أعلنوا وقوفهم إلى جانب القبائل وتعهدوا بعدم السماح ألي
مليشيات دخول احملافظة..

مأرب  ..موقف موحد للمشترك
واملؤمتر ملواجهة أي اعتداء

بني التصريحات املتناقضة ملدير شرطة صنعاء وما كشفه
القيادي املؤمتري ياسر اليماني..
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قتل فيها 40شخص ًا و71جريج ًا ...

أحمد عثمان

مأرب
في مأرب أصدرت أحزاب املش� � ��ترك وشركائه واملؤمتر
وحلفائ� � ��ه بيان� � ��ا أعلن� � ��وا فيه وق� � ��وف الق� � ��وى واألحزاب
السياس� � ��ية إلى جانب قبائل احملافظة في نخال والسحيل
وفي بن� � ��ي جبر ومراد“ ،ورفضه� � ��م التهديات التي يطلقها
احلوثي على مأرب مؤكدين أنهم لن يس� � ��محوا بدخول أي
مجاميع مسلحة تعبث بأمن واستقرارا احملافظة ....
هذا املوقف املوحد هو اس� � ��تفاقة جماعية للقوى اليمنية
بعي� � ��دا عن اخلالفات العقيمة من أج� � ��ل الدفاع عن الوطن
والدولة وكرامة الناس من عبث الفوضى ....أحزاب مأرب
جتاوزت االس� � ��تقطابات لتفع� � ��ل ما ميليه عليه� � ��ا واجبها
الوطني ومصلحة مأرب وهو موقف فعلته القوى السياسية
في تعز ليثبتوا أن الدولة لم تخرم واحملافظات لم تس� � ��تباح
إال م� � ��ن خالل فرقة أبنائها وحتول بعضهم إلى (دويدرات)
وسماسرة آللة اخلراب والفوضى ...
ملأرب خصوصيتها وحساسيتها اخلاصة فهي لم تعد
اليوم محافظة بل ش� � ��ريان اليمن وقلب االستقرار فيه فهي
مت� � ��د اليمن بالوقود والكهرباء و الغ� � ��از وال ميكن أن يبقى
الشعب اليمني يتفرج على التأمر على مأرب وهي محافظة
مينية وأكثر من ذلك فاليمن مربوط في خاصرة مأرب وهي
هن� � ��ا متثل صاعقا يج� � ��ب أن يؤمن إذا انطفت س� � ��تنطفئ
اليمن وإذا اشتعلت ستشتعل اليمن نارا وفوضى للجوعى
واملجرمني معا مبا يعني أن اليمن ستتحول إلى قنبلة تهدد
االستقرار اإلقليمي واملصالح الدولية ..
مأرب فعال ليس� � ��ت عمران وال احلدي� � ��دة فهي بظروفها
وقبائله� � ��ا وتاريخه� � ��ا وواقعها اليوم لن ت� � ��دق الدفوف في
استقبال أي جماعة غازية وستنكشف القوى املنتفشة على
مطارح مأرب التاريخ والشكيمة ...
و إذا ما استمر التواطؤ املعهود فان احلرب إذا اندلعت
في مأرب لن تكون س� � ��وى إعالن للحرب األهلية في اليمن
كلها ال سمح الله وستحرق من أشعلوا احلرب واملتورطني
قبل غيرهم  ..قلوب الش� � ��عب اليمني اليوم تتجه إلى مأرب
ورمبا يأتي الفرج من بوابة إقليم س� � ��بأ كما يرى الكثير في
الشارع اليمني .....
البيان غير املسبوق للمشترك وشركائه واملؤمتر وحلفائه
واجتماع القبائل على كلمة واحدة وخلفهم الشعب اليمني
كل هذا يقول بجملة واضحة بأن (ملوك سبـأ ليسوا إرهابا
) بل شعب وحضارة أمة وكرامة.
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مجزرة جديدة ملتقدمي كلية الشرطة تسجل ضد مجهول
كل الجرائ��م اإلرهابي��ة التي تحدث ما ت��زال مقيدة ضد
مجه��ول في ظ��ل دولة منه��ارة تعاني العج��ز الكامل في
مواجهة الجماعات االرهابية المس��لحة  ،وتأتي حادثة كلية
الشرطة بصنعاء األس��بوع الماضي لتكشف الفجوة األمنية
الكبيرة التي تعاني منها العاصمة وبقية المحافظات.

ياسر عقيل
وق����د ارتف����ع ع����دد ضحاي����ا احل����ادث
اإلجرام����ي إلى 40ش����هيد ًا و  71جريح ًا
واستهدف التفجير الطالب الذين كانوا
متجمع��ي�ن أمام الكلية للتس����جيل فيها ،
وذكرت مصادر أمنية أن حافلة صغيرة
مفخخ����ة كانت مركونة أمام بوابة الكلية
ومت تفجيرها عن بعد وأدى إلى احتراق
العديد من السيارات التي كانت مركونة
في محيط الكلية.

قصة طالب ناجني ..

عبداحلكي����م املس����اوي م����ن محافظ����ة
احلدي����دة أح����د الناج��ي�ن م����ن احل����ادث
اإلجرامي يروي لــ الصحوة مش����اهداته
للح����ادث ق����ال «ذه����ب يعد ص��ل�اة الفجر
وكن����ت واق����ف عل����ى الطاب����ور منتظر أن
يعل����ن اس����مي وإذا بالتفجي����ر يهز املكان
ورأيت األشالء متناثرة»
وأض����اف «قال لنا احلوثيون أن هناك
تفجيرات أخرى ستحدث وجاء مسلحو
احلوثي وأطلقوا النار بشكل كثيف في
امل����كان فغادرن����ا امل����كان ف����ورا خوف ًا على
حياتنا «
وق����ال « كن����ا ف����ي الي����وم األول قب����ل
االنفج����ار بي����وم في طاب����ور داخل نادي
ضباط الش����رطة لكن ف����ي يوم االنفجار
منعن����ا في وقت مبكر م����ن دخول النادي
وقال����وا لن����ا أن هناك أوام����ر بعدم دخول
النادي واجللوس خارج البوابة وسجل
أس����ماءنا احلوثيون في ساعات الصبح

األولى قبل االنفجار»
وفي قصة أخرى يقول يحيى الوشلي
أح����د الناج��ي�ن في ش����هادته الت����ي أدلى
به����ا لصحيف����ة املص����در بش����أن تفاصيل
التفجير الذي راح ضحيته  37ش����خص ًا،
وعشرات اجلرحى« ،إنه صلى الفجر مع
زمالئ����ه ،اس����تعداد ًا ليوم طويل وش����اق،
كعادته����م عل����ى مدى  3أي����ام خلت ،ألجل
التس����جيل ف����ي الكلي����ة التي تش����هد منذ
فت����ح ب����اب القبول به����ا ،األح����د املاضي،
إقب����ا ًال كثيف ًا ،وفوضى كبي����رة في عملية
التسجيل».
وأضاف« :كان الوضع هادئ ًا ،وحركة
امل����رور اعتيادية والتواف����د كبير من قبل
الط��ل�اب ،الذي����ن كان بعضه����م ين����ام في
الش����ارع لك����ي ال يفق����د رقم����ه ف����ي ترتيب
الصفوف للدخول من بوابة الكلية».
وتاب����ع «كان معظ����م الضحاي����ا هم من
الصف����وف األول����ى ،وممن قض����وا ،الليلة
املاضي����ة ،ف����ي الش����ارع املقاب����ل للكلي����ة،
ف����ي انتظ����ار أن يأتيه����م الدور لتس����جيل
أسمائهم».
وأضاف «كانت التحذيرات مس����تمرة
م����ن قب����ل اجلن����ود احلكومي��ي�ن ،وم����ن
مس����لحي احلوثي لن����ا ،وكانوا مينعون
التجمع����ات ألكث����ر م����ن  10أش����خاص،
خوف���� ًا م����ن وق����وع أعم����ال إرهابي����ة ،لكن
االحتياط����ات األمني����ة كان����ت منعدم����ة
مقارن����ة بالتحذيرات ،واخلوف الذي كان

مسيطر ًا على هؤالء».
وأش����ار إلى أن جل����ان احلوثي كانت
تتعامل مبعايي����ر مزدوجة مع املتقدمني،
وتق����وم بتق����دمي بع����ض األش����خاص
احملس����وبني عليه����ا دون غيرهم ،وهؤالء
األش����خاص مس����لحون يحمل����ون بن����ادق
عليه����ا ش����عارات جماع����ة احلوث����ي،
ويلبسون زي ًا شعبي ًا».

إدانات واسعة ..

وق����د ش����يع بصنع����اء ي����وم اجلمع����ة
املاضي����ة جثام��ي�ن قتلى التفجي����ر الذي
اس����تهدف الطلب����ة اجلامعي��ي�ن املتقدمني
لاللتح����اق بكلي����ة الش����رطة بصنعاء يوم
األربع����اء املاض����ي  ،وطال����ب املش����يعون
االجه����زة املعني����ة اتخ����اذ االج����راءات
احلازمة ومالحقة مرتكبي هذه اجلرمية
وم����ن يق����ف وراءه����م وإقامة أش����د أنواع
العقوبات.
وفد الق����ى التفجير اإلرهاب����ي ادانات
محلي����ة ودولي����ة واس����عة وف����ي مقدمتها
ادان����ة االحت����اد األوروب����ي واجلامع����ة
العربي����ة ومجل����س التع����اون اخلليج����ي،
وس����فارتي الوالي����ات املتح����دة األمريكية
وفرنسا.

بيان اإلصالح

وقفت األمان����ة العامة للتجمع اليمني
لإلص��ل�اح أم����ام اجلرمي����ة االرهابي����ة
البشعة التي استهدفت الطالب الراغبني
بااللتحاق بكلية الشرطة وسقط جرائها
عش����رات الش����هداء واجلرح����ى ،بعد أيام
قليل����ة عل����ى وق����وع العدي����د م����ن حوادث
القت����ل واالغتي����االت والتفجي����رات الت����ي
ش����هدتها العاصمة صنع����اء ومحافظات
ذم����ار والبيضاء وإب وغيره����ا ،بصورة
تعك����س املش����هد املأس����اوي ال����ذي ُتدف����ع
البالد إليه.
وناقشت األمانة العامة في اجتماعها
االس����بوعي ،الي����وم األربع����اء ،تصاع����د
جرائ����م القتل والتفجي����رات واالغتياالت
ومداهم����ة املن����ازل واالختطاف����ات
للمواطن��ي�ن م����ن قب����ل جماع����ات العن����ف

واالره����اب ،ووقف����ت أم����ام ع����دد ًا م����ن
القضاي����ا التنظيمية واملس����تجدات على
الساحة الوطنية.
وإذ تدي����ن األمان����ة العام����ة لإلص��ل�اح
بش����دة ه����ذه اجلرائ����م االرهابي����ة الت����ي
تس����تهدف اليمني��ي�ن ف����ي أرواحه����م
واليمن في أمنها واس����تقرارها وسلمها
املجتمع����ي ،فإنه����ا تطال����ب بتحقيق جاد
وش����فاف لكش����ف املتورطني في ارتكابها
واجلهات التي تق����ف وراء هذه اجلرمية
وكل اجلرائم السابقة وتقدميهم للعدالة
في أسرع وقت ممكن.
وتتق����دم األمان����ة العام����ة لإلص��ل�اح
بأص����دق التع����ازي واملواس����اة ألس����ر
الش����هداء الذي����ن س����قطوا ج����راء ه����ذه
اجلرمي����ة االرهابية وغيره����ا وتدعو الله
أن مين بالش����فاء العاج����ل على اجلرحى
واملصابني.
وحتمل األمانة العام����ة رئيس الدولة
واجله����ات األمني����ة مس����ئولية تده����ور
األوضاع األمنية وتصاعد حجم اجلرائم
الت����ي ته����دد اليمني��ي�ن مبختل����ف فئاتهم
وش����رائحهم وطال����ت ط��ل�اب امل����دارس
والكلي����ات ،وتطالبها القي����ام بواجباتها
الدس����تورية والقانوني����ة والوطنية للحد
من هذه اجلرائم التي حتصد العش����رات
م����ن القتلى بصورة لم تش����هد لها اليمن
مثي��ل� ً
ا م����ن قب����ل والت����ي تعب����ث بأم����ن
واستقرار البلد.
وجت����دد األمان����ة العام����ة لإلص��ل�اح
إدانتها الش����ديدة الس����تمرار اس����تهداف
الناش����طني السياس����يني واحلقوقي��ي�ن
واالعالمي��ي�ن ومنظم����ات املجتمع املدني
واألح����زاب السياس����ية واملؤسس����ات
اإلعالمي����ة ،واملؤسس����ات التعليمي����ة
وتطال����ب الدول����ة القي����ام بواجباته����ا
ف����ي حماي����ة جمي����ع مواطنيه����ا الذي����ن
يتعرضون ملختلف أنواع اجلرائم ،جراء
تخل����ي الدولة عن مس����ئولياتها الوطنية
وصالحياتها الدستورية والقانونية.

مليشيات احلوثي أداة لنهب املاليني حتت يافطة مكافحة الفساد
تظن مليشيات الحوثي أن أعمال القتل والخطف
والتعذيب والتفجير والتهديد والترهيب الذي تمارسه
بحق أبناء الشعب اليمني ستثنيه عن مطالبته بالحرية
والكرامة والدولة المدنية الخالية من الجماعات المسلحة
فمنذ سقوط محافظة عمران العام المنصرم تمارس
المليشيات الحوثية المزيد من الجرائم واالنتهاكات بحق
الرافضين الستيالئها وسيطرتها على مؤسسات الدولة .
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مصطفى عبدالرحيم

املوظف� � ��ون في مؤسس� � ��ات الدولة املختلفة كان له� � ��م النصيب األكبر من تلك
االنته� � ��اكات لرفضهم اختط� � ��اف الق� � ��رار اإلداري في مؤسس� � ��اتهم ووزاراتهم
واخلضوع املهني واإلذالل الذي ميارس من قبل تلك املليشيات بحقهم .
يق� � ��ول احملامي والناش� � ��ط احلقوق� � ��ي عبد الرحم� � ��ن برمان إن املمارس� � ��ات
واالنتهاكات التي متارس� � ��ها املليش� � ��يات احلوثية بحق املوظفني مؤش� � ��ر خطير
يستهدف الوظيفة العامة إلخضاعها للوالءات العنصرية واجلهوية .
وقال برمان في حديث لـ « الصحوة « إن املليشيات احلوثية تستهدف بشكل
ممنهج كل الرافضني لها والعناصر النزيهة في املؤسسات وحتاول أن تفرض
آخرين اصحاب س� � ��وابق ومتهمني بقضايا فس� � ��اد محلهم وب� � ��دال عنهم بحجة
مكافحة الفساد وهذا سيؤدي إلى فرز طائفي وسيحدث شرخ عميق في منظومة
الدولة .
واقتحمت مليش� � ��يات احلوثي منزل ومكتب محافظ احلديدة الس� � ��ابق صخر
الوجيه ومنعته من دخول احملافظة ودفعه إلى تقدمي استقالته لرفضه االستجابة
ملطالبهم التي وصفها في رس� � ��الة لرئيس اجلمهورية ومجلس النواب واحلكومة
بغي� � ��ر القانونية وهي تعيني نحو  4آالف من مندوبي اللجان الش� � ��عبية احلوثية
في كل اإلدارات احلكومية ومكتب احملافظ ،وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية دون
الرجوع إليهم وعدم صرف أي مبالغ مالية إال حتت إش� � ��راف اللجان الش� � ��عبية
واللجان الثورية ،التابعة لهم وتوفير مقرات للجان الش� � ��عبية التي ستقوم بحماية
احملافظة ،وااللتزام بعدم مساندة أي نشاطات معادية لهم
سيناريو املليش� � ��يات احلوثية مع صخر الوجيه اس� � ��تخدم أيضا مع محافظ
محافظة عمران محمد صالح ش� � ��مالن ،بعد أش� � ��هر م� � ��ن تعيينه بقرار جمهوري
صادر عن رئاس� � ��ة اجلمهورية ومحافظ صنعاء عبد الغني جميل ومحافظ ذمار
يحيى العمري

يقول القيادي التربوي في محافظة عمران « م  .د « إن مسلحي احلوثي هم
من يدرون التربية في احملافظة وكل من يخالفهم من التربويني واملعلمني ويرفض
أوامرهم يتعرض لالعتداء أو اخلطف أو التهديد أو خصم وإيقاف راتبه .
وأضاف  :يقوم مس� � ��لحو احلوثي بتش� � ��كيل جلان من مسلحيهم ال عالقة لهم
بالتربي� � ��ة لصرف رواتب املعلمني عبرها بدال من صرفها في مكاتب البريد كنوع
من اإلذالل واإلهانة ملربي األجيال الذين يتركون مدارسهم ملالحقة رواتبهم لدى
مجاميع مسلحة معظمها ال تعرف القراءة الكتابة .
ووصف احملامي برمان املمارس� � ��ات التي تقوم مبها مليشيات احلوثي عبر ما
تس� � ��ميه جلانها الثورية بحق املوظفني نوع من اإلهانة واإلذالل املتعمد للموظف
العام .
واش� � ��ار إلى أن جلان احلوثي املسلحة ال صفة قانونية لها وكل األعمال التي
تقوم بها باطلة تؤدي إلى عرقلة س� � ��ير العمل واالنتاج بل إن احلوثي يهدف من
خاللها إلى إذالل وإهانة املوظفني .
ويؤك� � ��د التربوي ف� � ��ي محافظة صنعاء ( ح .س ) إن أحد مس� � ��لحي احلوثي
ال يتجاوز عمره « اخلامس� � ��ة والعشرين عاما «وال ينتمي للسلك التربوي هو من
يتحكم ويهيمن على قرار املجلس التربوي في احملافظة .
وأش� � ��ار إلى ان الوضع الترب� � ��وي والتعليمي في احملافظ� � ��ة بحالة يرثى لها

والتربويون في محافظة صنعاء يعانون بشكل كبير من املمارسات غير القانونية
بح� � ��ق الكادر التربوي خصوصا من تلك اللجان التي أعطت لنفس� � ��ها احلق في
التحكم وصرف الرواتب
وأشار إلى أن اللجان احلوثية تستحوذ على املبالغ املالية التي مت استقطاعها
بسبب الغياب وغيره ولم تقم بتوريدها إلى اخلزينة العامة .
ونفذت معلمات ذمار وقف� � ��ة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم باحملافظة
احتجاجا على ما أقدمت عليه مليش� � ��يات احلوثي بتفتيش� � ��هن أثناء اس� � ��تالمهن
للمرتبات بطريقة همجية من قبل غرباء ال يحملون أي صفة قانونية .
وعبرن املشاركات في الوقفة عن استنكارها ملثل هذه األعمال التي تعد سابقة
خطي� � ��رة يفتح املجال ملن هب ودب ليقوموا مبثل ه� � ��ذه األعمال املخالفة للعرف
والدين واألخالق.
واتهم األالف من اجلنود والضباط وزارة الدفاع بإيقاف رواتبهم ال لش� � ��يء
س� � ��وى أنهم ضمن أفراد ألوية معروفة مبوقفها من س� � ��يطرت واقتحام مسلحي
احلوثي ملؤسسات الدولة .
وطال� � ��ب اجلنود والضباط وزي� � ��ر الدفاع اللواء محم� � ��ود الصبيحي التوجيه
بصرف رواتبهم وحترير الدوائر املالية وغيرها في وزارته من قبضة املليش� � ��يات
احلوثية املسلحة .
ويتع� � ��رض عدد من منتس� � ��بي وزارة الداخلية يتم تصنيفه� � ��م جلهات معينة
للمضايقات واإلقصاء من مناصبهم .
احملامي والناش� � ��ط احلقوقي إبراهيم الصبري يقول  :إن مليشيات احلوثي
حت� � ��اول اذالل املوظفني في املؤسس� � ��ات املدنية والعس� � ��كرية واألمنية حتت الفتة
مكافحة الفساد .
وأش� � ��ار الصبري في حديث لـ « الصحوة « إلى ان تلك املمارسات ملليشيات
احلوثي يدفع باليمن نحو مزيد من الفوضى ويبدو أنها تستدعي بشكل متعمد
ومقصود احلالة العراقية .
وأوضح « احلوثي يس� � ��تهدف من خالل ما تس� � ��مى اللج� � ��ان « الثورية « كل
الرافضني واملخالفني له ويقوم بنهب ماليني الرياالت من مؤسسات الدولة حتت
يافطة مكافحة الفساد .
وأضاف « ملاذا لم نس� � ��مع عن توريد مس� � ��لحي احلوثي املبالغ املالية واملاليني
التي يدعون أنهم وفروها وكانت من قبل تذهب جليوب الفاس� � ��دين ومس� � ��تحقات
األالف من املوظفني الوهمني العسكريني واملدنيني التي اكتشفتهم جلانهم الثورية
وينشروا اشعارا للبنك يفيد توريدهم فلسا واحد للخزينة العامة ؟
وأكد أن تلك اللجان التابعة ملس� � ��لحي احلوثي باب من أبواب الفس� � ��اد تقوم
بجباية وفرض املاليني حتت مس� � ��مى التعذية وغيره وهي األداة التي تس� � ��تخدم
للنيل من الرافضني للمليش� � ��يات والتخلص من العناصر النزيهة في مؤسسات
الدولة.
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موقف موحد ملواجهة أي اعتداء
كما ضاعفت عملية رصد ومراقبة أي حتركات للحوثيني

وليد الراجحي
تعيش محافظة مأرب على صفيح س��اخن واستنفار قبلي غير مسبوق
واستعدادات قبلية للدفاع عن المحافظة .
تش��هد محافظة مأرب موقفا موحدا على مس��توى مختلف االتجاهات
والتوجهات لمواجهة أي اعتداء على المحافظة مهما كانت المس��وغات
والمبررات
فعلى المستوى الفردي يتحدث الشيخ أحمد صالح العقيلي عن إجماع
ش��عبي لمواجهة كافة التحديات واألخط��ار المحدقة بالمحافظة مؤكداً
رفض القبائل لدخول أي مليشيا إلى المحافظة .
القوى السياس� � ��ية تعلن وقوفها بجانب قبائل احملافظة
في مطارح القبائل على حدود مأرب
ف� � ��دق أعل� � ��ن ح� � ��زب املؤمتر الش� � ��عبي الع� � ��ام وحلفاؤه
واملش� � ��ترك وش� � ��ركائه الوقوف إلى جانب قبائل احملافظة
في نخال والس� � ��حيل وبني جبر وم� � ��راد وأكدوا في بيانهم
الص� � ��ادر أن� � ��ه ال ميكن في أي حال من األحوال الس� � ��ماح
بدخول أي مليش� � ��يات إلى احملافظة للعبث بأمن واستقرار
مأرب.
وطالب البيان زعيم احلوثيني ومستش� � ��ار الرئيس هادي
عن احلوثيني باالعتذار لقبائ� � ��ل مأرب لوصفهم باملجرمني
حسب تعبير البيان .
كما أكد الش� � ��يخ حسن الروقي أن قبائل مأرب ستدافع
عن احملافظة ولو كلف ذلك أن حتمل النس� � ��اء السالح إذا
استدعى األمر مشيرا إلى أن تراب مأرب ال ميكن أن يطأه
احلوثي غازيا أو غيره لنفس الهدف .
< انتصارات عبر الشائعات
باملقابل نثر احلوثي خالل أيام األسبوع التي مضت سلة
شائعات عبر وسائل إعالمه املختلفة وفي وسائل التواصل
االجتماعي وكل ما يتعلق باحلوثي ،كانت البداية من خدمة
املس� � ��ار موبايل التي بعثت ملش� � ��تركيها برسالتني تتضمن
اجتي� � ��اح محافظة مأرب والس� � ��يطرة التامة عليها ،وتناقلها
ناش� � ��طني محس� � ��وبني على احلوثي في وس� � ��ائل التواصل
االجتماعي املختلفة لكن سرعان ما انكشف الغطاء وعرف
الهدف ومدى التظليل اإلعالمي الذي تس� � ��تخدمه اجلماعة
،لم متضى ساعات خالل األس� � ��بوع املنصرم إال ووسائل
اإلع� �ل��ام واملواقع االلكترونية تكثف اتصاالتها مبراس� � ��لي
القنوات واإلعالميني والناش� � ��طني والوجاهات للسؤال عن

مدى صحة معلومات ضمن حملة الشائعات .
يق� � ��ول عبدالله مصور تلفزيوني اس� � ��تطيع القول أنه لم
ميضي س� � ��اعة إال وأتلقى فيها اتصاالت ت� � ��ارة عن نتائج
االشتباكات في نخال والسحيل وأخرى في مناطق حدودية
للمحافظة ويضيف وجدت نفسي محاصر باالتصاالت عبر
اجلوال ووس� � ��ائل التواصل االجتماعي ع� � ��ن جديد مأرب
وصحة تلك الشائعات .
ليس عبدالله الوحيد لكن غيره الكثير عبدالواحد دهمش
ناشط إعالمي ومراسل إلحدى القنوات -يقول :أخذ جلوقتي في اإلجابة على تس� � ��اؤالت الناس وحتى في ساعات
متأخرة م� � ��ن الليل من أناس أعرفه� � ��م وآخرين ال اعرفهم
،ض� � ��خ الش� � ��ائعات دفعني ف� � ��ي بعض اللحظ� � ��ات بالبحث
والتحري عن إخبار لم ميض على حترياتي الس� � ��ابق التي
أثبتت أنها مجرد إش� � ��اعة حلظات ,يردف حديثة اعتقد أن
هذا مؤشر جيد يكشف عن مدى ارتباط مأرب بكل ميني .
< محاوالت للتمركز في مناطق جديدة .
حاول� � ��ت مجموعة من احلوثيني التمركز في جبل هيالن
وحل� � ��ق بهم مجموعة من أبن� � ��اء قبائل جهم بهدف إرغامهم
على النزول مما دفع بالش� � ��يخ محمد ب� � ��ن محمد الزايدي
اللحاق بهم واحتواء املوقف وأعاد اجلميع .
القبائل تعزز تواجدها وترفع مستوى اجلاهزية .
عقب تهديد عبداملل� � ��ك احلوثي باجتياح احملافظة عززت
قبائ� � ��ل مأرب تواجدها في مناط� � ��ق مختلفة ترى أن اخلطر
رمبا يدهم احملافظة منها .
حيث وس� � ��عت رقع� � ��ة انتش� � ��ار مقاتليها عل� � ��ى مدار
الساعة ،لتصل إلى حدود  15كيلومترا في منطقتي نخال
والسحيل وغيرها .

