بيئاتهم،
وعلومهم ،وتراثهم اإلنساني وجدوا أن ال مناص
من اعتناق ه����ذا الدين ،واحلياة في ظل تعاليمه
مبحض إرادتهم ،ودون إجبار أو وضع الس����يف
عل����ى األعناق ،وبدلي����ل أن املناط����ق التي حكمها
اإلس����ام كان����ت هي الوحي����دة التي تع����رف تعدد
األدي����ان والطوائ����ف ف����ي عصور لم يك����ن احلكام
والدول تعترف بتعددية دينية إال بدين احلاكم!
خ����ال الع����ام  2014الذي ي����كاد يلفظ أنفاس����ه
بعد أيام قليلة؛ دخل في دين اإلسام شخصيات
من أبن����اء الغرب م����ن أرفع املس����تويات العلمية،
واملهنية ،والسياس����ية في دالل����ة متجددة أن هذا
الدين هو نور الله الذي ال ينطفيء ،وهو احلجة
البالغ����ة عل����ى الناس أجمع����ني  ،وم����ن املفارقات
الت����ي تس����تحق التأم����ل أن أس����رة الصحف����ي
األمريكي /ستيفن س����وتلوف الذي قتله مسلحو
تنظي����م داعش في رمض����ان املاضي؛ حتدوا زعيم
داعش أن يقبل مبناظرة مع صديقه باراك بارفي
املتخص����ص في الش����ؤون العربي����ة ليدلل له على
مخالف����ة قتل صديقه لتعاليم اإلس����ام التي متنع
قت����ل م����ن ال يعت����دي عل����ى املس����لمني وخاصة أنه
كان يح����ب العرب واملس����لمني وج����اء إلى املنطقة
ليوص����ل رس����التهم للعال����م! وه����ذه أب����رز ح����االت
اعتن����اق اإلس����ام خال كم����ا وردت في وس����ائل
اإلعام:2014
 ف����ي فبراي����ر  2014أنه����ت وزارة اخلارجي����ةاألمريكي����ة مه����ام س����فيرها بالس����ودان جوزي����ف

ماكسينس

جوزيف

س����تافورد بس����بب اعتناق����ه اإلس����ام ،حس����ب ما
رود ف����ي مواق����ع إخباري����ة س����ودانية التي ذكرت
إن الس����فير ال����ذي مت إيقافه بص����ورة مفاجئة من
عمله ،تقدّم باس����تقالته ألسباب شخصية ،وطلب
إعفاءه من جميع املهام الدبلوماسية باخلارجية
األمريكي����ة ،وذلك للتفرغ حليات����ه اخلاصة ،وهو
م����ا أك����د اعتناق����ه اإلس����ام ،خاصة أن����ه كان على
عاق����ة وطي����دة باملجتم����ع الس����وداني ،وق����د زار
مق����ار الط����رق الصوفي����ة وجماعة أنصار الس����نة
احملمدي����ة بالس����ودان عدة م����رات ،مما س����مح له
ببناء صداقات مع رجال الدين السودانيني.
 وف����ي  12ديس����مبر املاض����ي أعل����ن كاروليسأندريا ،مهاجم فريق احتاد العاصمة اجلزائري،
ومنتخب مدغشقر ،اعتناقه اإلسام عقب اقتناعه
بتعاليم الدين اإلس����امي احلنيف واتباع طريق
النور والهداية ،بعد أربع س����نوات قضاها داخل
اجلزائ����ر على ح����د وصفه .وكانت ه����ذه اخلطوة
غير مفاجئة لزمائه ف����ي الفريق ،خصوص ًا وأن
ميول����ه كانت كبيرة لإلس����ام وصام عدة أيام في
شهر رمضان الكرمي املوسم املنصرم.
 وفي مارس املاضي أش����هر املاكم الفرنس����يالش����هير جيم����ي كوليبال����ي املش����ارك ف����ي بطولة
رأس اخليم����ة العاملية للماكمة العربية إس����امه
على حلبة املاكمة وغير اسمه إلى :أمني
 وف����ي ديس����مبر أيض����ا أك����دت وس����ائل إعامأمريكية أن “أو جي سيمبس����ون” ،أس����طورة كرة
الق����دم األمريكي����ة ون����ادي بافل����و بيلز ب����ني عامي
 1969و 1977أعلن إسامه في سجن “نيفادا”.
أو جي سيمبسون جنم نادي بافلو بيلز ما بني
عام����ي  1969و ،1977وهذا الاعب األس����طوري
كان معلق����ا رياضي����ا ث����م ممثا.ومع����روف أن
سيمبسون هو أول العب كرة قدم أميركي يسجل
 2000ياردة في موسم واحد ،وكان ذلك في العام
 .1973وانض����م الاع����ب ال����ذي أصب����ح اآلن ف����ي
ال� 67من عمره إلى صديقه بطل العالم في الوزن
الثقي����ل ف����ي املاكمة مايك تايس����ون الذي س����جن
س����ابقا في قضي����ة اغتص����اب وقد أعلن إس����امه
خ����ال فت����رة س����جنه التي اس����تمرت  3س����نوات.
وينتظ����ر أن يغادر سيمبس����ون الس����جن باإلفراج
املشروط في أواخر العام .2017
يذك����ر أن����ه ف����ي الع����ام  2013ق����ال محام����ي
سيمبس����ون ،وه����و يدع����ى نورم����ان ب����اردو ملجلة
أميركي����ة إن موكل����ه “ع����رف الل����ه ف����ي الس����جن”.
وذك����رت صحيف����ة “أومي����د” أن جي سيمبس����ون
يرت����دي أحيان����ا الغط����اء عل����ى رأس����ه وي����درس
الق����رآن الكرمي ،وكافح لصيام ش����هر رمضان في
صي����ف  .2014واش����ارت الصحيفة أيضا إلى أن

أوجي

كوليبالي

سيمبس����ون طل����ب مؤخرا من الرئي����س األميركي
ب����اراك أوباما منحه عفوا خاصا حتى يتمكن من
عاج سرطان الدماغ الذي يهدد حياته.
 ف����ي يولي����و املاض����ي أعل����ن ف����ي فرنس����ا عناعتناق عضو اجلبهة الوطنية اليمينية املتطرفة
ونائبها املنتخب الش����اب الفرنس����ي /ماكسينس
بوت����ي اإلس����ام  ،وبس����بب رس����الة عب����ر البري����د
إلكترون����ي (عب����ارة عن ش����ريط فيدي����و) ،إلى أطر
اجلبهة الوطنية التي ينتمي إليها؛اتهم الش����اب
ب»التبش����ير ومتجيد اإلس����ام» م����ن قبل احلزب،
ال����ذي تقوده ماري����ن لوب����ان ،إال أن نائب اجلبهة
الوطني����ة املنتخب عن «س����ني س����ان دون����ي» نفى
بح����زم ه����ذه االتهام����ات .ويق����ول الش����اب البال����غ
م����ن العم����ر  22عام����ا ،وفق����ا لصحيف����ة لومون����د
الفرنس����ية ،ان����ه أرس����ل ه����ذا الفيدي����و إلى بعض
األط����ر باحلزب وذلك ل»ش����رح» أس����باب ودواعي
اعتناقه اإلسام .وكان الشاب ماكسينس بوتي،
وهو أيضا طالب في كلية احلقوق ،قد أرسل إلى
 10أط����ر حزبي����ة ،أثناء تبادله رس����ائل إلكترونية
معه����م ،ش����ريط فيدي����و ع����ن املعج����زات العلمي����ة
املذك����ورة في الق����رآن .وأضاف الش����اب انه «أمام
انع����دام أي تفه����م خلياري هذا ،أردت أن أش����رح،
وأظهر صورة أخرى عن هذا الدين.
) بوت����ي ) اعتنق اإلس����ام ف����ي يوليو املاضي،
ال����ذي بلغه ألول مرة عن طريق صديق له ،عندما
كان ف����ي التاس����عة عش����ر م����ن عمره  ،وق����ال بهذا
اخلص����وص( :حتدثن����ا كثيرا ،وكان����ت تراودني
تس����اؤالت ،فقد كن����ت كاثوليكيا ،وخ����ال قراءتي
لإلجني����ل الحظ����ت الكثي����ر م����ن التناقض����ات.
وبقراءت����ي الق����رآن بتأم����ل ،أدركت أن ه����ذا الدين
أكث����ر انفتاح����ا ) .وه����و عل����ى يق����ني بخيب����ة أمل
عدد من منتخبيه ،ولكنه مس����تعد أن يش����رح لهم
اإلس����ام ،ال����ذي يه����دف إل����ى اجلم����ع ب����ني جميع
الرجال والنساء ،حسب تعبيره.
 وفي أبريل املاضي اعتنق املدرب الفرنس����ي«فرانس����وا براتش����ي» ( 62عامً ����ا) اإلس����ام ،
فق����د أعل����ن «براتش����ي» لن����ادي «احت����اد األغواط»
ب�»اجلزائر» أنه اعتنق اإلس����ام ،و أعلن شهادته
في «املسجد الكبير» ب�»اجلزائر» العاصمة ،وأدى
صاة اجلمعة األولى في «مسجد احلسني»،وفقا
ملا نقلته الصحافة اجلزائرية.
ب���دأ «براتش���ي» رحلته م���ع ن���ادي «أومليبك»
ب�»مارس���يليا» ،ث���م م���درب ف���ي ن���ادي «احت���اد
األغواط» ب�»اجلزائر» منذ عام 2003م .يذكر أن
الناس كانوا على علم بخبر اعتناق «براتشي»
اإلس���ام منذ وقت ،لكن مت تأكيد اخلبر رسم ًيّا
في إبريل .2014

تقرير
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تس��عى جماعة الحوثي إلى دمج ميليش��ياتها المس��لحة في قوات االمن والجيش وهو ما يعتبره
مراقبون خروجا عن مهنية ووطنية القوات المسلحة واألمن وهو ما يهدد بناء جيش وطني مستقبال
وإث��راء النزعات المناطقية والطائفية والقبلية  ،إل��ى جانب إضافة عبئ جديد إلى االقتصاد الوطني
الذي يعاني من تدهور.

ياسر عقيل – مصطفى عبدالرحيم

alsahwa@yemen.net.ye
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الوعي العربي
متهم!

مراقبوان يصفونها بالخطوة الخطيرة...

دمج املليشيات باجليش تهديد إلعادة بناء
املؤسسة العسكرية على أسس وطنية
كش���ف فارس السقاف مستش���ار الرئيس هادي أن
ً
تواص���ا بني الرئاس���ة واحلوثيني إلنه���اء األزمة على
أن يتم دمج املليش���يات التابعة للحوثيني بصنعاء في
اجليش واألمن وذلك بواقع ألفي عنصر كمرحلة أولى
وف���ق معايير وجدول زمن���ي ودورة تدريبية قصيرة ،
وكان���ت مصادر عس���كرية ق���د أكدت من���ح وزرة الدفاع
الرق���م العس���كري لعدد  170من مس���لحي احلوثي في
الكلي���ة احلربي���ة و 70في كلية الدف���اع والطيران و60
ف���ي كلي���ة الش���رطة ضمن دفع���ة طلب���ة الكلي���ات لهذا
الع���ام دون إخضاعه���م الختب���ارات القب���ول املتبع���ة
ف���ي الكلي���ات وبص���ورة مخالفة للقان���ون  ،وكان وزير
الدف���اع الصبيحي قد قال ف���ي تصريح له « نعمل على
اس���تيعاب ودم���ج مجامي���ع م���ن ش���ركائنا ف���ي العمل
الوطن���ي (احلوثي���ني ) ف���ي الق���وات املس���لحة واألمن،
خللق التوازن الوطني املطلوب  ،من جانبه أعلن مدير
شرطة العاصمة في نوفمبر املاضي ،عن بدء استيعاب
عدد من مس���لحي احلوثي ف���ي األجهزة األمنية بهدف
حفظ األمن واالس���تقرار وقال إن اس���تيعاب احلوثيني
يأت���ي ضمن خطة أمنية ش���املة ،رفعها للجنة األمنية
العليا.

متزيق جديد للجيش..

ومتثل اس���تجابة الس���لطة لضغوطات املليش���يات
املس���لحة لدمجه���ا ف���ي اجلي���ش واألمن أمر ف���ي غاية
اخلطورة س���يقضي على الوطن وسيمزقه على أساس
طائف���ي حي���ث ان والء املليش���يات الوطن���ي س���يكون
غائب���ا إن كانوا في اجليش  ،وفي هذا الس���ياق يقول
الكاتب واحمللل السياس���ي فيصل علي «من الس���ذاجة
مب���كان أن يت���م دم���ج عصاب���ات ومليش���يات وقط���اع
ط���رق في مؤسس���ات وطنية كاملؤسس���ات الدفاعية او
األمني���ة التي يقع على عاتقها حماية املواطن والوطن
وحمايتهم���ا من اللصوص واألع���داء إذ ال ميكن للص
وقاطع الطريق أن يحمينا ووطننا من نفسه».
وأضاف في حديث ل� الصحوة « إن دمج املليشيات
في اجليش واألمن سيمزق الوطن على أساس مذهبي
ومناطق���ي وقبل���ي وس���يدفع بالباد إلى ح���رب أهلية
فمليش���يات احلوثي أثبتت أنها ال عاقة لها باملجتمع
اليمن���ي وال بحاجاته وال حتترم خصوصياته الدينية
والسياسية واالجتماعية»
وأش���ار فيصل على إلى أن املليشيات املسلحة غير
مؤهلة وطني ًا وال إنس���انيا وال حضاري ًا تعمل لصالح
جه���ات خارجي���ة معلومة ومجهولة ويق���ع على عاقها
تنفي���ذ أجن���دات أجنبي���ة تعمل عل���ى إخض���اع الدولة
ملصالح تلك اجلهات اخلفية.
ً
قائ���ا « إننا أمام معضلة لم يس���مع بها من
وتاب���ع
قب���ل فم���ن الذي يش���رك العصاب���ات ف���ي اجليش على
امتداد هذا العالم الواس���ع؟ ال احد بالطبع وال أحد قد
يسمح لنفسه مبجرد مثل هذا الطرح»

والءات ضيقة..

وف���ي ن���دوة ملرك���ز الدراس���ات والبح���وث بصنعاء
بعنوان «دمج املليش���يات ف���ي اجليش واألمن املخاطر
والتحدي���ات ق���ال اللواء حامت أبو ح���امت« :إن اجليش
على مدى  33عام ًا حتول إلى جيش عائلي وقبلي ،ولم
يبنى على أس���اس مؤسس���ي وطني مهن���ي واحترافي
كح���ال بقية اجلي���وش األخرى لذا متددت املليش���يات
م���ن صع���دة حتى اس���تولت على صنع���اء والعديد من
احملافظات ومت كسر الشرف العسكري»
وح���ذر الل���واء أبو حامت م���ن دمج هذه املليش���يات
املسلحة «الدمج لهذه املليشيات اليوم ستمزق الوطن
عل���ى أس���اس مذهبي ومناطق���ي وقبلي ،وعل���ى وزارة
الدف���اع التجني���د بحس���ب األس���س الوطني���ة ب���د ًال من
املذه���ب والقبيلة واملنطق���ة والعائلة ،وإبعاد الوالءات
الضيقة ،وإعادة االعتبار للش���رف العس���كري ،وإعادة
الوح���دات املس���رحة الي���وم والوح���دات العس���كرية
اجلنوبية واالستفادة من خبرتها العسكرية».
م���ن جانب���ه دع���ا العمي���د عبدالل���ه الناخب���ي إل���ى
ع���دم اللج���وء إلى أي جلان ش���عبية أو مليش���يات من
أي ط���رف كان أو دمجه���ا ف���ي اجلي���ش واألمن وال في

الش���مال وال ف���ي اجلنوب ،وفي ح���ال احتاجت الدولة
للج���ان ش���عبية يجب أن يكون ذلك م���ن كل احملافظات
بدون اس���تثناء وبحس���ب املفاضل���ة ،وأن يتم التجنيد
في مؤسس���ات الدولة عبر األسس الوطنية ومن خال
القوانني ،واس���تعادة كافة أس���لحة الدول���ة كما نصت
علي���ه مخرج���ات احل���وار الوطن���ي والت���ي أخ���ذت من
وزارة الدفاع.
م���ن جانب���ه العميد أحمد األبارة ،اس���تعرض جملة
م���ن املش���اكل واالخت���االت في تش���كيل اجليش وعلى
رأس���ها التش���كيل املليش���وي م���ن جهات متع���ددة في
اليمن داعي ًا إلى إلغاء كل اللجان الشعبية واملليشيات
ورفض دمجها في اجليش واألمن ألن ذلك هو ما يفكك
اجليوش ويع���ود باخلطر على الوط���ن والقضاء على
الدولة.

حتذير..

م���ن جهته ح���ذر اخلبير واحمللل العس���كري العميد
محس���ن خص���روف م���ن املخاط���ر التي س���تترتب على
ضم امليليش���يات املس���لحة ذات البعد العقائدي بشكل
جماع���ي إل���ى ق���وات اجليش واألم���ن اليمني���ة ،مؤكد ًا
أن ذلك س���يكون على حس���اب مهني���ة ووطنية القوات
املسلحة واألمن.
وقال خصروف في تصريح صحفي « لن نس ��مح لهم
باالنف ��راد بالس ��لطة أو الس ��يطرة على اجلي ��ش واألمن
مهم ��ا كان األم ��ر فه ��م حالي� � ًا في م ��أزق وس ��يواجهون
مقاومة شعبية ورفض ًا كام ًا لكل ممارساتهم” ،متسائ ًا
“أي ��ن ذهبت الق ��وى املدنية وقوى احلداث ��ة املدافعة عن
احلقوق واحلريات في الباد فلم يعد لها صوت يس ��مع
وكأنها تبخرت أو انشقت األرض وابتلعتها»
م���ن جهته���ا قالت الناش���طة توكل كرم���ان «أن دمج
أي جماع���ات عصبوي���ة في اجليش يتص���ادم مع كافة
املعايي���ر املتعارف عليها في بن���اء اجليوش احلديثة،
ودع���ت الوزير إل���ى رفض فكرة دمج أفراد املليش���يات
ف���ي اجليش بالتزامن مع إلغ���اء التعيينات التي متت
في اجليش خ���ال الفترة االنتقالي���ة ،وطالبت كرمان،
وزي���ر الدفاع اليمني الصبيحي ،إلى س���حب أس���لحة
احلوثيني وتس���ليمها للقوات املس���لحة وعدم دمجهم
باجليش اليمني.
م���ن جهت���ه ق���ال احملل���ل االقتص���ادي عب���د الناصر
امل���ودع «أن خزين���ة الدول���ة اليمني���ة الت���ي تواج���ه
صعوب���ات ع���دة لن يك���ون مبقدورها اس���تيعاب املزيد
م���ن املجندين احلوثيني وباآلالف ،خاصة أن املش���اكل
السياس���ية في اليمن هي بدرجة أولى نتاج للمش���كلة
االقتصادي���ة» مضيف��� ًا أن ه���ذا األم���ر يفاق���م املش���كلة
سياسيا واقتصاديا وال يحلها».
ويق���ول الكاتب الصحفي علي الفقيه إن ما تقوم به
مليش���يات احلوثي هو إيجاد جيش مليش���وي بهوية
طائفية يخدم أجندتهم للس���يطرة على البلد  ،وأش���ار
الفقي���ه في حديث ل� الصح���وة « إن ما يحدث إمنا هو

إح���ال للمليش���يات الطائفية مكان اجلي���ش النظامي
حتت مس���مى الدمج األمر الذي س���يقض على ما تبقى
م���ن أم���ل لبن���اء جي���ش وطن���ي محت���رم «  ،وأض���اف «
س���يكون نتائج هذا الدمج مطابقة ملا حدث في العراق
بع���د أن مت إحال املليش���يات الش���يعية عل���ى أنقاض
جيش صدام حسني «

إدانة ورفض..

م���ن جهتهم ،دان س���فراء ال���دول الراعي���ة للمبادرة
اخلليجية والتس���وية السياس���ية ف���ي اليمن ،في بيان
ص���در عنه���م أي مح���اوالت إلدم���اج مس���لحي جماع���ة
احلوث���ي ف���ي اجليش واألم���ن خارج إط���ار عملية نزع
الساح من اجلماعات  ،ودعت في بيان لها إلى تنفيذ
اتفاق الس���لم والش���راكة الوطنية وأك���دت أن املبادرة
اخلليجي���ة وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات
احل���وار الوطن���ي تش���كل خارط���ة الطري���ق األكث���ر
مصداقي���ة لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر
األمن واالستقرار.
وكان ع���دد م���ن الناش���طني بالعاصم���ة بصنعاء قد
أش���هروا «احلمل���ة الوطني���ة لرف���ض ومناهض���ة دمج
املليش���يات ف���ي مؤسس���تي الدف���اع واألم���ن « رفض��� ًا
لاستياء على اجليش وشرعنه العنف.
وق���ال القائم���ون عل���ى احلمل���ة إن املطالب���ة بدم���ج
ً
املليش���يات باجليش ميثل تصادم ًا فج���ا مع ما اتفق
علي���ه اليمنيون في مخرجات مؤمت���ر احلوار الوطني
(فريق أس���س بناء اجليش واألمن) والدس���تور القادم
والقوان���ني الت���ي س���تنبثق عنه  ،وأضاف الناش���طون
ً
تنص���ا واضح ًا
أن دم���ج املليش���يات باجليش يعني
وانقاب���ا عل���ى اتفاقي���ة الس���لم والش���راكة و يعك���س
توجه���ات انتهازية حتاول اس���تغال معان���اة الناس،
وتغلب منطق القوة.
وأش���ار الناشطون خال مؤمتر اإلشهار الى قضية
وج���ود مئ���ات اآلالف من اخلريج���ني اجلامعيني الذين
يفت���رض أن يعط���وا األولوية في التوظي���ف إذا ما مت
إلغ���اء ما يقدر حتى اآلن ب���� ( )150ألف وظيفة وهمية
ف���ي اجلي���ش واألم���ن وحتوي���ل موازنتها الس���تيعاب
الشباب في القطاع املدني كخطوة أولى.
وق���د خ���رج ف���ي العاصم���ة صنع���اء ف���ي مس���يرات
حاش���دة خال األيام املاضية رفض ًا لدمج املليش���يات
احلوثية في املؤسس���ات العسكرية واألمنية ،ويطالب
املتظاهرون بس���رعة س���حب املليش���يات املس���لحة من
العاصم���ة وامل���دن وع���ودة أجه���زة الدول���ة ملمارس���ة
مهامه���ا ،إل���ى جانب رفضهم الكامل لدمج املليش���يات
املس���لحة باجليش خ���ارج املعايير املهني���ة والوطنية
الت���ي أقرتها مخرجات مؤمتر احلوار الوطني ،ويؤكد
املتظاهرون اس���تمرارهم في التصعيد الس���لمي حتى
حتقيق كافة أهدافهم املش���روعة ف���ي نبذ منطق القوة
ورف���ض تواج���د املليش���يات وإح���ال الس���ام وصو ًال
لتحقيق الدولة املدنية احلديثة.

