جرعة املشتقات النفطية
اجلهازمن
احلاسم
يحدد موقفه
التنفيذي للجنة
بتصحيح وضع
بنعم ــر يثم ــن جه ــود اإلص ــاح ف ــي اخل ــروج باليم ــن إلى ب ــر األم ــان وجتنيبها
مخاطر االنزالق إلى الفوضى
اس����تقبل رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني
لإلصالح األستاذ محمد اليدومي ،مبكتبه االثنني
املاض����ي ،مس����اعد األم����ني الع����ام ل����أمم املتح����دة
ومبعوثه اخلاص إلى اليمن السيد جمال بنعمر.
وتن����اول اللق����اء بح����ث العدي����د م����ن القضاي����ا
ومس����تجدات األوضاع على الساحة اليمنية ،في
ض����وء مس����اعي املبعوث الدول����ي ،حللحلة األزمة
القائم����ة ،والناجتة عن تصعي����د جماعة احلوثي
وحش����دها للمس����لحني عل����ى تخ����وم العاصم����ة
صنعاء.
وق����د أكد رئي����س الهيئ����ة العلي����ا لإلصالح أن
احلوار اجلاد واملسئول هو السبيل األسلم حلل
كافة اإلش����كاالت ،بعيد ًا عن لغة العنف والسالح،

مش����ير ًا إل����ى أهمية أن ي����درك اجلمي����ع أن إغراق
اليم����ن ف����ي الفوض����ى س����ينعكس عل����ى املنطق����ة
واإلقليم.
وثمن اليدومي جهود املبعوث األممي وسفراء
ال����دول العش����ر الراعي����ة للمب����ادرة اخلليجي����ة،
ومواقفه����م الداعم����ة لليم����ن وأمن����ه واس����تقراره،
والرافضة ألي إعاقة للعملية السياسية ،ودفعهم
باجت����اه تنفي����ذ ما تبقى م����ن املب����ادرة اخلليجية
وآليته����ا التنفيذي����ة ومخرج����ات مؤمت����ر احلوار
الوطني ،التي متثل إجماع ًا وطني ًا.
م����ن جانب����ه أك����د مس����اعد األم����ني الع����ام لأمم
املتح����دة جم����ال بنعم����ر ح����رص األمم املتح����دة
واملجتم����ع الدولي على اإلس����راع ف����ي إيجاد حل

س����لمي لإلش����كالية القائمة ،موضح ًا أن املبادرة
اخلليجي����ة واآللية التنفيذي����ة ومخرجات مؤمتر
احل����وار الوطني وق����رارات مجلس األمن تش����كل
مرجعي����ة حل����ل جمي����ع النزاع����ات والس����تكمال
العملية السياسية.
وثم����ن بنعمر جه����ود الرئيس ه����ادي والقوى
السياس����ية وعلى رأس����ها اإلصالح ف����ي اخلروج
باليمن إلى بر األمان ،وجتنيبها مخاطر االنزالق
إلى الفوضى ،وحرصها على الوصول إلى اتفاق
سياسي يحظى بتوافق وطني.
وشدد على أن تعمل جميع األطراف في اليمن
على اس����تكمال مهام املرحل����ة االنتقالية ،من أجل
ضمان أمن اليمن واستقراره.

في الذكرى الـ 24لتأسيسه ..سياسيون :

اإلصاح أحد ركائز بناء احلياة السياسية للوصول إلى الدولة املدنية
سكان حزيز وشمالن ..خلف متارس نيران احلوثي

استحداثات حوثية مسلحة إلثارة العنف
والفوضى في العاصمة
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بينما الدول العشر حتمله مسؤولية تدهور األوضاع ...