نص البيان
في الوقت الذي نرحب فيه بقرار رئيس اجلمهورية بتشكيل جلنة حلل املشاكل وتنفيذ وثيقة السلم والشراكة
ونحرص فيه على أمن واستقرار محافظة مأرب وجتنيبها عبث املليشيات الفوضوية واالنزالق نحو املجهول .
يط����ل علين����ا ممث����ل احلوثيني صالح الصماد بكيل الش����تائم واالتهامات لقبائل احملافظة فإننا ندين ونس����تنكر
اتهام����ات صال����ح الصماد لقبائل مأرب وليس هو األول فقد س����بقه س����يده الذي اعتب����ر قبائل مأرب مجرمني وقتلة
وانس ّلت» إننا نطالبه وسيده باالعتذار لقبائل مأرب األبية ..
وكأن لسان حالهم يقول َ « :ر َم ْتني ِب َدائِ ها
َ
وفي هذا الظرف احلس����اس والدقيق يخطط عش الدبابير الذي يس����مى املجلس السياس����ي التابع للمليش����يات
احلوثي����ة جل����ر احملافظ����ة لتصب����ح مث����ل مثيالتها م����ن احملافظات التي كان����ت تنعم باألم����ن واالس����تقرار فحولتها
املليشيات احلوثية وج ّرتها إلى االحتراب املناطقي والطائفي فأصبحت مسرحا للفوضى والدمار .
إن القوى واألحزاب السياس����ية في محافظة مأرب تعلن وقوفها إلى جانب قبائل احملافظة في نخال والس����حيل
وف����ي بن����ي جب����ر وم����راد معلنني أن مصيرن����ا مصيرهم وأنن����ا ال ميكن بأي حال م����ن األحوال الس����ماح بدخول أي
مليشيات تعبث بأمن واستقرار محافظتنا.
النصر لقبائل مأرب األبية  ..الهزمية للغزاة املعتدين .
لب َي ْن َق ِلبُون».
« َ
وسيعْ لِم الذِ ينَ َظ َل ُموا َأ ّي ُم ْن َق ٍ

صادر عن املؤمتر الشعبي العام وحلفائه واللقاء املشترك وشركائه

.
الشيخ حمد بن غريب بحسب تصريح للجزيرة نت أكد
أن قبائ� � ��ل مأرب في أمت اجلاهزية حلماية احملافظة من أي
اعتداء من قب� � ��ل احلوثيني أو أي جهة أخرى ،ومس� � ��اعدة
الدولة في تأمني املنشآت واملصالح احليوية املختلفة.

حملة ممنهجة ضد مأرب

تل� � ��ك احلملة املمنهج� � ��ة لإللصاق تهم� � ��ة اإلرهاب بأبناء
م� � ��أرب والتي حتدث عنها مستش� � ��ار الرئيس هادي القت
ردود أفعال من قبل الناشطني والقبائل أنفسهم .
فق� � ��د نوهت قبائل مأرب في بيانه� � ��ا إلى أن االتهامات
التي وردت على لس� � ��ان مستش� � ��ار رئيس اجلمهورية عن
احلوثيني صالح الصماد حول املتواجدين في مطارح نخال
والس� � ��حيل اتهامات باطلة وعارية عن الصحة ،مش� � ��يرين
إلى أن جماعة احلوثي املسلحة ووسائلها اإلعالمية دأبت
على مثل ذلك الس� � ��لوك للنيل من مأرب وتاريخها الناصع،
واستغربت القبائل أن يلجأ شخص من الهيئة االستشارية
للرئيس إلى ممارس� � ��ة أس� � ��اليب الكذب والتضليل خلدمة
املش� � ��اريع الصغي� � ��رة والضيق� � ��ة دون االلتف� � ��ات إلى أي
اعتبارات وطنية بحسب .
يقول علي الش� � ��ريف احد نش� � ��طا مأرب ف� � ��ي صفحته
على الفيس ب� � ��وك :أن هناك حملة ممنهجة حملاولة الضغط
النفسي على أبناء مأرب وقبائلها بإلصاق تهمة القاعدة بهم
ويتصدر احلوثيون هذه احلملة اإلعالمية ليقدموا أنفسهم
ألسيادهم الدوليني كمتعهدين ملكافحةالقاعدة في حروبهم
التي يش� � ��نونها على الوطن كله بدون أي صفة واعتبر في
منشورة احلوثي يستغل األحداث الداخلية والعاملية ليقدم
نفسه حليفا حملاربة اإلرهاب الفت ًا إلى أن احلوثي يستغل
حادث فرنسا إللصاق القاعدة مبأرب في محاولة لشرعنة
حربهم التي يعدون لها ضد مأرب .
واعتب� � ��ر اتهام القبائل من قبل احلوثيني بإيواء عناصر
القاعدة مجرد «افتراءات ال أس� � ��اس لها في الواقع وعبارة
ع� � ��ن ذرائع الجتياح احملافظة» .محذر ًا «كل من تس� � ��ول له
نفسه املساس باحملافظة بأنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي».
يق� � ��ول مدير عام الش� � ��ؤون القانونية ف� � ��ي مأرب أحمد
الش� � ��ريف إن قبائ� � ��ل احملافظة لن تس� � ��مح للحوثي بدخول
احملافظة والس� � ��يطرة على ثرواته� � ��ا ،وال ميكن أن تقبل به
لعدم متتعه بأي شرعية قانونية.

واس� � ��تبعد الش� � ��ريف في حدي� � ��ث للجزيرة ن� � ��ت دخول
احلوثيني مأرب ،لعجزهم عن حتقيق ذلك ،وإمنا يس� � ��عون
إلحداث الفتنة بني أبناء احملافظة .مؤكدا وقوفهم إلى جانب
الدولة باعتبارها اجلهة الش� � ��رعية في حفظ أمن ومصالح
البالد.
وحول االتهامات املوجهة لهم بتس� � ��ليم احملافظة لتنظيم
القاع� � ��دة ،قال الش� � ��ريف إنه� � ��م على خالف م� � ��ع القاعدة
ألنه� � ��ا تعمل لصالح غيرهم ،واس� � ��تخدامها كورقة من قبل
احلوثيني عبارة عن ش� � ��ماعة ليحصل� � ��وا على موافقة دولية
تبارك حتركاتهم.
ورحب� � ��ت قبائل مأرب بق� � ��رار األخ رئي� � ��س اجلمهورية
عبدرب� � ��ه منصور هادي في بيان ص� � ��ادر يوم األحد مطلع
األس� � ��بوع وقضى القرار بتش� � ��كيل جلنة حكومية ملعاجلة
قضاي� � ��ا محافظتي مأرب واجلوف حس� � ��ب اتفاق الس� � ��لم
والش� � ��راكة الوطنية ،مش� � ��يرة إلى أنها خطوة إيجابية في
س� � ��بيل تعزيز جهود السالم واالس� � ��تقرار في هذه املرحلة
العصيبة التي مير بها الوطن .
ودعت قبائل مأرب األخ رئيس اجلمهورية بإشراك جلنة
الوف� � ��اق البرملانية ضمن أي جلنةٍ جدي� � ��دة ملعاجلة قضايا
مأرب واجلوف ،كون اللجن� � ��ة البرملانية متتلك وثيقة اتفاق
رس� � ��مية وشعبية س� � ��بق وأن مت التوقيع عليها من مكونات
مأرب السياس� � ��ية والقبلية ،وهو ما اعتبرته القبائل مبثابة
أرضية صلبة ألي اتفاقات أو معاجلات من ش� � ��أنها تعزيز
وج� � ��ود الدولة وإزالة أس� � ��باب التوت� � ��ر واالحتقان على حد
قولهم .
وأك� � ��دت قبائل م� � ��أرب في بيان صادر عنها اس� � ��تمرار
مس� � ��اندتها الكامل� � ��ة لكافة جه� � ��ود الدولة ومؤسس� � ��اتها
العس� � ��كرية واألمني� � ��ة وكاف� � ��ة التوجهات الوطني� � ��ة الرامية
إل� � ��ى إجناح املرحل� � ��ة االنتقالية وتنفي� � ��ذ مخرجات احلوار
الوطن� � ��ي ومحاربة اإلرهاب والتخريب للس� � ��ير نحو معانقة
الغد املش� � ��رق الذي يحلم به أبناء الوطن في دولة احتادية
وموحدة تتسع للجميع وتستوعب اآلمال والتطلعات
واحدة
ّ
املنشودة.
وق� � ��ال البيان « :إننا إذ نؤكد التزام أبناء محافظة مأرب
باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي و ّقعت عليه املكونات
السياسية في  21س� � ��بتمبر من العام املاضي نش ّدد على
أن االتفاق مصفوفة متكاملة ال تقبل الكيل مبكيالني ،وليس
من مصلحة البلد التعامل مع� � ��ه بطريقةٍ انتقائية من خالل
التمس� � ��ك ببعض النص� � ��وص والتنصل ع� � ��ن الكثير منها
بدوافع مريبة ومثيرة للشك من شانها الزَج بالبلد في أتون
الفوضى والصراعات السياسية واملذهبية».
< وفود يصلون مطارح نخال ملساندة القبائل .
شهدت منطقة نخال توافد عددا من أبناء القبائل ملساندة
املرابط� �ي��ن ف� � ��ي املطارح ،حي� � ��ث وصل إلى مط� � ��ارح نخال
العشرات من أبناء محافظة اجلوف وأعلنوا انضمامهم إلى
القبائل للدفاع عن مأرب التي قالوا إنها جزء من إقليم سبأ
فيما وصل وفد من قبائل حريب على رأس� � ��ه الشيخ محمد
بن س� � ��الم بن عبود محافظ محافظة اجلوف السابق وقال
الشريف في كلمة ألقاها أثناء استقباله من قبل القبائل في
مطارح نخال :أن قبائل حريب مبشايخ ووجهائها يجددون
العه� � ��د والوالء واملناصرة والتأييد للقبائل في مطارح نخال
دفاعا عن مأرب وعن ثروات كل أبناء اليمن .
< أبرز األحداث في مأرب خالل األسبوع
انس� � ��حاب قوات من اجليش كان� � ��ت متمركزة في نقاط
عس� � ��كرية على خط مأرب ـصنع� � ��اء مبناطق اجلدعان قالت
عددا من وس� � ��ائل اإلعالم أن االنسحاب أتى بسبب تقلص
عدد األفراد املتواجدي� � ��ن في تلك النقاط مما دفع اآلخرين
ع� � ��دم البقاء خوفا من أن يتعرض� � ��وا ألي أذى فيما ذكرت
مصادر لوس� � ��ائل اإلعالم أن انس� � ��حابهم أتى بتوجيهات
عسكرية ,وعقب االنسحاب حل أفراد من قبائل اجلدعان
في تلك النقاط حلفظ األمن واالستقرار يعتقد أنهم مجندين
سابقني في اجليش مارسوا نفس املهمة في السابق .
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ناصـ ــر يح ــيى

األعرابي الذي تزعم احلزب الشيوعي السوفيتي!
كان نيكيتا خروتشوف األمني العام السابق
للحزب الش� � ��يوعي الس� � ��وفيتي أحد اش� � ��هر
ألساسة العامليني قبل أن يطيح به رفاقه عام
 ..1964وباإلضافة لدوره السياس� � ��ي؛ فقد
كان خلروتشوف بعد إنساني صاخب مبعنى
الكلمة جتس� � ��د في عدد كبير من القفشات،
واملداعبات اجلارحة ،والتعليقات الس� � ��اخرة
املؤملة ف� � ��ي بعض األحي� � ��ان ..وهي مبجملها
عكس� � ��ت جوهره كف� �ل��اح معج� � ��ون بالطني
س� � ��محت ظروف الدولة الشيوعية أن يترقى
حتى وصل إلى قم� � ��ة الدولة العظمى الثانية
في العالم؛ لكنه ظل عل� � ��ى بدائيته وتلقائيته:
ألفاظ� � ��ه جارح� � ��ة ض� � ��د العدو الرأس� � ��مالي
والرفاق الش� � ��يوعيني على حد سواء ،وتذكر
بظرائف األعراب في جزيرة العرب!
نيكيت� � ��ا خروتش� � ��وف لم يك� � ��ن أيديولوجيا
متقعرا يرتاح للمكاتب الفارهة فقد اكتس� � ��ب
صيت� � ��ه من جناحه في أعم� � ��ال وطنية كبيرة؛
فهو الذي أش� � ��رف على بناء مترو موس� � ��كو
الشهير ،وأثناء احلرب العاملية الثانية أشرف
عل� � ��ى نقل املصان� � ��ع من غرب روس� � ��ي إلى
ش� � ��رقها تفاديا لتدميرها أو نهبها على أيدي
الغزاة النازيني ،وفي احلرب كان املس� � ��ؤول
السياس� � ��ي في معركة ستالينجراد التي تعد
إحدى املعرك التي غيرت مسار احلرب!
أعرابي في حضرة امللكة!

غلب� � ��ت بدوي� � ��ة خروتش� � ��وف التقالي� � ��د
الدبلوماسية واملراسيم امللكية العريقة أينما
حل؛ والناس يسمعون عن غضبته الشهيرة
وهو يق� � ��ف على منص� � ��ة األمم املتحدة حتى
وصل به األم� � ��ر أن يخلع حذاءه ويضرب به
املنصة املس� � ��كينة احتجاجا على ممارسات
اإلمبريالية! لكن في س� � ��جل بداوته حكايات
عديدة واحدة سجلها بحسرة وزير خارجيته
(دميت� � ��ري ش� � ��يبيلوف) بعد لق� � ��اء مع رئيس
فنلندا ،حيث ظل خروتشوف طوال االجتماع
يهرش صدره وحتت إبطيه ،وكأن مالبس� � ��ه
مملوءة بالقمل والبراغيث!
وعل� � ��ى العك� � ��س من الص� � ��ورة الس� � ��ابقة
البائس� � ��ة؛ فق� � ��د أث� � ��ار إعج� � ��اب رم� � ��وز
األرستقراطية اإلجنليزية في حفل استقبال
نظمته امللك� � ��ة اليزابيث الثانية على ش� � ��رفه،
وجعله� � ��م يضحك� � ��ون بهس� � ��تيريا
؛وه� � ��م يدقون على املائ� � ��دة باملالعق
والس� � ��كاكني إعجابا بكالمه؛ عندما
وقف ينتقد املستعمرين اإلمبرياليني
ف� � ��ي عق� � ��ر دارهم الذي� � ��ن يصورون
الروس وحوشا وحيوانات ..وإلثبات
كذب هذه الدعايات اس� � ��تدار فجأة
أمام املدعوي� � ��ن ،وانحنى مبرزا لهم
مؤخرته بعد رفع ذي� � ��ل معطفه وهو
يقول :انظروا :هل يوجد معي ذيل؟
ووصلت وحش� � ��ية بداوته منتهاها
وهو يسأل مدير املراسيم البريطاني
مشيرا إلى األمير فيليب زوج امللكة:
 قل لي :ماذا يعمل هذا الرجل؟وجحظت عين� � ��اه املدير وهو يجيبه

مفزوعا :سيدي :هذا ..هذا زوج امللكة!
ف� � ��رد عليه باس� � ��تهتار :ال ..ال ..أنا أقصد:
ماذا يعمل في ..النهار؟
الزعي� � ��م الصين� � ��ي ماوتس� � ��ي تنج خصمه
اللدود لم يسلم أيضا من لسان خروتشوف؛
على خلفية دعوة األول إلى الثورة املستمرة،
واته� � ��ام الصني للروس مبهادن� � ��ة اإلمبريالية
دون مراع� � ��اة حقائق مي� � ��زان القوى العاملي!
وم� � ��ع حقيق� � ��ة أن الصني لم تك� � ��ن متلك إال
اإلدانات اللفظية جتاه االعتداءات األمريكية
على جزرها؛ س� � ��خر خروتشوف في رسالة
بعثه� � ��ا إلى ماو من سياس� � ��ة التطرف املاوي
قائال( :إن حالك مثل حالة زوج يضبط زوجته
كل يوم في الفراش مع رجل غريب ،وهو كل
يوم يهددها بالطالق لكنه ..ال يفعل!).
حت� � ��ى تعليقاته على األحداث العاملية كانت
من ن� � ��وع (الدبش) كم� � ��ا يق� � ��ال؛ فاحلزبان
اجلمه� � ��وري والدميقراطي الل� � ��ذان يتداوالن
احلك� � ��م ف� � ��ي واش� � ��نطن وصفهم� � ��ا بأنهما:
(ح� � ��ذاءان لنف� � ��س الق� � ��دم) ..وعندم� � ��ا رأى
اجلماهير املصرية أثناء حفل تدشني حتويل
مجرى النيل يهتفون ويصفقون بجنون لكلمة

الرئيس العراقي (عبد الس� �ل��ام عارف) على
عك� � ��س ما حدث معه؛ أصاب� � ��ه الغيظ ،وأعلن
استغرابه لكل هذا التأييد للرجل ..املعزة!
وف� � ��ي ذروة أزمة س� � ��ور برل� �ي��ن ()1960
وصف اجلن� � ��رال (لوس� � ��يوس كالي) ممثل
الرئي� � ��س االمريكي كينيدي؛ بأنه يصلح ألن
يك� � ��ون جنراال كما أصلح أن� � ��ا ألكون صانع
أحذية! ومرة وصف نيكس� � ��ون نائب الرئيس
أيزنه� � ��اور بأن� � ��ه مح� � ��دود ال� � ��ذكاء ال يوحي
باالحت� � ��رام ،كأنه حانوتي حقي� � ��ر محتال ال
يتورع عن بيع س� � ��مك الرجنة الفاس� � ��دة أو
السكر املشبع بالكيروسني!
وللرفاق نصيب من سالطته!

رفاق خروتش� � ��وف نالهم أيضا ش� � ��يء من
السخرية والتجريح؛ ورمبا كان خروتشوف
أول وآخ� � ��ر زعيم حلزب ش� � ��يوعي يلقي نكتة
في مؤمت� � ��ر عام ..فعلى إثر انتقاداته العنيفة
النتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم البشعة
في عهد ستالني؛ أرس� � ��ل إليه أحد املندوبني
ورقة يس� � ��أله عن س� � ��كوته ع� � ��ن كل ذلك أيام
س� � ��تالني؟ فقرأ خروتش� � ��وف الس� � ��ؤال علنا
على القاعة ،وطلب من صاحب
الس� � ��ؤال أن يكش� � ��ف ع� � ��ن
ش� � ��خصيته ..وطبع� � ��ا لم يجرؤ
الرجل على ذل� � ��ك فعلق األمني
العام قائال :ونح� � ��ن كنا كذلك
نخ� � ��اف أن نعلن ع� � ��ن مواقفنا
أيام ستالني!
وفي يوم ش� � ��ارك وزير إعالم
كيني� � ��دي الصحفي الش� � ��هير/
بيير س� � ��الينجر في رحلة صيد
احلم� � ��ام في ميدان خاص لكنه
لم يصب إال واحدة في س� � ��ت
مح� � ��اوالت فعلق على فش� � ��له:
(ال ب� � ��أس ..لدي جن� � ��راالت ال
يس� � ��تطيعون أن يصيبوا شيئا

أيض� � ��ا!) ..وبع� � ��د أن راح يح� � ��دث ضيف� � ��ه
األمريكي طويال ع� � ��ن الزراعة توقف ليقول:
(ال أع� � ��رف ملاذا أضيع وقت� � ��ي معك ..إنك ال
تعرف شيئا عن الزراعة ..لكن ال بأس فحتى
ستالني كان ال يعرف شيئا عن الزراعة!).
وروى يوم� � ��ا أس� � ��لوبه ف� � ��ي العم� � ��ل م� � ��ع
البيروقراطي� � ��ة الروس� � ��ية؛ فق� � ��ال إن� � ��ه طلب
من الس� � ��كرتارية أن يقس� � ��موا التقارير إلى
مجموعت� �ي��ن :األول� � ��ى املهمة الت� � ��ي يجب أن
أقرأها ،والثانية التي ال يجب أن أضيع وقتي
في مطالعتها! ثم أبدأ في قراءة املجموعة غير
املهمة ألنها دائم� � ��ا أكثر أهمية من املجموعة
املهمة!
بعد نظ� � ��ر الرجل الذي جعل� � ��ه يعمل على
جتديد التجربة الش� � ��يوعية ،وكان مقتنعا أن
الشيوعية س� � ��وف تدفن الرأس� � ��مالية خالل
عش� � ��رين س� � ��نة! لكنه اصطدم ف� � ��ي األخير
باجلمود الشيوعي الشهير ،واتهم رفاقه في
القيادة قائال( :أنهم ال يفهمون روح العصر..
لقد تعبت وفقدت صحتي وحيوتي مع رفاق
لم يفهم� � ��وا ش� � ��يئا وال يري� � ��دون أن يفهموا
شيئا!).
وقبي� � ��ل يوم االنق� �ل��اب علي� � ��ه وإزاحته من
الس� � ��لطة؛ الحظ خروتش� � ��وف مقدمات عزله
عندما أرس� � ��ل معلوم� � ��ات وصلته عن مخطط
إلس� � ��قاطه إلى رئي� � ��س املخاب� � ��رات ورئيس
مجلس الس� � ��وفييت األعلى لكنه لم يتلق ردا!
وعندما عادت سفينة فضاء روسية لم يتصل
به رائدا الس� � ��فينة لتحيته كما جرت العادة!
وفي األخير استدعي إلى جلسة طارئة للجنة
املركزية للحزب الش� � ��يوعي ،وفوجئ مبقترح
مطروح للتصويت إلعفائه من مس� � ��ؤولياته..
ولم يتردد خروتش� � ��وف الي� � ��أس من إصالح
احلزب ،وفاجأ املتآمرين عليه بأن كان ..أول
من رفع يده موافقا على مقترح اإلطاحة به!
> [نقال عن اجلزيرة نت]

الحقوق
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تصاعد مقاومة تغول امليليشيا في انتهاكات حقوق املواطنني
عبر ناش��طون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني عن قلقهم من تغول المليش��يا المس��لحة
وإقدامه��ا عل��ى خنق كل ص��وت ينتقد انتهاكاته��ا الممنهج��ة واعتقال محامي��ن وإعالميين
وناش��طين وتهديدهم بالتصفية الجسدية إن لم يغضوا الطرف عن االنتهاكات التي تقوم بها
هذه الجماعة.