أحمد عبدامللك املقرمي

عندم� � ��ا فش� � ��لت ث� � ��ورة 1948م ف� � ��ي اليم� � ��ن  ,جاء
الدارس� � ��ون واحملللون ليرجعوا أسباب فشلها إلى عدة
عوامل أهمها -فيما ذهبوا إليه – ضعف وعي الشعب
اليمني -حينذاك – بأهمية الثورة وأنه من جهة أخرى
لم يتم تهيئته إعالميا وتوعويا بالثورة  ,وقالوا إن فكرة
الثورة لم تختمر في أوس� � ��اط عامة الشعب وامنا بقيت
محصورة في النخب من املجتمع.
وبعي� � ��د ًا عن اخلوض في ه� � ��ذا األمر – وإن كانت له
وجهة قوية في بعض جوانبه -فإننا نتس� � ��اءل  ,فما بال
ثورات الربيع العربي التي شارك فيها الشعب  ,وجاءت
حني جاءت واألوضاع محتقنة سواء في مصر أو اليمن
أو غيرهما من البالد العربية والوعي منتش� � ��ر ,وثارت
الش� � ��عوب بقوة وخرجت مبئات اآلالف بل املاليني الى
الشوارع والس� � ��احات وامليادين تهدر مطالبة التغيير ؟
ه� � ��ل كانت الثورة املضادة وقواه� � ��ا املتمددة في الدولة
العميقة مع الدعم من القوى االس� � ��تعمارية في اخلارج
كانت أقوى من ارادة الشعوب ؟ أم أن انقسام الصف
الثوري – فيم� � ��ا بعد – كان العامل األقوى الذي صب
في مصلحة الثورة املضادة إضافة الى مواقف اجليش
العربي الذي – لالس� � ��ف -لم يكن مع الشعب  ,بل في
مواجهته  ,مع االحترام مل ْوقف اجليش التونس� � ��ي الذي
متي� � ��ز بوطنيت� � ��ه ومهنيته فلم يتحول ال� � ��ى عصا غليظة
لالس� � ��تبداد وبيد الثورة املض� � ��ادة كما حدث في بلدان
غير تونس ؟
ولك� � ��ن إذا كان للجيش في مصر دور مؤس� � ��ف في
تبني� � ��ه للثورة املضادة  ,أال تالم مع� � ��ه مواقف النكاية
واملكايدة التي سلكتها اطراف سياسية أضرت بالثورة
الش� � ��عبية هناك وصبت في مصلح� � ��ة الثورة املضادة ,
حني غلب املكايدون روح التشفي على حساب مصلحة
أهداف استراتيجية للوطن  ,أهمها على األقل احملافظة
على التح� � ��ول الدميقراطي املكتس� � ��ب ومت التفريط به
بس� � ��بب دواف� � ��ع النكاية واملكايدة بينم� � ��ا كان ميكن من
خالله تصفية احلساب السلمي مع أي فصيل سياسي
مختلف معه ؟
واذا كان اجليش في مصر كان هو من اختطف ثمار
تلك املناكفات وغيب ثوار وثورة يناير بالكلية  ,ولم يفعل
ذلك اجليش التونس� � ��ي؟ فماذا دهى الش� � ��عب التونسي
الذي عاد ليصوت لبقايا النظام القدمي – بصرف النظر
عن احترام النتائج – هل ما يزال الوعي بأهمية التغيير
وحتم� � ��ل التبعات والصعوبات املس� � ��تحقة لهذا التغيير
دون املس� � ��توى املطلوب  ,حتى يعود الى التمسك بواقع
ليس باالمكان احسن مما كان؟
ومرة أخرى ( لكن) إذا كانت اس� � ��تحقاقات التغيير
لم يصبر له� � ��ا بعض الش� � ��رائح االجتماعية في تونس
أو غيره� � ��ا إضافة الى الدعم اخلارج� � ��ي الكبير للثورة
املض� � ��ادة أعطى تل� � ��ك النتيجة االنتخابي� � ��ة في تونس ؟
فم� � ��اذا ع� � ��ن اجلزائر مثال حني ذهب الش� � ��عب لينتخب
رئيس� � ��ا غير قادر عل� � ��ى القيام بحاجات� � ��ه ( احليوية )
الشخصية فما بالك القيام بتحمل قضايا ومهام شعب
ودولة  ,هل نتهم هنا الوعي الذي أرجع البعض أنه كان
السبب األهم في فشل ثورة 1948م في اليمن؟
وم� � ��اذا نق� � ��ول عن تعثر الثورة الش� � ��بابية الش� � ��عبية
هن� � ��ا وتغول فوضوية املليش� � ��يات؟ إن ث� � ��ورة فبراير ما
تزال الفرصة س� � ��انحة لها بتجاوز العقبات وافش� � ��ال
املخططات لو استفادت من دروس اآلخرين  ,بتجاوزها
ألن عدم جناح ثورة فبراير ال قدر الله س� � ��يكون معناه
تسيد الفوضى والتخلف في البالد.
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مواطنون يتعرضون النتهاكات لعدم دفع جبايات غير
مشروعة ملسلحي احلوثي..
اس��تياء ش��عبي يتصاعد كل يوم نتيجة ما تمارس��ه ميليش��يا الحوثي بحق مواطنين بسطاء
يتعرضون النتهاكات واعتداءات على خلفية رفضهم االستجابة لدفع رسوم وجبايات غير مشروعة
وبدون حتى سندات رسمية لم يستثن منها حتى بائع الذرة الشامية.
وف��ي واحدة من هذه االنتهاكات التي اس��تطعنا الوصول الى أحداثه��ا ،الن انتهاكات كثيرة
ال تظه��ر لل��رأي العام نتيجة خوف مواطنين من البالغ نتيجة تهديد او رفض أقس��ام الش��رطة
االستجابة لفتح تحقيق يكون أفراد من هذه الجماعة هم من قاموا باالنتهاك لحقوق مواطنين.

ناجي قدام
أكث� � ��ر من عش� � ��رة مس� � ��لحن حوثي� � ��ن يتمنطقون
بأس� � ��لحتهم ملصوق عليها ش� � ��عار وصور س� � ��يدهم
احلوثي ،في حن يفتقدون العقل واملنطق والش� � ��عور
بكرامة االنسان ،ميرون على بائعي القات في سوق
القات في ش� � ��ارع الثالثن في منطقة دار سلم جنوب
العاصمة صنع� � ��اء ،ويطالبونهم بدفع مبالغ من 500
الى  1000ري� � ��ال حق الضرائب ،وبدون ان يعطوهم
سندات بذلك ،ومن لم يدفع املبلغ الذي يقدرونه يكون
عرضة لالنتهاك واالهانة وبأسلوب همجي ال انساني.
فقد فاجأ أحد مسلحي املجموعة أحد بائعي القات
في سوق دار س� � ��لم وجذبه بقوة حتى أوقعه من على
الطاول� � ��ة التي يجلس عليه الى األرض وبطريقة مهينة
استفزت كل من شاهد او سمع بهذه احلادثة.
أس� � ��لوب بدائي عف� � ��ا عليها الزم� � ��ن يخالف القيم
واألعراف والش� � ��يم الت� � ��ي جعلت للس� � ��وق حرمة ان
يح� � ��دث فيها عراك فكيف مبن ميلك الس� � ��الح ويدعي
انه احلاكم وانه جاء حملاربة قوى النفوذ.
ل� � ��م يرفض بائع القات دف� � ��ع  500ريال وامنا قال
أن� � ��ا وصل� � ��ت اآلن ولم أبع قات « اعم� � ��ل لفة وارجع»
كأس� � ��لوب متعارف عليه عند هذه الش� � ��ريحة عندما
يأتي محصل السوق ال محصل الضريبة ألنها تدفع
في مداخل العاصمة ال داخل األس� � ��واق وهو اجلديد
في مثل هكذا مطالب ملبتزين ودون سندات رسمية.
حترك بعض احلاضرين ومنعوا هذه املجموعة من
االعتداء على هذا املواطن ،حتى كاد أحد احلاضرين
ان يتعرض العتداء النتقاده هذا األسلوب الذي وصفه
بالهمجي ،كونه غي� � ��ر مبرر ،ومما قاله »:الناس كانوا
منتظرين ناس متعلمن يحاربوا الفساد يعرفوا كيف
يتصرفوا مش بهذا األسلوب ،والله لن يطول حكمكم
س� � ��تة أش� � ��هر اال وقد ثار الناس ضدكم يدافعون عن
كرامتهم» .وهو ما عده املس� � ��لحون اس� � ��تفزازا لهم ،
وأضاف املواطن»:الفساد في قطاع النفط والغاز مش
هنا عند املقوت الذي يش� � ��قى على أس� � ��رته من عرق
جبينه».

فساد «اجلهيش»

بائع الذرة الشامية هو اآلخر لم يكن مبنأى من هذا
التعس� � ��ف وأذى من يحملون على أس� � ��لحتهم شعار»
وإن تطيع� � ��وه تهتدوا» وهم ال يفقه� � ��ون ان من هدايته
عليه الصالة والس� � ��الم الرفق بالضعفاء واملس� � ��اكن
وقد حثنا على أن جنعل بيننا وبن دعوة املظلوم وقاية
كون أبواب السماء مفتوحة لدعوته.
أح� � ��د املس� � ��لحن يطالب بائ� � ��ع الذرة الش� � ��امية «
اجلهيش» دفع  500ريال حق الضريبة فذهل البائع
املس� � ��كن من هكذا طلب كونه لم يس� � ��مع مبثل هكذا
مطالب واذا دفع يدفع  100ريال حق السوق كما هو
متعارف عليه في هذا الوسط الشعبي.
لم يرق ألحدهم سماع حتى تبريرات البائع ويقوم
بتفريغ ما على العربية الى األرض بأس� � ��لوب طاغوتي
بلي� � ��د ،ومثل هذا الظالم اجلدي� � ��د ال يخفى عليه مدى
املعاناة التي تعرك أبناء الش� � ��عب وهذا البائع يكسب
رزقه من ع� � ��رق جبينه وهو أنبل من� � ��ه وأكثر محاربة
للفساد الذي يدعي محاربته.

عقارات ومحال جتارية وبنايات سكنية في حسابات
خاصة ،بحجة أن أصحاب تلك املنش� � ��آت اكتس� � ��بوا
أموالهم بأساليب غير مش� � ��روعة ويجب مصادرتها،
ليس ملصلحة الدولة ،ب� � ��ل لقيادات حوثية ،وهي كلمة
حق أريد بها باطل ،بتغييب السلطة وجتاهل القضاء».
وأك� � ��دت مص� � ��ادر ان احلوثي� � ��ن يبت� � ��زون التجار
ومعلومات تؤكد مغادرة رؤوس أموال محلية للخارج
فق� � ��د زادت ش� � ��كاوى عدد من رجال امل� � ��ال واألعمال
م� � ��ن ابتزاز مس� � ��لحي احلوث� � ��ي ومطالبته� � ��م مببالغ
مالية باهظة لدعم ما يس� � ��مونها «املس� � ��يرة القرآنية».
تصل إلى مالين الرياالت ،مقابل حماية ش� � ��ركاتهم
ومؤسساتهم.
في س� � ��وق شميلة وهو سوق شعبي مزدحم ومكتظ
بالرجال والنساء تخرج احدى سيارات امليليشيا من
داخل السوق ومسلحوها الثمانية يلوحون بأسلحتهم
مينة ويس� � ��رة صوب الناس ويرقبون األعن بأسلوب
ينم عن عدم احترام ملش� � ��اعر الناس ،هذا األس� � ��لوب
لم يس� � ��تطع هذا املس� � ��لح ب� � ��كل أداة القتل اال من دفع أحد املارة على أن يقول  »:والله عش� � ��نا وش� � ��فنا
العقل السليم ان يفرق بن أدخنة املوقد التي أفسدت أمانة العاصمة تتحول الى ميليش� � ��يا مسلحة وكأننا
وجه البائع بالسواد رغم طهارة مأكله ومشربه ونقاء في جحانة».
س� � ��ريرته ،وبن أدخنة حقول النف� � ��ط التي تفوح منها
مؤسسة العدالة
أدخنة الفس� � ��اد ،فهذا املس� � ��كن ال ميلك شركة عابرة
لم تكن احملاكم مبنأى من فوضى ميليشيا جماعة
للقارات تته� � ��رب من دفع الضريبة ،انه االس� � ��تغالل
الق� � ��ذر للظرف الذي مير به البل� � ��د من أناس يفتقدون احلوثي املس� � ��لحة والفوضى اخلالق� � ��ة التي أحدثتها
حتى املش� � ��اعر االنس� � ��انية ألناس يدفعون شر الفتنة منذ دخولها العاصمة صنعاء في س� � ��بتمبر املاضي
وتدخل أفراد هذه اجلماعة في كل ش� � ��يء ،وشل عمل
التي هي نائمة» لعن الله من أيقضها».
يقول أحد احلاضرين لهذا املش� � ��هد التراجيدي »:املؤسسات والتكيف مع ما يريدون.
ولك أيها القارئ الكرمي ان تتخيل مؤسسة العدالة
أنا أحد الذين أيدوكم وكنا نأمل ان حتاربوا الفس� � ��اد
بصدق ولكن أنتم لألسف أسوا ممن سبقوكم وأكثر ومنها احملكمة عندما يزج مس� � ��لح أنف� � ��ه في أمور ال
تعنيه وال يفقه فيها ،كيف سيكون الوضع؟!
فسادا».
في محكمة جنوب ش� � ��رق األمانة قبل الدخول اليها
يتب� � ��ادل الن� � ��اس احلدي� � ��ث ان مس� � ��لحي اجلماعة
يس� � ��تغلون خضوع الناس لألمر الواقع وعدم التفات يقابلك مسلحان من مسلحي جماعة احلوثي ويقومان
أقسام الشرطة ملا تقوم به هذه اجلماعة من ممارسات بتفتيش� � ��ك قبل الدخول ،واجلنود الذين يلبسون الزي
خاج القان� � ��ون الى ابتزاز أصحاب احملالت التجارية الرسمي يجلسون على الكراسي ،ويتفرجون وأحيانا
وفرض رس� � ��وم عليهم دون تقدمي سندات تثبت حتى يقف احد اجلنود ليساعدهم بالتفتيش ،واألظرف ان
حتصيلهم له� � ��ذه املبالغ ،وهو فس� � ��اد من نوع جديد أحد املس� � ��لحن ينادي اح� � ��د الداخلن الى احملكمة»:
يييه يا مواطن ارجع اين ساير» يقصد انه لم يخضع
يحمل ماركة ثورة  21سبتمبر.
وجتدر االش� � ��ارة الى ان وس� � ��ائل اعالمية ومواقع للتفتيش.
غضب وحزن يعتصر قلب كل من س� � ��ألته ولكنهم
اخباري� � ��ة تداولت ان ثراء س� � ��ريعا ب� � ��دأ يظهر على
قيادات هذه احلركة في أمانة العاصمة وهو ناجت عن يهمسون همسا وال يجهرون بهذا الكالم ،وال يقولونها
صراحة .سألت أحد احملامن :هل يتدخل املسلحون
فساد يقومون به حتت يافطة محاربة الفساد.
وقالت صحيفة إماراتية إن «همسا» يدور في اليمن في أمور احملكمة والقضاء أكد انهم يتدخلون في كل
ع� � ��ن الثراء املفاجئ الذي بدأ يظهر على بعض القادة شيء ،ويس� � ��عون الى معرفة كل شيء .وأكد ان أحد
في جماعة احلوثين أو من يسمون أنفسهم «أنصار أعض� � ��اء النيابة ارتفع صوته في س� � ��احة احملكمة مع
احد املتقاضن فقام مسلحون وفتحوا معهم محضر
الله».
وذكرت صحيف� � ��ة «البيان اإلماراتية» إن «الكثيرين حتقيق ،وعدم احترام حتى ملكانة عضو النيابة .وقال
ي� � ��رددون أن ذلك يتضح من خالل فرض إتاوات على احملامي  :ما هو الذي أبقوه من هيبة للقضاء.
ويؤكد محام آخر :كلم� � ��ا دخلنا نخضع للتفتيش
أصح� � ��اب املتاجر بأنواعه� � ��ا املختلفة ،في أس� � ��واق
م� � ��دن الب� � ��الد ودون اس� � ��تثناء ألح� � ��د ،أو من خالل ونحن محامون وال يحترمون أحدا وال مكانة للقانون
اس� � ��تعانة أشخاص بعناصر من اجلماعة في تصفية ان خالفت طلبهم ،مس� � ��لح عل� � ��ى الباب هو من يتحكم
وليس النظام والقانون .وتساءل :هل محاربة الفساد
خصوماتهم مع آخرين ،مقابل مبالغ محددة».
وأشارت إلى أن «هناك أوامر صادرة بإيداع إيجار تكون بهذه الطريقة ومخالفة القانون وانتهاكه أش� � ��د
أنواع الفساد.

األسرة
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طالبات اخلنساء برداع ..طفولة حتترق حتت رماد احلقد!..
(يمه الغداء الذي جهزته لي ما بقدر آكله أعطيه البنة عمي المصابة)
ودعت سوس��ن أمها بهذه الكلمات وهي تلفظ أنفاس��ها األخيرة بأحضانها ناجت ربها كثيراً قائلة( :أتيتك يااهلل أنا
وأخواتي) فقد كان الموت يتجاذب روحها الطاهرة بألم.
هكذا تعيش الطفولة باليمن مس��لوبة وقضية منهوبة وأجس��اد مصلوبة طفولة كبرت قبل األوان ونسيها الزمان
في زمن الحرب والحقد في زمن لم يعد للطفولة سوى االحتراق تحت رماد الحقد.
ذكرى الواحدي

دماء سوسن ....ونهي اليتيمة
م ��اذا ننتظر ف��ي املستقبل ألط �ف��ال يعيشون حياة
مروعة وخائفة يعيشون خائفون مشردون ضائعون ،ال
يسمعون نغمة سوى أصوات البنادق واملدافع ،ولم يروا
مشهد ًا سوى احلرائق والدمار واخل��وف ،ولم يشعروا
بطعم األمن والسالم يوم ًا وال حتى بلقمة العيش الهنيئة
وإن جنا منهم يكون حبيس اإلعاقة أو اجلنون.
يقول حزام قادري أحد أقارب الطالبات الضحايا :لم
نكن نتوقع أن ميوت الضمير اإلنساني لهذه الدرجة
ويقتل أطفال أبرياء بهذه الطريقة في ذلك اليوم هرعنا
جميع ًا إلى مكان احلادث ورأينا الفتيات يحترقن داخل
احلافلة واحلريق يلتهم أرجلهن الصغيرة بل وأشالء
البعض منهن قد تطاير في كل مكان ،دفاترهن وحقائبهن
التهمتها النيران.
الهلع واخلوف والسواد اكتسى وجه من جنا منهن،
فهناك من فقدت عينيها وأخرى أذنيها أو أطرافها ،ومنهن
من اخترقت الشظايا أجسادهن.
فاجعة ل��ن أن�س��اه��ا م��ا حييت ك��ل م��ن ش��اه��د املنظر
انهمرت دموعه ومتزق قلبه من األلم.
يتابع بقوله :أخرجنا السائق وق��د اختلط حلمه مع
حديد احلافلة وحملنا الفتيات املصابات وكذلك جثث
الشهيدات.
عند االنفجار خرجنا النساء من كل منزل بحالة هلع
يتفقدن بناتهن!!
يقول لي أحد الشباب :إن أمه أول ما سمعت االنفجار
صرخت بأعلى صوتها (البنات) فإحساسهن كان عالي ًا
بفلذة أكبادهن وبالفاجعة التي ستلتهم حياتهن.
أسعفن الطالبات للمستشفيات القريبة؛ ولألسف كانت
استجابتهم بطيئة أم��ام حجم الفاجعة التي حلت بآل
قادري واألهالي اآلخرين.
يضيف بحزن عميق :أكثر ما أثر بي وأحزنني عندما
قمنا بإسعاف (الطفلة سوسن) لذمار فحالتها خطرة جداً،
كانت في حضن والدتها املكلومة تئن من الوجع وتقول:
(يا الله أتيناك أنا وأخواتي ياالله)  ..ثم نظرت بإعياء
نحو أمها وقالت( :الغداء الذي جهّ زت لي ما بأقدر آكله
إعطيه البنة عمي املصابة) ثم لفظت أنفاسها األخيرة
ووالدتها حتتضنها بقوة؟!!
ويسرد عمار التام قصة (نهي) اليتيمة بقوله :لم تكن
تعلم أم الطفلة اليتيمة (نهى) التي تعاني قسوة احلياة
بعد فقدان زوجها قبل سنوات؛ أن هنالك معاناة جديدة
ستفترس حياتها.
كانت تنتظر عودة ابنتها الصغيرة (نهى) من املدرسة
وه��ي حتمل حقيبتها القدمية على ظهرها؛ تترنح في
مشيتها ميين ًا وش�م��ا ًال تسابق الطريق  ..لكن طفلتها
الصغيرة ل��م تعد إل��ى امل �ن��زل ،فقد ك��ان��ت ه�ن��اك ومعها
زميالتها في موعد -دون سابق إنذار -مع مشاريع املوت
التي ال تفرق بني حقيبة طالبة ،وجعبة مسلح؛ أو بني وجه
قاتل ،وبراءة الطفولة!!!!
(نهى) اآلن حتمل على جسدها بشاعة املجرم وذكريات
ألم اليُتم!!

وجه آخر للموت
يكشف عمار التام –ناشط -عن وجه آخر من مأساة
الطالبات الضحايا بقوله :تعيش األسر أوضاع ًا مأساوية
 ..نظر ًا لفقدان بعض أطفالها الصغار ،وبقاء البعض من
هؤالء الطالبات على قيد احلياة بجراحهن ،ولكن كضحايا
االنفجارات تبقى اجل��راح التي في الصغار تدمي قلوب
وعيون الكبار!!
ومما زاد املعاناة أن الطالبات هن بنات قرية واحدة
صغيرة ،فتكتل احل��زن في ه��ذه البقعة الصغيرة فأثقل
كاهل قرية آل قادري..
�الق حقها م��ن البُعد
وي��ؤك��د ال �ت��ام :إن القضية ل��م ت� ِ
اإلع��الم��ي ،وك��أن األم��ر ح��دث ع��اب��ر ،مت الترحم فيه على
الالتي قضني في هذه احلادثة ومت عرضه كخبر وكفى،
ولكن بقاء اجلريحات جعل هذه احلادثة مثل كرة الثلج.
تكبر م��ع املعاناة  ..فلنا أن نتخيل م��ا حتتاجه ه��ؤالء
الفتيات من عالج نفسي وجسدي ألمد بعيد وعائلتهن
ذوي دخل محدود ،هذه القضية كارثة مضاعفة ال تزال
موجاتها االرت��دادي��ة متواصلة على األهالي  ..واإلع��الم
غاب عن معاناتهم وانتهت لديهم املأساة بخبر!!
ي�ض�ي��ف :اجل��ان��ب احل �ق��وق��ي ،م��ا ي ��زال ه �ن��اك شباب
يعملون مبجهود شخصي توثيق املعاناة واالنتهاك
حتى ال يضيع حقهن ،وسخر التام من دور الدولة الغائبة
التي انحصر موقفها بدقيقة حداد أعلنتها وزارة التربية

وأش ��الء زميالتها  ..ق��ال��ت ب�ص��وت م�ت�ه�دّج( :م��ا أشتي
املدرسة لن أخرج من البيت)؟
ع�ب��رت أم�ه��ات�ه��ن ع��ن ح��زن�ه��ن ال�ش��دي��د حل��ال بناتهن
وعجزهن أمام أنينهن ..
فلهجت ألسنتهن بدعاء حار لله :بأن يحرق من أحرق
بناتهن ومستقبلهن!!
يصف محمد الزوبة -إعالمي وناشط حقوقي -الوضع
االقتصادي ألهالي الفتيات املتضررات من احلادث صعب
جد ًا!!
ويضيف :بسبب الثأرات القبلية والتي راح ضحيتها
ما يقرب من  60قتي ًال ،فأهلكت مزارع القات التي ميلكونها
 ..وتعتبر مصدر دخلهم واقتصادهم فكثير ًا منهم أصبح
بحكم املعسر فاحلادثة برمتها كارثة إنسانية على أهالي
الضحايا واملنطقة..
ي�ت��اب��ع ب�ق��ول��ه :ف�م�ث� ًال منير ال �س��ودان��ي ل��دي��ه ابنتان
مصابتان باملشفي عندما لم يستطع مواصلة دفع تكاليف
عالجهن أراد إخراجهن لعجزه عن دفع التكاليف الباهظة،
وه�ن��اك بعض أهالي الفتيات اضطر لبيع أشياء من
مقتنياته ليتمكن من ع��الج بناته  ..وم��ا زاد من آالمهم
إهمال وعدم التفات اجلهات الرسمية واملعنية لتخفيف
هول الكارثة عليهم ،فإلى اآلن لم تتكفل أي جهة بعالجهم،
وكما يقال« :نسمع جعجعة وال نرى طحين ًا»!!
وي��رى ال��زوب��ة :أن اخل��اس��ر األول ج��راء اإلره ��اب هو
املجتمع اليمني ف�ه��ذه ج��رمي��ة ب�ح��ق ال�ط�ف��ول��ة وال�ت��ي
تنكرها كل الشرائع السماوية والقيم اإلنسانية ،واألعراف
املجتمعية ،وأن استغالل احلادث لتبرير أجندات معينة
استخفاف بحق اإلنسانية.