احلوثيون ..استحداثات مسلحة إلثارة العنف والفوضى في العاصمة
يدرك المجتمع الدولي حقيقة مليشيا جماعة الحوثي المسلحة
الت��ي تعمل عل��ى إثارة العن��ف وحالة عدم االس��تقرار في كل
محافظات البالد في أعمال قتل وإرهاب للمواطنين في عمليات
تفجير للبيوت والمدارس  ،لذا كان اتهامها صريحا لمس��لحي
الحوثي في خلق حالة عدم االس��تقرار ف��ي البالد حيث تعمل
فتح جبهات للحرب من أجل فرض أجندة سياسية بقوة السالح
إلى جانب تحسين ش��روط التفاوض مع الرئاسة للحصول على
مكاسب أكثر.
ياسر عقيل
تب� � ��دأ عملية إث� � ��ارة األمن لدى مس� � ��لحي جماعة احلوثي
في حشد مس� � ��لحني الس� � ��تفزاز املواطنني وجر القبائل إلى
مواجه� � ��ات عس� � ��كرية وهذا ما حدث ف� � ��ي محافظتي عمران
واجل� � ��وف وما يح� � ��دث اآلن على مداخ� � ��ل العاصمة صنعاء
م� � ��ن توافد للمس� � ��لحني احلوثيني باقتح� � ��ام العاصمة وإثارة
املواجهات املس� � ��لحة فيها  ،تنتظر مليش� � ��يا جماعة احلوثي
مبرر جديد لتفجير احلرب في صنعاء حيث قامت األسبوع
املاضي مبحاولة اقتحام مجلس الوزراء وسقط إثر احملاولة
قتلى  ،وكانت ردة فعل مسلحي احلوثي سريعة في مهاجمة
معسكر السواد في حزيز.
استحداثات جديدة..
استحدثت مليشيا جماعة احلوثي ُمخيم ًا مسلح ًا خامس ًا
ف� � ��ي محيط العاصم� � ��ة ،مبنطقة ضالع هم� � ��دان ،على املنفذ
الش� � ��مالي الغربي ملدينة صنع� � ��اء  ،وقالت مصادر محلية إن
املخيم املسلح اجلديد يقع في سوق ضالع همدان من جهة
منطقة "ش� � ��مالن" ،ويتكون من خيمت� � ��ني ،يتمركز فيهما نحو
 003إلى  004مسلح من جماعة احلوثي.
ويعتبر املخيم اخلامس للمسلحني احلوثيني على مداخل
العاصم� � ��ة ،وهو أيض ًا ثاني مخيم مس� � ��لح لهم على املدخل
الش� � ��مالي الغربي للعاصمة ،إل� � ��ى جانب املخيم الذي نصبه
احلوثي� � ��ون قب� � ��ل نحو أربعة أس� � ��ابيع في منطق� � ��ة بيت نعم،
مبديرية همدان.
وتواص� � ��ل جماع� � ��ة احلوثي املس� � ��لحة منذ عدة أس� � ��ابيع
حشد مس� � ��لحيها إلى منافذ العاصمة صنعاء ،واستحداث
نقاط تفتيش مس� � ��لحة في محيط العاصمة  ،وقالت مصادر
محلية إن املس� � ��لحني احلوثيني في منطقة الصباحة مبديرية
بني مطر ،قاموا باستحداث نقطة مسلحة بني منطقتي سوق
األمان ومعسكري املنار والقرن ،إلى جانب دوريات متحركة
له� � ��م ونقاط مس� � ��لحة أخرى مبديرية بني مط� � ��ر وعلى طريق
صنع� � ��اء  -احلديدة ،الذي أصبح احلوثي� � ��ون متحكمني فيه
بش� � ��كل كامل  ،كما يواصل املس� � ��لحون احلوثيون متركزهم
عدد من الش� � ��وارع واألحياء واملباني الس� � ��كنية مبنطقة
في ٍ
حزيز ،جن� � ��وب العاصمة صنعاء ،حيث ال زال التوتر مخيم ًا
على املنطقة التي ش� � ��هدت مواجهات مس� � ��لحة بني املسلحني
احلوثيني وقوات اجليش األسبوع املاضي.
عدد
ويتمركز آالف املسلحني احلوثيني منذ نحو شهر في ٍ
م� � ��ن أهم منافذ العاصمة ،وعلى رأس� � ��ها املنفذ الغربي على
طريق صنعاء  -احلديدة مبنطقة الصباحة ،واملنفذ اجلنوبي
عل� � ��ى طريق صنعاء  -تعز مبنطقة حزيز ،واملنفذ الش� � ��مالي