ناجي قدام
وأكدوا أن س� � ��كوت املجتم� � ��ع على ه� � ��ذه االنتهاكات
سيس� � ��اهم بتزايدها لتطال أعداد ًا أكبر ،ودعوا منظمات
املجتمع املدني واألحزاب السياس� � ��ية وكل القوى احلية
في املجتمع إلى رفض هذه االنتهاكات وبصوت جهوري
مسموع.
وق� � ��ال احملامي فيص� � ��ل املجي� � ��دي أن انتهاك احلقوق
واحلري� � ��ات أصبح قاعدة واالس� � ��تثناء ه� � ��و عدم وجود
االنتهاكات ،وقد اس� � ��تخدم كل أدوات الصراع والعنف
عدا أداة القانون لم تعد تس� � ��تخدم ول� � ��م يعد لها جدوى
بالبلد.
وأض� � ��اف احملامي املجيدي – ف� � ��ي تصريح للصحوة
 كان لدين� � ��ا من قبل رمبا هياكل ما ميكن أن نس� � ��ميهادولة ،واآلن انهارت كل هذه الهياكل أمام ضغط البندقية
وضغط امليليش� � ��يا التي لم تت� � ��رك أي مجال للحديث عن
وجود دولة أو سلطة.
وأكد ان القراءة للوضع احلقوقي في البلد ال تبش� � ��ر
بخير ،نرى أن هناك المباالة مطلق ًا من الدولة وهناك قوة
عل� � ��ى األرض تعبث باملقدرات وتعبث أيض ًا بحرية الناس
وتستطيع اقتحام أي مكان وتهديد أي شخص وتستطيع
إفشال أي وزارة أو مصلحة حكومية ،وتستطيع االعتداء
على احلقوق واحلريات واالنتهاك دون أن يطالها القانون
وأصبحت أحوالنا ما يشبه الغابة.
وأش� � ��ار إلى أن امليليشيا املسلحة غير معنيني بحقوق
وحريات الن� � ��اس ،فهم يرون أنفس� � ��هم مصطفني أخيارا
وبالتال� � ��ي ي� � ��رون أن حق� � ��وق اآلدمي� � ��ة ه� � ��ذه أو احلقوق
واحلري� � ��ات ال تعنيه� � ��م ،ألنهم يجدون من أنفس� � ��هم أنهم
أوصياء على الناس وعلى الش� � ��عب وه� � ��ي فكرة متخلفة
جد ًا لتعامل الس� � ��لطة على األرض هم يعتقدون أنهم غير
مس� � ��ئولني ومينون الناس أن هناك حكومة ويتناسون أنه
حتى وفق � � � ًا للقانون الدولي اإلنس� � ��اني والقانون الدولي
العام هم يظلون كس� � ��لطة أمر واقع مس� � ��ئولني مسئولية
كاملة عن تطبيق القانون ،حتى وإن تغنوا بوجود حكومة
ألن ه� � ��ذه احلكومة ال توجد إال على الورق في األس� � ��اس
وزير ال يس� � ��تطيع إنفاذ أي شيء .وأضاف :أشرف لهذه
احلكومة أن تغادر محابس� � ��ها وتالمس القانون الذي هو
محبوس ف� � ��ي األدراج ،وبالتالي أظن أنهم يعتقدون أنهم
غير معنيني ألنهم يس� � ��تندون إلى ما يس� � ��مى الثيوقراطية
التي هي االصطفاء.،
وملقاومة ه� � ��ذا التغول واإلصرار عل� � ��ى االنتهاك قال:
يج� � ��ب أن ينتش� � ��ر الوعي بني الن� � ��اس ألن احلركة املدنية
حقيقة أداءها ضعيف جد ًا في مواجهة هذه االنتهاكات،
قد نكون جند بعض التفه� � ��م لهذا الوضع ،لكن ال أعتقد
كاف للس� � ��كوت ألن كل ش� � ��خص يس� � ��كت عن
أنه مبرر ٍ
انتهاكات أعتقد أنه يتس� � ��بب بانتهاكات أخرى لكل هذه
التصرفات ،وفضح كامل لكل هذه األعمال وتوعية الناس
بها وبحقوقهم ،وعدم سكوت الناس على هذه االنتهاكات
أعتقد أنها حتد من االنتهاكات وليست بالضرورة تنتهي،
حتد من تغول هذه امليليشيات ،أيض ًا يجب على ما تبقي
من األجهزة الرس� � ��مية إن كان هن� � ��اك ثمة أجهزة حتترم
نفسها أن ال تسكت ،ألنه وصلت االنتهاكات إلى أن تصبح
أقسام الشرطة مجرد أدوات بأيدي هذه امليليشيات حتى
أنه� � ��ا تعتقل أحد احملامني وبجانب� � ��ه آخرين ،وكان املبرر
اعتقال احترازي ،جعل مفوضية حقوق اإلنسان تصيح،
وتق� � ��ول إن هذا اإلجراء من احلاالت التي لم تعد موجودة
في العالم ألن تعتقل ش� � ��خصا حتت مس� � ��مى احترازي،
فهذا انتهاك كبير حلقوق اإلنسان.
ودع� � ��ا املجي� � ��دي احلركة املدني� � ��ة ووس� � ��ائل اإلعالم
ومنظمات املجتمع املدني واألحزاب السياسية والتكتالت
أن يكون صوتها مرفوع ًا وأن ترفض مثل هذه االنتهاكات،
ألن تعميمها والقبول بها يعني أننا سننهي احلركة املدنية
وأن القادم سيكون أسوأ من مثل هذه االنتهاكات ورمبا
نعود إلى عهد الكهنوت الذي ال نرغب أن يكون موجود ًا.
وأشار إلى أن أمد هذه امليليشيات لن يطول ألن الظلم
يسقط الدول مهما طال ،ودولة الباطل ساعة ،ودولة احلق
إلى قيام الساعة ،كما قال اإلمام علي –كرم الله وجهه.-

> سعيد ثابت

الصحفيون في خطر

> فيصل المجيدي

ودانت نقاب� � ��ة الصحفيني اليمنيني تهديد وكيلها األول
ومدير مكتب قناة اجلزيرة س� � ��عيد ثابت س� � ��عيد ،من قبل
مجهول االثنني املاضي عبر االتصال بأحد أرقام هواتف
احملمول.
ووصفت النقابة في بيان لها هذه التهديدات باخلطيرة
الت� � ��ي تأتي في إط� � ��ار جو عام مع� � � ٍ�اد للحريات وفي ظل
حتريض ض� � ��د العاملني في هذا املج� � ��ال .ودعت النقابة
النياب� � ��ة العام� � ��ة ووزارة الداخلية للتحقيق ف� � ��ي الواقعة
واتخ� � ��اذ اإلج� � ��راءات الس� � ��ريعة للقبض عل� � ��ى اجلاني
ومعاقبته ,محملة اجلهات األمنية والقوى التي قالت إنها
تفرض وجود األمر الواقع على األرض ،مسؤولية حماية
الزميل سعيد ثابت وكافة أفراد أسرته.
وعبرت النقابة عن قلقها من أن يلحق الزميل س� � ��عيد
أي أذى خصوص ًا وقد سبق هذا االعتداء حاالت اعتداء
س� � ��ابقة,داعية كل القوى إلى الكف عن التعامل املعادي
جتاه وس� � ��ائل اإلعالم وع� � ��دم الزج به ف� � ��ي الصراعات
السياسية وجوالت العنف.
كما أق� � ��دم احلوثيون عل� � ��ى احتج� � ��از فريق صحفي
وص� � ��ادروا كاميراته� � ��م عندما كانوا عائدي� � ��ن من منطقة
ش� � ��راع مبديرية أرحب ،بعد اطالعهم على األوضاع في
املنطق� � ��ة بعد اقتحام احلوثيني له� � ��ا وقيامهم بتفجير عدة
منازل فيها .
كما أقدمت ميليش� � ��يات احلوثي عل� � ��ى مداهمة منزل
الصحفي س� � ��ام الغباري وتقوم مبمارسة إرهاب وترويع
ألسرته على خلفية كتاباته ضد احلوثيني.
وقال الكاتب والصحفي س� � ��ام الغباري أنه وأس� � ��رته
يتعرضون ملضايقات وأعمال ترويع منذ أسبوع من قبل
مسلحي جماعة احلوثي في محافظة ذمار.
وقال الغب� � ��اري إن احلوثيني أغلقوا محل والده بالقوة

> سام الغباري

وأخذوه إلى أح� � ��د مقراتهم وقام� � ��وا باحتجازه دون أي
مس� � ��وغ قانوني  .وأك� � ��د الغباري إن مس� � ��لحي احلوثي
داهم� � ��وا منزله أيض ًا قائ ً
ال :هجم� � ��وا على منزلنا وقاموا
بترويع النس� � ��اء واألطف� � ��ال وإخواني الصغ� � ��ار» .ولفت
الغباري إلى أنهم يقومون حاليا مبالحقته والبحث عنه.
وكان� � ��ت نقاب� � ��ة الصحفيني اليمنيني تلق� � ��ت بالغ ًا من
الزميل محمد الغباري -مراسل وكالة رويترز وصحيفة
البي� � ��ان اإلماراتي� � ��ة -يفيد في� � ��ه تلقيه تهدي� � ��د ًا بالتصفية
اجلسدية من قبل مجهول.
كما تلقى تهديد ومالحقة الصحفيون س� � ��مير جبران
رئي� � ��س حترير صحيفة املصدر -ونائب رئيس التحريرعلي الفقيه ،والصحفي رشاد الشرعبي.

اختطاف أطفال

اختطف� � ��ت مليش� � ��يات احلوثي الطفل م� � ��ازن احلمزي
”16عام � � � ًا” م� � ��ن أم� � ��ام من� � ��زل أس� � ��رته بح� � ��ي األعناب
بالعاصمة صنعاء على خلفية طمس ش� � ��عارات للجماعة
قبل أسبوعني.
وقالت أسرة الطفل مازن إن جماعة احلوثيني اختطفته
قبل أسبوعني بعد محاصرة منزله والتهديد بتفجيره إذا
لم يسلموه إليهم.
وال يزال الطفل مازن مختطف من قبل املليشيات التي
ترف� � ��ض اإلفراج عنه  .وأضافت األس� � ��رة أن مليش� � ��يات
احلوث� � ��ي هددت باتخاذ إجراءات عقابية في حال نش� � ��ر
خبر اختطافه من قبله� � ��م وهو ما جعلهم يترددون عليهم
إلطالق سراحه لكن دون فائدة.
وقالت أس� � ��رة “الطالب مازن” إن مليش� � ��يات احلوثي
تعتقله في قس� � ��م الكرامة مبديرية مع� �ي��ن ،وأجبروه على
دراسة مالزم حسني احلوثي ويؤتون ملناقشته ،وعندما ال
يتجاوب معهم يعتدون عليه بالضرب.

وقال الكاتب الصحفي محمود ياسني – في منشور له
على صفحته بالفيسبوك  -إن رسالة وصلته من عصام
أحمد مضمون ،مفادها أنه ال يزال مصير الطفل صالح
الدين طالل النهاري مجهو ًال بعد اختطافه من أمام منزله
في  28ديسمبر املاضي ،في منطقة دارس.
وق� � ��ال والد الطفل :إن ص� �ل��اح الدين اختفى من أمام
املن� � ��زل الكائن ف� � ��ي حارة بالل مبنطق� � ��ة دارس في متام
الساعة التاسعة مساء.
وأوضح أنه مت إبالغ قس� � ��م ش� � ��رطة  30نوفمبر وقت
احلادث� � ��ة ،ومت إبالغ البحث اجلنائ� � ��ي ،ومت فتح محضر
باحلادثة.
وأشار إلى أن طفله كان يلعب مع زمالئه في احلارة،
فجاء طقم من أنصار الله وس� � ��ألهم عن الذي قام بتمزيق
الشعارات واللواصق التابعة لهم ،فأخبروه أن الذي قام
بذلك هو أبني.
وأضاف« :مت أخذ من بقي من املتواجدين إلى قس� � ��م
شرطة  30نوفمبر ،فذهبت للبحث عنه فلم أجده ،وسألت
كل من كان معه فقالوا لم يعرفوا أين ذهب».
وحمل النهاري قوات األمن واللجان الشعبية مسؤولية
ما حدث ألبنه ،الفت ًا إلى أن أم الطفل ال زالت في غيبوبة
بعد فقدان ولدها ،داعي ًا جميع وس� � ��ائل اإلعالم التفاعل
معه للبحث واإلبالغ عن مكان ولده.
اجلدير بالذكر أن حاالت اختفاء واختطافات األطفال
تزاي� � ��دت ف� � ��ي العاصمة صنعاء وغيره� � ��ا من احملافظات
خالل الفترة املاضية بش� � ��كل مخيف ف� � ��ي ظل غياب تام
للدولة وانعدام األمن.

أرحب تعاني

ويته� � ��م مواطن� � ��ون مبديري� � ��ة أرحب مس� � ��لحي جماعة
احلوث� � ��ي بارتكاب انتهاكات يومية بحقهم ،وس� � ��ط إقرار
من جماعة احلوثي وتخاذل من الس� � ��لطات الرسمية عن
التدخل حلمايتهم.
ويسيطر احلوثيون على املديرية منذ انسحاب القبائل
من مواجهتهم في ديس� � ��مبر املاضي ،وينتشر مسلحوهم
على مداخلها وفي قراها ،ومينعون الصحفيني واملنظمات
احلقوقية من زيارة القرى املتضررة.
الش� � ��يخ دعام الزبيري -أحد مشايخ أرحب -قال إن
مس� � ��لحي جماعة احلوثي يشنون حملة مداهمة للمنازل،
ويقوم� � ��ون باعتقاالت ش� � ��به يومية للمواطن� �ي��ن والطالب
واملش� � ��ايخ ،وكان آخرها اختطاف  12ش� � ��خص ًا -بينهم
ثالثة أشقاء -السبت في قرية بيت مران جنوب املديرية.

انتهاكات مختلفة

من جانبه ،قال الناش� � ��ط اإلعالم� � ��ي في أرحب صالح
ناصر :إن قرابة س� � ��بعني أس� � ��رة نزح� � ��ت من قرى وادي
ش� � ��راع واجلنادبة وبيت مران والعرش� � ��ان وبيت احلنق
ويحي� � ��ص واملكاريب ودرب عبي� � ��د ،وأنها تقيم حالي ًا لدى
أقارب لها في مناطق مجاورة.
وأكد أن هذه األسر نزحت إما بسبب تفجير واحتالل
منازلها أو إجباره� � ��ا على املغادرة ،نظر ًا حلملة املداهمة
والتفتي� � ��ش اليومي� � ��ة بحث � � � ًا ع� � ��ن األش� � ��خاص املطلوبني
للحوثيني.
وأوض� � ��ح أن عدد املنازل الت� � ��ي مت تفجيرها بلغت 11
من� � ��ز ًال ،بينما وص� � ��ل عدد املنازل التي ج� � ��رى اقتحامها
ونهبه� � ��ا  77منز ًال ،باإلضافة إلى  13منز ًال ال تزال حتت
سيطرة احلوثيني.
وف� � ��ي م� � ��ا يتعلق بع� � ��دد املعتقل� �ي��ن ،قال ناص� � ��ر :إن
االعتقاالت ش� � ��به يومية وال تتوقف ،مش� � ��ير ًا إلى أن عدد
من مت توثيق أس� � ��مائهم بلغ  187شخصا ،بينهم طالب
مدارس ومعلمون وشيوخ قبائل.
واشتكى الناشط نفسه من تعرض املواطنني النتهاكات
مختلف� � ��ة ،من أهمها اقتحام املنازل وتفتيش� � ��ها لي ً
ال دون
مراعاة حرمتها أو وجود النس� � ��اء واألطفال ،إضافة إلى
التعام� � ��ل املهني الذي يتعرض له األش� � ��خاص الذين يتم
استجوابهم أو اختطافهم.
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مؤسسة حرية 359 :حالة انتهاك خالل العام  2014ضد الصحافيني
رصدت مؤسسة حرية
للحقوق والحريات والتطوير
اإلعالمي  359حالة انتهاك
تعرض لها صحافيون
وإعالميون ووسائل إعالمية
مختلفة في اليمن خالل
العام 2014م ،وتوزعت
هذه الحاالت على  11نوع ًا
من أنواع االنتهاكات وتقف
وراءها  8جهات ،تأتي
في مقدمة هذه الجهات
الجماعات المسلحة.

وأوضحت مؤسسة «حرية» أن االنتهاكات بحق
إعالميني ومؤسس� � ��ات إعالمي� � ��ة زادت وتفاقمت
خالل س� � ��نة 2014م من حي� � ��ث العدد ومن حيث
النوع واملخاطر مقارنة بانتهاكات السنة السابقة
2013م ،وكش� � ��فت أن حرية الصحافة في اليمن
«تواجه خطر ًا محدق ًا» في الوقت الراهن.
وقامت مؤسس� � ��ة «حري� � ��ة» بعملية الرصد لهذه
االنته� � ��اكات في اليمن في إطار مش� � ��روع (حرية
اإلعالم :رصد ومناصرة) ،الذي تنفذه املؤسس� � ��ة
بالتعاون م� � ��ع بعثة االحتاد األورب� � ��ي في اليمن،
وسيصدر التقرير السنوي عن (حرية اإلعالم في
اليمن  )2014الحق ًا في كتاب يتضمن إحصاءات
وحتلي� �ل��ات وتفاصي� � ��ل عن يومي� � ��ات االنتهاكات،
باللغت� �ي��ن العربي� � ��ة واإلجنليزية ،ف� � ��ي ختام هذا
املش� � ��روع الذي اس� � ��تمر ملدة عامني ،منذ مارس
2013م وحتى فبراير 2015م.
وب ّين� � ��ت االنتهاكات حلقوق وحريات اإلعالميني
ووسائل اإلعالم املختلفة املرصودة خالل الفترة
م� � ��ن  1يناير وحت� � ��ى  31ديس� � ��مبر 2014م ،أن
«مؤش� � ��ر اخلطر على حرية اإلعالم تصاعد أكثر
خالل النصف الثاني م� � ��ن  ،2014إثر األحداث
التي وقعت ف� � ��ي العاصمة صنع� � ��اء وفي مناطق
أخرى في اليمن».
وكانت النسبة األكبر من االنتهاكات
التي تعرض له� � ��ا إعالميون مبختلف
تخصصاته� � ��م وتوجهاته� � ��م ومجاالت
عملهم ،وكذا االنتهاكات التي تعرضت
لها وسائل اإلعالم في العام 2014م،
ارتكبته� � ��ا جماعات مس� � ��لحة ،في ظل
غياب ش� � ��به تام للحكوم� � ��ة وألجهزتها
األمني� � ��ة ،التي يفت� � ��رض فيها أن تقوم
بدورها ف� � ��ي حماي� � ��ة املواطنني ،ومن
ضمنه� � ��م الصحافي� �ي��ن واإلعالمي� �ي��ن
ومؤسسات ووسائل اإلعالم املختلفة
 ..وتصاع� � ��د عدد االنتهاكات بش� � ��كل
س� � ��ريع مع وصول مس� � ��لحي جماعة
احلوثي (أنصار الل� � ��ه) إلى العاصمة
صنع� � ��اء ف� � ��ي  21س� � ��بتمبر املاضي،
ول� � ��م جتد بيانات اإلدانة واالس� � ��تنكار
وال املطالبات املس� � ��تمرة بالكف عن السيطرة على
مؤسسات ووسائل اإلعالم ووقف االعتداء عليها،
وف� � ��ي مقدمتها وس� � ��ائل اإلع� �ل��ام احلكومية ،أي
استجابة من قبل احلوثيني.
وأش� � ��ارت عمليات الرصد إل� � ��ى أن اجلماعات
املس� � ��لحة كانت أب� � ��رز اجلهات الت� � ��ي تقف وراء
ارتكاب أكبر نس� � ��بة من االنته� � ��اكات التي طالت
إعالميني ومؤسسات إعالمية ،بينما كانت اجلهات
احلكومي� � ��ة في النصف األول من س� � ��نة 2014م
تقف وراء ارتكاب أكبر نسبة من االنتهاكات.
وعند مقارنة نس� � ��بة االنتهاكات خالل النصف
األول باالنته� � ��اكات ف� � ��ي النص� � ��ف اآلخ� � ��ر م� � ��ن
2014م ،جند أن نس� � ��بة االنتهاكات زادت خالل
الس� � ��تة الش� � ��هور األخيرة من حيث العدد ودرجة
اخلطر ،حيث ظهرت نوعية جديدة من االنتهاكات

متثلت باالقتح� � ��ام واإلغالق واملص� � ��ادرة ألدوات
العمل الصحافي والسيطرة على وسائل إعالمية،
بطريقة مخالفة للقانون ،والتي أسفرت عن توقف
البث للقنوات التلفزيونية واإلذاعية.
وذكرت مؤسسة «حرية» أن االنتهاكات توزعت
على  11نوع ًا ومح� � ��ور ًا ،متثلت في  2حالة قتل،
 13حالة ش� � ��روع في القت� � ��ل 29 ،حالة اعتقال/
احتجاز 58 ،حالة اعتداءات جس� � ��دية 12 ،حالة
إخف� � ��اء /اختطاف 4 ،ح� � ��االت محاكمات جائرة،
 25حالة إيقاف /فصل تعسفي 42 ،حالة نهب/
إتالف 44 ،حالة سب /حتريض 50 ،حالة منع/
مصادرة أدوات 80 ،حالة تهديد.
وش� � ��كلت التهدي� � ��دات واالعت� � ��داءات واملن� � ��ع
واملصادرة أكبر نسبة من االنتهاكات ،حيث بلغت
نس� � ��بة التهدي� � ��دات  22.2%ونس� � ��بة االعتداءات
 16.1%ويأت� � ��ي بعده� � ��ا ف� � ��ي املرتب� � ��ة الثالثة من
حيث العدد والنس� � ��بة املنع واملصادرة ونس� � ��بتها
.13.9%
وباس� � ��تعراض أب� � ��رز نتائج الرص� � ��د جند أن
اثنني من اإلعالميني تعرضا للقتل في أغس� � ��طس
وفي ديس� � ��مبر2014م ،وهما :املخ� � ��رج اإلذاعي
بإذاع� � ��ة صنعاء عبدالرحمن حمي� � ��د الدين ،جراء
تعرض� � ��ه إلطالق نار اجلمع� � ��ة ،أدى إلى إصابته

 ،19.4%سلطات حكومية بنسبة  ،4.7%جهات
حزبية بنس� � ��بة  ،0.3%جماعات مس� � ��لحة بنسبة
 ،30.6%نافذون بنس� � ��بة  ،8.1%جهات قضائية
بنس� � ��بة  ،1.2%جه� � ��ات عمل بنس� � ��بة ،10.9%
مجهولون بنسبة .24.8%
وهذه النس� � ��ب توضح أن اجلماعات املس� � ��لحة
ارتكبت  110انتهاكات بحق إعالميني ووس� � ��ائل
ومؤسسات إعالمية ،بنسبة  .30,6%وهي أعلى
نس� � ��بة ،بعدها  89حالة انتهاك بنس� � ��بة 24,8%
ارتكبها مجهولون.
وتؤكد هذه اإلحصاءات والنسب أن االنتهاكات
في 2014م تعددت أنواعها وأس� � ��اليبها وشكلت
تهديد ًا خط� � ��ر ًا حلرية العم� � ��ل اإلعالمي ،خاصة
بعد التحول املفاجئ نحو اس� � ��تخدام العنف ضد
الصحافيني واإلعالميني ومؤسس� � ��ات ووس� � ��ائل
إعالمية عديدة.
ومن أب� � ��رز حاالت االنته� � ��اكات خالل 2014م
تعرض مصور قناة املس� � ��يرة الفضائية اخلاصة
عماد احلمزي العتداء جسدي بإطالق الرصاص
علي� � ��ه من قب� � ��ل قوات األم� � ��ن اخلاص� � ��ة أصابته
إحداها في الصدر ،أثناء قيامه بتصوير مظاهرة
احتجاجي� � ��ة بالق� � ��رب من مجلس الوزراء وس� � ��ط
العاصم� � ��ة صنع� � ��اء ،صباح الثالثاء  9س� � ��بتمبر

من القصف واحلصار ملجمع القنوات التلفزيونية
احلكومية.
كما تعرضت قناة (سهيل) التلفزيونية الفضائية
اخلاص� � ��ة في العاصمة صنع� � ��اء لالقتحام ونهب
أدواتها وتوق� � ��ف بثها لنحو  43يوم � � � ًا واحتجاز
عدد من أفراد احلراس� � ��ة واملوظفني فيها من قبل
مس� � ��لحني يتبعون جماعة احلوثي (أنصار الله)،
يزيد عددهم عن الثالثني ش� � ��خص ًا ،مساء االثنني
 22س� � ��بتمبر 2014م ،على خلفي� � ��ة تغطية القناة
لألحداث الدائرة في اليمن.
ولقد اتض� � ��ح من خالل عملية الرصد والتوثيق
لالنته� � ��اكات التي قام� � ��ت بها مؤسس� � ��ة «حرية»
التوصل إلى العديد من النتائج ومنها االستهداف
املمنهج واملتع ّمد لوسائل إعالم وإعالميني والقيام
باعتداءات متنوعة على حري� � ��ات اإلعالم وحقوق
إعالميني واتباع سياس� � ��ة اإلف� �ل��ات من العقاب،
حي� � ��ث ل� � ��م تتم محاس� � ��بة من ق� � ��ام بأي م� � ��ن تلك
االنتهاكات.
وكشف األسلوب املس� � ��تخدم في ارتكاب عدد
من هذه االنتهاكات واملتمثل في عمليات االقتحام
واالعت� � ��داء على صحافيني وضربهم وتعذيب عدد
منهم ومصادرة أدواته� � ��م اإلعالمية وكاميراتهم،
ملنعه� � ��م م� � ��ن التغطي� � ��ة الصحافي� � ��ة لألح� � ��داث