على أرواح الشهيدات ..لم جند أي جتاوب من الدولة.
وأشار :إلى أن هناك جهد شعبي قبلي مشكور ألبناء
رداع  ،للملمة اجلراح واملساهمة في تخفيف أوجاع األسر
ومعاناتهم امل��ادي��ة والنفسية حتى ال تسرق العبوات
الناسفة آمالهم في هذا املجتمع القبلي يعاني من صدمة
ش��دي��دة وخ��اص��ة أن��ه يعتبر أن الفتاة ش��يء عظيم في
احلياة.
يحدثني والد (أريج قادري) -املصابة بكسور وحروق
بجسدها -عن وجه آخر من املأساة عندما وجد طفلته
الصغيرة بني رك��ام اجلثث واألش��الء ظل يناديها حتى
سمعت صوته ،حملها بني ذراعيه فتشبثت به مذعورة
قائلة (لن أذهب إلى املدرسة ال أريد أن أدرس)؟!!
يتابع بحزن شديد :عندما أذه��ب للمشفى لزيارتها
تبكي وتطلب مني أن أرجعها إلى املنزل!!  ..ما ذنب ابنتي
والفتيات األخ��ري��ات؟!! ما هو اجلرم الذي ارتكبنه حتى
يحرقن أحياء؟!! أي بشر هؤالء الذين ارتكبوا مثل هذه
البشاعة؟!!
يؤكد والد (أريج) شعور األهالي باالستياء واأللم من
تخاذل احلكومة ورئيس الدولة واجلهات األخرى ،وإهمال
الضحايا ،وع��دم تقدمي أي مساعدة لعالجهن رغ��م أن
أكثرهن إصابتهن خطرة يحتجن إلى السفر للعالج.
وط��ال��ب ف��ي حديثه بسرعة التحقيق ف��ي احل��ادث��ة،
ومعاقبة من ارتكب هذه اجلرمية البشعة.

إهمال اإلنسانية والطفولة

جاء صوت نهى منهك ًا بألوان الفاجعة كانت تريد أن
تفهمني مدى أملها بعدما دخلت الشظايا رأسها وقطعت
أذنها  ..قالت لي :إنها تشتاق لزميالتها جميعهن وال
تريد العودة للمدرسة!!
ك��ذل��ك ك��ان ه��و ح��ال (ج �ن��ى)  8 -س �ن��وات -فكرسي
الدراسة أصبح كابوسا مخيف ًا يذكرها بلحظة االنفجار

الطفولة باليمن تعيش مرحلة ظلم كبير فتجار املوت
أط�ف�ئ��وا ن��وره��م وأغ��رق��وا مأساتهم ب �ظ��الم  ..أذاب ��وا
جراحهم بعالم موحش  ..فكانت مأساة طالبات اخلنساء
جزء من حكاياته املظلم..
ي�ق��ول ع�ب��دال�ك��رمي -وال ��د ن�ه��ى -إن ابنته تعاني من
إصاباتها الشديدة وحالتها النفسية املتردية ،فبسبب
احلادث وهول الفاجعة كرهت املدرسة وال تريد اخلروج
من املنزل..

الحياة مع اإلرهاب

اس�ت�ن�ك��ر ال� �ق ��ادري إه�م��ال
ال��دول��ة واجل �ه��ات احلكومية
واملنظمات واإلعالم للجرمية
ال��ب��ش��ع��ة وع � � ��دم اإلس � � ��راع
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف� ��ي احل� � ��ادث
اإلجرامي.
واخ �ت �ت��م ح��دي �ث��ه ب �ق��ول��ه:
(كأننا لسنا بشر)!!
أك��د أح �م��د ق���ادري (ق��ري��ب
للضحايا) أن كثير من أهالي
الضحايا رهن أرض��ه أو باع
ذهب زوجته لعالج بناتهم..
واشتكي أحمد من اإلهمال
الذي وجدوه في املستشفيات
أثناء إسعاف الضحايا ،وأكد
أنه لم يتم االعتناء بهن حتى
مت دفع مبالغ مالية وإن كثير ًا
من األهالي عاجز عن مواصلة
ال� �ع ��الج ب �س �ب��ب ال �ت �ك��ال �ي��ف

الباهظة.
وطالب القادري (كل إنسان له قلب أن يتفاعل مع األسر
املنكوبة ويقدم ما يستطيع إلنقاذ األرواح الباقية للفتيات
الضحايا).
ي �ق��ول :ن��اص��ر ع�ل��ي ال �ص��ان��ع -م��دي��ر مكتب اإلع��الم
مبديريات قطاع رداع:
للشخص أن يتخيل املوقف :أن تذهب إل��ى املدرسة
أكثر من ثالثني طالبة تتراوح أعمارهن بني  11عام ًا و 8
أعوام؛ وفجأة حترق أجسادهن داخل حافلة  ..ما ذنبهن؟!!
صورة من املأساة لثالث طالبات شقيقات وهن (طيبة-
 9سنوات) و(سعدة  8 -سنوات) و(شمس  7 -سنوات)..
توفيت (سعدة) في نفس اللحظة فيما ال تزال (طيبة
وشمس) في غرف العناية واحدة في ذمار واألخ��رى في
صنعاء والدهن يعاني من مرض السرطان وال ميتلك قيمة
إبرة!!
والدتهن أجنبت في نفس يوم احلادث مولودة جديدة
 ..أي معاناة أكبر من هذه املعاناة  ...بعجز اللسان عن
التعبير..
ويشير الصانع :إل��ى أن كثير ًا م��ن ه��ؤالء الطالبات
يتيمات فقدن آباؤهن في قضايا ثارات قبلية ،كون جميع
الطالبات من قبيلة آل قادري؛ هذه الثارات خ ّلفت أكثر من
 60قتي ًال منهم آباء للطالبات الضحايا..
ويؤكد الصانع :عند زي��ارت��ه ألهالي الطالبات رأي
كارثة إنسانية بكل املقاييس فجميع الطالبات اجلرحى
يتعاجلن على نفقات أهلن ف��ي مستشفيات خاصة ...
بعضهم رهن مجوهرات زوجته لدى املستشفى وبعضهم
سالحه  ..بعض الطالبات حالتها حرجة تستدعي السفر
للخارج وقليل منهن ال تزال محجوزة في املشفى مقابل
التكاليف..
وحتت ركام املأساة لم يقدم لهن سوى قراءة الفاحتة
ووقفة حداد .في طابور الصباح باإلضافة إلى التنديد
واالستنكار..
ووج ��ه ال �ص��ان��ع رس��ال��ة ل��رئ�ي��س ال��دول��ة وامل�ن�ظ�م��ات
احلقوقية وغيرها بقوله:
يا فخامة رئيس اجلمهورية ،وسعادة رئيس الوزراء،
الطالبات الضحايا لسن بحاجة إلى قراءة الفاحتة منكم
وال وقفة ح��داد في طابور الصباح؛ ألنها ال حتيى ميت ًا
وال جتبر كسر ًا وال تعالج جريح ًا؛ هن بحاجة إلى رعاية
صحية كاملة ولفتة كرمية منكم وتبني عالجهن على نفقة
الدولة..
أيض ًا أق��ول للمنظمات املانحة وال��دول العظمى التي
أدانت احلادثة ومجلس األمن الطالبات لسن بحاجة إلى
أدانتكم وال بياناتكم  ..هن بحاجة ملنح عالجيه ببلدانكم
 ..أما رجال املال والتجار من أبناء رداع الذين ال يرونهم
الناس إال في مواسم االنتخابات  ..ودسوا رؤوسهم في
التراب أمام هذه القضية اإلنسانية  ..سيلعنكم التاريخ
واألجيال..
واعتبر الصانع في نهاية رسالته :أن قضية حادثة
طالبات مدرسة اخلنساء برداع جرمية في حق الطفولة
ال تسقط بالتقادم  ..واستغاللها جرمية بحق اإلنسانية.

نداء دم
دم ��اء ط��ال�ب��ات رداع وأش��الئ �ه��ن تطالب بالقصاص
والعدالة حتى ال تكون الطفولة باليمن مرحلة أخرى من
مستقبل الدم الذي ال ينتهي.

تقرير
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كش��ف المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عن جرائم جسيمة مارستها مليشيا الحوثي منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء،
وق��ال ف��ي تقرير له إن جماعة الحوثي خالل الفترة من  16س��بتمبر وحت��ى  10أكتوبر 2014ارتُكب��ت الكثير من االنتهاكات
الجس��يمة لحقوق اإلنسان ،إذ باشروا خالل الساعات األولى لس��قوط العاصمة بأيديهم ،في نهب معسكرات الدولة ،وقمع كل
من عارض سيطرتهم على العاصمة.
فيما يلي أجزاء مما ورد في التقرير:

8

أكثر من  4500انتهاك حلقوق اإلنسان خالل أقل
من شهر على سيطرة احلوثيني على صنعاء
> باشروا خالل الساعات
األولى لسقوط العاصمة
بأيديهم ،في نهب معسكرات
الدولة ،وقمع كل من عارض
سيطرتهم على العاصمة

> شهدت صنعاء سلسلة
انتهاكات جسيمة ،تنوعت
بني أعمال قتل واختطاف،
واحتجاز للحريات
السياسية واإلعالمية،
وحريات املجتمع املدني،
وانتهاكات بحق املمتلكات
اخلاصة والعامة..

> تقدم عدد من األهالي
بشكاوى حول اختفاء
أبنائهم خالل الفترة من (16
سبتمبر وحتى  10أكتوبر)،
دون أن يعرفوا مصيرهم،
ووصلت هذه احلاالت إلى
 215حالة اختفاء

سيطرة احلوثيني على صنعاء

ظ �ه��ر األح � ��د  21سبتمبر
 ،2014وب� �ع ��د اش��ت��ب��اك��ات
مسلحة استمرت  6أي��ام بني
ال �ق��وات احلكومية ،وال سيما
ق � �ي� ��ادة امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
ال �س��ادس��ة ب��اجل �ي��ش ال�ي�م�ن��ي،
وع�س�ك��ري��ني ح��وث �ي��ني ،سقطت
العاصمة صنعاء بيد جماعة
احل��وث��ي املسلحة ال�ق��ادم��ة من
م�ح��اف�ظ��ة ص��ع��دة ،وان �ت �ش��رت
ف��ي جميع ش��وارع العاصمة،
وسيطرت على كافة املؤسسات
وال� � ��وزارات احل�ك��وم�ي��ة داخ��ل
ال �ع��اص �م��ة ،وف��رض��ت نفسها
ك �س �ل �ط��ة أم� ��ر واق� � ��ع ،وب� ��دأت
مبمارسة سلطات الدولة األمنية
واإلدارية.
وفي ظل هذا الواقع اجلديد،
ش� �ه ��دت ال��ع��اص��م��ة ص �ن �ع��اء
س�ل�س�ل��ة ان �ت �ه��اك��ات جسيمة،
ت � �ن� ��وع� ��ت ب � ��ني أع� � �م � ��ال ق �ت��ل
واختطاف ،واحتجاز للحريات
السياسية واإلعالمية ،وحريات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،وان�ت�ه��اك��ات
ب� �ح ��ق امل� �م� �ت� �ل� �ك ��ات اخل ��اص ��ة
والعامة واملؤسسات التعليمية
وال��ط��ب��ي��ة .وق� ��د ت� ��رك ال �ق �ت��ال
العديد من السكان محاصرين
ف��ي منازلهم ،ول��م يبد أي من
اجلانبني االس�ت�ع��داد ملساعدة
املدنيني في اإلخ��الء إلى مكان
آمن.
وبلغت إجمالي االنتهاكات

ال�� � �ت� � ��ي وث� � �ق� � �ه � ��ا امل � ��رص � ��د
األوروم� �ت ��وس� �ط ��ي م �ن��ذ ب��داي��ة
اجتياح صنعاء وحتى العاشر
م��ن ت�ش��ري��ن األول (أك �ت��وب��ر)،
 4531ان �ت �ه��اك � ًا ،ت��رك��زت في
مناطق شمال وغرب العاصمة
صنعاء ،فيما لم تخلو املناطق
اجلنوبية والشرقية والوسطى
من بعض االنتهاكات ،كاقتحام
ب � �ي� ��وت وم� ��ؤس�� �س� ��ات ب �ع��ض
امل�ع��ارض��ني جلماعة احل��وث��ي،
وعدد من املقار احلزبية التابعة
للتجمع اليمني لإلصالح.
حاالت القتل واإلصابات

سقط نحو ( )733قتي ً
ال منذ
بداية االجتياح املسلح لصنعاء،
منهم ( )652قتي ً
ال سقطوا خالل
أس�ب��وع م��ن امل��واج�ه��ات املسلحة
ب � ��ني ب� �ع ��ض وح � � � ��دات اجل��ي��ش
النظامي وجماعة احلوثي.
فيما ب�ل��غ ع��دد امل �ص��اب��ني منذ
االج � �ت � �ي� ��اح امل � �س � �ل� ��ح ،ب �ح �س��ب
م � ��ا أح� � �ص � ��اه ف� ��ري� ��ق امل ��رص ��د
األورومتوسطي ،ما يقارب 930
مصاب ًا .وشهدت عملية إحصاء
املصابني تعقيدات كبيرة ،بسبب
أن البعض منهم ما زال مالحق ًا
حتى اللحظة.
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،س �ج��ل ف��ري��ق
املرصد ثالث جرائم تصفية قام
بها مسلحون ح��وث�ي��ون جلرحى
ج�ن��ود أث �ن��اء رق��وده��م وامتثالهم

للعالج داخل مستشفى حكومي
بصنعاء .فض ً
ال عن اختطاف عدد
آخ��ر م��ن منازلهم بعد خروجهم
ومتاثلهم للشفاء.
االختطاف واإلخفاء
ب��ع��د إح��ك��ام سيطرتها على
العاصمة صنعاء ،نفذت جماعة

احل��وث��ي امل�س�ل�ح��ة ع ��دة ح�م��الت
اخ� �ت� �ط ��اف ل� �ق� �ي ��ادات ع �س �ك��ري��ة
وسياسية وشخصيات اجتماعية
وقبلية ،تعتقد أن لها دور ًا في
م �س��ان��دة ودع� ��م ال �ق �ت��ال ض��ده��ا
م��ن قبل بعض وح ��دات اجليش.
وش� �م� �ل ��ت االخ� �ت� �ط ��اف ��ات ك��ذل��ك
ن��اش �ط��ني ح �ق��وق �ي��ني واع��الم �ي��ني
كانت لهم آراء وم��واق��ف رافضة
للسيطرة احلوثية على العاصمة
ص� �ن� �ع ��اء ،وق� ��د وص� �ل ��ت ح ��االت
االختطاف التي مت توثيقها إلى
ما يزيد عن  1000حالة ،اقتيد
م �ع �ظ �م �ه��م إل � ��ى س� �ج ��ون داخ���ل
العاصمة وفي محافظتي «صعدة»
و «ع �م��ران» .فيما تقدم ع��دد من
األه��ال��ي ب�ش�ك��اوى ح��ول اختفاء
أب�ن��ائ�ه��م خ��الل ال�ف�ت��رة م��ن (16
سبتمبر وحتى  10أكتوبر) ،دون
أن يعرفوا مصيرهم ،ووصلت هذه
احلاالت إلى  215حالة اختفاء.
وق ��ال ال�س�ج�ن��اء امل �ف��رج عنهم
إن�ه��م ت�ع��رض��وا للضرب لفترات
طويلة أثناء اعتقالهم ،فيما جرى
تعليق بعضهم في أوضاع ملتوية،

ف� �ض � ً�ال ع ��ن ت �ع��ذي �ب �ه��م ب��احل��رق
بالسجائر ،وتهديدهم بالقتل أو
االغتصاب ،وإخضاعهم لعمليات
إعدام صورية.
وفي املقابل ،مارست السلطات
اليمينة اع�ت�ق��االت على خلفيات
س�ي��اس�ي��ة أو ع�ل��ى إث ��ر جتمعات
سلمية .وأ ّك��د ع��دد م��ن املعتقلني
الذين أفرج عنهم الحق ًا تعرضهم
للتعذيب داخ ��ل ال �س �ج��ون .وم��ن
أب� � ��رز ت��ل��ك احل � � ��االت م���ا ج��رى
للمواطن اليمني خالد اجلنيدي
( 42عاما) ،وهو ناشط سياسي
ف��ي اجل �ن��وب ،وك��ان��ت السلطات
اليمنية قد احتجزته لثالثة أسابيع
ق�ب��ل أن تطلق س��راح��ه ي��وم 13
تشرين الثاني (نوفمبر) املاضي،
وت� �ع���رض ل �ل �ت �ع��ذي��ب وامل �ع��ام �ل��ة
القاسية أثناء تواجده في سجن
ال �ص �ل �ب��ان ل��أم��ن ال �س �ي��اس��ي و
سجن التواهي وسجن املنصورة.
وكانت هذه هي املرة الرابعة التي
ُيعتقل اجلنيدي فيها.
وم � ��ن اجل� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر ،أن
اجلنيدي ُقتل بعد أيام من إطالق
س��راح��ه ،وذل ��ك أث �ن��اء مشاركته
في احتجاج في منطقة «كريتر».
حيث داهمه خمسة رجال مقنّعني
ي��رت��دون ال��زي الرسمي لعناصر
األم ��ن ،وط�ل�ب��وا منه ال�ت��رج��ل من
س �ي��ارت��ه ،ث��م أط�ل�ق��وا ال �ن��ار على
ص � ��دره ف � � ��أردوه ق��ت��ي� ً�ال .وك ��ان
امل��وق��ع ق��د ش �ه��د ق �ي��ام ع�ن��اص��ر
األمن بإطالق قنابل الغاز املسيل
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للدموع على جموع احملتجني.
االعتداء على املمتلكات

متكن فريق املرصد من رصد
وتوثيق أكثر من  50حالة اعتداء
ب �ح��ق امل ��ؤس� �س ��ات وامل �م �ت �ل �ك��ات
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ال ي���زال مسلحي
جماعة احلوثي يستولون عليها
إم��ا ب��ال�ك��ام��ل ،أو ع�ب��ر ع��دد من
املندوبني الذين فرضتهم كممثلني
لها في بعض الوزارات واملنشآت
ال �ه��ام��ة ،م �ق��اب��ل رف ��ع ال�ت�م�ت��رس
واملظاهر املسلحة عنها.
أم��ا على صعيد االع�ت��داء على
املمتلكات اخل��اص��ة ،فقد سجل
فريق املرصد حاالت اعتداء قام
بها مسلحون حوثيون ضد منازل
مواطنني ،ونهب بعض املمتلكات
اخل� ��اص� ��ة م� ��ن أث� � ��اث وأج� �ه ��زة
ال �ك �ت��رون �ي��ة ون��ق��ود وم �ج��وه��رات
وأس �ل �ح��ة ش�خ�ص�ي��ة وم��رك �ب��ات.
ك �م��ا أس� �ف ��رت أع� �م ��ال ال�ق�ص��ف
العشوائي التي قامت بها جماعة
احل��وث��ي ل��أح �ي��اء ال�س�ك�ن�ي��ة عن
ت�ض��رر م�ئ��ات امل �ن��ازل واملنشآت
اخلاصة ،سيما الواقعة في نطاق
امل��واج �ه��ات املسلحة أو القريبة
م��ن م��واق��ع ال�ق�ص��ف .ح�ي��ث بلغ
ع��دد االع �ت��داءات بحق املمتلكات
اخلاصة ( )439انتهاك ًا.
االعتداء على املؤسسات واحلريات

رص� ��د ف��ري��ق امل ��رص ��د ()66
حالة انتهاك ضد اإلعالم احمللي
والدولي في اليمن خالل الشهر
األول م� ��ن دخ � � ��ول احل��وث��ي��ني
ل�ل�ع��اص�م��ة ص �ن �ع��اء وسيطرتهم
عليها ،كما تلقى الفريق شكاوى
وب � ��الغ � ��ات م� ��ن  37ص �ح �ف �ي � ًا
وإع ��الم� �ي� � ًا ت �ع��رض��وا ل��الع �ت��داء
اجل��س��دي ،إض��اف��ة إل ��ى قصف

واق �ت �ح��ام م�ن��ازل�ه��م ون�ه��ب بعض
محتوياتها ،ف�ض� ً
ال ع��ن توقيف
واح�ت�ج��از ح��ري��ة البعض منهم،
ومصادرة مقتنياتهم الشخصية
أثناء أدائهم ملهامهم.
وف �ي �م��ا ي� �ب ��دو ،ف� ��إن ال �ق �ن��وات
التلفزيونية احل�ك��وم�ي��ة (ال�ي�م��ن،
سبأ ،اإلمي��ان) تعرضت لقصف
م��دف�ع��ي ش��دي��د وح �ص��ار لطاقم
العمل فيها واقتحامها والسيطرة
عليها بالكامل من قبل مسلحي
جماعة احلوثي ،غير أن جماعة
احلوثي عبر وسائلها اإلعالمية
اتهمت أكثر من مرة «طرف ًا ثالث ًا»
تسمه ،بأنه قام باقتحام ونهب
لم ِ ّ
بعض املقار احلزبية واملؤسسات
اخلاصة والعامة ،مبررة تواجدها
في تلك املقار واملؤسسات بأنه
فقط حماية ملا تبقى فيها .وأفاد
بعض املتضررين أنه مت إكراههم
ع �ل��ى ت��وق �ي��ع س� �ن ��دات اس �ت��الم
ت�ت�ض�م��ن اع �ت��راف��ات �ه��م ب��اس�ت��الم
عقاراتهم م��ن مسلحي احلوثي
ب �ك��ل م�ح�ت��وي��ات�ه��ا ح �ت��ى ي�ق��وم��وا
بحراستها خالل فترة تواجدهم
فيها.
وكان زعيم احلوثيني عبد امللك
احلوثي ،قد قال في كلمة له بثتها
إح� ��دى ق��ن��وات ال �ت �ل �ف��زة احمللية
ف��ي اليمن «امل�س�ي��رة» ،أن بعض
اإلع��الم�ي��ني اليمنيني «ي�س��اي��رون
ال �ت��وج��ه األم��ري��ك��ي» ،باستثناء
«بعض الشرفاء» بحسب قوله.
كما بلغت عدد االنتهاكات بحق
املجتمع امل��دن��ي ( )22انتهاك ًا،
تنوعت م��ا ب��ني عمليات اقتحام
وتفتيش ونهب وقصف عشوائي
ملنظمات املجتمع املدني والنوادي
احمللية ،ومنها جمعية للمعاقني
شمال غرب العاصمة صنعاء.
وق � ��ام امل �س �ل �ح��ون احل��وث �ي��ون

توصيات

وف��ي ض��وء املعطيات السابقة ،ف��إن املرصد األورومتوسطي
حلقوق اإلنسان ،يدعو األطراف املتصارعة في اليمن ،إلى ضبط
النفس ،والتزام احل��وار ،وتغليب مصلحة الشعب اليمني على
املصالح اخلاصة ،والعمل على تطبيق مخرجات احلوار الوطني
واتفاق  21سبتمبر  ،2014باعتبارها قاعد ًة متفق ًا عليها ومخرج ًا
لألزمة الراهنة.
كما إن املرصد يدعو إلى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها ،مبا

> قال السجناء املفرج
عنهم إنهم تعرضوا للضرب
لفترات طويلة أثناء
اعتقالهم ،فيما جرى تعليق
بعضهم في أوضاع ملتوية،
فض ًال عن تعذيبهم باحلرق
بالسجائر ،وتهديدهم بالقتل
أو االغتصاب ،وإخضاعهم
لعمليات إعدام صورية.