الغرب� � ��ي على طريق صنع� � ��اء  -احملويت مبنطق� � ��ة بيت نعم
مديرية همدان ،وفي املنفذ الشمالي الشرقي مبنطقة الرحبة
مديري� � ��ة بني احل� � ��ارث ،على ُبعد كيلو مت� � ��ر واحد من مطار
صنع� � ��اء وقاع� � ��دة الديلمي اجلوية  ،وق� � ��ام احلوثيون ،خالل
األس� � ��ابيع املاضية ،بحفر اخلنادق وبناء املتارس في محيط
مخيمه� � ��م مبنطقة الصباحة ،وف� � ��ي مخيمهم مبنطقة الرحبة،
كما قاموا بنقل أسلحة ثقيلة، ،ومدرعات ودبابات إلى مناطق
متركزهم ف� � ��ي مديرية همدان ،وفي منطق� � ��ة الصباحة ،وفي
منطقة الرحبة.

قلق دولي..

عبرت الدول العش� � ��ر الراعية للمب� � ��ادرة اخلليجية واليتها
التنفيذية عن قلقهم البالغ من األعمال التي تقوم بها جماعة
احلوثي والتي أدت إلى حالة عدم االس� � ��تقرار  ،داعية إياهم
إل� � ��ى التفاوض مع احلكومة اليمنية بحس� � ��ن نية حلل املظالم
واخلالفات السياسية.
وحمل� � ��ت الدول العش� � ��ر في بي� � ��ان لها جماع� � ��ة احلوثي
املس� � ��ئولية عن تدهور األوضاع في صنعاء  ،مش� � ��يرين إلى
أن الضحايا األساس� � ��يني حلاالت االخت� � ��الل األمنية وعدم
االستقرار هو الشعب اليمني ،واالقتصاد اليمني.
وق� � ��ال رعاة املب� � ��ادرة اخلليجي� � ��ة أنهم يدرس� � ��ون بعناية
قوى سياس� � ��ية
اقتراحات تش� � ��ير إلى أن هناك عناصر من ً
محلية أخرى تش� � ��جع تدهورات كهذه  ،أو أنها تؤجج حالة
عدم االستقرار وذلك لتحقيق أهداف شخصية على حساب
الشعب اليمني.
وتابع البيان "ال يختلف اثنان على أن الضحايا األساسيني
حلاالت االختالل األمنية وعدم االستقرار هو الشعب اليمني
 ،واالقتصاد اليمني .يجب على جميع األطراف دعم جهود
احلكومة إلجراء إصالحات اقتصادية هامة وذلك لتحس� � ��ني
املستوى املعيشي  ،والفرص الوظيفية  ،واالزدهار املستدام
الذي يستحقه الشعب اليمني "
وحذرت الدول العش� � ��ر في ختام بيانها من أي محاوالت
من خارج اليمن لدعم أعمال تؤدي إلى الفوضى العامة  ،ألن
هذه احملاوالت ال ميك� � ��ن اعتبارها صديقة لليمن  ،أو داعمة
للمرحلة االنتقالية السياسية.

تهديد للعاصمة..

وكان الرئي� � ��س هادي قد تعهد بإخراج مس� � ��لحي جماعة
احلوثي املرابطني في مخيمات اعتصام في منافذ العاصمة

أجمل التهاني والتبريكات نزفها للزمالء

ألف ألف مبروك

الصحوة – الصحوة نت
صاح��ب اإلمتي��از

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

االشرتاك����ات

إرهاب مسلح..