إصاب� � ��ة مباش� � ��رة في ال� � ��رأس ،نقل عل� � ��ى إثرها
إلى املستش� � ��فى ،ليفارق احلياة يوم الس� � ��بت 16
أغسطس 2014م.
واملصور الصحفي األمريكي «لوك س� � ��ومرز»
الذي قتل صباح الس� � ��بت  6ديس� � ��مبر 2014م،
ف� � ��ي محافظة ش� � ��بوة ،بع� � ��د نحو  13ش� � ��هر ًا من
اختطافه ،حيث اختطف في سبتمبر 2013م من
وسط العاصمة ومتت عملية القتل بشكل وحشي
لس� � ��ومرز أثناء عملي� � ��ة عس� � ��كرية أمريكية-مينية
مش� � ��تركة ،لتحريره من أيدي مختطفيه من تنظيم
القاعدة.
وبلغت محاوالت االغتيال والش� � ��روع في القتل
 13حالة ،من إجمالي االنتهاكات ،بنسبة .3,6%
وبالنظر للجهات الت� � ��ي قامت بتلك االنتهاكات،
جنده� � ��ا على النح� � ��و اآلتي :أمن /جيش بنس� � ��بة

2014م.
وتعرض� � ��ت قناة (اليمن الي� � ��وم) لعملية اقتحام
ف� � ��ي  11يونيو 2014م من قبل قوات عس� � ��كرية
تتبع احلماية الرئاس� � ��ية ،ومت� � ��ت مصادرة جهاز
الب� � ��ث وجمي� � ��ع املع� � ��دات واألجه� � ��زة وكاميرات
التصوير والسيرفرات والهاردات وإرشيف املواد
التلفزيونية التابعة للقناة.
وتع� � ��رض (مجم� � ��ع قط� � ��اع التلفزي� � ��ون اليمني
احلكومي) ش� � ��مال العاصمة صنعاء ،الذي يضم
ثالث قن� � ��وات فضائية ،للقص� � ��ف مبدافع الهاون
وقذائف الـ»آر.بي.ج� � ��ي» وصواريخ محمولة على
الكتف ،من قبل مس� � ��لحني يتبعون جماعة احلوثي
(أنص� � ��ار الل� � ��ه) ،مس� � ��اء اخلميس  18س� � ��بتمبر
2014م ومتت عملية اقتحام وتوقيف بث القنوات
مساء السبت  20س� � ��بتمبر 2014م ،بعد  3أيام

واس� � ��تهداف الصحافي� �ي��ن واملراس� � ��لني ومقرات
بعض الوس� � ��ائل اإلعالمية من قب� � ��ل قوات األمن
اخلاصة ،ومن قبل اجلماعات املسلحة أنه لم يكن
عفوي � � � ًا ،بل مقصود ًا ومتعمد ًا ،إضافة إلى توجيه
االتهامات والتحريض املباشر وغير املباشر على
الوسائل االعالمية وإظهارها وكأنها عدو وخصم
ال ناقل لألخبار واألحداث.
كما أن اس� � ��تهداف طواقم الفضائيات اليمنية
والعربية ،ومنعها م� � ��ن تغطية األحداث في بعض
املناط� � ��ق ،من جهات حكومية ورس� � ��مية ومن قبل
جماعات مسلحة وأطراف سياسية أخرى ،جعلها
ضحي� � ��ة للصراع السياس� � ��ي والعن� � ��ف والعنف
املضاد .ويع ّبر عن توجه ملنعهم من تغطية وتوثيق
االحتجاجات والتظاهر ودفعهم للتوقف عن تغطية
األحداث الدائرة في أكثر من منطقة في البالد.
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أم عمار ..احتضنت أشالء ابنها وفاضت روحها
اصطفوا بجانب بعضهم ترتجف أجسادهم ..تدثروا ببعض آمالهم ومستقبلهم المتعثر تحت ضربات البرد القاسية.
اصطفوا «بجانب جدار كليه الشرطة «منذ منتصف الليل ،أشرقت شمس األربعاء لتحتضن ارتجافهم وتمنحهم بعض
الدفء فسرى األمل مع أشعتها إلى أرواحهم القلقة ,ألقوا بنظراتهم على أوراقهم وملفاتهم راجعوها سريع ًا تبادلوا
التس��اؤالت والضحكات وربما طيف الوادع  ..لحظات فارقة دوى االنفجار تطايرت أجس��ادهم الهزيلة ومزقتها أش�لاء،
وتناثرت أوراقهم وصورهم أمام بوابة الكلية ،انتهت المذبحة ،كما انتهت معها أحالم البسطاء.
ذكرى الواحدي

				

ك��ان��ت تسهر ليالي ف��وق (مكينة اخل��ي��اط��ة) حتى
يستيقظ الوجع بعظامها يشل حركتها ويهديها بعض
الراحة.
تصحوا باكر ًا لتخدم في بيوت اآلخرين وجتمع
املال لتوفر البنها عمار احلد األدنى من احلياة الكرمية
وكي يستطيع مواصلة تعليمه وحتقيق حلمه وحلمها
ويأتي اليوم الذي تراه ببزته العسكرية ليخدم وطنه
ويحميه.
ك��ان ولدها «ع��م��ار» الطفل ال��ه��ادئ وال��ش��اب الذكي
ال��ذي يشاهد تضحيات أمه املستمرة ليسعي جاهد ًا
لرد اجلميل وحتقيق النجاح تلو النجاح كل عام ليرى
ضحكة أمه املتعبة على شفتيها.
حقق ع��م��ار م��ع��د ًال مرتفع ًا ف��ي دراس��ت��ه الثانوية،
أسعد قلب أمه التي كانت بدورها تخفي عليه (بزته
العسكرية) التي خاطتها سر ًا بدموع عينها وأوجاع
جسدها املنهك حتى تهديه يوم تخرجه من الثانوية
لتكون بداية حلياته اجلديدة ومستقبله الذي حلم به

طوي ً
ال..
في ي��وم تخرجه «رق��ص» قلب األم فرح ًا فانطلقت
حنجرتها «بزغرودة» مألت أسماع أهالي حيهم حينها
ألبست عمار (بزت الشرطة العسكرية) التي كانت حتلم
أن يتخرج منها ويلقي التحية أمامها ،ص ّلت أم عمار
كثير ًا ونذرت أن توزع الصدقات للفقراء واملساكني في
ذلك اليوم.
طوال مشوار حياتها أخفت األم عن ابنها أحزانها
وأوجاعها ومرضها املزمن صبرت على كالم الناس
وجتريحاتهم حتى ال يتوقف عن احللم وينشغل عن
مستقبله..
ك��ل حلظة ك��ان��ت تتلظى ب��األل��م ،ول��ك��ن عندما ترى
ولدها غارق ًا فوق كتبه ويتحدث عن أحالمه تبتسم
بوهن وتبتلع آهاتها..
في ذل��ك اليوم عند أذان الفجر استيقظت تودعه
ليذهب إل��ى كليه الشرطة حمل أوراق��ه وحلمه ،لبس
بزته العسكرية  ..عانقته بقوة ولهج لسانها بالدعاء،

تأملته للحظة وهي تعدل من قبعته ابتسمت وودعته.
خ���رج ع��م��ار ملستقبله وع����ادت أم���ه ف���وق «مكينة
اخلياطة» فقد ب��دأ مشوار آخ��ر من العناء حتى يتم
ابنها سنواته العسكرية في كلية الشرطة.
غفت للحظات دون أن تشعر لشدة إرهاقها ،ورمبا
كانت غفوة رحمة فزعت على دوي انفجار كبير رج له
منزلها الصغير رفعت رأسها بقوة وقلبها يرجتف بني
ضلوعها كان يصرخ بأنني (عمار).
ج��رت كاملجنونة تسأل فلم جتد أح��د ًا يجيبها عن
مصدر االنفجار؛ اجتهت مسرعة نحو كلية الشرطة
 ..رأت س��ي��ارات اإلس��ع��اف وال��ن��اس تهرول إل��ى هناك
انهمرت دموعها وانخلع قلبها وأخذت تنادي بصوت
مبحوح (ياولدي).
تسمرت وهي ترى احلريق يلتهم بعض األجساد
ّ
دارت بعينها ل��ت��رى أش�ل�اء أخ���رى وال��دم��اء ورائ��ح��ة
اجلثث متأل املكان أفاقت على صراخ بعض اجلرحى
لتعيدها من جديد للواقع التي ظنته حلم ًا فقط.

شاهدت بني أك��وام اجلثث جزء من قماش محروق
تعرفه ج��ي��د ًا ام��ت��زج بعرق الليالي ودموعها هرعت
نحوه فاقدة كل شعورها وإحساسها باحلياة
صرخت بكل أل��م تلك الليالي وأوجاعها (ياولدي
ياعمار)
صرخت بكل أم��ل عاشت من أجله وماتت ألجله
مئات املرات..
عال أنينها وهي تقول( :عمار هل تعلم أني رفضت
كل الرجال من أجلك واليوم متوت  ..عمار هل تعلم أني
أخفيت عليك وجعي ومرضي بالكلى املزمن حتى أرى
ضحكتك وسعادتك..
ملاذا تركتني اليوم وأنا من نظفت حمامات اآلخرين
وحجراتهم وج��دران��ه��م وذق���ت م��ر ال���ذل ،م��ن أج��ل أن
تعيش؟!  ..مل���اذا أض��اع��ت حلمي لرؤيتك حتمل علم
الوطن في حفل تخرجك!!
تنازعت أنفاسها لتكون آخر كلماتها (عمار قتلتني
مرتني يوم أن رملت من أجلك ويوم فارقتني)..

عبدالله مثنى  ..لم يبق منه سوى حلمه وبعض أوراقه ..
وقف عبدالله مثنى يتلف مينة ويسرة يتفرس في وجوه زمالئه
والواقفني بجانبه ملح وجه ًا يعرفه جيد ًا..
صاح بقوة :أشرف يا أشرف ،ثم تقدم نحوه بشوق وحرارة..
يقول صديقه :نبهني صديقي ال��ذي ك��ان بجواري قائ ً
ال «في
واحد ينادي عليك» حينما كنا منر أمام طابور الطالب اجلامعيني
نحو  ...6:40دقيقة ،توقفت ونظرت له رأي��ت صديقي عبدالله
إلي مسرع ًا .سلمت عليه بحرارة  ..نظرت إلى عيناه
مثنى يتجه ّ
وجسده الذي يرتعش بقوة كقوة البرد ...كان يلبس «جاكت وقبعة
عسكرية ملتوية على رقبته ورأسه».
كانت ..يداه ترجتفان بشدة وهو يحمل ملف فيه وثائقه وصوره
 ..سألته :كيف تقدمت وأن��ت خريج ه��ذا ال�ع��ام؟ رد بفرح غامر
وبتلك االبتسامة العريضة التي ال تفارقه «خرجت اإلف��ادة أمس
ياأشرف».
علي فوضعت يدي بيداه املرتعشة من
لعرضها
امللف
بفتح
وبدأ
ّ
قسوة البرد .وقلت له :انتظر أذهب ألحضر لكم بعض ًا من الشاي
واألكل حتى تدفئوا أجسادكم.
يتنهد بحزن قائ ً
ال «لن أنسى حلظات فراقي به وهو يعود للخلف
بني طابور أصدقائه كان ينظر إلى عيناي مودع ًا  ..وأدخل يداه
حتت صدره محتضن ًا ملفه وحلمه ،ذهبت أنا وذهب عبدالله إلى
جنة اخللد بإذن الله..
يتابع بقوله :ذهبت إلى طابور طالب الثانوية عند البوابة اخللفية

بينما كنت أستعد للعودة إلى عبدالله حام ً
ال معي ما يدفئ جسده.
سمعنا دوي االنفجار هرعنا إلى هناك بسرعة ،كنا نتخبط ،فقد
ضاعت عقولنا ووصلت القلوب احلناجر وصلنا بعد دقائق إلى
قرب موقع االنفجار ورج��ال األمن واحلوثيني يطلقون الرصاص
احلي جو ًا ملنع الناس من االقتراب.
شهق بألم :كنت أرى ال��دم واألش�لاء وأص��وات اجلرحى وأنا
أحاول التقط وجه عبدالله الباسم ،أسرعت بالتقاط هاتفي أبحث
بجنون عن رقم عبدالله
رن هاتفه ،سمعت صوت ًا فقلت بلهفة (عبدالله أين أنت؟) فسمعت
صوت ًا لم اميزه «أي��ن أن ��ت؟!!» قلت «ق��رب االنفجار» ق��ال أدخل
بسرعة معك أحد الضباط.
امتألت عيونه بالدموع :انهارت قواي ،عجز لساني عن النطق
بأي كلمة ،شلت حركتي ،انهمرت دموعي .كنت أريد أن أراه حي ًا
أسمع صوته مرة أخ��رى أرى ضحكته كنت أتخيل آخر نظراته
لي لم أدرك حينها أنه يودعني أنه آخر لقاء بيننا ،شعرت باأللم
يقطعني وتذكرت ارجتافت يداه
حاولت ال��دخ��ول ملكان احل��ادث فرفض األم��ن دخ��ول��ي ،وكان
الرصاص يتناثر فوق رؤوسنا بشدة.عاودت االتصال لع ّلي اسمع
صوته هو يقول (أنا بخير) ولكن ال مجيب .ودعنا عبدالله مظلوم
غير ظالم .مقتول غير قاتل رحل عبدالله ولم يتبق منه سوى حلمه
وبعض أوراقه.

تقرير
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وص��ف مراقبون المظاهرات الش��عبية التي تنطل��ق في عدد من المحافظ��ات اليمنية رفضا للمظاهر المس��لحة التي
تنتهجها مليش��يات الحوثي بأنها الش��رارة األولى لـ(ثورة جديدة) معتبرين تصرفات الحوثي وجرائمه محاولة لتقويض
سلطات الدولة وفرض أجندات خارجية تمس السيادة الوطنية
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علي قيس

سياسيون :الشراكة التعني ابتالع املليشيات للدولة
الكاتب واحمللل السياسي  -عبدالناصر املودع – أعتبر
التحركات الشعبية في مقاومة احلركة احلوثية ،وما تقوم
به من محاوالت البتالع الدولة اليمنية ،وإقامة نظام شمولي
استبدادي أمرا طبيعيا وينبغي أن تتصاعد هذه التحركات
وتأخذ أشكاال عديدة من وسائل املقاومة السلمية.

احلرب بديل طبيعي

وأضاف املودع في تصريح لـ(الصحوة):ينبغي على حركة
املقاومة السلمية أن يشارك فيها جميع أفراد املجتمع
بجميع مكوناتهم السياسية ،واجلغرافية ،واملذهبية ،مبا
في ذلك أتباع املذهب الزيدي .ومشاركة هؤالء في مقاومة
املشروع احلوثي هي البديل األقل كلفة من احلرب املذهبية
واملناطقية ،والعمليات اإلرهابية ،والتي ستكون البديل
الطبيعي في حال فشلت حركة االحتجاجات السلمية من
حتقيق أهدافها وإنهاء سيطرة احلوثيني على ما استولوا
عليه من الدولة اليمنية.
وأعتبر احمللل السياسي احلرب املذهبية واملناطقية
والعمليات اإلرهابية وغيرها من الوسائل العنيفة ،نتائجها
غير مضمونة ،وخسائرها عالية على الدولة واملجتمع وقد
تؤدي إلى تدمير ما تبقى من أسس للدولة اليمنية.
مؤكد ًا أنه «لكي يكون للمقاومة السلمية قيمة ونتيجة ،ينبغي
أن تكون منظمة ويشارك فيها اجلميع وأهدافها واضحة،
وهي إقامة نظام دميقراطي تعددي ،ال مكان فيه ألي جماعة
متارس السياسة عبر السالح ،ولديها مليشيات مسلحة.

نهب بحجة الشراكة

وأضاف املودع :إلى جانب ذلك ينبغي أن تكون أهداف هذه
احلركة؛ إعادة االعتبار ملؤسسات الدولة بجعلها محايدة
ومحترفة وعلى مسافة واحدة من اجلميع .وهذا يعني بأن
الدولة التي يجب أن نصارع من أجلها هي عكس الدولة
التي مت الترويج لها من قبل من تولى مسئولية اليمن بعد
ثورة  ،2011فهؤالء وألسباب عديدة قاموا بالترويج ملفهوم
خاطئ للدولة حتت حجة الشراكة ،ووفقا لهذا املفهوم مت
ويتم حاليا ،ابتالع الدولة وتقاسمها بني االنفصاليني ،حتت
حجة إنصاف اجلنوب ،واملتمردين احلوثيني حتت حجة
إشراكهم وحل قضية صعدة ،وإدخال توازن داخل الدولة.
وأشار املودع إلى أن احلقيقة التي ينبغي أن نناضل من
أجلها هي إخراج كل من له والء لغير الدولة من مؤسسات
الدولة ،وخاصة مؤسسات اجليش واألمن والقضاء
واخلارجية وغيرها .فتقسيم مؤسسات الدولة ،عبر
احملاصصات على انفصاليني ،أو متمردين مسلحني ،أو
عناصر محسوبة على أي جماعة سياسية أو حزب سياسي
والتي يؤدي إلى تفكيك الدولة .وحل اخللل الناجت عن هيمنة
حزب أو جماعة على مؤسسات الدولة يتم من خالل فصل

> برمان

> الموادع

هؤالء وتقليص نفوذهم ،وليس استقدام مجاميع جديدة
حتت مسمى الشراكة .فالشراكة احلقيقية هي إلغاء
احملاصصات داخل أجهزة الدولة ،وتأسيس مؤسسات
محترفة ومستقلة عن هيمنة ونفوذ أي شخص أو جماعة،
كما هو معمول به في جميع الدول الطبيعية واحملترمة.
أنواع املقاومة
وحول أنواع املقاومة السلمية ضد اجلماعات احلوثية
املسلحة أكد املودع أنه ينبغي أن تأخذ أكثر من وسيلة ،وأن
تكون متدرجة ومنظمة ،وأن ال يتم استخدامها دفعة واحدة.
ومن هذه الوسائل اإلضرابات ،واملظاهرات واالعتصامات،
وصوال إلى حالة العصيان املدني وتعطيل مؤسسات الدولة
وإصابتها بالشلل ،في نهاية املطاف.
وأضاف:وينبغي حلركة االحتجاجات أن تركز جهودها
باجتاه اجلهات واألشخاص الذين ساهموا ويساهموا في
تدمير الدولة وتسليمها للمتمردين احلوثيني واالنفصاليني،
ومن هؤالء الرئيس هادي ،والذي ثبت بالدليل القاطع أن
بقائه في السلطة ميثل خطرا على الدولة اليمنية .فمن خالل
وجوده في السلطة تتم عملية السيطرة على مؤسساتها من
قبل احلركة احلوثية واالنفصاليني .ولهذا فان على حركة
االحتجاجات أن يكون من أهدافها إخراج الرئيس هادي
من السلطة.

أقل تكلفة
مشيرا إلى أن املقاومة السلمية للحركة احلوثية واملشاريع
االنفصالية في حال جنحت فإنها ستوفر على اليمن أثمان
باهظة ،فإخراج احلوثيني واالنفصاليني من مؤسسات الدولة
اليمنية ،في الوقت احلالي هو أقل كلفة في حال مت تأجيله
للمستقبل .وكلما مت إسقاط هؤالء في وقت قريب كلما وفرنا
الكثير من الدم واجلهد وقللنا من حالة البؤس ،واملعاناة التي
ستنتج عن احلروب والفوضى التي سيخلقها استمرار الوضع
احلالي .فالوضع احلالي شاذ وغريب وال ميكن أن يستمر أو
ينجح ،فال احلوثيني سيتمكنون من احلكم ،وال االنفصاليون
سيتمكنون من االنفصال ،فهؤالء ليسوا إال مشاريع للفوضى

كاريكاتير

والعنف ال أقل وال أكثر.

جرائم بحق املجتمع

من جهته أكد احملامي والناشط احلقوقي عبدالرحمن برمان
تصاعد حالة الرفض الشعبي منذ نكبة 21سبتمبر املاضي
والتي أحدثت صدمت لكل القوى السياسية وقوى الثورة
الشبابية.
وأشار برمان في تصريح لـ(الصحوة) إلى أن اليمنيون
أصبحوا يفيقون على جرائم ترتكب بحق املجتمع اليمني من
قتل ونهب ومصادرة معسكرات الدولة والسعي إلنهاء الدولة
وإحالل مليشيات املسلحة بدال عنها ،وأضاف:بدأ الناس
يشعرون بهذا اخلطر الذي تعيشه اليمن وانه إذا استمر
االستسالم والسكوت على هذا األمر فان اليمن ستسير إلى
الهاوية وستنزلق إلى منزلق العنف الذي ال حتمد عقباه.

ثورة عارمة
وأكد برمان أن القوى الوطنية ستستعيد الزخم الثورة ورمبا
نحن مقبلون على ثورة شعبية تكون ثورة عارمة لن تقبل
املبادرات أو مفاوضات ولكنها ستجتث كل قوى الفساد
املوجودة في أي جهة كانت.
مشيرا إلى بدء إرهاصات هذه الثورة وأن ثورة يناير بدأت
بعشرات األشخاص ونحن اليوم أمام ثورة يخرج فيها اآلالف
ورمبا يتطور الوضع إلى أكثر من ذلك اذا استمرت هذه
املليشيات في استفزاز الناس وإذا استمرت الدولة في حالة

االنبطاح واالستسالم والتسليم.
وأضاف برمان:أعتقد أن الثورة القادمة ستكون ثورة كبيرة
وعارمة واآلن اليمنيون يفقدون وظائفهم وأبنائهم والسكنية
العامة وبالتالي ستكون هناك ردة فعل شعبية عنيفة ونحن
نراها تتصاعد يوما بعد يوم

مظاهرة الكترونية

وفي إحدى وسائل االحتجاج السلمي ضد التواجد املسلح
وضد جماعات العنف انطلقت يوم السبت الفائت أول مظاهرة
الكترونية باليمن ضد جماعات العنف واإلرهاب واستالب
الدولة ،واملظاهرة اإللكترونية دعا لها الناشطني اليمنيني على
مواقع التواصل االجتماعي إلى ثورة ضد جماعتي «احلوثي
وتنظيم القاعدة» ،في فكرة هي األولى من نوعها على الصعيد
اليمني ،ليؤكد منسقو «الثورة» ان مكان جتمعهم وتظاهرهم
سيكون في «فيسبوك».
واعتبر حقوقيون التظاهرة االلكترونية لون جديد من النضال
ضد حالة استالب الدولة وتغييبها حلساب تنامي وتكريس
نفوذ جماعات عنف ومليشيات مسلحة
من جهتها قالت حركة «رفض :إنها تسعى بأدواتها السلمية
النضالية ملقاومة كل املظاهر املسلحة التي تنتهجها ميلشيشا
احلوثي التي حتاول تقويض الدولة وفرض أجندات خارجية
متس السيادة الوطنية .
وتعتبر حركة رفض اليمنية حركة شبابية شعبية مدنية ذات
طابع تعددي ال يتبع أي جهة حكومية او حزبيه ترفض
بأدواتها السلمية النضالية كل أدوات ووسائل تقويض الدولة
وسيادتها.
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لم تزل الروح الثورية في
نفوس أبناء اليمن متقدة
ولم تخبت بعد ،رغم كل
التعرجات التي مرت بها
البلد منذ انطالق ثورة
فبراير2011م والتقلبات
السياسية المتالحقة حيث
كانت ثورة الشباب البركان
الهائج الذي أسقط نظام
الحكم السابق ثم هدأ ال
لترمد حممه ولكن أخذاً
بالحكمة القائلة« :يثور الثائر
ليقتلع الفساد ثم يهدأ
ليبني األمجاد».