ب��اق�ت�ح��ام  33م �ق��ر ًا ح��زب�ي��ا في
العاصمة صنعاء ،أحدها للحزب
االش� �ت ��راك ��ي ال �ي �م �ن��ي ،وال�ب�ق�ي��ة
تتبع التجمع اليمني لإلصالح،
وال � ��ذي ُي �ع �ت �ق��د أن���ه ك���ان ط��رف � ًا
ف��ي االش �ت �ب��اك��ات امل�س�ل�ح��ة إل��ى
جانب اجليش .فيما نفت جماعة
احلوثي وعبر وسائلها اإلعالمية
أن تكون ه��ي املسؤولة ع��ن هذه
االقتحامات ،واتهمت «طرف ًا ثالثا»
تسمه باقتحام ه��ذه املقرات
ل��م
ِّ
ونهبها ،وب��ررت تواجد احلوثيني
ف��ي ه ��ذه امل� �ق ��رات ب��أن��ه ل�غ��رض
حمايتها.
وجتدر اإلشارة إلى أن جماعة
احلوثي ترفض الرد على األسئلة
التي تطرحها املنظمات احلقوقية،
وغ��ال �ب � ًا م��ا ت�ل�ت��زم ال�ص�م��ت إزاء
البيانات و التقارير التي تصدر
عن تلك املنظمات حول انتهاكات
احلوثيني حلقوق اإلنسان.
االعتداء على املؤسسات التعليمية والطبية

رص��د ف��ري��ق امل��رص��د سلسلة
ان� �ت� �ه ��اك ��ات ب� �ح ��ق امل ��ؤس� �س ��ات
التعليمية ف��ي العاصمة صنعاء
خالل االجتياح املسلح لها ،بلغ
عددها ( )37انتهاك ًا ،تنوعت ما
ب��ني اق�ت�ح��ام وم��داه�م��ة واح�ت��الل
ل�ع��دد م��ن امل� ��دارس واجل��ام�ع��ات
احل�ك��وم�ي��ة واأله �ل �ي��ة ،وحتويلها
إل� ��ى ث �ك �ن��ات ع �س �ك��ري��ة ،ون �ه��ب
محتويات البعض منها ،إضافة
إل��ى انتهاكات أخ��رى بحق عدد
من األكادمييني والكوادر التربوية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،واق �ت �ح��ام ع ��دد من
امل �س��اك��ن ال �ط��الب �ي��ة وتفتيشها
ونهب محتوياتها ،بلغ عددها ()7
مساكن.
وكانت االشتباكات التي حدثت
ما بني الفترة ( 16سبتمبر – 10

تقرير
أكتوبر) وع��دم استقرار الوضع
بعد سيطرة احلوثيني على صنعاء
ق��د أدت إل ��ى ت�ع�ط�ي��ل امل� ��دارس
احمل�ل�ي��ة ل �ع��دة أي� ��ام ،وص �ل��ت في
بعض املدارس إلى عشرة أيام.
فيما رصد فريق األورومتوسطي
( )12انتهاك ًا بحق املؤسسات
الصحية والطواقم الطبية ،شملت
عمليات االقتحام والنهب لبعض
ه��ذه امل��ؤس �س��ات ،واالس �ت �ه��داف
وال�ت�ه��دي��د للعاملني ف��ي القطاع
الصحي احلكومي.

alsahwa@yemen.net.ye
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> متكن فريق املرصد من
رصد وتوثيق أكثر من 50
حالة اعتداء بحق املؤسسات
واملمتلكات العامة التي
ال يزال مسلحي جماعة
احلوثي يستولون عليها

انتهاكات بحق الطفولة

س� � �ج�� ��ل ف � � ��ري � � ��ق امل�� ��رص�� ��د
األورومتوسطي جتنيد احلوثيني
للمئات من األطفال (دون الثامنة
عشرة) ،وهم يتوزعون على نقاط
التفتيش املنتشرة داخل شوارع
وأح�ي��اء العاصمة صنعاء ،تقدر
أع���داده���م ب  250ط �ف � ً
ال على
األق� ��ل ،ول��وح��ظ أن أغ �ل��ب ه��ؤالء
ه��م م��ن خ���ارج ال �ع��اص �م��ة .غير
أنه تعذر على الفريق توثيق تلك
احلاالت بالطرق املتعارف عليها؛
ن� �ظ ��ر ًا ل��رف��ض ج �م��اع��ة احل��وث��ي
التعامل مع الفريق أو اإلدالء بأي
معلومات.
ويحظر القانون جتنيد األطفال،
وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق
الطفل 1989م ،في املادة «،»38
وامل� � ��ادة « »26/8م ��ن ات�ف��اق�ي��ة
روم��ا والتي نصت على »:جتنيد
األط � �ف� ��ال دون س ��ن اخل��ام �س��ة
عشر من العمر إلزامي ًا أو طوعي ًا
في ال�ق��وات املسلحة أو من قبل
اجلامعات واحلركات املسلحة أو
استخدامهم للمشاركة فعلي ًا في
األعمال احلربية».

يعنيه ذلك من الوقف الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان من كافة
األط��راف ،وجتنيب املدنيني آثار العنف ،وتقدمي املسؤولني عن
اجلرائم بحق األبرياء للعدالة.
وي��دع��و امل��رص��د األوروم��ت��وس��ط��ي مجلس األم���ن ،إل��ى معاونة
احلكومة اليمنية إلعادة االستقرار إلى أراضيها ،متهيد ًا إلجراء
انتخابات برملانية ورئاسية تفضي إلى اختيار الشعب ملمثليه،
وتنهي حالة االحتقان والشد واجلذب املتبادل بني كافة األطراف
في اليمن.

> رصد فريق املرصد ()66
حالة انتهاك ضد اإلعالم
احمللي والدولي في اليمن
خالل الشهر األول من دخول
احلوثيني
> بلغت عدد االنتهاكات
بحق املجتمع املدني 22
انتهاك ًا ..و قتحام  33مقر ًا
حزبيا

> بلغت عدد االنتهاكات
بحق املؤسسات التعليمية
 37انتهاك ًا ..و الطبية 12
إنتهاك ًا
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مأرب في انتظار الدولة لتقوم مبهامها وواجباتها

حشد جديد ردا على تطورات األحداث
يرابط أبناء مأرب على مش��ارف ح��دود المحافظة منذ مايزيد على أربعة أش��هر
لحماي��ة المحافظة ويرقبون تطورات األحداث عن كثب ،ومع تصاعد وتيرة األحداث
ف��ي صنعاء وعدد من المحافظات خالل األس��بوعبن الماضيين خاصة عقب اجتياح
الحوثيي��ن لقبيلة أرحب وما جرى فيها من عمليات مداهمات وتفجيرات واعتقاالت
كان لقبائ��ل م��أرب المرابطة على ح��دود المحافظة تحرك ًا عل��ى األرض من خالل
المس��ارعة الى عقد لقاء قالوا أنه لتدارس المستجدات الراهنة على مستوى الوطن
وتطوراته األخيرة وأثره على مأرب.
وليد الراجحي
أكد مشائخ ووجهاء القبائل هناك في كلماتهم على
اإلصرار على الدفاع عن احملافظة من أي عدوان يستهدفها،
ورفع مستوى اجلاهزية القتالية حتسبا ألي طارئ مشيرين
إل� � ��ى أن اللق� � ��اء يأتي متزامن� � ��ا مع تط� � ��ورات األوضاع في
العاصم� � ��ة صنع� � ��اء والتصعيد األخير الذي ش� � ��هدته بعض
احملافظ� � ��ات واملناطق ونوهت كلماته� � ��م للوضع املقلق وغير
املطمئ� � ��ن التي وص� � ��ل اليه البل� � ��د عامة ،خاصة م� � ��ع تزايد
االنتهاكات اليومي� � ��ة التي يتعرض له� � ��ا املواطن واملمتلكات
العام� � ��ة واخلاصة في عدد من احملافظات وما وصفوه بعدم
االلت� � ��زام بأي اتفاقات رس� � ��مية أو قبلية من قبل احلوثي في
إش� � ��ارة إلى اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة واإلتفاقات األخرى،
واعتب� � ��رت الكلمات تعيني محافظني خارج دائرة القانون من
قبل احلوثيني انقالب� � ��ا على كل الثوابت الوطنية التي ناضل
من أجلها الشعب اليمني لسنوات وقدم من أجلها قوافل من
الشهداء ونسفا لإلجماع الوطني املتمثل مبخرجات احلوار
الوطني.
كما تطرق� � ��ت تلك الكلمات ملا ش� � ��هدته منطقة أرحب وما
تعرض له أهله� � ��ا من اعتقاالت وانته� � ��اكات للبيوت وتفجير
للمس� � ��اجد ودور القران وإرهاب املواطنني رغم اتخاذ قبائل
أرح� � ��ب خيار جتني� � ��ب املنطقة ويالت املواجه� � ��ات واعتبروه
متنافي� � ��ا مع كل ما تعارف علي� � ��ه اليمنيون وانتهاكا للحقوق
الت� � ��ي كفلتها كل الش� � ��رائع والقوانني واالع� � ��راف األرضية
والسماوية ،مؤكدين أن تلك األعمال غيرت من قناعات الكثير
م� � ��ن أبناء مأرب ممن كان� � ��وا ال يبدون أي موقف حيال خيار
الدفاع عن احملافظة ليلتحقوا عقب االحداث مبطارح القبائل
وأكدت الكلمات على أن ليس هناك خيار س� � ��وى الدفاع عن
أرضهم وعرضهم واملنشآت احليوية التي متثل ملك كل أبناء
اليمن وال ميكن أن تكون عرضه للمس� � ��اس بها من أي جهة،
واشارت الكلمات الى أن اللقاء يأتي في اطار التواصل بني
أبناء القبائل املنتشرين على امتداد محيط احملافظة.
وجرى نهاية اللقاء عرض بالس� � ��الح مبنطقة نخال شارك
في� � ��ه عينات رمزية لتل� � ��ك التجمعات فيما يراب� � ��ط بقية أفراد
القبائل في أماكن متركزهم بحسب تصريح قيادات املطارح.
فيما خرج امللتقى بتوصيات أهمها رفع مستوى احليطة
واحل� � ��ذر ،ورفع اجلاهزي� � ��ة على مدار اللي� � ��ل والنهار ،وكذا
توس� � ��يع دائ� � ��رة الرقابة ح� � ��ول احملافظة من خ� � ��الل تكثيف
الدوريات على مدار الساعة .
البحث عن الدولة في مأرب
كانت زيارة وزير الدفاع للمحافظة مبجمل ما دار وجرى
خالله� � ��ا تتضمن تواجد الدول� � ��ة باحملافظة من خالل حماية
ابراج الكهرباء وأنابيب النفط ،وتفقد اجلاهزية العس� � ��كرية
مب� � ��ا فيها م� � ��ن تهديد ووعيد مل� � ��ن اراد التخريب وفي إحدى
لق� � ��اءات الوزير باملكونات قال «من يقطع الكهرباء س� � ��نقطع
نفسه «وتال زيارة الوزير زيارة جلنة الوفاق البرملانية لتوقيع
وثيقة بني الدولة واملكونات السياس� � ��ية واإلجتماعية والقبلية
لتعزيز تواجد الدولة.
مايلف� � ��ت االنتب� � ��اه ويجدر االش� � ��ار ة إليه حدي� � ��ث اللجنة
عل� � ��ى الدولة وما دار في بع� � ��ض لقاءاتها ،حيث أكدت جميع
املكونات السياس� � ��ية واالجتماعية والسياسية والقبلية على
ضرورة قي� � ��ام الدولة مبهامها ،يقول س� � ��كرتير اول للحزب
االش� � ��تراكي ف� � ��ي مداخلت� � ��ه اثناء لق� � ��اء اللجن� � ��ة باملكونات
السياس� � ��ية وأثناء حديث اعضاء اللجنة عن الدولة «أحمدوا
الله أنكم وج� � ��دمت الدولة في مأرب ويضيف عندما تتحدثون
ع� � ��ن الدولة عن أي دولة تتحدثون وانتم لم جتدوا عس� � ��كريا
بزيه ورجل مرور في الش� � ��ارع اال في مأرب ولم جتدوا فيها
تل� � ��ك املظاهر التي في صنعاء «ويؤكد أنه يصعب العيش اال
بوجود دولة تدير اجلميع وانه على قناعة أن الدولة الوسيلة
املثلى لقي� � ��ادة املجتمع بتعدده احلزب� � ��ي وتنوعه ،فيما يؤكد
الشيخ مبخوت بن عبود أنه البديل عن الدولة اال الدولة وهو
املطلب الرئيسي البناء مأرب مضيف ًا أثبتت االحداث أن من
يسمون بالبدو إشارة ألبناء مأرب يتمسكون بالدولة في حني

الوثيقة لبنود كثيره أبرزها :
 1تقوم الدولة بواجباتها الدس� � ��تورية والقانونية الكاملةفي احلفاظ على األمن واالس� � ��تقرار ف� � ��ي احملافظة وحماية
املنشئات واملصالح العامة واخلاصة وتأمني الطرقات من أي
قطاعات أو اعتداءات أو مخربني واس� � ��تخدام كل الوس� � ��ائل
الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ .
 2أي قط� � ��اع ف� � ��ي الطرق أو تخري� � ��ب أو اعتداء على أيمنش� � ��ئات خدمية من قبل أي شخص أو جماعة على الدولة
القي� � ��ام بواجبها في ضبط اجلناة أو املتهمني في نفس اليوم

وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقدميهم
للعدالة إلى جانب تلك العناصر املطلوبة.
7إذا كانت العناصر اإلرهابية املطلوبة من أبناء احملافظةوقد اش� � ��تركوا ف� � ��ي جرائم قتل على الدولة أن تقدم كش� � ��فا
بأس� � ��مائهم وعلى مش� � ��ائخ وعقال القبيلة مسئولية تسليمهم
للدول� � ��ة خالل اس� � ��بوع مال� � ��م فللدولة احلق ف� � ��ي متابعتهم
ومالحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل املمكنة وعلي
القبيلة التعاون والوقوف إلى جانب الدولة.
أما إذا كانت تلك العناصر املطلوبة مشتبها بها ولم يسبق
لها أن ش� � ��اركت في أعمال قتل يقدم مشائخ وعقال قبيلتهم
وأولياء أمورهم التزام عنهم وضمانات بعد ممارس� � ��تهم ألي
نش� � ��اط ارهابي او أي اعمال تخل األمن والس� � ��كينة العامة
ويضلون حتت رقابة القبيلة والدولة.
8أي ح� � ��وادث تقطع او اختطاف في أي طريق باحملافظةاو اعتداء على أي منش� � ��أة او خدمات من خطوط كهرباء أو
أنابي� � ��ب النفط أو الغاز او غيرها من املصالح العامة من بعد
توقيع هذا االتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامتها وواجبها بحسب
ما جاء في هذا االتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة
مبن تراه يعينها علي تنفيذ مهامها من ابناء محافة مارب.
9تعطي الدولة بنوداتفاقية الس� � ��لم والش� � ��راكة املتعلقةمبأرب والبيضاء األولوية في التنفيذ وإقليم سبأ يعتبر جزء
من اليمن والتطبيق يكون شامال

أن النخ� � ��ب فرطوا فيها في صنع� � ��اء وغيرها من احملافظات
وهو ما أكده رئيس دائرة الش� � ��باب باملؤمتر الش� � ��عبي العام
من ضرورة فرض هيبة الدولة ،وكذا محمد اليوسفي رئيس
سياس� � ��ية االصالح ال� � ��ذي أكد للجن� � ��ة البرملانية أن املؤمتن
على احملافظة وحدات اجليش ،طالبا مساندة ودعم اجليش
واألم� � ��ن ليقوم مبهامه الفتا الى دور اجليش في مأرب خالل
االيام االخيرة والذي أثبت صدق التعامل والقيام مبهمته مع
غياب الدولة في كل الوطن ،ويؤكد اليوسفي أن قيام اجليش
مبهامه س� � ��يعيد ابناء احملافظة إلى منازلهم ليتركوا مهمتهم
في حماية احملافظة .
وذات املوق� � ��ف يلخص� � ��ة رئي� � ��س تنفي� � ��ذي الناص� � ��ري
الدميقراطي باحملافظة جابر بن عبود «ال ميكن أن نقبل برفع
شعارات ورايات غير شعار الدولة وعلمها « مذكرا بأحداث
2011م حينم� � ��ا انس� � ��حب اجليش من الطرق� � ��ات والثكنات
عل� � ��ى اخلطوط وكيف تدافع ابناء م� � ��أرب في تأمني الطرقات
وجتنيب مأرب الصراع كنموذج رائع سطره املأربيون خالل
االحداث ،مؤكد أن ابن� � ��اء احملافظة على وعي وادراك كامل
وان مطلبه� � ��م أن تقوم الدولة مبهامه� � ��ا وواجباتها واملجتمع
بكل اطيافه السياس� � ��ية واالجتماعية س� � ��يكون سندا وعونا
للدولة للقيام مبهمتها.
الشيخ مفرح بحيبح معلقا على وثيقة تعزيز تواجد الدولة
وحماية املصالح عقب قراءة بنودها من قبل اللجنة يلفت الى
أن السبيل ملارب اال الدولة وعليها أن تقوم مبهمتها .
فيما يؤكد كل من الشيخ عبدالله بن حمد الشبواني احد
مش� � ��ائخ آل شبوان والش� � ��يخ محمد بن محمد الزايدي أحد
مش� � ��ائخ جهم أن الشرعية اال شرعية الدولة وأن أبناء مأرب
يقفون حلف قيادتهم السياس� � ��ية الش� � ��رعية ممثلة بالرئيس
عبدربه منصور هادي.
يتمس� � ��ك أبناء مأرب في احلك الظروف بالدولة حتى في
حلظة تالش� � ��يها بكبرى امل� � ��دن اليمني� � ��ة كالعاصمة صنعاء
وغيره� � ��ا من املدن وف� � ��ي حلظات تتخلى النخ� � ��ب عن الدولة
وتستس� � ��لم للواقع لكن ابناء احملافظ� � ��ة يظلون في الصدارة
في احلفاظ على الدولة ومؤسس� � ��اتها ،بل كان لهم الس� � ��بق
في اإلحاطة باحملافظة حلمايتها وحماية ما بها من منش� � ��آت
حيوية ومعس� � ��كرات منذ اح� � ��داث 2011م الذي أفضى إلى
غياب تام للدولة حل ابناء القبائل محل الدولة كواجب الوقت
وحينما عادت الدولة سلمت لها كل املواقع واخليت كل النقاط
لتك� � ��ن الدولة في مكانها الصحيح وهاهم اليوم يؤكدون ذلك
عملي� � ��ا ويطالبون بتواجد الدولة ب� � ��ل ويوقعون االتفاقات مع
الدول� � ��ة ولعل آخ� � ��ر اتفاق التوقيع على وثيق� � ��ة تعزيز تواجد
الدولة التي وضع بنوده� � ��ا جلنة التوافق البرملانية وتتضمن

فإذا تعذر ذلك ألي سبب تعطي القبيلة التي وقع فيها القطاع
أو اإلعتداء مهلة بتسليم اجلناة أو املتهمني إلى الدولة خالل
ثالث� � ��ة أيام على الكثر ،فإذا لم يت� � ��م كان على الدولة ابتداءا
من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط ومالحقة املعتدين
بكل الوسائل املمكنة وعلى مشائخ وعقال ومواطني قبيلتهم
التع� � ��اون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية املالحقة
وضبط املطلوبني .
 3يلتزم مش� � ��ائخ وعقال محافظة مأرب وممثلو املكوناتالسياسية في احملافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتدي أو
مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراد أو جماعة أو التستر عليهم
بعد انتهاء املهلة املش� � ��ار إليها في الفقرة السابقة ويعتبرون
شركاء في اجلرمية كل من قام بذلك وعلى الدولة اتخاذ كل
اإلجراءات الالزمة لضبطه� � ��م وتقدميهم للقضاء إلى جانب
اجلناة واملتهمني ،أما إذا قام� � ��ت القبيلة إلى جانب املتهمني
عل� � ��ى الدولة فإن على القبل املج� � ��اورة محاصرة تلك القبيلة
إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوس� � ��ائل املمكنة حتى
يتم تسليم اجلناة أو املتهمني وضبطهم.
 4عل� � ��ى الدولة إزالة أي نقاط ال تتبع الدولة في أي طريقإلى احملافظة خالل خمسة أيام من توقيع هذا اإلتفاق ومنع
اس� � ��تحداث أي نقاط جديدة غير رسمية كما أن على الدولة
تسيير دوريات على امتداد الطرق الرئيسية ملنع أي تقطعات
أو اعتداءات من قبلها
 5خالل أسبوع من توقيع هذا اإلتفاق تنتهي التجمعاتواحلش� � ��ود املسلحة من قبل أي طرف كان ويعود املسلحون
إلى قراهم ومناطقه� � ��م إذا كانوا من داخل احملافظة أما إذا
كان� � ��وا من خ� � ��ارج احملافظة عليهم العودة إل� � ��ى محافظاتهم
قبل أهل مأرب وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها احلش� � ��ود
مسؤلية ذلك .
 6أي عناص� � ��ر إرهابية تنتمي للقاع� � ��دة وهم من خارجاحملافظة سواء كانوا مينيني أو غير مينيني على القبيلة التي
يتواج� � ��دون فيها اخراجهم من احملافظة خالل أس� � ��بوع من
توقيه ه� � ��ذا االتفاق ،مالم تقم الدول� � ��ة مبالحقتهم وضبطهم
باس� � ��تخدام كل الوس� � ��ائل املمكنة وعلى كل املشائخ وعقال
ومواطن� � ��ي القبيل� � ��ة التي يتواجدون به� � ��ا الوقوف الى جانب
الدولة ومساندتها ومؤازرتها وفتح الطريق أمامها للوصول
إليهم ،وكل من يتس� � ��ترعليهم او يؤويهم يعتبر ش� � ��ريكا لهم

10يصدر رئيس اجلمهورية قرارا بتشكيل جلنة برئاسةمحاف� � ��ظ احملافظة اضافة الي عضوي� � ��ن مختصني يختارهم
الرئيس وخمسة اعضاء ميثلونهم من خالل املشائخ والعقال
وأعضاء املجالس احمللية على النحو التالي:
 1عبيدة واالشراف 2اجلدعان ومجزر 3بني جبر 4مراد 5حريب والعبديةتقوم اللجنة باس� � ��تقبال أي مطالب عامة مشروعة والعمل
عل� � ��ى دراس� � ��تها ورفع تقري� � ��ر كل ثالثة اش� � ��هر الى فخامة
االخ رئي� � ��س اجلمهورية الص� � ��دار التوجيه� � ��ات والقرارات
وفقا ملقترحات اللجنة وتس� � ��تمر ف� � ��ي عملها ملدة عام وتعتبر
مقترحات اللجنة نهائية
وال يحق الي شخص او جماعة القيام باي نوع من انواع
التقط� � ��ع او االختطاف او التهديد بذل� � ��ك واالعتداء علي أي
من انواع اخلدم� � ��ات واملصالح العامة م� � ��ن أجل احلصول
عل� � ��ى مطالب أو حقوق يدعي احقيته بها مهما كان نوع تلك
املطالب او احلق� � ��وق عامة او خاصة او أي تصرف من هذا
القبيل يعتبرمن اجلرائم اجلسيمة التي ال تنتهي بالتقادم
ويجب على الدولة ضبط من قاموا بها وتقدميهم للقضاء
وال يجوز حلها بالطرق العرفية او القبلية ألن ذلك فيه تهديد
لألمن والس� � ��المة العامة وتعريض مصالح الناس وحياتهم
للخطر واي مس� � ��ئول يتهاون وال يق� � ��وم بواجبه أو يتخذ أي
معاجلات خارج القانون ملث� � ��ل هذا النوع من اجلرائم يعتبر
مش� � ��اركا في اجلرمية ويجب مسائلته (إداريا و جنائيا)عن
تلك اجلرائم وما ترتب عليها .
اجمع عل� � ��ى هذه الوثيق� � ��ة كل املأربيني وفق م� � ��ا تناقلته
مختلف وس� � ��ائل اإلعالم ولم يبق إال أن تقوم الدولة مبهامها
وهو ما ينشده أبناء احملافظة .
ما ينقل عن مأرب من صورة منطية قامتة مجرد مبالغة
وظل� � ��م حملافظة العطاء ،واقع م� � ��أرب اليوم افضل حاال من
احملافظات االخرى الترى ش� � ��رطي الس� � ��ير اال في مأرب
ببزته العس� � ��كرية ينظم حركة الس� � ��ير عل� � ��ى االقل اوقات
الذروة في الش� � ��ارع العام ،وك� � ��ذا ال وجود للجيش واألمن
إال في ش� � ��وارع ومداخل مأرب بزيهم العسكري وال توجد
نقطة واحده يقف فيها مسلحون مدنيون ،على امتداد خط
م� � ��أرب من صافر وحتى قرب مف� � ��رق اجلوف نقطة قبلية ،
وإن وجدت يس� � ��ارع اجليش بإزالتها كما حدث في مديرية
الوادي وجرى اش� � ��تباكات مع املخرب� � ��ني ومت رفع النقاط
العس� � ��كرية ،لم يعد اجليش يقوم مبهمته اال في مأرب ،لم
تشهد املؤسسة العسكرية واالمنية أي محاوالت للسطو أو
السيطره أو النهب في مأرب بل املواطن يساند اجليش في
احلماية وأداء مهمته ،وال ميكن اإلنكار أن هناك اختالالت
أمني� � ��ة رمبا في الوضع الطبيعي للبلد ميكننا أن نس� � ��ميها
اخت� � ��الالت لكن ف� � ��ي ظل الوضع العام تع� � ��د محافظة آمنه
ومثاليه وطموح أبناء احملافظة أن تبس� � ��ط الدولة س� � ��لطتها
وتقوم بواجبها.