م� � ��ن جهتها هاجم� � ��ت صحيف� � ��ة السياس� � ��ية الكويتة في
افتتاحيته� � ��ا زعيم احلوثيني قائل� � ��ة " يعتقد عبدامللك احلوثي
أن األعمال اإلرهابية التي ميارس� � ��ها سترهب اليمنيني ،وأن
س� � ��عيه إلى تكرار جتربة “حزب الل� � ��ه” اللبناني باالعتصام
في الس� � ��احات وإقفال الطرق سيجعله يتحكم بقرار الدولة،
وس� � ��تقف ماليني اليمنيني مكتوفة األيدي حي� � ��ال ذلك؟ فهل
نس� � ��ي تاريخ هذا الش� � ��عب الذي قاوم كل الغزاة ودحرهم،
وأحب� � ��ط كل املؤامرات التي حيكت ضده ووقف س� � ��د ًا منيع ًا
في وجهها؟ "
وتابعت الصحيفة " إذا كان احلوثي يعتقد ذلك فهو واهم،
وس� � ��يكون واهم ًا أكثر إذا خيل له أن اليمن سيترك ملصيره
ليصبح صوما ًال آخر ،فال يظ� � ��ن أن عملية إعادة التموضع
السياسي التي تسبق التسويات بعد األزمات الداخلية تعني

عسكرة األوضاع..

وقال� � ��ت صحيفة اليوم الس� � ��عودية " أن احلوثيني يبدأون
تدريجي ًا عسكرة األوضاع في اليمن واالعتداء واملماطلة في
محادثاته� � ��م مع احلكومة والتبرم واملراوغة وفرض ش� � ��روط
جديدة كلما استجابت احلكومة ملطالبهم "
وأضاف� � ��ت الصحيف� � ��ة ف� � ��ي افتتاحيته� � ��ا أن احلوثي� � ��ون
يتبعون إس� � ��تراتيجية تس� � ��خني األوضاع في اليمن ملزيد من
االضط� � ��راب ،ويثبت� � ��ون أقدامهم تدريجي ًا ف� � ��ي املناطق التي
اغتصبوها قرب العاصم� � ��ة ،ويهيئون أنصارهم في صنعاء
لالنقضاض على العاصمة واملنشآت العامة ،ليعلنوا حكمهم
بالفرض والقوة.
وأوضحت الصحيفة " إذا كان هدف احلوثيني هو املعلن
فق� � ��د أعطتهم حكومة الرئيس هادي كل م� � ��ا يريدونه ،لكنهم
يتبعون استراتيجية مؤامرة خبيثة تقضي بإشعال اليمن في
اخلاص� � ��رة اخلليجية ،أو يحظى احلوثيون مبنفذ على البحر
ك� � ��ي ميكنهم التواصل مع رعاته� � ��م اإليرانيون ،ما يعني أن
املؤامرة اإليرانية احلوثية س� � ��وف تس� � ��تمر سنني طويلة في
املستقبل "
واختتمت الصحيفة بالق� � ��ول " يجب أن تبدأ دول اخلليج
في خطة موحدة وماضية في س� � ��بيل نزع س� � ��الح احلوثيني
وتقليم أظافرهم وإعادتهم إلى أرضهم وقراهم كي يستبدلوا
العمل امليليشي.

أجمل التهاني والتبريكات لألستاذ

عبد الباسط الشاجع  ،أحمد عبد املغني  ،نوح احلنش
مبناسبة زفافهم امليمون

صنعاء ،من دون السماح بجر البالد إلى حرب أهلية ،مؤكد ًا
أن صنعاء هي عاصمة اليمن التاريخية ويقطنها زهاء ثالثة
ماليني نس� � ��مة من مختلف احملافظات ولن نسمح بتهديدها
وسيدافع عنها كل ميني.
وق� � ��ال الرئيس ه� � ��ادي في حديث س� � ��ابق له "أس� � ��تطيع
الزحف باجليش من صنعاء إلى حدود الس� � ��عودية وعمان،
لك� � ��ن ال أري� � ��د أن أدخل البالد في حرب أهلية ،وس� � ��نضرب
بس� � ��يف الس� � ��لم إلى حيث يصل" ،وأعلن أنه تلقى تأييد ًا من
الوالي� � ��ات املتحدة ومجلس األمن الدولي وعدد من العواصم
العربية واألجنبية ،ملواجهة أي مترد على التسوية السياسية
ومقررات احلوار الوطني"،
وحت� � ��دث هادي عن جتاوزات احلوثي� � ��ني وتدخالت الدولة
حلله� � ��ا ،ومنه� � ��ا "املش� � ��كلة املذهبية" التي نش� � ��بت في دماج
مبحافظة صعده مش� � ��ير ًا إلى أن "احلوثي� � ��ني فرضوا واقعا
آخر ،وتدخلت الدولة في معاجلات كلفت قرابة مليار ونصف
امللي� � ��ار ريال وكلما انخرط اجليش في مواجهة ومكافحة آفة
اإلره� � ��اب من تنظيم "القاع� � ��دة" ،هاجمت جماعة احلوثي في
حاش� � ��د وصو ًال إلى عم� � ��ران ،ورغم تعهدهم ع� � ��دم مهاجمة
عمران إال أنهم نكثوا العه� � ��د" ،وأكد أن الدولة طاملا جتنبت
"لغة التعص� � ��ب املذهبي ونتمنى جت� � ��اوز أي منطق للطائفية
ونعمل م� � ��ن اجل ذلك إال أن مفاجأة صنعاء بحش� � ��ود قبلية
مسلحة من مختلف مداخلها فرض واقعا مرفوضا ،فصنعاء
هي العاصمة التاريخية وليست صنعاء الستينات ،وال مجال
للخروج عن الثوابت الوطنية والتمرد على احلوار".