>

أسامة أحمد

م� � ��رت اليمن ف� � ��ي الع� � ��ام 2014م بأح� � ��وال عديدة
وصراع� � ��ات دامي� � ��ة خلف� � ��ت آالف القتل� � ��ى واجلرحى
واس� � ��تقوت فيها جماعات مس� � ��لحة س� � ��عت وبكل قوة
البتالع الدولة والس� � ��يطرة على مؤسس� � ��اتها وبس� � ��ط
نفوذها ب� � ��كل أرجاء البالد ظن ًا منها أن روح ش� � ��باب
2011م قد خبت وزال لهيبها.
سقطت صنعاء في  21سبتمبر املاضي ،بيد جماعة
احلوثي ،وس� � ��يطر مس� � ��لحو اجلماعة على املؤسسات
واملراف� � ��ق احلكومية واخلاصة وبعد أكثر من أس� � ��بوع
على س� � ��قوط صنع� � ��اء وحتديد ًا في  28من س� � ��بتمبر
2014م ملع� � ��ت ش� � ��رارة الث� � ��ورة من ش� � ��وارع صنعاء
في بادرة فاج� � ��أت املجتمع اليمني واملليش� � ��يات بقمة
انتصارهم الزائف وحكمهم باحلديد والنار حني خرج
مئات من الناشطني ومن شباب الثورة مبظاهرة طالبوا
خاللها خروج املسلحني من املدينة ،مرددين شعارات
مناوئ� � ��ة للمليش� � ��يات وتن� � ��ادي بإنهاء جمي� � ��ع املظاهر
املس� � ��لحة وعودة أجهزة األمن إلى ش� � ��وارع العاصمة
في تعبير واض� � ��ح عن جتاوز الصدمة جراء س� � ��قوط
العاصمة بيد احلوثيني.
ل� � ��م يقف األمر عند ذلك ..الثالثاء  30من س� � ��بتمبر
املاضي وفي أقل من أس� � ��بوع نظم عش� � ��رات الشباب
بالعاصمة صنعاء مظاهرة ووقفة احتجاجية ،للمطالبة
بإخرج املس� � ��لحني احلوثيني املنتش� � ��رين في ش� � ��وارع
وأحياء العاصمة.
كما ش� � ��هدت جامعة صنعاء انتفاضة طالبية فريدة
ج� � ��راء احتالل املس� � ��لحني كليات وأقس� � ��ام اجلامعة..
حي� � ��ث نظم الطالب العديد من املظاهرات واملس� � ��يرات
والوقفات االحتجاجية أجبرت من خاللها املليش� � ��يات
على االنسحاب من معظم كليات وأقسام اجلامعة.
اس� � ��تمرت املظاهرات والوقف� � ��ات االحتجاجية وبدأ
الش� � ��باب بالع� � ��ودة إل� � ��ى روح الثورة م� � ��ن جديد عبر
تش� � ��كيالت ومكونات ش� � ��بابية ومدنية تنبئ عن بركان
تغلي حممه توشك أن تعصف بكل من يحاول أن يقف
أمامه مهما بلغت قوته.
2015م  ..نذر البداية
مع س� � ��عي اجلماعة املسلحة محاولة م ّد نفوذها إلى
محافظات أخرى ،كما حصل في إب واحلديدة وغيرها
من احملافظات  ..كانت أخرى عصية وحجر عثرة أمام
تلك املليشيات املسلحة ،والحت معالم ثورة تنبري من
محافظات عدة.
احلديدة وفي جمعة «رافضون ومستمرون» ،طالب

2015

alsahwa@yemen.net.ye

9

معالم ثورة ضد املليشيات

املش� � ��اركون واملتظاهرون خاللها إخراج املليش� � ��يات
ورفع مس� � ��لحيها من الشوارع ونقاط التفتيش ،سبقها
عدة مظاهرات ومس� � ��يرات ..األربعاء  7يناير خرجت
مس� � ��يرة حاش� � ��دة تطالب باس� � ��تعادة الدول� � ��ة املنهارة
واملختطفة من قبل ما أسموه باملليشيات املسلحة..
ودع� � ��ا املتظاهرون إلى إقالة محافظ احلديدة املعني
من قبل مليش� � ��يات احلوثي «حسن الهيج» ،املتهم من
قبل ش� � ��باب الثورة بتبديد األم� � ��وال العامة وإيرادات
احملافظة لصالح مسلحي احلوثي ،مؤكدين أن شباب
الثورة ماضون في ثورتهم السلمية.
في تعز توالت اجلمع الثورية وش� � ��هدت املدينة عدة
تظاهرات ووقف� � ��ات احتجاجية 2 ..يناير 2015م وفي
جمعة «ربيع النبوة ربي� � ��ع الثورات» أدى الثوار صالة
اجلمعة في ساحة احلرية.
وعبر املش� � ��اركون ع� � ��ن رفضهم دخول املليش� � ��يات
إلى احملافظة ،مؤكدين دعم الس� � ��لطة احمللية الرافض
الجترار املش� � ��اكل واألزمات إلى تع� � ��ز واحلفاظ على
الدولة.
وفي صباح السبت  3يناير انطلقت مسيرة حاشدة
تلبية للدعوة التي أطلقها ش� � ��باب الثورة بجمعة «ربيع
النب� � ��وة ربيع الثورات» رفض ًا للمليش� � ��يات املس� � ��لحة
ودعم ًا للجيش ،ندد فيها املش� � ��اركون مبظاهر العنف
واإلرهاب واقتحام املدن بقوة الس� �ل��اح من قبل جماعة

احلوثي ،داعني أبناء احملافظة مساندة السلطة احمللية
باحملافظ� � ��ة والوقوف صف ًا واحد ًا ضد من يس� � ��تهدف
السلم االجتماعي ورفض أي مليشيات تريد أن تعبث
مبدين� � ��ة تعز حتت أي مبرر دين� � ��ي أو ثوري مهما كان
توجهها.
وش� � ��هدت احملافظ� � ��ة ف� � ��ي  9يناير جمع� � ��ة «رفض ًا
لقرارات االلتف� � ��اف على الثورة» ..حي� � ��ث عبر أبنائها
عن رفضه� � ��م تعيني قتلة الثوار ف� � ��ي مناصب جديدة،
معتبرين ذلك التفاف ًا واضح ًا على الثورة التي ضحى
من أجلها رجال ونساء اليمن في فبراير 2011م.
وأكد املتظاه� � ��رون أن تعز وأبنائها لن يقبلوا تواجد
أي مليش� � ��يات أو مس� � ��لحني باحملافظة مطالبني الدولة
بسط نفوذها على كل تراب الوطن..
الس� � ��بت  10يناير ..نظم املئات من شباب تعز وقفة
احتجاجية بش� � ��ارع جمال وس� � ��ط املدينة ،رفعوا فيها
شعارات مناهضة للجماعات املسلحة وأعمال اإلرهاب
والقتل واالغتياالت .
وع ّبر احملتج� � ��ون عن رفضه� � ��م أي وصاية من أي
مكون سياس� � ��ي أو مجتمعي على اليمنيني ،مش� � ��ددين
على أن أي اتفاقات سياس� � ��ية مع املليشيات املسلحة
يجب أن تفضي إلى نزع س� �ل��اح هذه املليشيات مالم
فهي نوع من العبث وتعد تواطئ ًا مع املليشيات املسلحة
ومنحها شرعية الوجود والبقاء.

ون� � ��دد املتظاهرون بحال� � ��ة االنهيار التي تش� � ��هدها
منظوم� � ��ة األمن في العديد م� � ��ن محافظات اجلمهورية
وتنام� � ��ي ظاه� � ��رة االغتي� � ��االت والتفجي� � ��رات واقتحام
املؤسس� � ��ات احلكومي� � ��ة واخلاصة ،مطالب� �ي��ن إجراء
حتقيق ش� � ��فاف وعاجل حول كل تلك اجلرائم وتقدمي
منفذيها إلى احملاكمة العادلة لينالوا جزاءهم الرادع.
محافظة إب احتش� � ��د اآلالف من أبنائها يوم السبت
 10يناير بس� � ��احة خليج احلرية في مس� � ��يرة انطلقت
باجتاه ش� � ��ارع تعز تأكيد ًا لرفضهم تواجد املسلحني
وتوطينهم م� � ��كان أجهزة الدولة ومؤسس� � ��اتها األمنية
والعسكرية.
وندد املش� � ��اركون بعملية اس� � ��تهداف املدنيني التي
س� � ��قط فيها العش� � ��رات من القتل� � ��ى واجلرحى وحالة
اإلنف� �ل��ات األمن� � ��ي التي تش� � ��هده عاصم� � ��ة احملافظة
واملديريات وانتش� � ��ار ظواهر القتل واالختطافات ،كما
أكدوا على اس� � ��تمرار تصعيدهم السلمي حتى حتقيق
كامل أهدافهم.
صنعاء هي األخرى ش� � ��هدت ع� � ��دد ًا من التظاهرات
والوقف� � ��ات االحتجاجي� � ��ة تعبي� � ��ر ًا عن رف� � ��ض تواجد
مس� � ��لحي احلوث� � ��ي بالعاصمة واحتالله� � ��م كثير ًا من
املؤسس� � ��ات احلكومية واخلاصة وممارستهم ألعمال
أجهزة ومرافق الدولة ،مطالبني وقف التدخل الس� � ��افر
من قبل هذه املليشيات ملهام وأعمال هذه املؤسسات.
 10يناي� � ��ر 2015م خرجت مظاهرة حاش� � ��دة من
س� � ��احة التغيير بصنعاء ،تطالب بإخراج ميليش� � ��يات
احلوثي م� � ��ن العاصمة ،وترف� � ��ض دمجها في اجليش
واألمن ،وحتذر من مغبة إحالل امليليش� � ��يات املسلحة
الطائفية بدي ً
ال عن اجليش.
ورغم الوضع الشاذ وممارسة جماعة احلوثي سلطة
األمر الواقع ،يواصل أبناء اليمن وش� � ��بابه إيقاد شعلة
ثورتهم عبر سلسلة من الفعاليات الثورية وتشكيل عدد
من املكونات الشبابية واملدنية كان آخرها حركة رفض
التي بدأت تسهم بفاعلية في نهج استعادة الثورة.
أخي� � ��ر ًا يتعني على اليمنيني جميع � � � ًا أن يتذكروا أن
كل القوى الس� � ��ابقة كعلي صال� � ��ح كان األقوى ،كذلك
احلال للحزب االش� � ��تراكي في اجلنوب ،لكن ذلك كله
ذهب إلى التاريخ ،وبقي الش� � ��عب اليمني هو املنتصر
وصاحب الكلمة الفصل ،وعلى جماعة احلوثي إدارك
هذه احلقيقة والعمل بها..
عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمر ًا.
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بني التصريحات املتناقضة ملدير شرطة صنعاء وما كشفه القيادي املؤمتري ياسر اليماني..

جرمية تفجير كلية الشرطة ..اظهار النوايا واخفاء
احلقائق ال يعفي األمن من املسئولية
عبدالله المنيفي
 منذ عملية التفجير االرهابية في كليةالشرطة بالعاصمة صنعاء األربعاء الماضي ،والتي
راح ضحيتها أكثر من  40شاب ًا من المتقدمين
للتسجيل ،وعشرات الجرحى ،وما يزال الجدل حول
منفذ العملية والجهة التي تقف وراءه تثير الكثير
من التساؤالت ،وتخفي الكثير من الحقائق ،وبين
ما ظهر وما خفي تكمن تفاصيل هي في مجملها
دليل على أن الجهات األمنية لم تتعامل مع األمر
بمسئولية ،وإنما ذهبت لخدمة أجندة جماعة الحوثي
المسيطرة على العاصمة.
ففي حني خرج مدير شرطة العاصمة املفروض من قبل جماعة احلوثي
املسلحة العميد عبد الرزاق املؤيد في اليوم التالي للعملية بتصريح يقول
فيه أن أجهزة األمن متكن� � ��ت من القاء القبض على خلية إرهابية متورطة
ف� � ��ي احلادث اإلرهابي الذي وقع أمام بوابة كلية الش� � ��رطة ،لكن عاد بعد
يومني وخرج بتصريح جديد يناقض ما س� � ��بق أن أدلى به في التصريح
السابق ،حتدث فيه عن توصل األجهزة األمنية في التحقيقات اجلارية مع
 5مضبوطني أنهم كانوا يعدون لتنفيذ عملية ارهابية.
في آخر تصريح له الس� � ��بت املاضي ،قال مدير شرطة امانة العاصمة
صنعاء العميد عبد الرزاق املؤيد الس� � ��بت إن التحقيقات مع من وصفهم
بـ»االرهابيني» اخلمس� � ��ة الذين مت ضبطهم لتورطهم في التفجير االرهابي
الذي اس� � ��تهدف الطالب اجلامعيني أمام كلية الش� � ��رطة بصنعاء األربعاء
املاضي مازالت مستمرة وتسير على قدم وساق.
ونق� � ��ل موقع اجليش عن املؤيد قوله إنه تبني من خالل التحقيقات التي
أجرته� � ��ا أجهزة األمن مع املضبوطني اخلمس� � ��ة أنهم كانوا يعدون لتنفيذ
عملي� � ��ات إرهابية أخرى تس� � ��تهدف املواطنني األبرياء من أبناء الش� � ��عب
اليمني.
وهذا التصريح للمؤي� � ��د يختلف متام ًا مع تصريحه قبل يومني ،والذي
ق� � ��ال فيه أن اخللية التي ألقى القبض تتكون من  5أش� � ��خاص ،مت ضبط
أربعة من أعضاء اخللية في مصلحة الهجرة واجلوازات أثناء محاولتهم
استخراج وثيقة للهروب خارج الوطن.
وزاد املؤي� � ��د أن أكد انه مت التع� � ��رف على هوية صاحب الباص املفخخ
ال� � ��ذي مت تفجيره األربعاء أمام كلية الش� � ��رطة وضب� � ��ط البيان اجلمركي
اخلاص ب� � ��ه ،وأن أجهزة االمن تقوم «حالي ًا» بتعقب مالك الباص وأنه لن
يهدأ لها بال حتى يتم القاء القبض عليه.
وزادت تناقضات تصريحات مدير شرطة صنعاء من ضبابية املشهد،
خصوص � � � ًا وأن كش� � ��ف ما جرى في كلية الش� � ��رطة هو مس� � ��ئولته كونه
املسئول عن أمن العاصمة ،ومسئولية وزارة الداخلية واألجهزة األمنية.
غير أن املعلومات التي نشرها القيادي في حزب املؤمتر الشعبي العام
ياسر اليماني ،عززت من االتهامات املوجهة للمؤيد ،بأنه يسعى من خالل
تصريحاته لصرف األنظار عن املنفذ احلقيقي للجرمية االرهابية البشعة،
ومن يقف ورائهم.
اليماني خرج الس� � ��بت املاضي ليفجر مفاجأة ،كش� � ��ف فيها عما قال
إنها معلومات جديدة حول املنفذ لعملية الهجوم اإلرهابية التي استهدفت
الطالب أمام كلية الشرطة.
وقال ياس� � ��ر اليماني إن منفذ العملية اإلجرامية أمام كليه الش� � ��رطة،
والذي أوقف الس� � ��يارة املفخخة في الشارع لقتل الطالب األبرياء ،اسمه
«محمد العماد» وينتمي إلى محافظة عمران مديرية خارف قرية القليعات،
وق� � ��ال إن� � ��ه ينتمي جلماعة احلوثي وأنه مت إلقاء القبض على خمس� � ��ة من
اقاربه.
وقال اليماني في منش� � ��وره على فيسبوك وأكدها في حديثه لقناة مين
ش� � ��باب ،أنه مت الق� � ��اء القبض على العماد إن العم� � ��اد يعتبر أحد مدبري
هجوم كلية الش� � ��رطة ،س� � ��ارد ًا عدد من األدلة التي اعتبرها حقائق تؤكد
تبعة العماد إليران.
وكشف اليماني عن محمد العماد عمل في ساحة التغيير بصنعاء في
العام  ،2011املرتبط بصله قرابة بامرأة تُدعى فريدة اليرميى كانت تعمل
مع احلوثيني في س� � ��احة اجلامعة ،وش� � ��خص يدعى منصور اليرميى ذو
صله قرابه بها ،ضمن مجموعه تابعه لالستخبارات اإليرانية عملت على
استقطاب الشباب وتسفيرهم الى ايران ومن ثم الى لبنان بحجة املشاركة

مقتلة والعث� � ��ور على اجلثمان،
ف� � ��ي مؤمتر الش� � ��رق االوس� � ��ط
خصوص ًا بعد زي� � ��ارة زوجته
حول الدميقراطية ،مشير ًا إلى
وعدد من أقاربه للمستش� � ��فى
أن إي� � ��ران طلبت حضور فريده
العسكري والتعرف عليه.
اليرميى الى طهران الس� � ��تالم
وه� � ��و ما يثير تس� � ��اؤل فيما
خمس� �ي��ن ال� � ��ف دوالر مقدم� � ��ه
إذا كان «العماد» هو الشخص
لفري� � ��ده لكنها رفضت الس� � ��فر
املقصود في تصريحات مدير
خوفا م� � ��ن اعتقالها فأرس� � ��لت
ش� � ��رطة صنع� � ��اء عبدالرزاق
محم� � ��د العم� � ��اد نياب� � ��ة عنه� � ��ا
املؤي� � ��د ،في تصريح� � ��ه األول،
للمش� � ��اركة وتس� � ��لم املبلغ لها،
كمتهم رئيس� � ��ي ف� � ��ي اجلرمية
وكان أن س� � ��افر العماد والتقى
وال� � ��ذي ق� � ��ال أن� � ��ه مت ضبطه
قي� � ��ادات حكومية ف� � ��ي طهران
في م� � ��كان انفجار الس� � ��يارة
واس� � ��تلم املبلغ لكنه لم يس� � ��لمه
> المؤيد «الب� � ��اص» املفخخة ،وماذا عن
الى فريدة حس� � ��ب االتفاق ،بل
> اليماني
األربع� � ��ة الباقيني ال� � ��ذي قال
أنه غاب عن االنظار ،وهدد اذا
املؤي� � ��د أن� � ��ه مت الق� � ��اء القبض
مت القب� � ��ض عليه من قبل فريده
اليرميى او البالغ عليه بأنه سيكش� � ��ف للجميع بأن االموال احملولة كانت عليه� � ��م ،وه� � ��ل هم من اخللي� � ��ة أم أنه� � ��م آخرين ال عالقة له� � ��م باألمر،
خصوص ًا مع التناقضات الفاضحة في أحادث مدير شرطة العاصمة،
من طهران لليرميى وانها تعمل حلساب املخابرات االيرانية.
وعاد اليماني األحد ليعطي معلومات توضيحية عن «محمد العماد» والتي لم يشر فيها إلى شخصية وهوية املنفذ ،وظلت سر ًا لديه ،مكتفي ًا
الذي يتهمه بتنفيذ تفجير كلية الش� � ��رطة ،الذي قال بأنه يعمل في القوة بتقدمي وعد ،بالكشف عن هوية املتهمني عقب احلادثة ،وهو األمر الذي
اجلوية ،كاش� � ��ف ًا عن قيام ميليش� � ��يات احلوثي بإطالق بعض العناصر لم يت� � ��م حتى اليوم ،قبل أن يقدم اليماني ه� � ��ذه املعلومات ،التي ُيرجح
املقرب� �ي��ن له والذين كانوا محتجزين حتى يتم القبض عليه ،في محاولة أن املؤي� � ��د ميتلك الكثير حياله� � ��ا ،إال أنها لم تعرف طريقها إلى اإلعالم
إخفاء حقيقة اجلرمية واملجزرة ،واتهم احلوثي والرئيس هادي بالوقوف والرأي العام.
وبني التصريح األول ملدير ش� � ��رطة صنعاء عن القبض على خمس� � ��ة
وراء اطالقهم ،والعمل على إخف� � ��اء املتهم احلقيقي املنفذ ،كما اتهمهم
بالس� � ��عي للترويج أن العماد ق� � ��د مات قبل احلادث� � ��ة بيومني وان أهله متهمني ينتمون إلى القاعدة ،محتفظ ًا بهوياتهم ،وبني تصريحه في اليوم
يبحث� � ��ون عنه ،في حني جثته غير موجودة من أجل تقييد اجلرمية ضد التال� � ��ي عن أن هذه اخللية كانت «تع� � ��د» لعمليات تفجير أخرى ،يتضح
أن مدير الش� � ��رطة ال ي� � ��زال يراوح مع قيادة جماعة احلوثي املس� � ��لحة
مجهول كما حدث في قضية التفجير باملركز الثقافي مبحافظة إب.
وأكد اليماني أن «منفذ تلك اجلرمية حيا يرزق ولم ميت وانه متواجد إلخراج مناس� � ��ب يتنصل منها املؤيد عن مس� � ��ئوليته في الكش� � ��ف عن
حاليا في صع� � ��ده ورمبا في طريقه الى طهران ان لم يتم التخلص منه املنفذين للجرمية البشعة ومن يقف وراءهم ،في ظل سلطة األمر الواقع
جلماعة احلوثي ،إضافة إلى أن تصفية املتهم الرئيس� � ��ي تثير عاصفة
إلخفاء جرميتهم ومجزرتهم في حق االبرياء».
وزادت مص� � ��ادر محلية أن العماد املنتمي جلماعة احلوثيُ ،س� � ��جن من التس� � ��اؤالت عن م� � ��ا وراء العملية التي اس� � ��تهدفت طالب ًا جامعيني
خالل حروب صعدة بتهمة التخابر مع إيران ،وكان قبلها ينتمي للقوات ومن منتس� � ��بي األمن ،قدموا للتسجيل في كلية الشرطة التي استحكم
فيه� � ��ا احلوثيون عير جلانه� � ��م وعناصرهم على عملية التس� � ��جيل ،وما
املسلحة.
وف� � ��ي هذه اجلزئية التي أوردها اليمان� � ��ي ،املتعلقة بأن املتهم بتنفيذ ش� � ��اب العملية من انتقائية ،حيث ُمنع الط� �ل��اب املتقدمني عدة أيام من
العملي� � ��ة «محمد العماد» حي ًا يرزق ،فق� � ��د ذهبت مصادر طبية وأخرى االصطفاف للتسجيل ،في حني كانت عناصر احلوثي تدخل بالسيارات
مقرب� � ��ة من األس� � ��رة أن جث� � ��ة ُعثر عليه� � ��ا االثنني املاض� � ��ي في ثالجة واألطقم إلجناز عملية التسجيل.
بينم� � ��ا ُاعتبرت التصريحات املتناقضة للعميد املؤيد محاولة يائس� � ��ة
املستشفى العس� � ��كري بصنعاء ضمن اجلثث التي خلفها احلادث ولم
يت� � ��م التعرف عليها ،وأنها ألحد املتهمني الرئيس� � ��يني في حادثة تفجير للحديث عن أن األجهزة األمنية في عهد احلاكم الفعلي وس� � ��لطة األمر
الواق� � ��ع تعمل على مالحق� � ��ة اجلناة ،في الوقت الذي تس� � ��عى لالبتزاز
كلية الشرطة التي حدثت األسبوع املاضي.
لك� � ��ن املصادر التي نقلت عنها وس� � ��ائل إعالمية ل� � ��م تؤكد فيما إذا السياس� � ��ي للمنفذين الفعليني! ،والتكتم عل� � ��ى احلقائق حول ما جرى،
كان العم� � ��اد أح� � ��د ضحايا االنفجار ،أو أن جه� � ��ة متورطة في احلادثة والتي في كل األحوال تقع املس� � ��ئولية فيها على وزارة الداخلية ،ومدير
عمل� � ��ت على تصفيته وحش� � ��ره بني اجلثث املجهول� � ��ة ،لكنها متفقة على شرطة العاصمة.

تقرير
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أزم ��ة غ ��از مفتعل ��ة م ��ن قب ��ل جماع ��ة
احلوثي بهدف تشويه قبائل مأرب ..
وص��ف عدد من المراقبين والناش��طين أزم��ة الغاز التي تش��هدها العاصمة
صنع��اء وعدد م��ن المحافظات بأنه��ا «مفتعلة» من قبل جماع��ة الحوثي التي
تسيطر على البالد منذ اجتياحها المسلح للعاصمة في  21من سبتمبر الماضي،
بهدف تشويه قبائل مأرب ،واتهامها بأنها تقف وراء هذه األزمة ،إلضفاء نوع من
الشرعية الجتياح المحافظة..

عماد المشرع

تش� � ��هد العاصم� � ��ة صنع� � ��اء وع� � ��دد من
احملافظات اليمنية أزم� � ��ة خانقة في مادتي
الديزل والغاز املنزلي منذ أكثر من أسبوع،
واختفى الغاز من معارض البيع الرس� � ��مية
وظهر في الس� � ��وق السوداء بضعف السعر
حيث تباع األسطوانة سعة  26كيلوجرام ًا،
بس� � ��عر  2400ريال في حني يبلغ الس� � ��عر
الرسمي  1200ريال.
وكشف مصدر بالش� � ��ركة اليمنية للغاز
أن س� � ��بب األزم� � ��ة اخلانقة التي تش� � ��هدها
العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بانعدام
مادة الغاز املنزل� � ��ي يعود لتوجيهات حوثية
إليق� � ��اف عملية نق� � ��ل الغاز إل� � ��ى العاصمة
واحملافظات األخرى .
ونفى املصدر في تصريح صحفي صحة
م� � ��ا أورده مدي� � ��ر عام ش� � ��ركة النفط املعني
من قبل مس� � ��لحي احلوثي منتصف الشهر
املاض� � ��ي عقب اقتح� � ��ام مقر الش� � ��ركة في
صنعاء والذي برر األزمة بس� � ��بب اضراب
السائقني .
ولفت إل� � ��ى أن توجيهات حوثي� � ��ة تلقتها
الش� � ��ركة بإيقاف نقل الغاز إلى احملافظات
لغ� � ��رض اخت� �ل��اق األزمة ،مش� � ��يرا إلى أن
الهدف من صناعة األزمة في الغاز املنزلي
م� � ��ن أجل اختالق مب� � ��ررات لإليقاع مبأرب
حتت س� � ��يطرتهم ،عبر افتع� � ��ال أزمة النفط
ف� � ��ي احملافظة واتهام القبائ� � ��ل بالتعاون مع
القاع� � ��دة لتبرير الهج� � ��وم احملتمل وإضفاء
صبغة «شرعية» على العمل العسكري.
من جهت� � ��ه نفى غالب ب� � ��ن معيلي ،مدير
مكت� � ��ب النفط ف� � ��ي محافظة م� � ��أرب الرافد
الرئيسي للبالد بالغاز واملشتقات النفطية،
أن «يك� � ��ون حملافظ� � ��ة مأرب عالق� � ��ة باألزمة
احلالي� � ��ة التي تش� � ��هدها البالد ف� � ��ي الغاز
املنزلي».
وفاقم� � ��ت أزمة الغاز م� � ��ن معاناة الناس
املعيش� � ��ية ف� � ��ي ظل ش� � ��تاء ب� � ��ارد وانقطاع
مستمر للتيار الكهربائي ،وقال عبد اخلالق
الشرعبي ،أحد سكان صنعاء في تصريح
«اش� � ��تريت أس� � ��طوانة الغاز بـ  2400ريال
من السوق السوداء ،ويبدو أن شركة الغاز
لديه� � ��ا مصلح� � ��ة من انتعاش هذه الس� � ��وق
وهناك نافذون في الش� � ��ركة يستفيدون من
األزمة».
وأوضح مدير إدارة التموين بالش� � ��ركة،
محم� � ��د القدميي ،في تصري� � ��ح صحفي أن
ش� � ��ركة صاف� � ��ر املنتجة للغ� � ��از قامت بعمل
صيانة في معم� � ��ل اإلنتاج من  16إلى 24
من الش� � ��هر اجلاري ،ما أدى إلى انخفاض
مادة الغاز في الس� � ��وق احمللية ،مشير ًا إلى
أن اإلنتاج في املعمل عاد بطاقتة اإلنتاجية

الكاملة خالل الـ 24ساعة املاضية.
وأكد أنه سيتم تزويد السوق احمللية مبادة
الغاز خالل الـ  24الس� � ��اعة القادمة ،بعدما
ش� � ��هد خالل اليومني املاضي� �ي��ن انخفاض
املنتج في محطات التعبئة والتوزيع.
وتعد شركة صافر الوطنية للنفط ،املنتج
الرئيس ملادة الغاز املنزلي في البالد ،وتنتج
 30ألف برميل من الغاز املنزلي املخصص
لالستهالك احمللي.
وحس� � ��ب تقرير حديث للجه� � ��از املركزي
للرقابة (فإن اليمن يعاني ضعفا في الطاقة
اإلنتاجية م� � ��ن الغاز في املعام� � ��ل احلالية،
وع� � ��دم قدرتها عل� � ��ى تلبية طلبات الس� � ��وق
احمللية ،باالضاف� � ��ة إلى التهريب واالحتكار
من قبل التجار.