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا
كتابات
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واملهمات
محمد الكدمي  ...رجل املواقف ّ
برغ���م اخلطب العظي���م واملصاب اجللل،
لكنني لن ألتحف وشاح السواد ،ولن أتدثر
برداء احلزن والكآبة ،ولن أسوّ د الصفحات
بامل���داد ،بل س���أرفع أكف الطل���ب والتضرع
إل���ى الله عز وجل بأن يغفر له ويرحمه وأن
يكرم نزله ويوس���ع مدخل���ه وأن يجعل قبره
روضة من رياض اجل ّنة وأن يس���كنه فسيح
ج ّنات���ه وأن يخل���ف ألهل���ه وذوي���ه ومحبيه
بخير خل���ف ،وإني ألرجو منك���م جميع ًا أن
تكرموه بالدعاء فهو أكثر ما يحتاج إليه.
إنه الل���واء الركن املتقاعد محمد عبدالله
س���الم الكدمي اخلليفي ،وقد عرفته منذ أكثر
م���ن س���بعة وثالثني عام ًا عند م���ا كان قائد ًا
لق���وات الدف���اع اجل���وي جلي���ش جمهورية
اليم���ن الدميقراطي���ة الش���عبية ،وكان قائد ًا
عس���كري ًا ش���جاع ًا ،حتترمه القي���ادة حلزمه
ونباهت���ه وحرص���ه عل���ى أداء واجبات���ه
بنج���اح ،ويخاف���ه املتخاذل���ون واملترددون،
ألن���ه صريح ال���رأي وق���وي اإلرادة ،تعرض
لإلقص���اء والتهمي���ش واإلبع���اد ع���ن عمله

كاريكاتير

بسبب مواقفه الشجاعة وقوة إرادته.
ح���اول املؤمتر الش���عبي الع���ام اجتذابه
والتق���رب إليه حتى س���اهم معهم في أعمال
االنتخابات النيابية عام 1997م ،حيث كان
مش���رف ًا لهم على الدائرة االنتخابية ()143
محافظة ش���بوة ،والتي كنت مرش���ح ًا فيها
ع���ن التجم���ع اليمني لإلص���الح ،وقد عرفنا
عنه طيب العش���رة والعم���ل بدون خصومة
أو كي���د سياس���ي ،وفي ش���هر ديس���مبر عام
1997م صدر الق���رار اجلمهوري رقم ()259
لع���ام 1997م بتر ّقيت���ه إل���ى رتب���ة (العميد)
طمع��� ًا ف���ي بقائ���ه ضم���ن دائ���رة االتب���اع
واملنتفع���ني ،وألن���ه م���ن أصح���اب املب���ادئ
القائمة على حب الوطن والش���عب ،لم تؤثر
فيه تلك اإلغراءات ،وس���رعان ما تبني له أن
هذا املكان ليس املكان الذي يبحث عنه وأنه
ال حاجة له بالبقاء في دائرة الوالء والطاعة
مقابل ش���يء يس���ير ال يترت���ب عليه حتقيق
مصالح عامة الناس ،وبدأ النأي بنفسه عن
قبض���ة أصح���اب املصالح والنف���وذ ،ويوم ًا
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بع���د ي���وم حت���ى وجد نفس���ه ضم���ن قائمة
املسرحني قسر ًا من خدمة القوات املسلحة،
بع���د ترقيته املفروض���ة بحك���م اإلحالة إلى
التقاع���د ،حيث صدر القرار اجلمهوري رقم
( )211لع���ام 2001م وال���ذي قضاء بإحالته
للتقاعد وترقيته إلى رتبة (اللواء).
لم يكن حزبي��� ًا وإمنا كان الوطن اليمني
حزبه الكبير ،وكعادته في اجلد والصراحة
في نطاق عمله باملؤسس���ة العس���كرية ،فقد
انتقل إلى ممارسة العمل االجتماعي خارج
دائ���رة الض���وء والضجي���ج اإلعالم���ي م���ع
إخوانه املش���ايخ والوجهاء والس���عي حلل
كثي���ر من املش���اكل التي تنش���أ ب���ني احلني
واآلخ���ر ،وحيث يس���مع ويس���تطيع الس���ير
كان س���باق ًا للوص���ول وتق���دمي م���ا لديه من
جهد ووقت في هذا املضمار.
عن���د ما اتضحت لديه الرؤية عن نش���اط
التجم���ع اليمني لإلصالح اس���تجاب لطلب
قي���ادة اإلص���الح مبحافظ���ة ش���بوة ليك���ون
مرش���ح ًا لإلص���الح ف���ي املجل���س احملل���ي

للمحافظ���ة ع���ن مديري���ة عت���ق ف���ي ال���دورة
االنتخابي���ة الثانية للمجال���س احمللية عام
2006م ،وأب���دأ التزام���ه بنه���ج اإلص���الح
ومبادئ���ه وتوجيهات���ه ف���ي تب ّن���ي قضاي���ا
وهموم اجلماهير في إطار املجلس احمللي،
وخ���اض منافس���ة انتخابي���ة غي���ر متكافئة
مع منافسه مرش���ح املؤمتر الشعبي العام،
حيث أنفقت أموال طائلة من أجل إسقاطه،
ولك���ن ثق���ة الناخب���ني وحبه���م ل���ه كان ه���و
الفيصل واملقياس احلقيقي ،عند ما منحته
أصواته���ا بعيد ًا عن مؤث���رات املادة فحقق
جناحا باهر ًا أوصله للدور الذي كان يتمناه
في خدمة مواطنيه ،وكان خير مثال للعضو
ّ
وس���خر جهده ووقته
املنضبط فكرة وأداءً،
لتنفي���ذ مه���ام العضوية املنص���وص عليها
في أدبيات الس���لطة احمللية باالش���تراك مع
زمالءه اآلخرون.
عرف عنه الصدق والصراحة وقوة الرأي
وعدم التردد في القضايا املطروحة للنقاش
س���وا ًء ف���ي إطار املجلس احملل���ي بأكمله أو

في إطار كتلة اللقاء املشترك ،واستمر على
ه���ذا املنوال حت���ى وافاه األج���ل عصر يوم
الثالث���اء  9ديس���مبر 2014م في مدينة عدن
بعد معاناة ش���ديدة م���ن مرض عضال ،وقد
ش���يع جثمانه الطاه���ر ووري الثرى صباح
يوم األربعاء  10ديسمبر 2014م في مقبرة
اجلابي���ة مبديري���ة عت���ق عاصم���ة محافظة
ش���بوة بحض���ور حش���د جماهي���ري كبي���ر
يتقدم���ه محافظ محافظة ش���بوة أحمد علي
باح���اج وأعضاء الهيئ���ة اإلدارية واملجلس
احملل���ي ووكالء احملافظ���ة وم���دراء عم���وم
مكات���ب ال���وزارات والقي���ادات العس���كرية
واألمنية ووفد عس���كري ميثل وزارة الدفاع
يتك���ون من عدد من ضب���اط القوات اجلوية
والدف���اع اجل���وي والوجاه���ات االجتماعية
م���ن مختل���ف مناط���ق احملافظ���ة وبع���ض
احملافظات املجاورة.
تغمد الل���ه الفقيد بواس���ع رحمته وألهم
أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا
لله وإنا إليه راجعون.

ما قبل الدولة
عبدالله عبدالكرمي
ظ� � ��ل الش� � ��عب اليمني ردح ًا م� � ��ن الزمن في ظل
احلكم اإلمامي الكهنوتي املتخلف املس� � ��تبد الظالم
ال� � ��ذي جعله يعيش في الظالم الدامس من التخلف
واجلهل والفقر واملرض وغرس فيه أن هؤالء األئمة
حكمه� � ��م حكم إلهي مقدس وأنه� � ��م ولدوا ليحكموا
..فهم السادة ،والش� � ��عب عبيد لهم  ..حتى نشروا
ب� � ��ن الناس قواع� � ��د ثابتة منها (تعلم� � ��وا منهم وال
تعلموهم  ...وتزوجوا منهم وال تزوجوهم) وغيرها
 ...حتى أقنعوا كثير ًا من الشعب أن األحرار الثوار
يري� � ��دون يغيرون دينهم إلى دين آخر  ...الخ ،ولكن
األحرار الثوار الذين آمنوا باحلرية وعش� � ��قوها لم
ييأس� � ��وا فقاموا بثورة  48ففش� � ��لت؛ وحاولوا مرة
أخرى في 1955م ففش� � ��لت؛ ثم خططوا لثورة 26
س� � ��بتمبر 1962م الثورة اخلالدة الت� � ��ي قال فيها
الشهيد الزبيري:
يوم من الدهر لم تصنع أشعتها
شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا
واس� � ��تمرت ثورة س� � ��بتمبر تنتقل من جناح إلى
جن� � ��اح حتى جاء املخل� � ��وع الذي حك� � ��م  33عام ًا
وانحرف بالث� � ��ورة واجلمهوري� � ��ة وأراد أن يحولها
إلى حكم ملكي باسم اجلمهورية مرة أخرى ،ولكن
الشعب اليمني قام بثورته الشبابية الشعبية السلمية
في  11فبراير 2011م هذه الثورة الس� � ��لمية الذي
قدم فيها الشعب اليمني آالف الشهداء واجلرحى
مت االلتفاف عليها بثورة مضادة حتالف فيها فلول
س� � ��بتمبر وفلول فبراير واجتمعوا جميع ًا إلفش� � ��ال
ثورة فبراير بدعم محل� � ��ي وخارجي من قبل أعداء
ثورات الربيع العربي التي حررت الشعوب العربية
من اتفاقية "سايكس بيكو"  ...هذه الثورة املضادة
التي رفعت ش� � ��عار الدولة املدنية احلديثة والوقوف
مع الشعب ضد اجلرعة والظلم  ..فهل الدولة املدنية
في اجتياح املدن واملعسكرات ونهب ما فيها؟ وهل
م� � ��ن املدني� � ��ة تفجير املس� � ��اجد وم� � ��دارس القرآن
واملدارس العامة واملراكز الصحية؟ وهل من املدنية
اقتحام البيوت ونهب ما فيها واقتحام املؤسسات
اخلاصة والعامة؟ وهل من املدنية اقتحام الوزارات
وفرض مندوب حوثي في كل وزارة مهمته أن يكون
وزير الوزير بحيث كل شيء يعرض عليه؟ وهل من
املدني� � ��ة اقتحام البنك املركزي وتعين مندوب للبنك
بحيث يكون مدير املدير؟ وفرض املليشيات في كل
مرفق بحي� � ��ث تصبح مهمتها فوق حراس� � ��ة األمن
واجليش؟ وهل من املدنية اقتحام مؤسس� � ��ة صافر
ونائبه وتعين حوثي بدون مؤهالت؟ وهل من املدنية
اقتحام مكاتب احملافظات وعزل احملافظن وتعين
محاف� � ��ظ على الطريق� � ��ة احلوثية؟ وهل م� � ��ن املدنية
السيطرة على املطارات واإلتيان مبليشيات ال تفرق
بن الدبلوماس� � ��ي وغير الدبلوماس� � ��ي وبن اليمني
واألجنبي فالكل يخضع النتهاكات املليشيات ...
وهل من املدنية الس� � ��يطرة عل� � ��ى ميناء احلديدة

وطرد مديرها وتعين مدير ًا يتبع املليشيات ...؟
وه� � ��ل م� � ��ن املدني� � ��ة أن تخضع جامع� � ��ة صنعاء
بأساتذتها وطالبها ملليش� � ��يات ال تفرق بن أستاذ
دكتور وطالب فالكل يخضع لالنتهاك واالهانة ؟هل
م� � ��ن املدنية أن تنتهك الكليات العس� � ��كرية واألمنية
ويفرض فيها دخول طالب للدراسة بدون مؤهالت
؟ هل من املدنية أن تنتهك وس� � ��ائل اإلعالم كلها من
صحف وفضائيات ومؤسس� � ��ات وغيرها ؟ وتنتهك
كرامة الصحفي� � ��ن باحلبس واملالحقة واالختطاف
والتهديد .وهل من املدنية أن ينتقم منَ من وقفوا مع
ثورة سبتمبر وفبراير كالزبيري وبيت األحمر وعلي
محس� � ��ن وغيرهم فتقتحم أو تفجير بيوتهم وتنهب
أمواله� � ��م وممتلكاته� � ��م ؟إن هذه املمارس� � ��ات التي
متارس� � ��ه اليوم مليشيات احلوثي وحلفاؤها تعيدنا
إلى م� � ��ا قبل الدول� � ��ة إلى قرون الظ� � ��الم والتخلف
والهمجية واجلمود .
لقد انتهكت هذه اجلماعة مجموعة القيم الدينية
من قتل النفس التي حرم الله وانتهاك واس� � ��تباحة
الدماء واألموال واألعراض وحرمة البيوت وضربت
مجموعة القيم األخالقية فدمرتها تدميرا وتعاملت
بأخالق الغاب بل مبا هو أش� � ��د من ذلك فمارست
الكذب والتضليل بكل صنوفه وأساليبه  ،ونقضت
كل عهد وميثاق من قبل أن يجف حبره ومارس� � ��ت
التميي� � ��ز العنص� � ��ري والطائفي حتى م� � ��ع إتباعها
فقس� � ��مت الناس إل� � ��ى (قناديل وزنابيل) (وس� � ��ادة
وعبي� � ��د) فانكش� � ��ف مبدأها الذي تق� � ��وم عليه وهو
مبدأ "التقية"حتى أصبح يدرك الكثير من الش� � ��عب
أن ه� � ��ذه اجلماعة ال عهد له� � ��ا وال ميثاق ...ويكفي
دلي� � ��ل على ما ذكرنا من انتهاكات ما ذكره املرصد
األورومتوسطي(:احلوثيون ارتكبوا 4531انتهاكا
منذ اجتياح صنعاء)
لقد أنظمت جماعة احلوثي إلى الثورة الشبابية
الش� � ��عبية ورحبت بها قوى الث� � ��ورة ثم حتالفت مع
أعداء الث� � ��ورة (املخلوع وعصابته ) لتعود لتضرب
كل القوى التي س� � ��اندت الثورة ووقفت معها لتثبت
يقين� � ��ا بأنه� � ��ا ضد ث� � ��ورة س� � ��بتمبر وفبراير وضد
اجلمهورية...ومن هنا ندعو جميع القوى السياسية
الوطنية وفي مقد متها املشترك والشرفاء الوطنين
في املؤمتر الشعبي العام والقوى االجتماعية احلية
ب� � ��أن جتعل مصلح� � ��ة الوطن هي املصلح� � ��ة العليا
فتوق� � ��ف تدهور ما بق� � ��ي من الدول� � ��ة وعلى جميع
الق� � ��وى اخليرة أن تقف موقف� � ��ا واحدا ضد الثورة
املضادة التي تريد إعادة الوطن الى ما قبل الثورة
و اجلمهورية والى ما قب� � ��ل الدولة.....الى العقالء
ف� � ��ي كل الوطن تداركوا الوطن قبل أن ميزق (متزق
أيادي سبأ) وكونوا كالش� � ��هيد الزبيري الذي قال
عن الوطن بصدق فصدقه الله...
بحثت عن هبة أحبوك ياوطني
فلم أجدلك اال قلبي الدامي

الخميس  3ربيع أول 1436هـ الموافق  25ديسمبر  - 2014العدد ()1452

تقرير

alsahwa@yemen.net.ye

12

الصحوة ترصد انتهاكات احلوثي في أسبوع

> تفجير وقتل واختطاف اكثر من  44شخصا واقتحام  63منزال في أرحب
تواص��ل مليش��يات الحوث��ي االنته��اكات
بح��ق ابناء الوط��ن في كثير م��ن المحافظات
اليمنية وتس��تمر في انتهاكاتها متجاوز ًة كل
المقدس��ات والقيم الدينية والقانونية تاركة
القيم والمبادئ اليمنية وراء ظهرها غير عابئة
مس��تغلة غياب الدولة وس��يطرة ميليشياتها
على مفاصل الدولة.
صحيفة الصحوة رصدت جزءا من االنتهاكات
الت��ي تق��وم بها الجماع��ة منذ ي��وم االثنين
بتاري��خ  15-حت��ى 12،2014/21م محاول��ة
كشف جرائم المليشيا بحق المواطن اليميني
والعبث بمقدراته ومؤسسات الدولة واجهزتها
ومحاولتهم للس��يطرة عليه��ا واذالل كل من
يخالفهم الراي بشتى الوسائل.

عبدالله أحمد حسن
تواصل جماعة احلوثي القتل واالختطاف والتفجير
في كل املناطق التي تسيطر عليها فابتدآ من مديرية ارحب
قتل شخصان االسبوع املاضي « محمد الهزمي « عبد الله
املراني « كما قامت بتفجير « دار القران الكرمي « و تفجير
منزل املواطن « يحي تقي « كما مت نهب الدار واثاث قرابة
 400من طالب���ه ،وقاموا باقتحام منازل مدرس���ن مبديرية
أرحب شمال العاصمة صنعاء.
وم���ن التفجي���ر ال���ى االختط���اف واالقتح���ام فق���د قامت
اجلماع���ة باختطاف اكثر من  44ش���خص ًا م���ن أبناء قبيلة
أرح���ب خالل أس���بوع واقتيادهم إلى جه���ات مجهولة كما
اقتحم���وا  63من���ز ًال وقاموا بتفتيش���ها بحث ًا عن أس���لحة
ومطلوبن لدى اجلماعة التي تقوم مبهام الدولة.
ولم يس���لم سكن طالب اجلامعة فقد اقتحمت مليشيات
احلوث���ي الس���كن اخل���اص بط���الب كلي���ة التربي���ة وقاموا
باختطاف  5طالب ونهب جميع محتويات السكن الطالبي
والتمرك���ز فيه ،كم���ا مت اقتحام منازل مش���ايخ ووجها في
املديرية منهم منزل الش���يخ محمد املكروب والشيخ يحيى
بن عبد الله العذري ،والش���يخ محمد علي الش���امي ونهب
محتوياتهم وسياراتهم.
وم���ن ارح���ب املديري���ة ال���ى العاصم���ة صنع���اء حي���ث
اختطفت جماعة احلوثي صيدلي بجولة النصر واقتادوه
ال���ى جهة مجهول���ة بتهمة بيع معقم للجروح «اس���بيرت «
الحد املواطنن ،كما قامت اجلماعة خالل االسبوع املاضي
مبحاصرة  15عائلة في « سواد حنش « في انتهاك صارخ
حلرمة املنازل وفرضها اإلقامة اجلبرية على أمهات ونساء
وأطفال ضباط القوات املسلحة الساكنن في املبنى.
بيوت لله لم تسلم أيضا فقد اقتحمت مليشيات احلوثي
جام���ع الرحم���ن في ح���ي مذبح بهدف ف���رض خطيب يتبع
له���ا بالقوة كم���ا قاموا مبحاولة باءت بالفش���ل بعد تهديد
خطي���ب وم���ؤذن جامع االندل���س مبديرية مع���ن ومحاولة
ف���رض خطيب بالقوة لكن املصلي���ن رفضوا ذلك واجبروا
اجلماعة على االنسحاب.
والى جانب ابتزاز جتار العاصمة صنعاء حتت مسمى
« دعم املس���يرة القرآنية « س���يطرت املليش���يات بأسلحتها
الثقيل���ة واملتوس���طة على مرك���ز احلصبة التج���اري ومقر
منت���دى التغيير والبناء والذي يعن���ي بالتدريب والتأهيل
واقامة الدورات والفعاليات ونهب كامل محتوياته.

إب ،اعتق���ال  20طالب���ا وعضو مجلس محلي االس���بوع
املاضي.
اجل���وف اعتق���ال أم���ن صن���دوق الضم���ان االجتماعي
مبديرية برط.
ام���ا ع���ن محافظ���ة إب الس���ياحية فق���د جعل���ت جماعة
احلوث���ي منها س���جنا ومعتق���ال ملخالفيهم فق���د اعتقل 20
طالبا جامعيا بعد اقتحام مجمع مباني جمعية االحس���ان
الس���لفية بحجة ان اجلماع���ة تعرضت ألطالق رصاص من
املبنى.
كم���ا قامت مليش���يات احلوثي خالل االس���بوع املاضي
باعتق���ال عض���و املجلس احملل���ي ملديرية حبي���ش الدكتور
جني���ب الش���بيبي وبالتهج���م على مدي���ر مح���و االمية في
مديرية الس���ياني كما قاموا باقتحام مس���جد االحسان في
منطقة قحزة.
ومن اخليال ان تس���لم محافظة احلديدة من االختطاف
ف���ي ظ���ل مليش���يا تؤم���ن بالس���الح فق���د قام���ت باختطاف
عض���وي اجلمعي���ة اليمني���ة الش���يخ ام���ن جعف���ر واخيه
والش���يخ عبده االه���دل بعد اقتحام مصل���ى جامع الرحمة
ونشر شعارات اجلماعة فيه.
وفي اجل���وف اعتقلت اجلماعة أم���ن صندوق الضمان
االجتماعي مبديرية -برط – لرفضة تسليم مبالغ مالية لم
يحضر مستحقوها الستلمها.
والى تعز حيث متركز أكثر من خمس���ن مسلحا حوثي ًا
االس���بوع املاضي داخل مدرس���ة «الس���الم» مديرية شرعب
الرون���ة بع���د أن قام���وا بط���رد الط���الب وحتصن���وا فيه���ا
مبساندة من وجها في املديرية.

تعيينات وعزل

لم تكتف مليشيا احلوثي بالسيطرة على اجهزة الدولة
واملقرات احلكومة فقط بل اصدرت عدد من القرارات منها
بالعزل واخرى قرارات ملناصب في الدولة فكان من نصيب
محافظ���ة احلدي���دة كالهما فقد اقدم���ت اجلماعة على عزل
محافظ احلديدة صخر الوجيه بعد اقتحام منزله ونصبت
بديال عنه حسن هيج.
وقام���ت اجلماعة خالل االس���بوع املاضي بإغالق مكتب
وزير اإلدارة احمللية في حكومة الكفاءات عبد الرقيب فتح
بع���د رفضة تس���ليم ختم ال���وزارة كما قام���وا بعزل رئيس
هيئة مستش���فى ذمار الدكت���ور عبدالله احلداء من منصبه
وبالق���وة الس���الح نصب���وا جم���ال الش���امي املق���رب منهم
رئيسا لهيئة املستشفى.
اقتحام البنك املركزي اليمني بصنعاء ،شركة صافر.
اغالق ميناء احلديدة
أقدم���ت جماع���ة احلوث���ي عل���ى اقتح���ام مق���ر البن���ك
املرك���زي اليمن���ي بالعاصمة صنعاء كم���ا اوقفت اجلماعة
ص���رف مليار ريال ألحدى ش���ركات هائل صرفت من وزارة
النف���ط كعمولة مبيعات والتي فقط متنح للوكالء اصحاب
محط���ات البت���رول التي تق���وم بالبيع للمس���تهلك بصورة
مباشرة.
كم���ا وجه���ت جماعة احلوث���ي مذكرة رس���مية إلى مدير
عام ش���ركة النفط تطالبه بتفريغ أح���د املوظفن عن العمل
وإعفائ���ه ع���ن الدوام الرس���مي واعتباره ف���ي مهمة وطنية
كونه يعمل فيما تسمية اللجان الشعبية.
وقام���ت املليش���يا بإغ���الق ميناء احلدي���دة ومنع رئيس
مجل���س ادارت���ه من الدخ���ول ملزاولة عمله ،كم���ا مت اقتحام
مبنى ش���ركة صافر احلكومية في منطق���ة حدة بالعاصمة
صنعاء أكبر شركة نفطية في اليمن.
وطالت ايدي املليشيا الى املوظفون في احلكومة حيث

مت احتج���از اثن���ن من موظف���ي مكتب االوقاف واالرش���اد
داخل احدى املكاتب بعد انتهاء الدوام الرس���مي كما جرح
اثن���ن موظف���ون مبق���ر مصلحة االح���وال املدني���ة مبنطقة
عصر اثناء اقتحام املليشيا لها.