وتشهد عدة مدن مينية ،وال سيما صنعاء
ترديا في اخلدمات منذ س� � ��يطرة احلوثيني
على العاصمة صنعاء في س� � ��بتمبر/أيلول
املاض� � ��ي ،خاص� � ��ة الكهرباء التي تش� � ��هد
انقطاعات متواصلة.
ويتهم ناش� � ��طون جماعة احلوثي بافتعال
أزمة في الغاز املنزلي ،ويقولون إن احلوثيني
يري� � ��دون أن يلقوا باللوم عل� � ��ى قبائل مأرب
التي تتواجد فيها محطات الغاز الرئيسية،
في حني أن تلك القبائل نفت تلك االتهامات.
وقالت قبائل مأرب إن قاطرات الغاز متر
م� � ��ن الطرقات الرس� � ��مية دون أن يعترضها
أحد ،وأن احلوثيني يريدون افتعال أزمة من

أجل اقتحام مدينة مأرب .
مصدر في ش� � ��ركة النفط اليمنية أوضح
أن نصيب العاصم� � ��ة من الغاز ال يزيد عن
قرابة  28ألف لتر ش� � ��هري ًا ،في حني زادت
الس� � ��يارات التي تعمل بالغاز إلى أكثر من
 67ألف س� � ��يارة خالل العام املاضي األمر
ال� � ��ذي جعل نصيب صنعاء من الغاز ينتهي
خالل أيام قليلة نظر ًا لكثرة الطلب.
مواطن� � ��ون طالبوا اجله� � ��ات املختصة،
س� � ��رعة التدخل ومراقبة معارض ومحطات
بيع مادة الغاز ،التي تعتبر من الضروريات
ل� � ��دى س� � ��كان العاصمة واملدن الرئيس� � ��ية،
مش� � ��يرين إلى أن بعض مالكي املعارض –
في حال وجود مادة الغاز – يقومون بفرض
زيادات سعرية ،فيما يفيد البعض بانعدامه

لديهم.
في ذات الس� � ��ياق ح ّمل� � ��ت قبائل مأرب،
 ،احلكومة مس� � ��ؤولية أزمة نقص املشتقات
النفطية ومادة الغاز التي تش� � ��هدها البالد،
نافية ما تناقلته وس� � ��ائل إع� �ل��ام محلية من
أن «م� � ��أرب» وراء األزمة ف� � ��ي البالد ،والتي
اشتدت حدتها مجددا.
وقالت القبائل ،ف� � ��ي بيان صحافي  ،إن
«تلك األزمة تتحمل مس� � ��ؤوليتها احلكومة،
وعليها متابعة أسبابها ومن يقف وراءها»،
متهم ًة أطراف ًا (لم تس� � ��مها) بـ «رمي التهمة
على أبناء مأرب بهدف تشويههم».
وتع ّد م� � ��أرب إحدى احملافظ� � ��ات اليمنية
التي تع ّذرت سيطرة جماعة احلوثيني عليها
في األش� � ��هر املاضية ،بعد اجتياح اجلماعة

لصنعاء وعدد من احملافظات األخرى.
ويعود ذلك ألس� � ��باب أبرزها حساس� � ��ية
احملافظة النفطية ووج� � ��ود العديد من ألوية
اجليش فيها ،واملقاومة املتو ّقع أن تواجهها
اجلماعة من قبل القبائل.
وتق� � ��ول قبائل م� � ��أرب ،إن� � ��ه ال يوجد أي
مش� � ��كالت أو قط� � ��ع للطرقات عل� � ��ى امتداد
املساحة اجلغرافية للمحافظة ،وإن ناقالت
الغاز متر عبر خطوط مأرب بأمن وس� �ل��ام
وحتت حماية قواتها.
ولتغطية حاجة الس� � ��وق من الوقود تلجأ
احلكومة اليمنية إلى استيراد كميات كبيرة
م� � ��ن املش� � ��تقات النفطية ،حيث اس� � ��توردت
احلكومة مش� � ��تقات نفطية بنح� � ��و 1.993
مليار دوالر في األشهر األحد عشر األولى
من العام املاضي.
وقال مالك محل لبيع الغاز  :إن املس� � ��ألة
تعدت انعدام أس� � ��طوانات الغاز إلى ارتفاع
أسعاره في احملالت التي يتوافر فيها ،حيث
جتاوز الس� � ��عر األصلي احمل� � ��دد بـ1200
ريال إلى  1700ريال بفارق ( 500ريال)،
وفي أماكن أخرى ارتفعت إلى مبالغ خيالية
بنسبة .»300%
وأض� � ��اف «أح� � ��د أس� � ��باب األزم� � ��ة هو
امتن� � ��اع أصحاب محطات التعبئة عن تعبئة
األس� � ��طوانات ،دون معرفة األسباب ،وكذا
تزايد عدد الس� � ��يارات العاملة بالغاز ،عقب
ارتفاع أس� � ��عار البنزين والديزل (السوالر)
خالل الفترة املاضية».
ويخيم التوتر عل� � ��ى محافظة مأرب منذ
أن ه� � ��دد زعي� � ��م جماعة احلوثي املس� � ��لحة
باجتياحه� � ��ا ،متهما أبناءه� � ��ا بأنهم»قاعدة»
«ومجرمني» حس� � ��ب وصفه ،إال أن القبائل
أعلن� � ��ت اس� � ��تعدادها الكام� � ��ل للتص� � ��دي
ملليش� � ��يات احلوثي ومنع دخولها للمحافظة
مهما بلغ الثمن.
أح� � ��زاب اللقاء املش� � ��ترك وحزب املؤمتر
الش� � ��عبي العام أعلنت في بيان لها وقوفها
مع قبائل احملافظة ضد املليشيات املسلحة،
مؤكدي� � ��ن أنهم ل� � ��ن يس� � ��محوا بدخول أي
مليشيات للعبث بأمنها واستقرارها.
واس� � ��تهجنت األحزاب اتهامات عبدامللك
احلوثي وصال� � ��ح الصم� � ��اد لقبائل مأرب،
مطالبني إياهم بتقدمي االعتذار ،متهمني في
ذات الوقت احلوثيني بالسعى جلر احملافظة
للفوضى وعدم االس� � ��تقرار واالحتراب كما
حدث في باقي احملافظات.
وأعلنت املكونات السياسية واالجتماعية
مبأرب رفضها القاطع ألي تغييرات عسكرية
أو أمني� � ��ة أو مدنية في الوقت الراهن وتعده
امالءات وعبث سيطال احملافظة.
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انتهاكات على احلقوق اخلاصة والعامة ..
تنذر بثورة جياع في احلديدة
عبداحلفيظ احلطامي
تش���هد محافظ���ة احلدي���دة ث���ورة جياع
حقيقي���ة  ،م���ع اس���تمرار سياس���ة األم���ر
الواق���ع والت���ي يدير بها مس���لحو احلوثي
ه���ذه احملافظة املس���املة والغني���ة بثرواتها
وال���ذي تتس���ع فيه���ا دوائ���ر الفاق���ة والفقر
والب���ؤس واجلوع  ،بس���بب سياس���ة األمر
الواق���ع الت���ي يدير به���ا مس���لحو احلوثي
ه���ذه احملافظة  ،ف���اآلالف من عمال اخلردة
وغالبيتهم م���ن املواطنني من طبقة الفقراء
واملهمش�ي�ن العامل�ي�ن ف���ي بي���ع اخلردوات
واحلديد والبالس���تيك مبحافظ���ة احلديدة
 ،نف���ذوا وقف���ة احتجاجي���ة أم���ام من���زل
محاف���ظ محافظ���ة احلدي���دة احلس���ن هيج
الكائ���ن بحي  7يوليو صب���اح يوم األحد ،
وذل���ك احتجاجا على اس���تمرار تعنت كبار
املصدري���ن واحملتكري���ن للخ���ردوات ووقف
عملية تصديرها بحجج واهية منها إيقاف
احلكومة لتصدير اخلردوات  ،وكذا ارتفاع
الوق���ود  ،احملتج���ون لوح���وا بالتصعي���د
ف���ي األي���ام القادمة إل���ى حني النظ���ر إليهم
م���ن قب���ل املس���ئولني ،وطالب���وا الس���لطة
احمللية واملس���ئولني في الدول���ة بالوقوف
معه���م والنظ���ر إلى حال���ة الب���ؤس والعوز
والفق���ر التي تطال أس���رهم التي تقتات من
مبيعات هذه اخلردوات ومخلفات الصفيح
والبالس���تيك  ،األم���ر ال���ذي انعكس عليهم،
بطال���ة وفقر مدقع  ،كما دعوا احلكومة إلى
س���رعة اس���تئناف تصدير احلديد واملعادن
وامل���واد البالس���تيكية ك���ي يس���تمروا ف���ي
العيش ألن ثمة ش���ريحة كبيرة من الفقراء
واملهمش�ي�ن يعمل���ون جمع اخل���ردوات من
الش���وارع وبيعه���ا وه���ي املهن���ة الوحيدة
التي يقتاتون منها و تقيهم ضراوة العيش
ف���ي ظ���ل األوض���اع االقتصادي���ة املتدهورة
ف���ي الب�ل�اد  ،االقتص���ادي محم���د عب���ده
ناش���ر أوض���ح بأن سياس���ة إيق���اف عملية
تصدي���ر اخل���ردوات ومخلفات البالس���تيك
واملع���ادن واحلدي���د ل���ه نتائ���ج كارثية على
األس���ر الفقيرة التي يعم���ل فيها الكثير من
األطف���ال والنس���اء والرج���ال  ،وان توق���ف
إي���رادات ه���ذه األس���ر م���ن ه���ذه األعم���ال ،
تش���كل غضب ش���عبي ع���ارم الن الكثير من
اليمني�ي�ن يعمل���ون فيه���ا ولي���س محافظ���ة
احلدي���دة فقط  ،وتوقف تصدير اخلردة من
اليمن سيش���كل ث���ورة جياع يط���ال لهيبها
ليس احلديدة فقط لكنها س���تمتد إلى كافة
أرج���اء محافظات اجلمهوري���ة  ،خصوصا
في محافظة احلدي���دة والتي يقطنها قرابة
 2ملي���ون ونصف املليون نس���مة معظمهم
يعيشون حتت خط الفقر ،ما قد ينذر بكارثة
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جرائم
الهمجية
أحمد عبدامللك املقرمي

إنس���انية ويج���ر الكثير منهم إل���ى ارتكاب
اجلرمي���ة لتأم�ي�ن احتياجاتهم األساس���ية
 ,,عل���ى صعي���د آخر ش���هدت مصن���ع باجل
مبحافظة احلديدة تظاهرات عارمة ووقفات
احتجاجي���ة آخرها مس���يرات ملئات العمال
ظه���ر الي���وم الثالث���اء  ،للعم���ال واملوظفني
أم���ام بوابة املصنع رافعني ش���عارات تندد
مب���ا يحدث في إدارة املصن���ع من مهاترات
وتعطيل لعم���ل املصنع ،وللمطالبة بصرف
راتب ش���هر  12ومستحقاتهم منذ  2013و
تش���غيل املصن���ع القدمي واجلدي���د ،وطالب
العم���ال مبس���تحقات العم���ال وتش���غيل
املصن���ع وإعادت���ه كم���ا كان علي���ه س���ابقا
 ،وأش���ار احملتج���ون أن هن���اك مؤام���رة
وأيادي خفية تس���عى خلصخصة املصنع،
و م���ا يحصل دلي���ل على مماطلتهم ،رغم أن
املصن���ع اجلدي���د جاه���ز لتش���غيل وحملوا
اإلدارة واملؤسس���ة واحلكوم���ة مس���ؤولية
ه���ذه املماطلة والتعس���ف ،وأكد احملتجون
إل���ى أن مصن���ع اس���منت باج���ل من���ذ 40
س���نة وه���و يرف���د خزين���ة الدول���ة مباليني
ال���دوالرات ،و اليوم ص���ار عماله وموظفيه
يتسولون رواتبهم األساسي ،كاشفا وجود
قرى و مدارس و مستشفيات و أسر تتلقى
خدم���ات م���ن املصن���ع م���ن كهرب���اء وماء و
رواتب ،متس���ائلني أين يذهب هؤالء الناس
؟ اجلدي���ر بالذكر أن مصنع اس���منت باجل
يعي���ش أوض���اع حرجة ان لم تك���ن كارثية،
فبع���ض املصان���ع توقف���ت من رف���ده مبزيد
م���ن الس���يولة املالي���ة بعد أن وص���ل حجم
مديونيت���ه إل���ى أكثر من  15ملي���ار في ظل
توقف دام « »5سنوات .

وف���ي انته���اك ص���ارخ حلق���وق املواطنة
 ،جب���رت ق���وات م���ن األمن اخلاص���ة وخفر
الس���واحل مبحافظ���ة احلدي���دة  ،أكث���ر من
 150أس���رة ف���ي ح���ارة البيضاء الش���مالية
مبديري���ة احلال���ي مبدين���ة احلدي���دة عل���ى
إخ�ل�اء منازلها من القش والصفيح بعد أن
أمطرته���م بقنابل الغ���از وإطالق الرصاص
ج���وا به���دف إخالئهم من املنطق���ة املتنازع
عليه���ا بني جه���ات ومراك���ز نف���وذ وامليناء
 ،ويق���ول املهج���رون قس���را أنهم يس���كنون
ه���ذه املنطقة منذ عش���ر س���نوات كنازحني
م���ن مناطق أخ���رى أجبرهم حينه���ا مراكز
نف���وذ وناهب���ي أراض���ي إلخ�ل�اء منازله���م
دون أن تتدخل الس���لطة احمللية حينها قبل
س���نوات  ،أطفال ونس���اء ورج���ال حائرون
ش���وهدوا وه���م ينقل���ون أمتعتهم غ���ادروا
منازله���م ويحمل���ون ،و يته���م ه���ؤالء قوات
خف���ر الس���واحل وأجه���زة أمني���ة بتنفي���ذ
عملية التهجير  ،بتواطؤ مؤسف من قيادة
الس���لطة احمللي���ة باحملافظ���ة املفروضة من
قب���ل احلوثي�ي�ن  ،يؤك���د املهجرون قس���را ،
أنه���م مقيم���ون منذ عش���ر س���نوات واليوم
 ،هن���اك من يس���تغل الفوض���ى  ،إلخراجهم
بالق���وة لصال���ح مراكز نفوذ ومل���ن ميلكون
النف���وذ وامل���ال بحس���ب ق���ول املهجرين ،
مسلس���ل االعت���داء على احلق���وق اخلاصة
والعام���ة للمواطن�ي�ن هن���ا ف���ي محافظ���ة
احلدي���دة يه���دد بث���ورة جي���اع تطي���ح بكل
فرق���اء العم���ل السياس���ي في حال اس���تمر
صمته���م إزاء ما يحدث م���ن انتهاكات على
حقوق املواطنني .

جرمية مروعة نكراء حني يقدم شخص على استباحة دم شخص
آخ� � ��ر ,كيف ال ,وهو بقتله للواحد لكأمن� � ��ا قتل الناس جميع ًا! فكيف
مب� � ��ن يقدم على قتل العش� � ��رات في حلظة واحدة !؟ س� � ��تبقى جرمية
قتل الش� � ��باب املتقدمني لالنتساب لكلية الشرطة عبر التاريخ جرمية
من اجلرائم األكثر بش� � ��اعة ,كما س� � ��تبقى وصمة عار ودليل إثبات
على عج� � ��ز قيادة أجهزة أمنية التعرف من مهامها إال أن لها درجة
وظيفية تقبض مبوجبها راتبها الش� � ��هري ,كما ستبقى أيض ًا وصمة
ع� � ��ار ودليل إثبات على همجية وضع يصنع الفوضى ويزرع الدمار,
وال ميلك أدنى أدوات ومتطلبات احلياة البسيطة ,فض ً
ال عن أن يفقه
شيئ ًا من عناصر بناء املدنية والتمدن واحلياة .
كان صناع احلياة كشباب اندفعوا لتلبية نداء الواجب العسكري
يبتس� � ��مون لفجر مش� � ��رق يش� � ��اركون في نس� � ��ج خيوطه ليمن قادم
يعيش في أمن واس� � ��تقرار تبدأ خطواته م� � ��ن مقاعد الدرس ومواقع
الش� � ��رف بكلية الش� � ��رطة التي قضى بعضهم ليلتهم بجوارها ,فيما
بعضهم س� � ��ابق الفجر للحضور إلى أبوابه� � ��ا ليحظى بتقدمي وثائقه
لدى مس� � ��جلي املتقدمني للدراس� � ��ة ,غير أن صن� � ��اع املوت وأعداء
احلي� � ��اة كانوا يتربصون بعد أن باتوا يحزم� � ��ون أدوات القتل ونهب
األرواح لتنفيذ جرميتهم البش� � ��عة ,وبينما غالب الشباب برد الشتاء
الق� � ��ارس من جهة وهم يرابطون على أبواب الكلية ,ومن جهة أخرى
يحاولون اخت� � ��راق بوابات املكر واملغالطات واألبواب الس� � ��رية التي
متكن اآلخرين من الدخ� � ��ول إلى الكلية من نوافذ وأبواب خلفية عبر
مك� � ��ر الهمجية كعنوان لوضع مقلوب وعقلية متخلفة ,كان املجرمون
ينامون بالتأكيد على فرش وثيرة بعد أن مسحوا -بال شك – مسرح
جرميته� � ��م ,وهيئوا ظروفها وأعدوا أدواتها لتنفيذ فعلتهم الش� � ��نعاء
ضد فتية أبرياء وأطهار.
لم يتح الوض� � ��ع الهمجي واملغالط� � ��ات واملضايقات والصعوبات
املفتعلة الفرصة للطالب كافة أن ينالوا حقهم الدس� � ��توري بعدالة في
التسجيل بالكلية حيث منعت الظروف الهمجية واألساليب الشيطانية
من أن يحظى الكثير من هؤالء الش� � ��باب الرائع بقبول ملفاتهم بسبب
أساليب متسلطة ظنت أنها من حقها أن تقسم رحمة ربنا فتصادرها
عمن تشاء وتصرفها ملن تشاء .
صحيح لم تقبل ملفات هؤالء الش� � ��باب في كلية الش� � ��رطة ,لكنها
قبل� � ��ت عند الله عز وجل ليس� � ��جلوا – برحمته – ش� � ��هداء عند ربهم
يرزقون .فما الذي اس� � ��تفاده املجرم� � ��ون؟ ومن يقف وراءهم في هذه
اجلرمية؟ وبأي نفسية نفذوا جرميتهم في حق شباب أبرياء؟
إن التباكي ال يصلح عوج ًا ,وال يحس� � ��م جرمية ,وأن على الشعب
اليمن� � ��ي أن يعرف أنه يعيش مبجموعه في خندق إزاء خندق التخلف
والهمجي� � ��ة ممن يتربصون باليمن واليمنيني الدوائر ,وعليه أن يعرف
دوره ويقوم بواجبه.

«ياآيته ��ا النف ��س املطمئن ��ة ارجع ��ي إ ل ��ى ر ب ��ك راضي ��ة مرضي ��ة فادخل ��ي ف ��ي عب ��ادي وادخل ��ي جنت ��ي»

نتقدم بأصدق التعازي واملواساة لألخ/

اللواء عبدالاله القاضي وكافة آل القاضي
في وفاة فقيد الوطن املغفورله بإذن الله

األستاذ محمد عبدالاله القاضي
عضو مجلس النواب

سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون»

الكتلة البرملانية للتجمع اليمني لإلصالح
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حاجتنا إلى الدين وضرورة تجديد التدين
مجيب احلميدي

محمد الخميسي

أسس أصالح النفس 2
ﺍﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻤﻟﺴﻠﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺭﺿﺎﻩ ﻤﺑﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ
ً
ﻭﺭﺳﻮﻻ ،ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺒﻴ ًﺎ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺎ
ﻭﺑﺄﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺤﺗﻘﻴﻖ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ًﺍ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﺤﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺠﻟﻬﺎﺩ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭﺤﺗﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒ ًﺎ
ﺍﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴَ :ﻭ َﺟ ِ
ﺎﻫﺪُﻭﺍ ﻓِ ﻲ ﺍﻟ َّﻠﻪِ َﺣ َّﻖ ِﺟﻬَ ﺎﺩِ ﻩِ ﻫُ َﻮ
ﺍﺟ َﺘ َﺒﺎ ُﻛ ْﻢ َﻭ َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ ﻋَ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِ ﻲ ِ
ّﻳﻦ ﻣِ ﻦْ َﺣ َﺮ ٍﺝ
ﺍﻟﺪ ِ
ْ
ﻦﻴ ﻣِ ﻦْ
ﻣِ َّﻠ َﺔ َﺃ ِﺑﻴ ُﻜ ْﻢ ِﺇ ْﺑ َﺮ ِ
ﺍﻫﻴ َﻢ ﻫُ َﻮ َﺳ َّﻤﺎ ُﻛ ْﻢ ﺍﻟﻤْ ُ ْﺴﻠِﻤ َ
َﻗ ْﺒ ُﻞ َﻭﻓِ ﻲ ﻫَ َﺬﺍ ِﻟ َﻴ ُﻜﻮﻥَ ﺍﻟ َّﺮ ُﺳ ُ
ﻮﻝ َﺷ ِﻬﻴﺪ ًﺍ ﻋَ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
ﺍﻟﺼﻼ َﺓ
َﻭ َﺗ ُﻜﻮ ُﻧﻮﺍ ُﺷﻬَ ﺪَﺍ َﺀ ﻋَ َﻠﻰ ﺍﻟ َّﻨ ِ
ﺎﺱ َﻓ َﺄﻗِ ُ
ﻴﻤﻮﺍ َّ
َﻭﺁ ُﺗﻮﺍ ﺍﻟ َّﺰ َﻛﺎ َﺓ َﻭﺍﻋْ َﺘ ِﺼ ُﻤﻮﺍ ِﺑﺎﻟ َّﻠﻪِ ﻫُ َﻮ َﻣﻮْ ﻻ ُﻛ ْﻢ َﻓﻨِ ﻌْ َﻢ
ﺍﻟﻤْ َﻮْ َﻟﻰ َﻭﻧِ ﻌْ َﻢ ﺍﻟ َّﻨ ِﺼﻴ ُﺮ (ﺍﺤﻟﺞ .) 78-
ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺑﻨﻰ ﺍﺠﻟﻴﻞ ﺍﻤﻟﺆﻫﻞ ﺤﻟﻤﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ – ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ –
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٌﺪ َﺭ ُﺳ ُ
ﻮﻝ ﺍﻟ َّﻠﻪِ َﻭﺍ َّﻟﺬِ ﻳﻦَ
َﻣ َﻌ ُﻪ َﺃ ِﺷ َﺪّﺍ ُﺀ ﻋَ َﻠﻰ ﺍ ْﻟ ُﻜ َّﻔ ِﺎﺭ ُﺭ َﺣ َﻤﺎ ُﺀ َﺑ ْﻴ َﻨﻬُ ْﻢ َﺗ َﺮﺍﻫُ ْﻢ
ﻀ ًﻼ ﻣِ ﻦْ ﺍﻟ َّﻠﻪِ َﻭ ِﺭ ْ
ُﺭ َّﻛﻌ ًﺎ ُﺳ َّﺠﺪ ًﺍ َﻳ ْﺒ َﺘ ُﻐﻮﻥَ َﻓ ْ
ﺿ َﻮﺍﻧ ًﺎ
ﻴﻤﺎﻫُ ْﻢ ﻓِ ﻲ ﻭُ ُﺟ ِ
ﺍﻟﺴ ُﺠﻮﺩِ َﺫﻟ َِﻚ
ِﺳ َ
ﻮﻫ ِﻬ ْﻢ ﻣِ ﻦْ َﺃ َﺛ ِﺮ ُّ
ﻧﻴﻞِ َﻛ َﺰ ْﺭ ٍﻉ
ﺍﻹ ﺠْ ِ
َﻣ َﺜ ُﻠﻬُ ْﻢ ﻓِ ﻲ ﺍﻟ َّﺘﻮْ َﺭﺍﺓِ َﻭ َﻣ َﺜ ُﻠﻬُ ْﻢ ﻓِ ﻲ ِ
ﺎﺳ َﺘ َﻮﻯ ﻋَ َﻠﻰ
ﺎﺳ َﺘ ْﻐ َﻠ َﻆ َﻓ ْ
َﺃ ْﺧ َﺮ َﺝ َﺷ ْﻄ َﺄ ُﻩ َﻓﺂ َﺯ َﺭ ُﻩ َﻓ ْ
ُﺳﻮﻗِ ﻪِ ﻳُﻌْ ِﺠ ُﺐ ﺍﻟ ُّﺰ َّﺭﺍﻉَ ِﻟ َﻴﻐِ َ
ﻴﻆ ِﺑ ِﻬ ْﻢ ﺍ ْﻟ ُﻜ َّﻔﺎ َﺭ َﻭﻋَ َﺪ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤِ َ ِ
ﺎﺕ ﻣِ ْﻨﻬُ ْﻢ
ﺁﻣ ُﻨﻮﺍ َﻭﻋَ ﻤِ ُﻠﻮﺍ
َّ
ﺍﻟ َّﻠ ُﻪ ﺍ َّﻟﺬِ ﻳﻦَ َ
َﻣ ْﻐﻔِ َﺮ ًﺓ َﻭ َﺃ ْﺟﺮ ًﺍ ﻋَ ِﻈﻴﻤ ًﺎ ( ﺍﻟﻔﺘﺢ –  .)29ﻭﻫﻢ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﺍﺤﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
َﻭ َﻛ َﺬﻟ َِﻚ َﺟ َﻌ ْﻠ َﻨﺎ ُﻛ ْﻢ ُﺃ َّﻣ ًﺔ َﻭ َﺳﻄ ًﺎ ِﻟ َﺘ ُﻜﻮ ُﻧﻮﺍ ُﺷﻬَ ﺪَﺍ َﺀ
ﺎﺱ َﻭ َﻳ ُﻜﻮﻥَ ﺍﻟ َّﺮ ُﺳ ُ
ﻮﻝ ﻋَ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺷ ِﻬﻴﺪ ًﺍ
ﻋَ َﻠﻰ ﺍﻟ َّﻨ ِ
(ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ –  ، )143ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰُ :ﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﺧ ْﻴ َﺮ
ﺎﺱ َﺗ ْﺄ ُﻣ ُﺮﻭﻥَ ِﺑﺎﻟﻤْ َﻌْ ُﺮ ِ
ﻭﻑ َﻭ َﺗ ْﻨﻬَ ﻮْ ﻥَ
ُﺃ َّﻣ ٍﺔ ُﺃ ْﺧ ِﺮ َﺟﺖْ ﻟِﻠ َّﻨ ِ
ﻋَ ﻦْ ﺍﻟﻤْ ُﻨ َﻜ ِﺮ َﻭ ُﺗ ْﺆﻣِ ُﻨﻮﻥَ ِﺑﺎﻟ َّﻠﻪِ ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ – )110
 ،ﻭﻫﺬﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻦﻴ ِﺭ َﺟ ٌ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ  :ﻣِ ﻦْ ﺍﻟﻤْ ُ ْﺆﻣِ ﻨِ َ
ﺻ َﺪ ُﻗﻮﺍ
ﺎﻝ َ
َﻣﺎ ﻋَ ﺎﻫَ ﺪُﻭﺍ ﺍﻟ َّﻠ َﻪ ﻋَ َﻠ ْﻴﻪِ َﻓﻤِ ْﻨﻬُ ْﻢ َﻣﻦْ َﻗ َ
ﻀﻰ َﻧ ْﺤ َﺒ ُﻪ
َﻭﻣِ ْﻨﻬُ ْﻢ َﻣﻦْ َﻳ ْﻨ َﺘ ِﻈ ُﺮ َﻭ َﻣﺎ َﺑ َّﺪ ُﻟﻮﺍ َﺗ ْﺒﺪِ ً
ﻳﻼ ( ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ
–  ، ) 23ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ« :ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻗﺮﻧﻲ ﺛﻢ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ»  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
«ﺍﺻﺤﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑﺄﻳﻬﻢ ﺍﻗﺘﺪﻳﺘﻢ ﺃﻫﺘﺪﻳﺘﻢ».
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﻧﺼﺢ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺟﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻖ
ﺟﻬﺎﺩﻩ ،ﻭﺠﻧﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ُﺃﺧﺮﺟﺖ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺧﻴﺮ ﻗﺮﻭﻥ ﺃﻣﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﺠﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﻤﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﻤﺎ :ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺟﻤﻠ ًﺔ ﻣﻦ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ
ﺃﻫﻤﻬﺎً :
ﺃﻭﻻ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﻨﺘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺤﺴﻦ
ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺗﻪ
ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﻭﺟﻬﺎﺩﻩ ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ
ﻭﻣﻌﺠﺰﺍﺗﻪ ،ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ً
ﻣﺜﻼ ﺍﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪﻭ ًﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺫﻟﻚ.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﺒﻪ
ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻻﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻟﺎ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻭﺷﻬﺪ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺻﺤﺒﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻭﻓﻘﻬﻬﺎ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻟﻠﻜﺘﺐ ﺍﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺴﻨﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ.

>

قراءة  :مجيب احلميدي

تطرقنا في العدد السابق إلى الفصل
اخل���اص ب�ت�ج��وي��د ال �ت��دي��ن ف��ي اإلص���دار
اجلديد للعالمة املقاصدي والفقيه الدعوي
أحمد الريسوني» جتديد الدين وجتويد
ال�ت��دي��ن» وأش��رن��ا إل��ى أن التجويد يأخذ
امل �ع �ن��ى امل �ق��اب��ل ل�ل�إس ��اءة واس�ت�ع��رض�ن��ا
ت� �ن ��اول ال �ك��ات��ب أله �م �ي��ة جت��وي��د ال�ت��دي��ن
وم�ح��ارب��ة االن �ح��راف فيه وت��داع�ي��ات هذا
االنحراف واالبتداع على صورة اإلسالم
واملسلمني أم��ام العالم .ونستعرض في
ه��ذه ال�ت�ن��اول��ة ال�ف�ص��ل اخل ��اص مبفهوم
جتديد الدين وحاجة البشر املاسة إلى
ال��دي��ن احل��ق وت��أك�ي��د ال�ك��ات��ب أن جتديد
ال ��دي ��ن ض � ��رورة ل �ل �ح��اف��ظ ع �ل �ي��ه م ��ن أي
ان�ح��راف��ات ف��ي مم��ارس��ة ال��دي��ن أو جمود
في فهمه ال يستوعب مقاصده وفي هذا
السياق يشير الريسوني إلى أن كثير من
العلماء الذين تكلموا في موضوع جتديد
ال��دي��ن ن�ب�ه��وا ع�ل��ى ك��ون ال��دي��ن معرضا
ألنواع شتى من الرثاثة والبلى واخلمول
واجلمود واالن�ح��راف ،تصيب الناس في
عقائدهم ومعارفهم الدينية ،وفي عباداتهم
وتطبيقاتهم العملية ،مما يجعل مواجهة
هذه اآلفات باإلصالح والتجديد والتقومي
أم��را الزم��ا ال غنى ع�ن��ه ،على األق��ل بني
ال�ف�ي�ن��ة واألخ � ��رى .وه ��ذا م��ا ك��ان ي�ت��واله
م��ن ُ
قبل األن�ب�ي��اء وال��رس��ل .وأم��ا بعد أن
ُختمت النبوة وأغلق بابها بصفة نهائية،
ف�ق��د أص �ب��ح ال ب��د م��ن ض��رب ج��دي��د من
االستمرارية للوظيفة التجديدية لألنبياء،
فكان العلماء واملجددون ،الذين يحملون
أمانة وراث��ة النبوة ،وأمانة جتديدها من
حني آلخر وينقل الريسوني عن العالمة
اب��ن ع��اش��ور قوله “ :فإذا فرضنا كمال
أم��ر ال��دي��ن ح�ص��ل ف��ي ع�ص��ر اآلب ��اء عن
مشاهدتهم أم � َره ،كما نفرضه في عصر
النبوة ح�ين ش��اه��د الصحابة ال��دي��ن في
َم َن َع ِة شبابه ،جاء األبناء فتلقوا عن اآلباء
صور األمور الدينية عن سماع وعلم دون
مشاهدة ،فكان علمهم بها أضعف .ومن
ش ��أن اجل �ي��ل إح� ��داث أم ��ور ل��م ت�ك��ن في
اجل�ي��ل ال�س��اب��ق .ف��إذا ج��اء جيل احلفدة
ُتن ِ
ُوس َيت األصول و كثر الدخيل في أمور
الدين ،فأشرف الدين على التغيير ،فبعث
ال�ل��ه م �ج��ددا …“وهكذا ف��إن دورة ثالثة
أجيال تكون عادة كافية حلصول الفتور
وال �ت��راخ��ي وح �ص��ول ض �م��ور ف��ي بعض
جوانب الدين ،مقابل تضخم أو غلو في
جوانب أخرى.
وأش��ار الريسوني إلى أن النصوص
نبهت على أن ال�ن��اس م��ن شأنهم – مع
تقادم الزمان – أن يتغيروا ويغيروا ،وأن
يذهب بعضهم إلى التفريط ويذهب آخرون
إل��ى اإلف��راط… كما ق��ال سبحانه :ف ََطا َل
َعلَ ْيهِ ُم الأْ َ َم � ُد َف َق َس ْت ُق ُلو ُب ُه ْم َو َكثِي ٌر مِ ْن ُه ْم
َف� ِ
�ون [احل��دي��د .]16 :وف��ي السنة
�اس � ُق� َ
تنبيهات ك�ث�ي��رة ع�ل��ى م��ا س�ي�ت�ط��رق إل��ى
املسلمني من ذلك مثل“ :إياكم ومحدثات
األمور““إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك“،
“ َيحمل ه��ذا العل َم م��ن ك��ل خَ �لَ��ف عدوله،
ي�ن�ف��ون ع�ن��ه حت��ري��ف ال �غ��ال�ين ،وان�ت�ح��ال
املبطلني ،وتأويل اجلاهلني“.

شا
ر
ا
دع ت
وية

و ي��ؤك��د ال��ري �س��ون��ي أن احل��اج��ة إل��ى
التجديد ال تتوقف عند رأس كل مائة سنة
كما يفهم البعض من ظاهر حديث جتديد
سنة َمظِ َّن ًة
الدين ويقول «إذا كانت املائ ُة ٍ
حلصول تراكمات ملموسة واضحة من
اآلف��ات التي تُدخل على املعارف الدينية
واملمارسات العملية أشكاال من اإلف��راط
والتفريط ،ومن االبتداع والتخريف ،ومن
اخلمول واجلمود ،فإن ظهور هذه اآلفات
ليس مرهونا مبرور مائة سنة ،بل هي قد
تقع في كل وق��ت وح�ين ،لكن بقدر قليل
وبشكل م �ت��درج ،وم��ن هنا ف��إن التجديد
ليس محصورا في رؤوس املئني .وينقل
الريسوني عن العالمة ابن عاشور قوله:
“وهذا التيسير اإللهي بقيام املجدد على
رأس ك��ل م��ائ��ة س �ن��ة ،جت��دي � ٌد مضمون
منضبط ،وهو ال مينع ظهور مجددين في
خالل القرن ،ظهورا غير منضبط…“.
إذا كانت أسباب التجديد ودواعيه هي
االخ �ت�لاالت الفهمية والتطبيقية ،املعتا ُد
حصو ُلها وتراكمها ،فإنها مشيرة إلى
مضمون ه��ذا التجديد ومجاالته ،مبعنى
أن الدين املجدد ليس هو الدين املنزل،
كما أنزل الله تعالى ،وليس هو املضامني
األص�ل�ي��ة ال�ت��ي يتكون منها ه��ذا ال��دي��ن،
وإمن��ا امل ��راد “دين الناس” أو “إسالم
املسلمني” ،أي فهمهم للدين ،وتفاعلهم
مع الدين ،وعملهم بالدين ،وتعاملهم مع
ال��دي��ن ،وتطبيقهم ل�ل��دي��ن ،ع�ل��ى ن�ح��و ما
نقول :فالن أسلم وحسن “إسالمه” ،فهو
حسنُ اإلس�لام ،يقابله من ساء إسالمه،
َ
فإسالمه س��يء ،ونحو قولنا :ف�لان متني
ال��دي��ن ،وف�ل�ان لَ�ِّي�ِّنّ ُ ال��دي��ن .ف�ل�لأول دينه،
ول�ل�ث��ان��ي دي �ن��ه ،بينما ه�م��ا ي��دي�ن��ان بدين
واح��د في ذات��ه وأصله ،وعلى ه��ذا يكمن
القول مثال :إن ” إسالمنا” اليوم ليس
كــ” إسالم الصحابة” ،وإن إمياننا ليس
كإميان الصحابة ،نريد بذلك االختالف
ف��ي ال��درج��ة ،واالخ �ت�ل�اف ف��ي ال�س�لام��ة،
واالختالف في القوة…
وفي هذا السياق يؤكد الريسوني أن
إسالم الناس يتغير مبرور الزمن؛ ينحط،
ويفتر ،وينحرف… فيأتي التجديد لتقومي
م��ا اع��وج ،وإص�ل�اح م��ا فسد وإح�ي��اء ما
مات…فهذا هو التجديد ،وه��ذا هو الدين
امل�ج��دد .وتتنوع مجاالت التجديد بتنوع
مجاالت الدين وجوانبه ،وبخاصة منها ما
يكون أكثر تعرضا لآلفات سالفة الذكر.
وتختلف ع�ب��ارات العلماء ال��ذي��ن حتدثوا
ع��ن م �ج��االت ال�ت�ج��دي��د ،وتختلف طريقة
عرضهم ،ما بني من ُي ْجملها في كلمات،
فصل فيها حتى يجعلها بالعشرات.
ومن ُي ِ ّ
ولكن مرماهم واحد ،هو ما تقدم أو بعضه.
والذي تكاد تتفق عليه كلمة املتكلمني في
ه��ذا امل��وض��وع ،هو أن جتديد املجدد قد
يتسع وق��د يضيق ،حسب ح��اج��ة زمانه
م��ن جهة ،وحسب مقدرته ه��و ومؤهالته
وإمكاناته.
وه��ذا يعني أن “التجديد يتب َّعض”،
مثلما أن “االجتهاد يتبعض” .ب��ل إن
القو َل بتب ُّعض التجديد أكث ُر َقبوال وأق� ُّ�ل
م�ع��ارض��ا م��ن ال�ق��ول بتب ُّعض االج�ت�ه��اد.
وع �ل��ى ه ��ذا ،ف�ق��د ي �ك��ون ال�ت�ج��دي��د علميا
ِصر ًفا ،بل قد يكون علميا في مجال علمي

دون سواه .وقد يكون تربويا دعويا .وقد
ينصب على إصالح
يكون سياسيا إداريا
ُّ
أجهزة الدولة وتطهير دواليبها من الغش
واخل �ي��ان��ة وال�� َّت�� َر ُّه��ل وال �ظ �ل��م .وق��د يكون
عسكريا يحيي في األمة جهاديتَها ويعيد
ورص ص�ف��وف�ه��ا ،ويحقق
ب �ن��اء جيشها
َّ
لها من االنتصار وال�ع��زة ،ويبعث همتها
ونهوضها لرسالتها ومكانتها …
وي �ن �ق��ل ال��ري �س��ون��ي ع��ن ال �ع�لام��ة اب��نُ
ع��اش��ور ق��ول��ه ان اجل��وان��ب ال�ت��ي حتتاج
إل��ى التجديد من حني آلخ��ر تتلخص في
ثالثة ،يقول“ :فالتجديد الديني يلزم أن
يعود عمله بإصالح الناس في الدنيا  :إما
من جهة التفكير الديني الراجع إلى إدراك
حقائق الدين كما هي ،وإما من جهة العمل
الديني الراجع إلى إصالح األعمال ،وإما
من جهة تأييد سلطانه“
ف��ال�ت�ج��دي��د ع �ن��ده :إم��ا للعلم وال�ف�ك��ر،
أو للتدين العملي لعموم املسلمني ،أو
لألوضاع السياسية لألمة .ف��األول يقوم
ب��ه العلماء وامل �ف �ك��رون.وال �ث��ان��ي ي�ق��وم به
الدعاة واملُ َر ُّبون واملصلحون.والثالث يقوم
به ال��والة والزعماء السياسيون والقادة
العسكريون .وينقل الريسوني عن األستاذ
امل� � ��ودودي رح �م��ة ال �ل��ه ع �ل �ي��ه أن جميع
امل�ج��ددي��ن ال��ذي��ن ظ�ه��روا حل��د اآلن ،إمنا
هم م�ج��ددون جزئيون ،أي أن كل واحد
منهم ج��دد في جانب أو بضعة جوانب،
دون غيرها ،ولو أن عمر بن عبد العزيز
أوش��ك أن يكون م�ج��ددا ك��ام�لا ،ل��وال أن
املنية عاجلته قبل بلوغ الغاية في مسعاه

أعداء التجديد

ي���رى ال��ري �س��ون��ي ان ه �ن��اك كتلتني
ترفضان التجديد وتتمسكان بالتجميد،
أولها الكتلة التقليدية من فقهاء وعلماء
ومتصوفة» ،مشيرا إلى أن «هؤالء يخافون
على الدين ،ظانني أن كل ما ورثوه هو من
الدين».
وي � ��رى «أن ال� �ص���راع ب�ي�ن ال �ت �ج��دي��د
والتجميد ،ف��ي شقه األخ �ي��ر متثله كتلة
االس �ت �ب��داد والتسلط س��واء م��ن األنظمة
احل��اك�م��ة أو احل�ك��ام أو م��ن يرتبط بهم،
موضحا أن «ه��ؤالء يقاومونه بسوء نية
ألنهم يعرفون أنه يهدد مناصبهم».

و أوض���ح ال��ري �س��ون��ي»أن ه ��ذه الفئة
م��ن ال�ع�ل�م��اء امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�س�ل�ط��ان «تعي
أنها مرتبطة بنظام ومصالح وكل جتديد
يربكها ويجعلها ف��ي مهب ال��ري��ح ،لذلك
تتمسك بأسوأ ما في القدمي للحفاظ على
االستبداد».
وأكد أن «فكرة التجديد ضرورة حتمية
ال بديل عنها ألن كل شيء يتطور ويتجدد
وهي سنة الله في الكون ،رغم أن هناك
ث��واب��ت ال ت�ت�غ�ي��ر» ،م��وض�ح��ا أن «جت��دي��د
الدين وأموره قائم دائم ومستمر ،ولو لم
يكن هناك التجديد لكان هناك املوت».
مشيرا إلى أنه إنه «البد من التجديد
وه��و م��اض وال مناص منه ،والب��د ل��ه من
خطوات تعبد له الطريق» ،مشددا في هذا
السياق على ضرورة «التمييز بني الشرع
وال�ت��راث ألن هناك خلط بني األم��ري��ن»..،
«وتراثنا أي كان ال يكتسي طابع اإللزام
والقداسة وما سوى ذلك هي اجتهادات
بشرية» ،يورد نائب رئيس االحتاد العاملي
لعلماء املسلمني
جتديد التدين واحلاجة إلى الدين
وألن احلاجة إلى جتديد الدين ترتبط
باحلاجة إلى الدين في حياة البشرية فقد
خصص مبحث ًا في كتابه للحديث وظيفة
الدين اليوم واحلاجة إليه وي��رى أن هذه
احلاجة تتمثل في:
 قضايا العقائد والعبادات واحلياةالروحية وهي مجاالت تشغل حيزا واسعا
م��ن ح�ي��اة ال �ن��اس واه�ت�م��ام��ات�ه��م وتشكل
عنصرا بالغ األثر في مدى سعادتهم أو
شقاوتهم ليس في األخرة فحسب بل في
الدنيا أوال.
 وال��دي��ن وح��ده ال �ق��ادر على اقناعالناس بأن احلياة جديرة باحلياة وجديرة
بالتضحية واملثابرة والصير واملصابرة
وأن احلياة لها رسالة وغاية ولها معنى
ومغزى ولها قيم وأخ�لاق يجب التمسك
بها.
 وف���ي ح �ي��اة اإلن� �س ��ان الشخصيةواجلسدية والنفسية والعاطفية والزوجية
والعائلية ه�ن��اك خصوصيات ال تتدخل
فيها القوانني بالتذهيب واإلص�لاح ولكن
ال�ت��وج�ي�ه��ات ال��دي�ن�ي��ة واآلداب الشرعية
تنظمها وتهذبها.
 وعندما يكون هناك متسعا لإلنسانليتالعب بالقوانني ويعبث بها فإن املنطق
الديني يحاكم اإلنسان إل��ى رب��ه واميانه
وضميره ومنطق احلالل واحلرام وحساب
الدنيا واألخرة.
ويخلص امل��ؤل��ف إل��ى أن ال��دي��ن جمع
أصح ما في الفلسفة وسبقها إليه ،وأسمى
ما في األخالق وحثنا عليه ،وأعدل ما في
القوانني وتعبدنا به .فالدين في احلقيقة
فلسفة وخلق وق��ان��ون يسكن ف��ي أعماق
اإلن �س��ان وم�ه�م��ا ظ�ه��ر أن��ه أخ�ف��ت ودب��ر،
فإنه سرعان ما ينبعث ويتجدد فالدين إذا
تقلص انتفض ،ثم جت��دد ونهض يتجدد
وينهض في ذاته ويستمد قوته من ضعفه
ويستخرج يسره من عسره كما أنه يجدد
أي�ض��ا بجهود علمائه ودع��ات��ه» ف��إن مع
العسر يسر* إن مع العسر يسرا».

إن كراهية العالم الذى حتيا فيه للظفر مبحبة الله ،طريقة في الدين لم يقل بها نبي ،ولم جتئ فيها شريعة واملتتبع ألسلوب القرآن في بناء اإلميان،
وتكوين األمم ،يستيقن أن مدارسة الكون ،ومعاجلة احلياة ،هما النهج األوحد إلقامة الدين احلق ،وإقامة الدنيا احلارسة له .وقد ابتدأ هذا النهج
واطرد ،من أول الرساالت إلى آخرها ..ففي رسالة نوح نستمع إلى هذا التساؤل الواضح الدالالت( :ما لكم ال ترجون لله وقارا * وقد خلقكم أطوارا
* ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا * وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا * والله أنبتكم من األرض نباتا * ثم يعيدكم فيها
ويخرجكم إخراجا * والله جعل لكم األرض بساطا * لتسلكوا منها سبال فجاجا) .أرأيت هذا اللفت القوى إلى ما في الكون من خيرات ميسرة للناس؟
من مشارق احلضارة األولى ،ومنذ تكون أول مجتمع للبشر على ظهر هذه األرض ،وقف نبي الله نوح يقول للناس :األرض لكم بساط ،فاسلكوا سبلها،
واستثيروا ذخائرها ..وبعد ما غبرت دهور على سير القافلة البشرية فى التاريخ ،وانطالقها مع الزمن ،نسمع اخلطاب نفسه ،واملعاني نفسها على
لسان محمد صلى الله عليه وسلم ( :قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال
خالل * الله الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر
لكم األنهار * وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار * وآتاكم من كل ما سألتموه) .فهل يكون متدينا هذا الذى يستمع إلى تلك
اإلباحات ،ثم يقرر بناء صلته باحلياة األولى على االنزواء ،والغربة في الكون ،واجلهل بأسرار الوجود!؟
> محمد الغزالي من كتاب « اإلسالم والطاقات املعطلة»
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نتقدم بأصدق التعازي واملواساة لألخ/

اللواء عبدالاله القاضي
وكافة آل القاضي
في وفاة فقيد الوطن املغفورله بإذن الله

األستاذ محمد عبدالاله القاضي
عضو مجلس النواب

سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

التجمع اليمني لإلصالح  -الصحوة
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة لألخ

عبداحلكيم أحمد عبداجلليل سيف
وجميع أفراد أسرته وكافة آل سيف..
في وفاة املغفور له بإذن الله الشيخ الفاضل

(أحمد عبداجلليل سيف)

سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يسكنه فسيح جناته ،وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنا لله وإنا إليه راجعون.