حملة حتريض بحق االعالميني.

تواصل مليشيا احلوثي اسكات االقالم احلرة ووسائل
االعالم كما تقوم بشن هجمات واسعه على قنوات ومواقع
خارجي���ة ومحلي���ة عل���ى نطاق واس���ع بع���د اقتحامها مقر
صحيفة الثورة الناطقة باسم احلكومة اليمنية.
وقال���ت وزير اإلعالم نادية الس���قاف االس���بوع املاضي
إن األع���داد ال���ذي صدرت بع���د اقتحام املليش���يا لصحيفة
«الثورة» احلكومية ال ميثل احلكومة ،ولم يخضع إلشراف
هيئة التحرير.
واضافت الس���قاف إن وزارة اإلعالم تخلي مسؤوليتها
م���ن اعدده���ا ال���ذي أص���دره صحفي���ون موال���ون جلماع���ة
احلوثي���ن ،بعد أن أغلقت هيئة حترير الصحفية مكاتبها،
في أعقاب اقتحام مس���لحو جماعة احلوثين مع صحفين
موالن لهم مبنى املؤسسة ،وفرض هيئة حتريرية جديدة.
كم���ا وجهت بإيقاف توزيع الصحيفة الى حن االنتهاء
م���ن حل قضي���ة اقتحام مبنى مؤسس���ة الث���ورة للصحافة
والطباعة والنشر.
وف���ي س���ياق احلم���الت التحريضي���ة الت���ي تق���وم به���ا
جماع���ة احلوثي ض���د الصحفين تعقبت امليليش���يا نائب
رئي���س حتري���ر صحيف���ة املص���در االس���بوع املاض���ي مما
اضط���ره للس���فر للخ���ارج كم���ا ه���ددت اجلماع���ة الكات���ب
واحمللل السياس���ي محمد ُجميح في إطار حملة استهداف
للناشطن املدنين واإلعالمين املناهضن النتهاكاتها.
وذك���رت وكال���ة رويت���رز العاملية أن احلوثي���ن مينعون
موظف���ة م���ن احلض���ور للعمل بس���بب عدم وج���ود «محرم»
ويهددون الناشطة سامية األغبري باالغتصاب ويعتقلون
نساء في أماكن عامة.
وتواصل اجلماعة ش���ن حمالت حتريض وتش���ويه ضد
وس���ائل إعالم محلية وخارجية م���ن بينها قناتي اجلزيرة
والعربي���ة ،كما تقدم رئيس حترير صحيفة «االولى» محمد
عاي���ش عب���ر صفحته ف���ي الفيس ب���وك ببالغ إل���ى النائب
العام عن «قاضي حوثي» يحرض ضد وسائل االعالم.

نهب املعسكرات

هاج���م احلوثي���ون يوم االح���د املاضي ( ام���س ) املوقع
العس���كري «وبار» في منطقة احلمزات أحد املواقع التابعة
لل���واء األول مدفعي���ة ف���ي محافظ���ة صعده ونهب���وا مخزن
أس���لحة بينها مدفعان هاون ،أحدهما عيار 110مم واآلخر
عي���ار  75مم ،كم���ا أخ���ذوا بنادق آلية كالش���نكوف ومعدل
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ال عن كمية كبيرة من ذخيرة الكالشنكوف.
وف���ي الس���ياق نفس���ة اش���ارت صح���ف خليجي���ة ال���ى
ان جماع���ة احلوث���ي يخطط���ون الس���تهداف احل���زام
األمن���ي للعاصم���ة صنع���اء ويه���ددون ضباط ف���ي اجليش
ويحرضونهم االستجابة الى توجيهات وزير الدفاع.
كم���ا حاص���رت املليش���يا معس���كر الل���واء العاش���ر ف���ي
مدين���ة باجل باحلدي���دة التابع لق���وات العمليات اخلاصة
(احلرس اجلمهوري سابق ًا) ،ويسعون إلى السيطرة عليه،
واالستيالء على األسلحة واملعدات العسكرية.

اطالق النار على مظاهرات مناهضه للجماعة.

اطلق���ت جماعة احلوثي خ���الل االس���بوع املاضي النار
عل���ى مس���يرة انطلق م���ن س���احة التغيير الى ام���ام بوابة

حديق���ة  11فبراي���ر «الفرق���ة االول���ى مدرع س���ابقآ « رفضا
لتواجد ميليش���ياتهم في املؤسس���ات العس���كرية واملدنية
واملطالبة بإخراجه.
كم���ا جرح اربعة طالب في كلية اللغات بجامعة صنعاء
اثناء مش���اركتهم في مس���يره تطالب بإخراج املليش���يا من
داخل اجلامعة.
وف���ي محافظة اب اعت���دت اجلماعة على وقفة تضامنية
رفضا للتهديدات واالعتداء التي طالت عددا من النش���طاء
كم���ا قام���وا باحتج���از ع���دد م���ن الناش���طن ومص���ادرة
كاميراتهم وأجهزتهم احملمولة.

 14انتهاكا لدبلوماسيني أجانب

كشفت وثيقة عبارة عن شكوى بعثتها السفارة األملانية
ف���ي صنع���اء إل���ى وزارة اخلارجي���ة اليمني���ة ع���ن تعرض
الدبلوماس���ين األمل���ان إل���ى مضايقات من قب���ل احلوثين
ف���ي مطار صنع���اء الدولي اخلاضع لس���يطرتهم تصل إلى
حد فرض مبالغ مقابل الس���ماح باملغادرة أو الوصول عبر
صالة التشريفات.
وتش���ير السفارة األملانية في ش���كواها املؤرخة بتاريخ
 3ديس���مبر اجل���اري إلى تزاي���د املضايقات الت���ي يتعرض
لها الدبلوماسيون األملان في الفترة األخيرة أثناء املغادرة
أو الوصول عبر صالة التشريفات مبطار صنعاء الدولي.
ول���م تس��� ّم الوثيقة اجله���ة التي تقوم به���ذه املضايقات
واالبت���زاز لكن م���ن املعروف أنه���م احلوثي���ون باعتبارهم
املس���يطرون عل���ى املطار مث���ل غيره من مؤسس���ات الدولة
منذ اجتياحهم صنعاء في  21س���بتمبر املاضي وسبق أن
اشتبكوا قبل أسابيع مع قوات من األمن اخلاصة.
وأش���ارت إل���ى أن املضايق���ات وصلت إلى ح���د املطالبة
بدف���ع مبال���غ مالي���ة مقاب���ل الس���ماح أو الوص���ول عب���ر
الصالة(ع���ن كل ف���رد  200إل���ى  250دوالر)،ولم يقف األمر
عن���د هذا احل���د بل تعداه إل���ى منع الكثيرين م���ن املغادرة
أو الوصول عبر الصالة ،وفق شكوى السفارة األملانية.
ونبه���ت الس���فارة إل���ى أن ه���ذا يح���دث عل���ى الرغم من
حصول دبلوماس���ييها على مذكرات م���ن وزارة اخلارجية
بشأن السماح أو املغادرة عبر هذه الصالة نظر ًا للظروف
املرتبك���ة الت���ي مي���ر به���ا املطار وتع���دد اجله���ات صاحبة
القرار فيه.
ووصف���ت الس���فارة م���ا يتع���رض ل���ه دبلوماس���يوها
بالتعامل الفج ما ولد حالة من السخط في صفوفهم داعية
إلى معاجلة هذه اإلشكالية التي وصفتها باملزعجة.
وف���ي تعليق���ه عل���ى الوثيق���ة ق���ال الصحف���ي نبي���ل
س���بيع ال���ذي نش���رها عل���ى صفحت���ه مبوق���ع التواص���ل
االجتماعي(فيس���بوك) إن هن���اك م���ا يق���ارب ( 14رس���الة)
مماثلة من عدة سفارات غربية وغير غربية حتمل شكاوى
حول اساءات مختلفة يتعرض لها دبلوماسيوها في مطار
صنعاء.
وقال :عبر تاريخ مطار صنعاء ،وعبر تاريخ العالقة بن
���جلتْ مث���ل هذه الفضيحة،
اليمن وأملانيا ،لم يس���بق أن ُس ِ ّ
(وال ف���ي أي مطار آخر)،متس���ائال بالقول :إذا كان احلوثي
قد بدأ س���لطته في مطار صنعاء على هذا النحو ،فتخيلوا
كيف ستتطور وكيف ستنتهي!
وأك���د أن احلوث���ي ال «يكافح» الفس���اد بفس���اد أكبر منه
فحس���ب ،بل وبفساد غير مس���بوق واصفا إياه بأنه فساد
صريح وصارخ ،مضيفا «احلوثي «يكافح» الفس���اد بفساد
أكب���ر ،و»يكافح» النهب بنهب أكب���ر ،و»يكافح» الظلم بظلم
أكبر!».
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حين يصبح للصالة معنى

د .سلمان بن فهد العودة

عن���د قراءتي للق���رآن أجد أحيان��� ًا روحانية عالية
س���ببها اس���تحضاري ملرس���ل ه���ذا الن���ص وكأن���ه
يخاطبن���ي ،ف ُأدقق في األلف���اظ والكلمات والضمائر..
ش���يء مذهل أن تؤمن بأن الله قريب يس���مع كل شيء
حتى همس القلوبَ « :ق ْد َس���مِ عَ ال َّل ُه َقوْ َل ا َّلتِ ي ُ َ
تادِ ُل َك
فِ ي َزوْ ِجهَ ا» ( )1سورة املجادلة.
وأحيان ًا ال أجد هذه الروح ألنني أقرأ نص ًا تعوّ دت
عليه وقد أزعم أني حفظته!
ب���وح العب���د لربه مبا في نفس���ه -وه���و أعلم -هو
ّ
َ
وحس���ن الظن ،ما لم يتجاوز إلى
من اإلميان والتع ُبّد ُ
اعتراض على أقداره التي يحار الفهم فيها.
الص َ
َ
���ا َة َب ْينِ ى وَ َب ْ َ
ُ
ي
ْت
م
���
س
ق
«
َّ
> الص���اة مناجاةَ :
ال ا ْلعَ ْب ُد ( ْ َ
ي وَ ِلعَ ْبدِ ى َما َس َأ َل َف ِإ َذا َق َ
ال ْم ُد
عَ ْبدِ ى نِ ْ
ص َف ْ ِ
ي )َ .ق َ
ِل َّل���هِ َر ِ ّب ا ْلعَ َ ِ
امل َ
���ال ال َّل ُه َتعَ ا َلى َحمِ دَنِ ى عَ ْبدِ ى وَ ِإ َذا
ي���م )َ .ق َ
َق َ
ال ال َّل��� ُه َتعَ ا َلى َأ ْث َن���ى عَ َل َّى
���ال (ال َرّحْ مَ���نِ ال َّر ِح ِ
الدّينِ )َ .ق َ
عَ ْب���دِ ى .وَ ِإ َذا َق َ
وْم ِ
ال َم َّجدَنِ ى عَ ْبدِ ى
ال ( َمالِكِ َي ِ
���ال ( ِإ َي َ
 وَ َق َض ِإ َل َّى عَ ْبدِ ى َ -ف ِإ َذا َق َ
���ال َم��� َّر ًة َف َّو َ
ّاك َن ْع ُب ُد
وَ ِإ َي َ
ي )َ .ق َ
ّاك َن ْس���تَعِ ُ
ال هَ ��� َذا َب ْينِ ى وَ َب ْ َ
ي عَ ْبدِ ى وَ ِلعَ ْبدِ ى
اط ْ ُ
َما َس��� َأ َلَ .ف��� ِإ َذا َق َ
امل ْس���تَقِ ي َم ِص َر َ
الص َر َ
اط
ال (اهْ دِ َن���ا ِ ّ
وب عَ َلي ِْه ْم وَ َال َّ
الضا ِ ّل َ
ي
ا َّلذِ ينَ َأ ْنعَ مْتَ عَ َلي ِْه ْم َغي ِْر ْاملَ ْغ ُض ِ
)َ .ق َ
ال هَ َذا ِلعَ ْبدِ ى وَ ِلعَ ْبدِ ى َما َس َأ َل » (رواه مسلم).
الله يستمع لقراءة املصلي حي يناجيه ويرد عليه
جوابه كلمة كلمة ،إذا كان حاضر القلب.
فإذا انصرف والتفت انصرف الله عنه.
وأنا أقرأ الفاحتة أتخ َيّل أحيان ًا أني أس���مع بقلبي
جواب الله لي وردّه علي ،وهذا يصنع للموقف رهبة.
ف���ي الطفول���ة أتذ ّك���ر اإلمام ال���ذي كان يخش���ع في
الفاحتة ويقطعها بالبكاء والنشيج.
إنه خطاب هامس ال يس���معه جارك ويس���معه الله
سبحانه -فيجيب عليه.الصاة مناجاة ..وحي سألوا أقريب ربنا فنناجيه

أم بعيد فنناديه؟ نزل« :وَ ِإ َذا َس��� َأ َل َك عِ َبادِ ي عَ ِ ّني َف ِإ ِ ّني
ّاع ِإ َذا دَعَ انِ َف ْل َي ْس���ت َِجيبُو ْا لِي
َق ِر ٌ
ي���ب ُأ ِج ُ
يب دَعْ ���وَ َة ال َد ِ
وَ ْلي ُْؤمِ ُنو ْا ِبي َلعَ َّلهُ ْم َي ْر ُشدُونَ » ( )186سورة البقرة.
هنا يصبح للصاة معنى.
ي ْاملَ َ
ائِ كَةِ ُغفِ َر َل ُه َما َت َق َّد َم مِ نْ
« َمنْ وَ ا َف َق َت ْأمِ ي ُن ُه َت ْأمِ َ
َذ ْن ِبهِ » (البخاري ومسلم).
ؤم���ن على دعائن���ا لن���ا ،واملوافقة تكون
املائك���ة ُت ِ ّ
بحضور القلب وبالتأمي مع اإلمام.
>هذا في باب اإلحس���ان ف���ي العبودية ،ومثله في
باب اإلحس���ان إلى اخللق وفعل اخلير للناس يرد ما
يش���به الوار ذاتهَ « :يا ا ْب���نَ آ َد َم َم ِر ْ
ض ُت َف َل ْم َتعُ دْنِ ى.
ِ���يَ .ق َ
َق َ
���ال َي���ا َر ِ ّب َكي َْف َأعُ ���ود َُك وَ َأ ْنتَ َر ُّب ا ْلعَ َامل َ
ال َأ َما
عَ ِلمْ���تَ َأ َّن عَ ْبدِ ى ُف َ
���ر َ
ض َف َل ْم َتعُ ْد ُه َأ َما عَ ِلمْتَ َأ َّن َك
ا ًنا َم ِ
اس���ت َْطعَ ْم ُت َك َف َل ْم
َل���وْ عُ ْدتَ��� ُه َلوَ َج ْدتَنِ ى عِ ْن َد ُه َيا ا ْبنَ آ َد َم ْ
ُت ْطعِ ْمنِ ىَ .ق َ
ال َيا َر ِ ّب وَ َكي َْف ُأ ْطعِ مُ َك وَ َأ ْنتَ َر ُّب ا ْلعَ َ ِ
امليَ.
اس���ت َْطعَ َم َك عَ ْبدِ ى ُف َ
َق َ
انٌ َف َل ْم ُت ْطعِ ْم ُه
���ال َأ َما عَ ِلمْتَ َأ َّن ُه ْ
َأ َم���ا عَ ِلمْتَ َأ َّن َك َلوْ َأ ْطعَ ْم َت ُه َلوَ َج���دْتَ َذل َِك عِ ْندِ ى َيا ا ْبنَ
ال َيا َر ِ ّب َكي َْف َأ ْسقِ َ
است َْس��� َق ْي ُت َك َف َل ْم ت َْس���قِ نِ ىَ .ق َ
يك
آ َد َم ْ
اك عَ ْبدِ ى ُف َ
است َْس َق َ
ي َق َ
انٌ َف َل ْم ت َْسقِ هِ
وَ َأ ْنتَ َر ُّب ا ْلعَ َ ِ
امل َ
ال ْ
َأ َما ِإ َّن َك َلوْ َس َق ْي َت ُه وَ َجدْتَ َذل َِك عِ ْندِ ى » (رواه مسلم).
>ف���ي حدي���ث االس���تخارة املش���هور تفوي���ض،
ّ
والطول والقوة
وتس���ليم ،وإذعان ،وبراءة من الول
إلى الله الذي يعلم عواقب األمور.
ق���د ي���رى املرء رؤيا ُحت ِ ّف���زه أو تنه���اه ،أو يجد في
قلب���ه اندفاع ًا أو تردد ًا ،أو ي���رى عامة ،واملقصود أال
يتك���ئ العب���د على األس���باب وحده���ا وال يلغيها ،فإن
حصل توفيق حمد الله وشكره ،وإن كانت األخرى لم
يلحق نفس���ه مامة ،فقد ف َّكر وتد َبّر واستش���ار وسأل
ثم استخار الله ،واخلير فيما يكتبه ملن آمن وصبر.
ف���ي حديث الطائف ودع���اء النبي -صلى الله عليه
وسلم( -ال ّلهُ ّم إ َليْك َأ ْش ُكو َ
ضعْ َف ُقوّ تِ ي ،وَ قِ ّل َة ِحي َلتِ ي،

البحث عن التوازن
ب� � ��ث الله – جل وعال -ف� � ��ي هذا الكون
تواز ًن� � ��ا خف ًّي� � ��ا ينج� � ��ذب الن� � ��اس إليه كما
تنجذب األشياء في صور وأوضاع كثيرة
ومدهش� � ��ة ،نعرف بعضها وجنهل أكثرها.
وامله� � ��م دائ ًما تلم� � ��س آفاق ذل� � ��ك التوازن
وس� � ��ننه في األنفس واملجتمعات والدعوات
والثقافات حتى نتناغم معه و نس� � ��عى إلى
حتقيقه ،ونعمل في إطاره.
لكل األمور طرفان ووسط وذلك الوسط
يت� � ��م حتديده ف� � ��ي أمور كثي� � ��رة من خالل
الش� � ��ريعة الغراء كما يتم حتديده في أمور
كثيرة أخرى من خالل العرف واالعتبارات
واملعطي� � ��ات اجلديدة .الش� � ��جاعة واجلنب،
والكرم والبخل ،واحلسن والقبح ،واللطف
والفظاظ� � ��ة والتبذي� � ��ر والتقتي� � ��ر ،واجلودة
وال� � ��رداءة ،والصالب� � ��ة والليون� � ��ة ،والغلو
واالعتدال ،واإلف� � ��راط والتفريط ،واالهتمام
واإلهمال...
كل ه� � ��ذه املتض� � ��ادات واملتقابالت تقع
على خ� � ��ط واحد مت� � ��درج .والتغيرات على
ذلك اخلط متصل� � ��ة وغير منظورة ونتعامل
معها م� � ��ن خالل رس� � ��م فواص� � ��ل وهمية
واعتباري� � ��ة ،ميكن دائ ًم� � ��ا االختالف فيها
واجل� � ��دل حولها ،فنحن نتخي� � ��ل صورة ل�
(الش� � ��جاعة) في وضعها األقصى لتكون
على أول اخلط .وتلك الصورة تختلف من
شخص إلى آخر بحسب املفاهيم احمليطة
واخلبرة الشخصية بهذه الفضيلة.
وتت� � ��درج تصوراتنا للش� � ��جاعة إلى أن

نصل إلى منتصف اخلط – وهو منتصف
وهم� � ��ي تقدي� � ��ري-؛ فنق� � ��ول :إن فالنًا من
الناس إنسان عادي ،ال يوصف بالشجاعة
وال باجلنب .ثم منضي قلي ًال في السير على
ذلك اخلط ،لنقول :إن فالنًا لديه ش� � ��يء من
اجلنب .ثم منضي لنقول :فالن جبان .فإذا
اقتربنا أكث� � ��ر قلنا :فالن من أجنب الناس.
فإذا أرتنا خبرتنا الشخصية بهذه املسألة
صورة ش� � ��اذة ومتفردة في اخلوف والهلع
قلنا :فالن أجنب الناس .ونحن في كل ذلك
ننطلق من مفاهيم وخبرات ذاتية ومحددة؛
فال التعريفات واملصطلحات دقيقة وصلبة
مبا يكفي لتوحيد التصورات ،وال اخلبرات
موحدة مبا يكفي إلصدار األحكام .
َّ
يتس� � ��م
والتعبي� � ��ر عنه� � ��ا ه� � ��و اآلخ� � ��ر ّ
بالهشاش� � ��ة؛ إذ إن اللغة هي وسيلتنا في
التعامل مع هذه األم� � ��ور ،والنظام اللغوي
يكون شديد الطواعية واملرونة عند التعبير
عن املس� � ��ائل اإلنس� � ��انية .والبني� � ��ة العقلية
لإلنس� � ��ان على مق� � ��دار ما تعم� � ��ل بكفاءة
في تصور (الكم) وحتليل� � ��ه تعمل بارتباك
وغم� � ��وض في تص� � ��ور (الكي� � ��ف) واحلكم
عليه؛ ولهذا فإن من قد تصفه بأنه إنس� � ��ان
ع� � ��ادي ،ال هو بالش� � ��جاع وال باجلبان ،قد
يصفه غيرك بأنه ش� � ��جاع أو جبان  ،ومن
تصفه بأنه أجنب إنس� � ��ان ف� � ��ي التاريخ قد
يصفه غيرك بأنه واحد من ماليني اجلبناء
الذي� � ��ن ينطون الس� � ��هل واجلبل .وكثير من
الغربي� � ��ني ينظرون اليوم إل� � ��ى من نعدّه –

اسَ ،يا َأ ْر َح��� َم ال ّر ِ
احمِ َ
���ي! َأ ْنتَ َر ّب
وَ هَ وَ انِ ���ي عَ َل���ى ال ّن ِ
ُْ
امل ْس���ت ْ
َضعَ فِ َ
ي وَ َأ ْن���تَ َربّي ،إ َلى َمنْ تَكِ ُلنِ ���ي؟ إ َلى َبعِ ٍيد
ْ���ري؟ إنْ َل ْم َيكُنْ ِبك
َيت ََجهّ مُ نِ ���ي؟ َأ ْم إ َل���ى عَ ���دُوّ َم ّل ْك َت ُه َأم ِ
���ي َغ َ
ض ٌب َف َ���ا ُأ َبالِي ،وَ َلكِ نّ عَ افِ َيتَك ِه َي َأوْ َس���عُ لِي،
عَ َل ّ
ور وَ جْ ِهك ا ّلذِ ي َأ ْش��� َر َقتْ َل��� ُه ّ
الظ ُل َم ُ
ص ُل َح
ات وَ َ
َأعُ ���و ُذ ِب ُن ِ
عَ َل ْي���هِ َأ ْم ُر ال ّد ْن َيا وَ ْال ِخ َرةِ مِ ���نْ َأنْ ُت ْن ِز َل ِبي َغ َ
ض َبكَ ،أوْ
َي ِح ّل عَ َل ّي ُس ْ
���خ ُط َكَ ،لك ا ْلعُ ْت َبى َح ّتى َت ْر َ
ضى ،وَ َال َحوْ َل
وَ َال ُق���وّ َة ّإال ِب���ك) .ش���كوى قلب مكلوم ،آمل���ه التكذيب،
وهج���ر القري���ب ،فناجى رب���ه مبا يعلم أن���ه به أدرى،
ولكنها الطبيعة اإلنس���انية ح���ي تبوح لربها بوجوه
معاناته���ا ،وتس���أله الفرج والروح ،ث���م يكون الرضى
والتسليم.
>ف���ي حديث املع���راج وح���وار النبي -صل���ى الله
عليه وسلم -مع موسى ورجوعه إلى ربه
سر نبوي عظيم ال يحيط به إال الله ،وال يقدر عليه
إال م���ن أعطاه ربه املقام احملم���ود ،ولذا ألهم الوقوف
عن���د اخلم���س ومت حياؤه ،وكانت ه���ي القول الفصل
املقدّر سلف ًا عند الله.
> ال َق َس���م عل���ى الله ف���ي لظة التج��� ُّرد ،وانقطاع
الس���بب ،وزوال اليلة ،وعج���ز الطبيب ،واليأس من
الناس.
اب َلوْ َأ ْق َس��� َم عَ َلى ال َّلهِ
���وع ِبا َألبْ���وَ ِ
« ُر َّب َأ ْش���عَ َث َم ْد ُف ٍ
َأل َب َّرهُ» (رواه مسلم).
ال تبح���ث ع���ن املش���اهير واألغني���اء والكب���راء..
فامليزان عند الله مختلف.
ال تبح���ث عن املغرور بعبادت���ه أو ديانته أو علمه،
ابحث عن املخبتي املتواضعي لعظمته.
> قد يقس���م عند امللتزم أو ممس���ك ًا بأستار الكعبة
كم���ا في قصة (مُ نازل)؛ الع���اق الذي يروى أنه أصيب
بالشلل.
األصمعي :أخبرني بعض العرب أنّ رج ً
ا في
ق���ال
ّ

زم���ن عب���د امللك بن م���روان يقال له من���ازل وكان عا َّق ًا
ألبيه ،فقال األب:
من�ازل
رحم بيني وبي
ٍ
ج��زت ٍ
جزا ًء كما يستنجز الدّين طالبه
وربيته حتى إذا ما تركت���ه
أخا القوم واستغنى عن املسح شاربه
تغمط حق���ي ظاملا ولوى يدي
ل�وى يده الله ال�ذي هو غالبه
وكان ل�ه عندي إذا جاع أو بكى
من ال�زاد أحلى زادنا وأطايبه
أيظلمني مالي ويحنث أل���وتي؟
فسوف ي��اقي ربه فيحاسبه
لداع دعو ًة لو دع���وتها
وإ ّني ٍ
ّ
النقض جانبه
على جبل ال ّريّان
أإنْ رعشت كفا أبيك وأصبحت
ليث فإنك ضاربه؟
يداك يدا ٍ
غيّ���ر مج���رى األح���داث على
>كلم���ات مختص���رة ُت ِ
���وب َفانت ِ
َص ْر» ( )10س���ورة
مس���توى األم���ةَ « :أ ِ ّني َم ْغ ُل ٌ
القم���ر ،فيقس���م ال���رب بعزت���ه وجال���ه أن يس���تجيب
مي ُك��� ُرونَ
وينص���ر املظل���وم ويقت���ص م���ن الظال���م« ،وَ َ ْ
مي ُك ُر ال ّل ُه وَ ال ّل ُه َخ ْي ُر ْاملَاكِ ِرينَ » ( )30سورة األنفال.
وَ َ ْ
وت���ري املقادير وكأنها خط���وط ال تتبي دالالتها
حت���ى تكتمل فتصب���ح لوحة عظيم���ة ناطقة بالكمة
والقدرة« :وَ َم َك ُروا َم ْك ًرا وَ َم َك ْر َنا َم ْك ًرا وَ هُ ْم َال َي ْشعُ ُرونَ
* َف ُ
انظ ْر َكي َْف كَانَ عَ اقِ َب ُة َم ْك ِر ِه ْم َأ َّنا َد َّم ْر َناهُ ْم وَ َقوْ مَهُ ْم
َأجْ َمعِ َ
مبا َظ َلمُ وا ِإ َّن فِ ي َذل َِك
او َي ًة ِ َ
ي * َفتِ ْل َك ُبيُو ُتهُ ْم َخ ِ
َل َي ًة ِ ّل َقوْ ٍم يَعْ َلمُ ونَ » ( )52-50سورة النمل.
�وب ِإ ْذ َنادَى َر َّب� � ُه َأ ِ ّني
أو على مس ��توى الف ��رد« :وَ َأ ُّي � َ
َم َّس ��نِ َي ُّ
الض� � ُّر وَ َأن ��تَ َأ ْر َح� � ُم ال َّر ِ
احمِ َ
اس� �ت ََج ْب َنا َل ُه
ي * َف ْ
َفك ََش ْف َنا َما ِبهِ مِ ن ُض ٍ ّر وَ آ َت ْي َنا ُه َأهْ َل ُه وَ مِ ْث َلهُ م َّمعَ هُ ْم رَحْ َم ًة
ِ ّمنْ عِ ندِ َنا وَ ذِ ْك َرى ِل ْلعَ ِابدِ ينَ » ( )84،83سورة األنبياء.

عبد الكرمي بكار
بحس� � ��ب معاييرنا وثقافتن� � ��ا -معتد ًال على
أن� � ��ه متعصب ومتطرف .وما يعده كثير من
الغربيني حشمة ننظر إليه على أنه ابتذال؛
وهذا واضح.
مهما اختلفنا ف� � ��ي حتديد املفاهيم؛ فإن
األط� � ��راف القصوى تظ� � ��ل أطراف ًا؛ إن من
الصعب ج ًدّا ف� � ��ي البيئة الواحدة أن ينظر
بع� � ��ض الناس إلى ش� � ��خص على أنه أكرم
الكرماء ،وينظر إليه آخرون على أنه أبخل
البخ� � ��الء؛ فالعقول تدرك األل� � ��وان املتباينة
واحل� � ��االت املتباعدة عل� � ��ى نحو جيد .ومن
ذل� � ��ك اإلدراك يتم االجنذاب نحو الوس� � ��ط
الذي هو مركز التوازن.
النف� � ��س البش� � ��رية م ّيالة إل� � ��ى التغيير
غي� � ��ر املكلف حي� � ��ث تلتمس ف� � ��ي اجلديد
دائ ًما ش� � ��ي ًئا أفضل مما هي فيه .ومبا أن
حاالت التط� � ��رف في كل أم� � ��ر من األمور
تخل بالتوازن العام للش� � ��خصية واملجتمع
واألمة فإن الن� � ��اس – مث ًال -إذا خضعوا
في مرحلة من املراحل لقيود ش� � ��ديدة في
حركته� � ��م واختياراتهم ،ف� � ��إن البحث عن
احلري� � ��ة واالنطالق يصبح اله َّم املس� � ��يطر
عليهم؛ ف� � ��إذا ُف ّكت قيودهم انغمس� � ��وا في
حرية تصل إلى ح� � ��د الفوضى ،وبعد مدة
يضيقون بالوضعية اجلديدة ملا يلمس� � ��ونه
م� � ��ن أذى التفل� � ��ب املبال� � ��غ في� � ��ه ،ويبدؤون
باملطالب� � ��ة بالضب� � ��ط والصرام� � ��ة ومقاومة
التس ّيب.
حني تش� � ��تد وطأة اجلوع عل� � ��ى أحدنا

ً
ضاغطا
فإن احلصول على الطعام يصبح
ومس� � ��يطر ًا ،ف� � ��إذا أكلنا وش� � ��بعنا تغ ّيرت
نظرتنا للمائدة وطلبنا رفعها وهكذا...
هني من معرفتنا
هذا يعني أن قد ًرا غير َّ
بقيمة شيء من األشياء ُيستمد من معرفتنا
بضده أو من معايشتنا له وقد عرف الناس
هذا من زمن بعي� � ��د ،وع ّبروا عنه بتعبيرات
مختلف� � ��ة ،وكان مما قالوا « :بضدها تتميز
األش� � ��ياء» « ،الصح� � ��ة تاج عل� � ��ى رؤوس
األصحاء ال يعرفه إال املرضى» « ،للشوهاء
فضل على احلسناء».
ويقال الي� � ��وم « :الوعي بالذات فرع عن
الوعي باآلخ� � ��ر» ،وميكن أن نقول  « :رؤية
اآلخر تتم دائ ًما من أفق رؤية الذات».
وهك� � ��ذا فالوع� � ��ي اإلنس� � ��اني يعمل في
أفضل حاالته حني يرى في كل شيء صور
اإلفراط والتفريط واالعتدال .وقد كان عمر
– رضي الله عنه -يتخوف من احلالة التي
تصير إليها األمة من عدم معرفة قيمة نعمة
اإلسالم حني ينش� � ��أ في اإلسالم أناس لم
يعرفوا اجلاهلية .
حني يسود الرش� � ��د في أمة من األمم؛
فإن معرفتها باالعتدال واالتزان هي التي
ترشدها إلى رؤية صور اإلفراط والتفريط.
وحني يسود اجلهل والعقم والتخلف ،فإن
وعي األم� � ��ة يتعرف على االتزان من خالل
تعرفه على صور اإلفراط والتفريط ،ويكون
في ذلك شيء من الغموض وااللتباس ،ألنه
قائم على اس� � ��تنتاج ال يخلو من شيء من

تركيب األدلة إذا شعر الواحد منا أنه صار
في حال� � ��ة مرضية من الت� � ��وازن واالتزان
فه� � ��ذا ال ينبغي أن يدعوه إل� � ��ى االطمئنان
واالس� � ��تكانة لتلك احلالة؛ ألن ما يس� � ��تجد
من معطيات وظ� � ��روف واجتاهات ومفاهيم
وحتديات وإمكان� � ��اتُ ...ي ِ
دخل اخللل على
ذلك التوازن؛ ولذا ف� � ��ال بد من البحث عن
توازن جديد .
ول� � ��و أننا تأملنا ف� � ��ي أحوالنا اخلاصة
وأحوال األمم عامة لوجدنا أن عدم إدراك
أهمية عملية البحث هذه هو الذي أدى إلى
تدهور كثير من األم� � ��ور ،حيث يغلب على
الوهم الشعور بجمود األحوال واملعطيات،
مما يدعو الناس إلى الركون إلى ما لديهم
من اس� � ��تجابات وردود أفعال .وفي زماننا
ه� � ��ذا صارت اليقظة الفكرية نحو ما نفقده
إحلاحا بسبب غزارة تدفق
من توازن أكثر
ً
املعطيات واملتغيرات .
وإذا لم ننتبه جيدًا لذلك فإن على الواحد
أن يتوق� � ��ع االنتقال إلى موقع متطرف دون
أن يدري .وكل واحد منا يستطيع اكتشاف
ذلك بطريقته اخلاصة.
من خالل العرض ال� � ��ذي قدمناه ميكن
أن نستش� � ��ف أن العالق� � ��ة ب� � ��ني األطراف
واملتض� � ��ادات هي عالقة جدلي� � ��ة .ولنا أن
نستش� � ��ف ً
أيضا أن العالقة بينها س� � ��ببية
أيض ًا ،مبعن� � ��ى أن املجتمع أو اجلماعة أو
الفرد قد يصير إلى حالة سيئة بسبب فقد
األضداد التي حترضه على التطوير .
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فوز السبسي برئاسة تونس واملرزوقي يهنئه ويعلن حتوله للمعارضة
ف���از الباج���ي قاي���د السبس���ي ( 88عام��� ًا)
برئاسة الدولة ليصبح أول رئيس بعد الثورة
يتم اختياره مباش���رة من الش���عب .وجاء فوز
السبسي بعد تصدره بفارق مهم على الرئيس
املنتهي���ة واليت���ه املنصف املرزوق���ي الذي هنأ
منافسه.
وق���ال رئي���س الهيئ���ة االنتخابي���ة ش���فيق
صرص���ار ، ،إن السبس���ي حصل بع���د فرز كل
األص���وات في الداخل واخلارج على 55.68%
(نح���و  1.7ملي���ون) م���ن األص���وات مقاب���ل
 44.32%للمرزوقي ( 1.3مليون صوت).
وأض���اف صرص���ار أن ع���دد األص���وات
الصحيح���ة للناخب���ن بلغ���ت  3.1مالي���ن
ص���وت من جملة  5.3مالين مواطن يحق لهم
التصويت .وبلغت نسبة املشاركة .60.11%
وتاب���ع أن اخلروق���ات الت���ي س���جلت خالل
االقتراع ال تؤثر على النتائج النهائية ،مشيرا
إلى أن باب الطعون س���يفتح ابتداء من مساء
االثن���ن .وكان مدير حملة املرزوقي ( 69عام ًا)
قد حت���دث أمس عن ارتكاب احلملة املنافس���ة
مئات اخلروقات ،ووصفت بعضها باخلطيرة.

ومقارن���ة بال���دور األول ،زاد السبس���ي
رصي���ده م���ن األص���وات بنح���و أربعمائة ألف
ص���وت ،ف���ي ح���ن أض���اف املرزوق���ي أكثر من
مائتي ألف صوت.
وكان ط���ارق الكحالوي ،وهو عضو بحملة
املرزوق���ي قد ق���ال أن املرزوقي س���يتحول إلى
املعارض���ة ،وس���يكون مدافع���ا «شرس���ا» ع���ن
احلق���وق واحلري���ات ،وس���يرفض «التغ���ول
احلزبي» على الس���لطة ،في إشارة إلى وصول

مرش���ح ن���داء تونس إل���ى الرئاس���ة ،وامتالكه
أغلبية نسبية في البرملان.
وكان املرزوق���ي أك���د أنه س���يقبل بالنتائج
الرس���مية مهم���ا كان���ت .بي���د أن���ه ح���ذر خالل
حملت���ه االنتخابي���ة من جم���ع احل���زب الفائز
كل الس���لطات ف���ي يده في حال فاز السبس���ي
بانتخابات الرئاس���ة ،مشير ًا باخلصوص إلى
خطورة انفراد احلزب احلاكم اجلديد بتعين
أعضاء احملكمة الدستورية.

alsahwa@yemen.net.ye
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الغنوشى يهنئ السبسى ويثمن دور
املرزوقى في االنتخابات التونسية
ق���ال راش���د الغنوش���ى -زعي���م حرك���ة
النهض���ة التونس���ية :إن���ه أج���رى اتصا ًال
نْ
باملتنافس���ن ف���ى ال���دورة
مس���اء االثن���ن
الثاني���ة لالنتخاب���ات الرئاس���ية الباج���ى
قايد السبس���ى والدكت���ور محمد املنصف
املرزوقى  .وأضاف الغنوشي فى بيان له:
«هن���أت الباجى قايد السبس���ى بالفوز فى
االنتخابات الرئاسيّة حسب النتائج التى
أعلنته���ا الهيئ���ة املس���تقلة لالنتخاب���ات،
الش���عب التونس���ى
وبالثقة التى وضعها
ُ
في���ه ،وتاب���ع« :كم���ا حتدث���ت م���ع محم���د
املنص���ف املرزوقى وعبّرت ل���ه عن تقديره
لدوره فى إجن���اح اخليار الدميقراطى فى
تونس» .
وأض���اف رئي���س حرك���ة النهض���ة إنّ
الفائ���ز ف���ى االنتخابات ،أيا كان ،س���يدرك
أنّ قراب���ة نص���ف التونس���ين معارض���ون
ل���ه وأن م���ن س���يتم إع���الن فوزه س���يكون

رئيسا ملن انتخبه ومن لم ينتخبه  ،داعيا
اجلميع «إلى التهدئة» ،وأضاف الغنوشى
فى تس���جيل صوتى أن «الثورة التونسية
هى الوحيدة التى مكنت من الوصول إلى
انتخاب���ات دميقراطي���ة عل���ى العك���س من
باقى الثورات العربية األخرى».

نقاط مضيئة في الشرق األوسط
عبد الله جل
الرئيس التركي السابق

في عام 1991م بدأت مسيرتي السياسية،
وفي العام نفس� � ��ه اندلعت حرب اخلليج وبدأ
مؤمتر الس� � ��ام اخلاص بالشرق األوسط في
مدريد .وكان زعماء ذلك الوقت مدركني متام
اإلدراك ملدى تعقيد التش� � ��ابكات بني مشكلة
فلس� � ��طني وغيرها من التحديات في الش� � ��رق
األوسط .ومن املؤسف أن التشابكات املعقدة
نفسها ال تزال قائمة.
منذ ذلك احلنيَ ،شهِ دت العديد من املبادرات
واخلطط واملش� � ��اريع حلل صراعات الش� � ��رق
األوس� � ��ط املتعددة .وغني عن القول إن بلدي
تركي� � ��ا كانت دوما في طليع� � ��ة جهود املجتمع
الدولي الرامية إلى تأمني السام واالستقرار
ساهمت في بعض
والتعاون في املنطقة ،وقد
ُ
ه� � ��ذه اجلهود بوصفي عضوا في البرملان ،ثم
رئيس� � ��ا للوزراء ،ثم وزيرا للخارجية ،وأخيرا
رئيسا للباد.
ولكن من املؤسف أن هذه اجلهود لم تسفر
عن النتائج املرجوة ،رغ� � ��م التكاليف الباهظة
املتمثلة في الطاقة واملوارد والتي أنفقت على
مدى ربع قرن من الزمان.
أم� � ��ا التق� � ��دم املتواضع ال� � ��ذي حتقق فقد
تعرض للتخريب أو ل� � ��م يكن كافيا ،حتى مع
سقوط اآلالف من األبرياء -سواء في الشرق
األوسط أو خارجه -ضحية للعنف والكراهية
واالنتقام.
والواق� � ��ع أن مذبحة املدني� � ��ني (مبا في ذلك
العدي� � ��د من األطفال) التي ش� � ��هدتها غزة في
الصي� � ��ف املاضي ،ووحش� � ��ية تنظي� � ��م الدولة
اإلسامية ،وقتل احلاخامات في معبد يهودي
بالقدس ،والهجوم اإلرهابي في أوتاوا الشهر
املاضي ،كل هذا يكشف بوضوح عن حقيقة
بسيطة مفادها أن العنف ينتقل بالعدوى.
في عام  ،1991كان صدام حسني يشكل
التهديد اإلقليم� � ��ي الوحيد ،والي� � ��وم تكاثرت
التهديدات ،وخَ لفَت تأثيرات تراكمية .في عام
 ،1991قام� � ��ت الواليات املتحدة باالش� � ��تراك
مع االحتاد الس� � ��وفياتي برعاية مؤمتر مدريد
للس� � ��ام ،واليوم ال تتب� � ��ادل الواليات املتحدة

وروسيا احلديث إال بالكاد.
ولك� � ��ن بالرغ� � ��م م� � ��ن أن اجله� � ��ات الفاعلة
اإلقليمية والدولية تش� � ��عر باإلحباط الش� � ��ديد
إزاء تفاقم املشاكل في الشرق األوسط ،فإن
املزيد من التش� � ��اؤم من شأنه أن يزيد األمور
سوءا .لذا ،يتعني علينا أن نحاول استخاص
بعض ال� � ��دروس من اإلش� � ��ارات واالجتاهات
اإليجابي� � ��ة التي ظهرت متناثرة في األش� � ��هر
األخيرة.
فبادئ ذي ب� � ��دءُ ،يثبِت جناح إزالة مخزون
نظ� � ��ام األس� � ��د ف� � ��ي س� � ��وريا من األس� � ��لحة
الكيميائية أن اجلهود املشتركة من املمكن أن
تس� � ��فر عن نتائج إيجابية .وعلى نحو مماثل،
عملت األطراف املش� � ��اركة في احملادثات على
اإلبقاء على وعد التوصل إلى االتفاق النهائي
حيا ،من خال االتفاق على متديد املفاوضات
الدولية بش� � ��أن برنامج إيران النووي ،والذي
سوف يش� � ��كل انتصارا عظيما للدبلوماسية
املتعددة األطراف.
إن جن� � ��اح احملادث� � ��ات النووية م� � ��ع إيران
(والتي شاركت فيها بوصفي وزيرا للخارجية
ورئيس� � ��ا في مراحل مختلفة) س� � ��وف ُيخَ لف
عواقب إس� � ��تراتيجية وسياس� � ��ية واقتصادية
كبرى في الشرق األوسط والعالم .فالتوصل
إلى حل قد يحفز إيران لتسهيل حل مشاكل
إقليمي� � ��ة أخرى .وعاوة عل� � ��ى ذلك ،لن جتد
الق� � ��وى األخرى التي متتل� � ��ك -أو ُيع َتقَد أنها
متتلك -ترس� � ��انة نووية ف� � ��ي املنطقة أي عذر
ملعارضة نزع الساح.
وكان تش� � ��كيل حكومة عراقية أكثر شموال
بدافع من احلس السليم واجلهود املنسقة منقِ َبل اجلهات الفاعلة داخل الباد وخارجها-
أيضا مبثابة عامة إيجابية ،متاما كما كانت
اخلط� � ��وات التي اتخذت نح� � ��و حل اخلافات
ب� � ��ني حكوم� � ��ة إقليم كردس� � ��تان والس� � ��لطات
املركزية في بغ� � ��داد .ومن الواضح أن القرار
الذي اتخذت� � ��ه حكومة إقليم كردس� � ��تان بعد
اإلصرار على عقد اس� � ��تفتاء على االستقال
يبشر باخلير ومينحنا األمل في إمكانية جلب

االستقرار إلى العراق واملنطقة.
وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه عن التحالف
الذي تش� � ��كل ضد تنظيم الدولة اإلس� � ��امية.
ولكن بالرغم من املكاس� � ��ب العس� � ��كرية التي
بات� � ��ت واضحة اآلن ،فإن الق� � ��وة «الصارمة»
وحدها لن تك� � ��ون كافية إلحلاق الهزمية بهذه
اجلماعة .ففي نهاية املطاف ،يكمن احلل في
التحلي بالصبر في بناء إطار سياسي شامل
يحظى بدعم السكان والقادة احملليني ،الذين
استس� � ��لموا إلغراء مناصرة قضية املتطرفني
بفعل شعورهم باليأس واخلوف.
ورغم أن اس� � ��تخدام الق� � ��وة الصارمة ضد
تنظيم الدولة اإلس� � ��امية رمبا لم يبلغ منتهاه
بعد ،فإن األخطاء التي ارتُكِ َبت في أفغانستان
والعراق وليبيا وس� � ��وريا يج� � ��ب أن ال تتكرر
أبدا ،بل ال بد من التفكير في إس� � ��تراتيجيات
اخلروج العس� � ��كري واالنتقال السياسي من
دون تأخي� � ��ر .ع� � ��اوة على ذل� � ��ك ،وألن تنظيم
الدولة اإلس� � ��امية ظاهرة تبلور كل األمراض
السياس� � ��ية واأليديولوجي� � ��ة واالقتصادي� � ��ة
واالجتماعي� � ��ة في املنطقة ،فإن احللول املمكنة
ال بد أن تكون جريئة وشاملة.
وعلى نحو مماثل ،كان القرار الذي اتخذته
بع� � ��ض احلكوم� � ��ات واألح� � ��زاب والبرملانات
األوروبي� � ��ة باالعتراف بدولة فلس� � ��طني تطورا
محم� � ��ودا .ويعكس هذا االجت� � ��اه خيبة األمل
إزاء اجلم� � ��ود الدبلوماس� � ��ي احلالي ،والذي
يج� � ��ب أن تتحم� � ��ل إس� � ��رائيل فق� � ��ط -وليس
الفلس� � ��طينيني -اللوم عنه .واألم� � ��ل اآلن هو
أن يعمل هذا االجتاه على تش� � ��جيع اجلهود
التي تبذلها في إس� � ��رائيل وفلسطني األحزاب
الراغب� � ��ة في التوصل إلى حل عادل .وإنه ملن
مصلحة اجلميع أن تتحرى إس� � ��رائيل ضبط
النفس بش� � ��أن االستيطان في الضفة الغربية
ووضع مدينة القدس ومقدساتها.
أخيرا ،وبالرغم من أن الربيع العربي ُخنِق
في كل مكان (باستثناء تونس) ،فإن توقعات
وطموحات ومخاوف شعوب املنطقة تظل حية
وسارية .واملطالب التي نادت بها ثورات الربيع

العرب� � ��ي -الدميقراطي� � ��ة ،واحلكم الرش� � ��يد،
وحقوق اإلنس� � ��ان ،والش� � ��فافية ،واملس� � ��اواة
بني اجلنس� � ��ني ،والعدالة االجتماعية -سوف
تستمر في تشكيل األجندة اإلقليمية.
والس� � ��ؤال اآلن هو :كيف ميكن تعزيز هذه
املكاس� � ��ب ودفع عجل� � ��ة التق� � ��دم .لعل إحدى
املبادرات البناءة احملتملة تتلخص في إنشاء
نظام أمن� � ��ي مماثل ملنظمة األمن والتعاون في
أوروب� � ��ا .والواقع أن ه� � ��ذه الرؤية التي كانت
حاضرة منذ ثمانينيات القرن العشرين ال بد
أن تظل على قيد احلياة ،بالرغم من -أو على
وجه التحديد بس� � ��بب -الظروف غير املواتية
لتحققها .وألن مثل هذه اآللية س� � ��وف تتطلب
ُبعدا اقتصاديا تعاونيا قويا يش� � ��مل قضيتي
الطاقة واملياه ،فإنها كفيلة بتش� � ��جيع التفكير
اإلستراتيجي الطويل األمد وترسيخ اجلهود
املتعددة األطراف الس� � ��اعية إلى حل املشاكل
مبجرد نشوئها.
في اللحظة الراهنة ،ال تشبه االضطرابات
الت� � ��ي جتتاح الش� � ��رق األوس� � ��ط أي ش� � ��يء
ش� � ��هدناه من قبل .ولهذا السبب فإن احلاجة
إلى التفاؤل مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.
وفقط من خال البناء على التطورات والرؤى
اإليجابية يصبح في اإلمكان استعادة وتأمني
الس� � ��ام واالس� � ��تقرار اإلقليميني .أما البديل
فق� � ��د يكون أكث� � ��ر َقتَامة حتى م� � ��ن تصورات
املتشائمني.
املصدر  :بروجيكت سينديكيت
<<<

طموحات ومخاوف

«بالرغم م� � ��ن أن الربيع العرب� � ��ي ُخنِق في
كل مكان (باس� � ��تثناء تونس) ،ف� � ��إن توقعات
وطموح� � ��ات ومخ� � ��اوف ش� � ��عوب املنطقة تظل
حية وسارية .واملطالب التي نادت بها ثورات
الربيع العربي -الدميقراطية ،واحلكم الرشيد،
وحقوق اإلنس� � ��ان ،والش� � ��فافية ،واملس� � ��اواة
بني اجلنس� � ��ني ،والعدالة االجتماعية -سوف
تستمر في تشكيل األجندة اإلقليمية»
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حين قررت الكتابة عن (غيبوب��ة) ،المجموعة القصصية األولى
للقاصة (فكرية ش��حرة) التي صدرت مؤخرا؛ لم أتهيب األمر ،قلت
في نفسي ،هي غيبوبة لكاتبة في مقتبل األبجدية وأنا كهل عليم
بأسرار الكلمات ،ومسالك النور إلى صافنات الحروف ،لكني ما إن
وضعت حواسي على عتبة «الغيبوبة» حتى أدركت أني كنت واقعا
في دائرة الظن اآلثم ،وأني وضعت نفس��ي أم��ام تحد كبير بين
ي��دي كاتبة في عنفوان الحكاية ،كاتبة خلقت على صهوة الحرف،
تجيد رسم المعاني بفرشاة الروح وتتقن بسْتنة ا لعبارة بأنامل ا
لقلب ..وفجأة وجدتني مصابا بدوار الغيبوبة.