كافة قيادات وأعضاء اإلصالح – تعز

أجمل التهاني وأصدق
التبريكات نهديها لألخ

طه الشاوش
مبناسبة زفافه
امليمون..

فألف ألف مبروك..

زمالؤك في دار املجد
للطباعة – الصحوة

نتقدم بأصدق التعازي واملواساة لألخ/

صالح سالم بن حليس
واخلضر سالم بن حليس
وكافة آل حليس
في وفاة املغفورله بإذن الله

والدهم

سائلني املولى عز وجل أن يتغمده
بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه
الصبر والسلوان
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

كافة قيادات وأعضاء اإلصالح
تعز

«ياآيته ��ا النف ��س املطمئن ��ة ارجع ��ي إ ل ��ى ر ب ��ك راضي ��ة مرضي ��ة فادخل ��ي ف ��ي عب ��ادي وادخل ��ي جنت ��ي»

نتقدم بأصدق التعازي واملواساة لألخ/

صالح سالم بن حليس
واخلضر سالم بن حليس
وكافة آل حليس
في وفاة املغفورله بإذن الله

والدهم

سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

التجمع اليمني لإلصالح  -الصحوة

األدبية
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بعكر ..ذكرى رحيل منسية
ف����ي الثام����ن عش����ر م����ن يناي����ر
ع����ام 2007م رح����ل األدي����ب الكبي����ر
عبدالرحم����ن طي����ب بعك����ر ،وبرحيله
فق����دت اليم����ن واح����دا م����ن أدبائه����ا
املوس����وعيني الذي����ن أث����روا املكتب����ة
اليمني����ة بعش����رات اإلص����دارات في
الفكر والتاريخ واألدب.
يومها ش����كل غياب بعك����ر فاجعة
كبرى للوس����ط الثقافي وقف حيالها
الذي����ن عرف����وا الرج����ل م����ن خ��ل�ال
عطاءات����ه ذاهل��ي�ن ،فكي����ف ملثل����ه أن
ميض����ي وهو ف����ي أوج عطائه؟ وكان
عزاؤه����م الوحيد في ما خلفه الرجل
م����ن أس����فار مش����رقة مونق����ة ،تكف����ي
ليظل الرجل بيننا قرونا وقرونا.
وماب��ي�ن اإلص����دار األول (مالم����ح
اليم����ن والضم����ادات املطلوب����ة)،
واإلصدار األخير (أبو بكر احلكاك)،
يتعنق����د العط����اء البعك����ري واح����ات
عطاء ،وسنابل خير ،عاش فيلسوف
تهام����ة م����ع كل إص����دار منه����ا وج����ع
احلقيقة وروعة اإلجن����از ،على مدى
ميت����د ألكثر م����ن ثالثني عام����ا ،طاف
بعك����ر خالله����ا ف����ي عوال����م ش����تى،
ينهل رش����فة من هن����ا ،ويقطف زهرة
م����ن هن����اك ،ليق����دم للمكتب����ة اليمنية
والعربي����ة إضاف����ة مهم����ة ،ق����ل أن
جتدها بني مؤلفينا املعاصرين.

لق����د رحل بعكر مخلفا ورائه أكثر
م����ن ثالث��ي�ن كتابا مطبوع����ا ،تتوزع
ما ب��ي�ن مجموع����ات ش����عرية ،وكتب
نقدي����ة ،وكتاب����ات فكري����ة ،وأخ����رى
تاريخي����ة ،ومثل هذا العدد تقريبا ال
ي����زال مخطوطات ينتظر من يخرجه
إل����ى دوائر النور ،كأقل واجب ميكن
أن يق����دم لعل����م قضى حيات����ه باحثا
في فك����ر األمة ،مدافعا ع����ن هويتها،
متغنيا مع بالبل تهامة.
وإنه����ا لدع����وة نبس����طها هنا بني
ي����دي املؤسس����ات املعني����ة س����واء

alsahwa@yemen.net.ye

شهاب غامن في كتاب
عن مؤسس���ة اإلبداع للثقافة واآلداب والفنون
بصنع���اء صدر كتاب (ش���هاب غامن ..في بس���تان
طاغور) للدكتور عبداحلكيم الزبيدي.
ميث���ل الكتاب إملام���ة عجلى ببعض القراءات
النقدية التي تناولت مجموعات غامن
الشعرية ،والشهادات الشعرية التي
قيل���ت فيه كش���اعر أثب���ت على مدى
أربع���ة عق���ود أو أكثر أن���ه ابن بار
للقصي���دة العربي���ة ف���ي مختل���ف
فضاءاتها ،والقصائد التي قيلت
في���ه كإنس���ان فن���ان ،وحاول���ت
إدراك العالقة الفلسفية فيه بني
اإلنسانية والفن.
ينتم���ي ش���هاب غ���امن إل���ى
دوحت�ي�ن باذخت���ي العظم���ة
أهلت���اه ألن يك���ون اس���ما ل���ه
حض���وره األدب���ي املتم ّي���ز،
فه���و أوال جن���ل الش���اعر
الكبي���ر محم���د عبده غامن
املجموع���ات
صاح���ب
الش���عرية الكثي���رة ،وصاح���ب
أول رس���الة دكت���وراه في اليم���ن واخلليج،
أصل من خاللها لش���عر الغناء الصنعاني
والتي ّ
من زوايا مختلفة.
وه���و ثاني���ا ص���وت ش���اعري عص���ري ينتمي
ملش���روع الش���عر العربي في مختل���ف متظهراته،
ب���دءا بالب���وح الش���عري ،وم���رورا بالتن���اوالت
النقدية التي يحاول فيه رصد تطورات القصيدة
العربية ،وانتهاء بإسهاماته الواضحة واملتميزة
في ترجمة عيون الشعر العربي إلى لغات أخرى.
وب�ي�ن هات�ي�ن الدوحت�ي�ن من���ا ش���هاب غ���امن

الرس����مية منه����ا أو األهلية في إيالء
اإلجن����از البعكري حظ����ة من الرعاية
طبع����ا ،وتوزيع����ا ،وإيص����اال إلى يد
الق����ارئ الكريك ،حت����ى ال يقال بأننا
مداحي قبور ،وبأن ذاكرتنا ال تتسع
لغير املناحات وقصائد الرثاء.
فاز فيها مينيان
إع��ل�ان الفائري����ن بجائ����زة رابطة
الواحة في السويد
أعل����ن االحت����اد العامل����ي لإلب����داع
الفكري واألدبي ومقره في الس����ويد
وملتق����ى رابط����ة الواح����ة الثقافي����ة
اجلمع����ة املاضي����ة نتائج مس����ابقته
األول����ى للش����عر والت����ي اس����تمرت
مراحلها ألكثر من عام واش����ترك في
تصفياتها أكثر من ثمانني شاعر من
مختلف الدول العربية.
وق����د ف����از باملرك����ز األول وال����درع
املاس����ي املتأل����ق محم����د نعم����ان
احلكيم����ي وج����اء املرك����ز الثان����ي
والدرع الذهبي من نصيب الش����اعر
الس����وري مؤي����د حج����ازي ف����ي حني
فاز الش����اعر اليمني د .مختار محرم
باملركز الثالث والدرع الفضي..
وس����وف يتم س����ليم اجلائ����زة في
وق����ت يعل����ن عن����ه الحق����ا ف����ي إحدى
ال����دول العربي����ة ،ويتوق����ع أنتك����ون
اليمن.
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وترع���رع ،وأورق وأزه���ر ،وأعط���ى وأثم���ر ،وقدّم
منج���زه الفك���ري ثري���ا ،يلتق���ي فيه جمالي���ة الفن
ورس���الية الفك���ر ،وعل���ى مدى عقود كان���ت أمزان
يراع���ه تنب���ت واحة هن���ا ،وتزدرع حديق���ة هناك،
ومتد ش���آبيب عطائها عوال���م متنوعة من التفرد
واإلبداع.
َّ
وألن جتربة غامن الكتابية
س���مت بنب���ل غاياته���ا إل���ى
األف���ق اإلنس���اني ،وجت���اوزت
في أداءاته���ا املتنوعة الفردية
واحمللي���ة إلى آفاق أكثر رحابة؛
فقد احتفت بها األقالم املشرئبة
إل���ى عوال���م اإلبداع ،م���ن مختلف
األقط���ار العربي���ة ورأت فيه���ا م���ا
يع��� ّزز مس���يرة القصي���دة العربي���ة
األصيلة ،ويفتح أمامها آفاق التلقي
واالنتش���ار ،ويجع���ل منه���ا رس���الة
نبيل���ة ومقدّس���ة تس���عى ما وس���عها
اجله���د في احلف���اظ على هوي���ة األمة
ف���ي واحدة من أخ���ص خصوصياتها،
أال وهو جانب الفكر والثقافة.
في هذا الكتاب مرايا عربية من مصر
وس���وريا ودول اخللي���ج ،ولبنان واليمن
واملغرب العربي ،وغيرها عكست بعض األضواء
الت���ي وصلت إليها من جتليات هذا النجم املبدع
الس���ائر ف���ي فل���ك الكلم���ة اجلميل���ة ،وق���د حاول
الدكت���ور عبداحلكي���م الزبي���دي مللمة ه���ذه املرايا
في فضاء واحد يعكس جتربة غامن على س���عتها
وتنوعه���ا وثرائه���ا س���عيا إلى الوق���وف بالقارئ
بعض من مقام���ات التجلي واإلبداع
الك���رمي على
ٍ
فيه.

مؤسسة اإلبداع تختتم برنامجها الثقافي السنوي
ف� � ��ي احتفائية بهيج� � ��ة حضرها جمع غفير م� � ��ن األدب� � ��اء واملثقفني؛ نظمت
مؤسسة اإلبداع للثقافة واآلداب والفنون صباح السبت املاضي بصنعاء حف ً
ال
جماهيريا مبناسبة اختتام عامها الثقافي . 2014
و ف� � ��ي احلفل أكدت األس� � ��تاذة هدى أبالن نائبة وزير الثقافة أن مؤسس� � ��ة
اإلبداع برصانة ورس� � ��وخ حضورها وتأثيرها تتجاوز كل الصعوبات وتنتصر
للكلم� � ��ة والفكر واالختالف الذي ينبغي أن يك� � ��ون عنوان ًا ممتد ًا للحظة الوطنية
التي تترنح في املشاريع األحادية املغلقة سواء كانت سياسية أو فكرية.
من جانبه حتدث مدير املؤسس� � ��ة عبد الس� �ل��ام عثمان في كلمته التي ألقاها
عن دور املؤسس� � ��ة وإدارتها مؤكدا على حرص القائمني على املؤسسة على أن
تكون املؤسس� � ��ة فضا ًء مفتوح ًا لكل املواهب والق� � ��درات على اختالف ألوانها
وأش� � ��كالها ،ال يصدها  -عن التحليق بعيد ًا  -ف� � ��رز حزبي أو تصنيف فكري
طاملا كانت املسئولية الفكرية واألخالقية هي هدف للجميع ،مشيرا إلى حرص
املؤسس� � ��ة الش� � ��ديد على مد جس� � ��ور التواصل مع اجلميع وبال استثناء عبر
الفعاليات املختلفة التي مثلت حضور ًا للمؤسس� � ��ة في فضاء الثقافة ،وحضور ًا
للثقافة في سماء هذا البلد.
وفي احلف� � ��ل ّك ِ ّرم كل من الدكت� � ��ورة القاصة نادية الكوكبان� � ��ي ,والدكتورة

الشاعرة إبتسام املتوكل .
ويأت� � ��ي اختتام املوس� � ��م الثقافي ملؤسس� � ��ة اإلبداع بعد ع� � ��ام ثقافي زاخر
باإلبداع املتنوع حيث نظمت مؤسس� � ��ة اإلبداع العديد من الندوات األسبوعية
التي تنوعت بني الندوات الفكرية واألمس� � ��يات الش� � ��عرية والقصصية والفنية
التي أثرت من خاللها املش� � ��هد الثقافي وش� � ��كل حضوره� � ��ا رصيد ًا هام ًا في
سماء الثقافة اليمنية هي مؤسسة أهلية مستقلة تعنى بشئون الثقافة واآلداب
والفن� � ��ون يرأس� � ��ها ويرعاها الدكتور عبدالولي الش� � ��ميري تعمل املؤسس� � ��ة
عل� � ��ى توفير بيئة حتفز على اخللق والتنوع والتجديد بإعطاء مس� � ��احات حره
ومتساوية لكل لون من ألوان اإلبداع الثقافي واإلنساني.
وفي تصريح للصحوة قال األس� � ��تاذ عبدالسالم عثمان مدير عام املؤسسة
أن اخلارطة البرامجية لفعاليات هذا العام تشتمل على فعاليات متنوعة ،حتاول
استقصاء املشهد األدبي والفكري في بالدنا احلبيبة من جميع جوانبه ،مؤكدا
أن احليز األكبر من هذه الفعاليات خصصت للمبدعني الشباب ،الذين ميثلون
َّ
الصوت األبهى واألكثر نقاء ،والذين ميثلون امتدادا أصيال جليل العمالقة من
األدباء واملفكرين اليمنيني ،وبالتالي فإن املؤسسة جتد نفسها أمام إبراز هذه
املواهب ،واألخذ بها قدما إلى ساحات التميز واإلبداع.

فيض الرحمات

ط��ه وت �ش��دو ب��ال�ه��دى أحلــاني
وحت��ن أش��واق��ي إل��ى إخ��وان��ي
ط��ه وق �ل �ب��ي ف��ي ال��ب�ل�اد مم��زق
يرجو اخلالص من العتل اجلاني
طه وينتحب الزمان من الردى
ف� ��ي ك� ��ل راب � �ي� ��ة وك � ��ل م �ك��ان
عجز ال �ف��ؤاد ب��أن يفيك محبة
ي ��ا س �ي��د األك� � ��وان واألزم� � ��ان
أوح��ى إليك الله آي��ات الهدى
ف ��أض ��أت ب ��اآلي ��ات ك ��ل م�ك��ان
فكنت أنقى مهجة
القلوب
ن ََظ َر
َ
َ
ّ
َ
مل ��ا اص�ط�ف��اك ل��وح�ي��ه ال��رب��ان��ي
دون الناس خصك بالثنا
الله َ
�ات م� ��ن ال � �ق� ��رآن
وت� �ل ��اك آي� � � � ٍ
وكساك باخللق احلميد مهاب ًة
سبحانه ذو اجل��ود واإلحسان
يعطي ويثني ذو اجلالل تكرما
وع� �ط ��اؤه ك��ال�ن�ه��ر ف��ي ج��ري��ان
ل �ل �خ �ل��ق ف� �ي ��اض ب �غ �ي��ر ت��وق��ف
ال ي �ن �ت �ه��ي ب��ت��ط��اول األزم � ��ان
ن ��اه� �ي ��ك ع� ��ن إك� ��رام� ��ه حمل�م��د
ف� �ن ��داوة احمل� �ب ��وب ش� ��يء ث��ان
ال� �ل���ه أرس� � ��ل ل� �ل ��وج ��ود ن�ب�ي��ه
يهدي الهدى ويفيض باإلميان

ه� ��و رح� �م ��ة ل��ل��ع��امل�ي�ن ف �ه��دي��ه
ٌ
فيض من الرحمات واإلحسان
جمع الكمال على الورى فكأنه
عطر العطور ومصدر الريحان
ت��ال��ل��ه إن� ��ك دون ك���ل ع��ب��اده
حت �ظ��ى ب ��أرف ��ع م �ن��زل وم �ك��ان
ت��اه��ت م�ب�ع�ث��ر ًة ب�غ�ي��رك سيدي
ك� ُّ�ل اخلطى وتشرذمت بهوان
وفيت ونور وجهك مشرقٌ
حتى
َ
ت�ه��دي سبيل ال�ع��ال��م احل�ي��ران
رت وج َه األرض بدر ًا ن ِ ّير ًا
ص َّي َ
وهدى يسافر في ربا األوطان
ً
وهدمت بالقسطاس ما عبد الورى
ف��ي س��ال��ف األي� ��ام م��ن أوث ��ان
صرح املبادئ شامخا شيدته
م �ت �م��اس��ك ال �ب �ن �ي��ان واألرك � ��ان
ُ
واألرض مأدب ٌة يفيض بها الضيا
وال� �ك ��ل ف �ي �ه��ا ل �ل �س �ع��ادة ج��ان
قد زال ليل القهر من عرصاتها
فالعدل ال ُيبقي على الطغيان
زين الورى
سلت للثقلني...يا َ
ُأ ْر َ
�ت ب��رح �م��ة ال��رح �م��ن
مل ��ا ُب� �ع� �ث � َ
والكائنات ب��رف��رف خضر لها
ق �ل� ٌ�ب ي��رت��ل س� ��ورة ال ��وج ��دان

> هائل الصرمي

�ت
ه��رع� ْ
سجدت
ْ

ملبية حمل ��راب الرضا
وأت � �ت� ��ك ط ��ائ� �ع ��ة ب �غ �ي��ر ت� ��وان
وسبحت
وصلت لإلله
ْ
ْ
رغ �ب��ا وأص �غ��ت ل�ل�ه��دى بتفان

ك ��ل ال���وج���ود وم� ��ا ب ��ه م�ت��ذل��ل
ل � �ل� ��ه م � �ن � �ق� ��اد ب��ل��ا ع��ص��ي��ان
إال بني اإلن�س��ان حالة كبرهم
ي� �ت� �م ��ردون ب �ن��زغ��ة ال �ش �ي �ط��ان
�ت ب�ه��م دن �ي��اه � ُم فتهاونوا
ع�ب�ث� ْ
أغ ��راه� � ُم ف�ي�ه��ا امل �ت��اع ال�ف��ان��ي
صلت ل��ك األك ��وان قاطبة فما
أشقى التهاون من بني اإلنسان
ترسمت اخلطى
تسمو العقول إذا
ْ
ومت��وت حني تعيش كاحليوان
بالعقل تستهدي اخلطى وبغيره
ت �ن �ه��ار ك ��ل م �ع��اق��ل ال �ت �ي �ج��ان
لت
تتخبط اخلطوات لو هي َأ ْه َم ْ
ّ
َ
ح��ادي اخلطى ومعل َم الركبان
تغدو املراكب دون هدي محمد
ع �م �ي��اء ت��ائ��ه�� ٌة ع ��ن ال �ش �ط��آن
في ظلمة الظلمات ظل شراعها
مي �ض��ي ب�ل�ا ه� ��دف وال رب ��ان
فإلى مراسي املصطفى يا إخوتي
زمرا ؛ فموج البحر في هيجان
يا رب جنبنا الضاللة والغِ وى
وامنن بقرب املصطفى العدنان
صلى عليه الله ما افتر السنا
ف ��ي ك ��ل ق �ل��ب ع �ب��ر ك ��ل زم ��ان

.
زيد الشامي

البحث عن أمن اليمن واليمنيني ..
زادت االخت� �ل��االت األمني� � ��ة وكث� � ��رت حوادث القتل وتع� � ��ددت التفجيرات ،وليس هناك
مؤش� � ��رات إيجابية للحد من هذه اجلرائم ،ألن طريقة التعامل معها مازال قاصر ًا ،وغالب ًا
ما يعتمد على املعاجلة اآلنية ،أواملكايدات السياسية ،حيث يحاول كل طرف أن ُيـ َبـ ّر َأ نفسه
ويرمي املسؤولية على اآلخر ،وتبقى املشكلة قائمة بل مرشحة للتصاعد!!
ح� � ��وادث التفجي� � ��رات واالغتياالت والقتل واإلعتداء بدوافع سياس� � ��ية لم تتوقف ،وآخر
تفجير استهدف أولئك الشباب األبرياء الذين أرادوا اإللتحاق بكلية الشرطة بصنعاء ،حيث
مت التعام� � ��ل معهم بال مباالة ومن دون مراعاة آلدميتهم ،وتركوا لقمة س� � ��ائغة للقتلة الذين
اصطادوه� � ��م بدم بارد وهم يتزاحمون على رصيف الكلية حتت البرد القارس ،ومع أنه قد
سبق تنفيذ عملية إرهابية في نفس املوقع ،ولكن لم يتم اتخاذ اإلحتياطات األمنية ملنع تكرار
اجلرمية ،وينبغي إجراء حتقيق محايد يكشف الكثير من املالبسات التي صاحبت احلدث
املفجع ،ومن ثم محاسبة املتسببني قبل القتلة ومن يقف وراءهم!!
اإلرهاب ال جنس له وال ينتمي لدين معني ،هو نزعة ش� � ��ريرة عدوانية أو إنتقامية ،يقوم
به� � ��ا فرد أو جماعة ،والقضاء عليها يحتاج إجراءات أمنية ،وعدالة قضائية ،وتوعية فكرية
ومعاجلات سياسية ،وعم ً
ال إعالميا وتوجيهي ًا ...وبحيث تصب كل اجلهود في القضاء على
الظاهرة واجتثاثها من جذورها...
ف� � ��ي اليم� � ��ن ال يزال التعامل م� � ��ع اإلرهاب يحمل نزعة الصراع السياس� � ��ي ،فعقب كل
حادثة نس� � ��مع اإلتهام الس� � ��ريع لهذا الطرف أوذاك من دون حتري للحقيقة ،ويكون اخلطأ
أكبر عندما يخلع مس� � ��ؤول الدولة لباس الدولة ويلبس الرداء الضيق لتوجهه السياس� � ��ي،
فيسارع  -ومن دون تثبت  -باإلتهام لهذا وتبرئة ذاك؛ فتضيع احلقيقة أو تسجل اجلرمية
ضد مجهول؛ وهذا ما نراه في التناول األمني مع احلادث اإلرهابي املروع بكلية الشرطة...
وعلى نفس املنوال س� � ��ارعت بعض اجلهات للتطوع بنش� � ��ر معلومات كاذبة عن حادثة
تفجير باريس األخير ،فزعمت أن أحد املتهمني درس في جامعة اإلميان وهو مانفته نهائي ًا
جهات مس� � ��ؤولة في اجلامعة ،ونشر مثل هذه اإلتهامات يضر بسمعة اليمن واليمنيني قبل
اإلضرار بسمعة جامعة أو حزب سياسي...
لعلنا نتذكر حادثة اختطاف الش� � ��يخ محمد بن علي املؤيد (أبو املس� � ��اكني) في أملانيا
ثم نقله إلى أمريكا تصحبه عدة طائرات كأنه أحد كبار املجرمني ،وكان ذلك بناء على عمل
اس� � ��تخباري رخي� � ��ص ،ومعلومات كيدية تناولتها بعض الصح� � ��ف اليمنية ،ليتبني بعد ذلك
كذب تلك اإلدعاءات ،ثم ُأطلق سراحه مع زميله محمد زايد وعودتهما إلى الوطن بعد سبع
سنوات من املعاناة!!
أمن اليمن واليمنيني في َ
خطر ،وال بد من حشد كل اجلهود للتصدي لهذه اجلرائم،
وس� � ��حب كل الذرائع التي تسمح باس� � ��تمرارها ،وتبديد كل الشبهات التي جتعل من القتل
وسفك الدماء عم ً
ال بطولي ًا ،وعلى الدولة أن حتثّ جميع املكونات السياسية أن تشارك في
هذه اجلهود بد ًال من محاولة إتهامها أو دفعها للس� � ��كوت نكاية مبن يريد التكسب وإرضاء
اخلارج باتهام األبرياء وشركاء العمل السياسي...
العلم� � ��اء عل� � ��ى اختالف مذاهبه� � ��م ما زالوا محل ثقة األمة ،وخ� �ل��ال الفترة املاضية مت
تهميش� � ��هم وجتاوز تأثيره� � ��م ،وأغلقت في وجوههم منابر اإلع� �ل��ام والتوجيه ،بل أصبحوا
حائط ًا لإلتهام واالنتقاص ،ومن قال منهم رأي ًا مخالف ًا ملا يريده الساس� � ��ة تقوم عليه الدنيا
وال تقعد ،فانزوىٰ أكثرهم واختفىٰ أثرهم ،وكان األولىٰ أن يكونوا هم الذين يتص ّدون
لألفكار املتطرفة ،ويجمعون حولهم الش� � ��باب على مبادئ اإلسالم السمحة التي ّ
تبشـر وال
تعس � � �ـر ،ويعلمونهم دين الله الذي يحمل الرحم� � ��ة والعدالة ،ويعتمد في
تيس � � �ـر وال ّ
تن ّفـرّ ،
التبليغ على احلكمة واملوعظة احلسنة ،وليس بالقتل والتفجير وإهدار كرامة اإلنسان.
إن مث� � ��ل هذه األح� � ��داث الكبيرة واخلطيـرة يجب أن ال يتم تناولها بالعاطفة والتس� � ��رع
في إصدار األحكام املس� � ��بقة ،بل يجب وضع رؤية ش� � ��املة مبنية على دراسات موضوعية،
وحتديد األس� � ��باب والدوافع واملعاجلات التي تعيد لنا الوجه املش� � ��رق لليمنيني ،والصورة
املضيئة إلسالمنا احلنيف.
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