> د .أحمد النهاري
كان ي���وم الثام���ن عش���ر م���ن الش���هر اجل���اري
ي���وم احتفال بائ���س باللغ���ة العربية ،اس���تدعى
إل���ى األذه���ان التقالي���د الغربي���ة في مث���ل هكذا
مناس���بات ،وباألخ���ص مناس���بة عي���د األم ،ولقد
اقت���رن في ذهن���ي وأنا أقرا بع���ض االحتفائيات
الواهي���ة هن���ا أو هن���اك به���ذه املناس���بة صورة
األم ف���ي املجتم���ع الغرب���ي وص���ورة أمن���ا اللغة
العربية يجمعهما جامع املناسبة السنوية ،حني
يس���تدعى ٌ
كل منهم���ا من دور العجزة واملس���نني
لالحتف���اء ب���ه يوم���ا واحدا ،ث���م تع���ود إلى ذات
ال���دار ،حي���ث املاللة والس���أم ،والهج���ر املوحش
العريض.

عال ��مجاح ��د

وم���ن املفارق���ات العجيبة َّ
أن اللغ���ة التي تدور
يومي���ا على ألس���نة أكثر من  1.57مليار نس���مة
(عدد املس���لمني ف���ي العالم) بنس���بة تفوق 23%
لعدد الس���كان في العال���م ،وفقا لتقديرات منتدى
يي���و للدي���ن واحلي���اة العام���ة في الع���ام 2009م
يهبه���ا العال���م املتحضر يوما واح���دا في العام،

وكأ ّنه���ا لغة لقيطة ،منبت���ة الصلة بتاريخ عريق
ضاربة جذوره في عش���رات الق���رون ،بل وكأنها
عاق���ر ل���م تل���د ذخائ���ر الفك���ر علم���ا وأدب���ا ،ولم
مت��� َّد ه���ذا العال���م اجلاح���د بأس���فار املعرف���ة في
أبجدياته���ا األول���ى ،ب���ل وكأن مؤلف���ات ال���رازي
وابن الهيثم واخلوارزمي وابن س���يناء وغيرهم
م���ن قمم العربي���ة وضع الغرب ي���ده عليها وهي
مدونة باللغة الالتينية.
ولق���د زاد الط���ني بلة حني عمدت اإليسيس���كو
إل���ى اخت���زال ه���ذه املناس���بة املختزل���ة بطبيعة
احل���ال ف���ي احلرف العرب���ي ،وكأنه���ا بذلك تريد
إقناع َمن يهمه أمر هذه املناس���بة َّ
أن ما في هذا
الكأس هو البحر بطوله وعرضه.
لقد أحصى علماء العربية لها في القدمي أكثر
من أحد عش���ر علما ،وجاءت الدراسات اللسانية
احلديثة ،فأضافت إلى ذلك عددا ال بأس به ،ومع
ه���ذه الس���عة ،وذلك االضط���راد تخت���زل في علم
واحد هو علم اخلط ..إنها ملناسبة بئيسة.
إن مش���اكل اللغ���ة العربية ف���ي راهنها لكثيرة
ومتش���ابكة ومعق���دة ،وحتت���اج إل���ى سلس���لة
م���ن املؤمت���رات الت���ي تأخ���ذ توصياته���ا صف���ة
الق���رارات اإللزامي���ة جلميع ال���دول الناطقة بها،

للخبز طعم َاخر..
> محمد فاضل

حتلق أفراد األسرة حول أعواد احلطب املشتعلة وهم يرقبون مشهد الشرارات
املتطايرة واألدخنة املنبعثة من موقد قدمي في ذلك املساء البارد  ،مساءات
كانون لها طعم خاص وطقوس أثيرة على نفوس أبناء تلك املدينة الوادعة التي
تغفو على ضفاف نهر العاصي.
سكون مطبق يخنق ال��روح  ،لم يكسر وتيرته سوى زف��رات األم وهي تتنهد
بحرقة وتغالب دموعها التي تزاحمت في مقلتيها وبدأت تنساب بغزارة مثل
نبع حزين على وجنتيها التي عالها الشحوب  ،وبدأ الهم يظهر جلي ًا على
محياها برغم شبابها !
حاولت جاهدة أن تبدو قوية أمام أطفالها األربعة فبعيد مقتل توأم روحها
ورفيق دربها واملعيل الوحيد لألسرة أضحت احلياة تسير بتثاقل وإيقاع بطئ
يغلب عليها الترقب والقلق من مصير مجهول .
هدأت أصوات االنفجارات على غير عادتها وإن كان يسمع من بعيد أصوات
طلقات متقطعة بني الفينة واألخرى  ،حتى كفاح لم تعد تستهويه ألعاب أقرانه
من أوالد احلي  ،فجأة أحس بثقل املسؤولية وضغوط احلياة وشظف العيش
فقد كست مالمحه عالمات الصرامة واجلدية.
بدأت السماء ترعد مزمجرة وتعزف سمفونية حزينة من خالل قطرات املطر
وهي ترتطم تباع ًا بسطح املنزل القدمي  ،شعر بالبرودة تتسلل إلى كامل جسده
النحيل فلم يجد سوى معطف والده القدمي ليرد عنه البرد  ،والذي أصبح رفيقه
املفضل .في ذلك الصباح الذي لن ميحى من ذاكرة أهالي املدينة.
نهض كفاح مبكر ًا كعادته وهرع مسرع ًا نحو أخيه األصغر لتبدأ رحلة املعاناة
ومشوار احلصول على لقمة العيش رغم تواجد القناصة  ،وذلك بالوقوف أمام
الفرن في طوابير قد متتد بعيد ًا.
جتمع أبناء احلي للحصول على ربطة خبز تسد جوعهم  ،وفي تلك األثناء
تناهى إلى سمعهم صوت طائرة وهي حتوم فوق املكان  ،فجأة سمع دوي
انفجار هائل يصم األذان  ،هز املدينة بأكملها وتصاعدت أعمدة الدخان لتصل
إلى عنان السماء  ،انبعثت رائحة الدخان وشواء َادمي.
لوحة رهيبة  ،األش��الء املقطعة تنتشر في كل مكان وتغطي مساحة شاسعة
 ،الدماء تغطي أرضية الشارع والرصيف  ،حاول كفاح أن يستوعب ماحدث
فاملشهد يفوق الوصف ويتجاوز اخليال  .لم يقو على احلركة  ،استدار برأسه
وهو يسمو فوق جراحه في محاولة للبحث عن أخيه الصغير وهو ما زال
ممسك ًا بربطة اخلبز .
هاله مارأى !!! على مقربة منه كان يرقد أخوه األصغر والدماء تغطي وجهه
الصغير ولم يبق منه سوى اجلزء العلوي من جسده  .في ذلك اليوم الدامي
تناقل أبناء املدينة خبر ذلك الطفل الذي لم تفارق االبتسامة روحه البريئة وهو
ممسك برغيف خبز أحمر.

أم���ا أن تتحول إلى لغة متحفية ،تعاني اإلقصاء
والتهميش من كل اخلطابات الرس���مية واملنابر
اإلعالمية ،ثم نتنادى لنحتفي بها يوما واحدا..
فذل���ك أمر مضحك ومبك ف���ي آن ،وهو دليل على
غبش الرؤية أو س���وئها جتاه لغة له شأن باذخ
في تاريخ اللغات احلية.

اإلع ��ام ..النكس ��ة الكب ��رى

تنوع���ت من���ذ مطل���ع الق���رن املاض���ي ح���ركات
اس���تهداف لغ���ة الض���اد ،م���ا ب���ني دع���وة إلحياء
اللهج���ات احمللية وترس���يمها بدال ع���ن العربية
الفصح���ى ،وما بني الدعوة إلى الكتابة باحلرف
الالتيني ،وكلها دعوات أخذت وقتها من التطاول
واجل���رأة ،ثم انته���ت كزوبعة في فنجان ،وبقيت
اللغ���ة العربية كرمية ّ
والدة ،تعطي روائع الفكر،
ونفائ���س األدب ،ولقد قيّض الل���ه لها من يحمي
ذمارها ،حتى من خارج الصف اإلس���المي ،فهذا
ِّ
أدي���ب لبن���ان وناقدها م���ارون عبّود
يس���فه آراء
جماع���ة م���ن األدب���اء املس���تغربني الذي���ن أرادوا
الني���ل من ه���ذه اللغة ،وإلى جان���ب مارون عبود
وق���ف عل���ى م َّر القرون ش���عراء جهاب���ذة يحيون
ف���ي اللغ���ة روح اإلب���داع ،ويجعلونه���ا حاض���رة

ف���ي وجدان الناس وألس���نتهم ،وال ت���زال القافلة
معطاءة بكل ماتع وجميل.
غي���ر َّ
أن الثغ���رة الت���ي تؤت���ى اللغ���ة العربي���ة
الي���وم من قِ َبلِها هي اإلعالم بأمناطه املس���موعة
واملق���روءة ،حي���ث ّ
تفش���ت اللهج���ات ،وحورب���ت
الفصح���ى م���ن كل برامجه���ا تقريب���ا ،ول���م يبق
له���ا م���ن حضور فيه���ا إال أقل القلي���ل ،وحتديدا
في نش���رات األخب���ار ،وحتى ه���ذه وصلت إليها
اللهجات ،وأصبحت جتمع بني مفردات فصيحة
وأخرى ال صلة لها بالعربية من قريب أو بعيد.
إنن���ا ح���ني نن���ادي بجع���ل العربي���ة الفصحى
حاض���رة في اإلعالم ،فإمنا يأتي ذلك من باب أن
ه���ذه اللغة متثل واحدة م���ن أهم خصوصياتنا،
وعنوان���ا من أه���م عناوين هويتن���ا ،ودليل على
كينونتن���ا املعرفي���ة الت���ي تع ّتق���ت عب���ر ق���رون
م���ن اإلب���داع الفك���ري واألدب���ي ،ومث���ل منجزها
اإلنس���اني إضافة مهم���ة للفكر العامل���ي ،يعترف
بفضله منصفو الغرب قبل غيرهم.
ومن الس���ذاجة أن نظن َّ
بأن حال اإلعالم اليوم
س���يفضي إلى ضي���اع العربي���ة الفصح���ى ،ذلك
َّ
أن لغ���ة حاض���رة بقوة في حياة األمة يس���تحيل
غيابها أو ضياعها بأي ش���كل من األشكال ،وإذا

ركاب المجد
تفتت حتى
أناخت
ركاب املجد والْ ْ
ْ
َ
تراك بأفقِ األفق تسمو مبا قلتا
فمن هو أوفى ذمة ومحب ــة
وما بانت احلسناء عنـك وال بنتـ ــا
حت ُبك تخشى أن تبوح بحبها
ترومك مثل البدر تشبهـ ــه سمتـا
أغرت بعذب بيانها ف ــؤادي
تقول وقد
ْ
وأغضـى باحليا طرفها حتتـا
هــنيئا ألربـاب املعارف والندى
مناقبهـم تروى وعلمه ُم يـؤتـ ــى
وقد بذلوا أعمارهم في سبيلها
وخاضوا البحار العاتيات فمن أنت؟
فهم يغرفون العلم من عمق بحرهم
وتغرف أنت القطر من مدهم سحتا
من السطح ال من جلة اليم رشف ًة
رشفت وما خضت البحار وال غصتا
َ
وجئت من الروض الفسيح بزهرة
تركت الشذى كثا وجئت مبا ج ــئتا
فقلت لها والنفس تقطـ ــر عزة
ُ
يشرفني جمع املعارف ي ـ ــا أخت ـ ــا
ولو لم يكن للباذل اجله َد بذر ٌة
ســوى جمعه للبذر من أوجه شـ ــتى
ألعاله حسنُ القصد في سلم الذرى
وإن أحجم التجديف ُفي نهر ما أفتى
كفا ُه احتفـ ـ ــاء باملكـارم والهـ ـ ـ ــدى
فيجمعها حبا وميهرها وقت ــا
ينال بها أجرا متى انتفع الورى
ولو صده احلرمان عن فعله ـ ـ ــا حتى .
علـ ـ ــى قول ِه يجزى ولو ق َّل فع ُل ُه ...
وإن أسرج األفعال يا حبذا املأتى

حري مبن لم ُيجزل اخلي َر..نش ُره !!
ٌ
لينفع من يرجو متى استوحش الصمتا
ليبعث عزما إن رأى الفعـل قاصرا
ويوقـظ قلبا خاف من ربه مق ـ ـ ــتا
فقد ُميق َُت الداعي إذ ند فعله عن القول
لو يوم ًا تَص َّد َر أو أفت ـ ـ ــى
أعيت ُمق ًال ذنُو ُبه
ولكن متى ْ
سيجبر حسن القصد نصحا ملن أعتا
فال يصطل القلب ُ
امل ِ ِّب بحسرة
إذا فات خير»األربعاء» أدرك «السبتا»
فيكسب نفع الغير إن قل نفعه
ومن يرجت اخليرين يستعظم الفـوت ــا
فهذا بحسن القول يقصد ربه
وذاك بحسن الفعل يستنهض املوتى

وقد يجم ـ ــع الله املامد للفت ـ ــى
وأفعا ُله تغدو كـأقــوال ـ ـ ِه نحتـا
فيصدق فيه القول والفعل جملة
ولو فتت األيام في عضده فت ـ ـ ــا
فال ينحني للنائبات حصانه
وال ينثني مـ ـ ـ ــن دون غايت ـ ــه بتا
فطوبى ملن ال يصطفي البـد َر وحده
شموس في مدارجه شتى
ولكن
ٌ
ف ـ ــال ليل يغشى في مدار شموخه
وال عوجا يلـقى هنـاك وال أمـتا
يعيش مبحراب التضرع خاشعا
يجيب الصدى أنتا
إذا قي َل من أهدى
ُ
فهيا إلى روض املفاوز جنتــني
مك ــارمها األوفى ونغتنم الوق ـتـا

.

إجازة السبت ووحدة القرار!!
تعود اليمنيون أن تتم مناسباتهم وحفالت
أعراسهم يوم اخلميس ,ودوامهم فيه خفيف ًا,
وظلت اجلمعة إجازة األسبوع ,وكان األطفال
يفرحون بيوم اخلميس:
فرح
(يوم اخلميس ترى الصبيان في ٍ
مستبشرين بهذا اليوم والثاني)
وعندم� � ��ا أضيفت إج� � ��ازة اخلميس إلى
اجلمعة كان املفترض زيادة س� � ��اعات الدوام
في بقية األي� � ��ام ,ولكن ذلك لم يحدث ,فأغلب
املوظفني ال يداومون إال مبعدل ثالث ساعات
في اليوم أي خمس عش� � ��رة ساعة أسبوعي ًا,
بينما تبلغ س� � ��اعات الدوام في الدول املنتجة
أربعني ساعة في األسبوع!!
قام� � ��ت حكومة الوف� � ��اق بتغيير اإلجازة
إلى اجلمعة والس� � ��بت ,وقالت إنها استجابت
لطلب البنوك وض� � ��رورة التعامالت املالية مع

دول العالم ,حينه� � ��ا طلب مجلس النواب من
احلكومة العدول عن القرار لكنها لم تستجب
وقدم� � ��ت مب� � ��ررات غير مقنع� � ��ة ,وبقي دوام
اخلميس ضعيف ًا ,فص� � ��ار الدوام أربعة أيام
فقط ,ولم يظهر تدفق كبير لألموال ,بل نزعت
منها البركة!!
اآلن ب� � ��دأت بع� � ��ض املديري� � ��ات وبعض
احملافظ� � ��ات باإلنف� � ��راد بإعادة ال� � ��دوام يوم
الس� � ��بت ,وكان الواجب أن يتم التغيير بقرار
من رئاسة الوزراء وجلميع احملافظات ,ليكون
قرار حكومة ال رغبة ح� � ��زب أو جماعة حتى
نحاف� � ��ظ على وحدة قرار الدولة وال نؤس� � ��س
للفوضى واملزاجية ,ولئال تصبح احملافظات
جزر ًا منفصلة حتكمها األهواء وليس النظام
والقان� � ��ون ,فإضعاف قرار الدولة له تداعيات
س� � ��لبية كثيرة ,وأمتنى عل� � ��ى احلكومة إعادة

وق� � ��ال الصحفي يحي� � ��ى الثاليا
في تصريح صحفي ان «احلوثيون
تراجع� � ��وا ع� � ��ن محاص� � ��رة من� � ��زل
األحمر حني وصلن� � ��ا ورمبا تواروا
إلى الشارع الثاني جبنا « وأضاف
أيها احلوثة ان عدمت عدنا.
واك� � ��د انه� � ��م اتقف� � ��وا « م� � ��ع آل

ش� � ��رهان  -أخ� � ��وال األحمر  -على
موافاتهم بأي جدي� � ��د في حال قرر
احلوثة التمادي مداهمة املنزل «.
والتق� � ��ى محم� � ��ود ياس� � ��ني
ويحي� � ��ى الثاليا وعامر الس� � ��عيدي
وعبداخلالق عمران وهش� � ��ام أحمد
دماج وعبدالله املنصوري وعبدالله
بن هذال وبس� � ��ام الب� � ��رق واملصور
محم� � ��د اليمني بالقيادي في جماعة
احلوثي علي البخيت� � ��ي الذي اعلن
تضامنه ورفضه محاصرة ميليشيا
جماعته ملنزل انتصار ش� � ��رهان ام
عبدالله حميد األحمر.
وعبروا عن ادانتهم واستنكارهم
ملثل هذه األعمال الهمجية واملخالفة
للدي� � ��ن والش� � ��ريعة واألع� � ��راف
واعتبروه� � ��ا مؤش� � ��را خطير ا يجب
مواجهته والوقوف دونه.
اجلدي� � ��ر بالذكر ان ميليش� � ��يات
جماع� � ��ة احلوثي ب� � ��دأت محاصرة
منزل أم عبدالله األحمر منذ عصر
األثن� � ��ني متهي� � ��دا ملداهمت� � ��ه اذا لم
تغادره النساء واألطفال.

أدان� � ��ت الدائ� � ��رة اإلعالمي� � ��ة
للتجم� � ��ع اليمن� � ��ي لإلص� � ��الح
مالحق� � ��ات مليش� � ��يا احلوث� � ��ي
للصحفي� � ��ني والناش� � ��طني والذي
كان آخره� � ��م علي الفقي� � ��ه نائب
رئيس حتري� � ��ر صحيفة املصدر
الذي تع� � ��رض للتهدي� � ��د من قبل
مسلحي احلوثي.
كما أدان� � ��ت إعالمية اإلصالح
اقتحام احلوثيني ملؤسسة الثورة
للصحاف� � ��ة والطباع� � ��ة والنش� � ��ر
وسيطرتهم على اإلعالم الرسمي
وتس� � ��خيره لصاحلهم,مؤك� � ��دة

اآلن
في املكتبات واألكشاك
جديد مجلة «النور»

النظر في قرار إجازة السبت ,ولو كان لدينا
جدي� � ��ة فتكفي إجازة اجلمعة حتى نعوض ما
فات من العمل واإلنتاج واإلجناز ,وال نحتاج
إلى جدل واسع حول هذا األمر...
كل م� � ��ن ينش� � ��د بناء الدول� � ��ة فعليه أن
يح� � ��رص عل� � ��ى وح� � ��دة قراره� � ��ا ,وأن يعمل
على تطبيق الدس� � ��تور والقانون ,ويجب عدم
االستس� � ��الم لدعاوى غياب الدول� � ��ة ,فالدولة
موج� � ��ودة بكفاءاته� � ��ا ونظمه� � ��ا وهياكله� � ��ا
وأدواتها ,ولكن تنقصها اإلرادة ,واملؤس� � ��ف
أن الكثي� � ��ر من املس� � ��ؤولني اقتنعوا بعجزهم
وأنهم غير قادرين على عمل أي شيء ,ونأمل
بعد من� � ��ح الثقة حلكومة املهندس خالد بحاح
أن تس� � ��ري العزمية واإلرادة إلى كل مسؤول
ليقوم بواجباته ,وستتحسن األحوال وتنتهي
مظاهر اإلهمال والتسيب واالنفالت..

إعالمية اإلصالح تدين مالحقات مليشيا احلوثي
للصحفيني وتشيد بدور النقابة ووزيرة اإلعالم

صحفيون وناشطون يفكون حصار
احلوثيني ملنزل والدة األحمر
تداعى مجموع� � ��ة من الصحفيني
والكتاب وناشطي ثورة فبراير لفك
حصار ميليش� � ��يا جماع� � ��ة احلوثي
ملنزل زوجة حميد األحمر الس� � ��ابقة
انتصار ش� � ��رهان ,بحي األصبحي
بالعاصمة صنعاء اس� � ��تجابة لدعوة
أطلقه� � ��ا الكاتب والروائ� � ��ي اليمني
محمود ياس� � ��ني عل� � ��ى صفحته في
الفيس بوك.
وكتب ياس� � ��ني في صفحته على
الفيس� � ��بوك «نس� � ��اء بال حماية من
تبق� � ��ت لدي� � ��ه رجول� � ��ة ف� � ��ي صنعاء
فليتحرك االن لنكن هناك عند بوابة
بي� � ��ت حمي� � ��د االحمر لن� � ��ري الهمج
الليلة اننا ال زلنا رجاال».
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دعمه� � ��ا للمطال� � ��ب املش� � ��روعة
ملنتس� � ��بي الثورة ورفضها لتدخل
احلوثي في أعمال املؤسسة.
وأش� � ��ادت الدائ� � ��رة اإلعالمية
لإلصالح بدور نقابة الصحفيني
اليمنيني في الدفاع عن منتسبي
النقابة ضد تعس� � ��فات مليش� � ��يا
احلوثي ودعت لتعزيز هذا الدور
ومساندته.
وحيت مواق� � ��ف وزيرة اإلعالم
نادية السقاف ورفضها مصادرة
اإلع� � ��الم الرس� � ��مي لصال� � ��ح فئة
وضد باقي فئات الشعب.