تخلي � � � ًا عن الوط� � ��ن الواحد بصيغة الفيدرالي� � ��ة اجلديدة ،ما
يجعله يتمادى في اخلروج على الدولة حتت ش� � ��عار املطالب
الشعبية"
وقال� � ��ت الصحيف� � ��ة " عل� � ��ى احلوث� � ��ي أن يفه� � ��م الوضع
االس� � ��تثنائي الذي تعيش� � ��ه املنطقة والتهدي� � ��دات الوجودية
لبع� � ��ض الدول ،وف� � ��ي ظل التحالف الدول� � ��ي اجلديد حملاربة
اإلرهاب لن يكون هناك أي مجال لشغب ما ،السيما إذا كان
يه� � ��دد املصالح احليوية للدول املجاورة ،خصوص ًا أن حركة
احلوثي ال تختلف كثير ًا عن احلركات املس� � ��تهدفة اليوم من
التحالف الدولي اجلديد.
وأوضح� � ��ت الصحيف� � ��ة أن هذه احلقيق� � ��ة تدركها غالبية
دول املنطق� � ��ة ،ومنذ بداية األزم� � ��ة اليمنية عملت على معاجلة
األسباب التي أدت لالنفجار الكبير وإعادة اليمن إلى جادة
الصواب من خالل املبادرة اخلليجية ،وهي مبادرة تاريخية
ال ميكن استمرار الدولة من دونها

يحتفل يومنا هذا اخلميس االخوة
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عماد المشرع

احلوثيون ُيفشِ لون مفاوضات حل األزمة..
ويصعدون عدوانهم املسلح
تواص� � ��ل جماع� � ��ة احلوثي تصعي� � ��د احتجاجاتها
في وس� � ��ط العاصمة صنعاء ومحيطها ،حيث أنشئت
معس� � ��كر ًا خامس � � � ًا عن� � ��د املدخل الش� � ��مالي الغربي
لصنعاء ،في مس� � ��عى من أنصار احلوثي لتش� � ��ديد
احلص� � ��ار عل� � ��ى العاصمة ،كما من ش� � ��أنه أن مي ّكن
احلوثيني م� � ��ن محاصرة مواقع قوات االحتياط ،التي
تعد س� � ��ياج احلماية الوحيد للعاصم� � ��ة من الناحية
الشمالية الغربية.

جولة جديدة

وتعثر جهود املفاوض� � ��ات للتوصل الى اتفاق بني
الرئاس� � ��ة اليمنية واحلوثيني بس� � ��بب رفض احلوثيني
رف� � ��ع االعتصامات على مداخ� � ��ل العاصمة صنعاء،
رغ� � ��م أن االتفاق� � ��ات األولية كانت ق� � ��د قضت بزيادة
تخفيض أس� � ��عار املش� � ��تقات النفطي� � ��ة ب�مقدار 500
ريال ،بحيث يصبح سعر «دبة البنزين  3000ريال»
و» 2900للديزل» .وتش� � ��كيل حكومة جديدة يرأسها
احد الش� � ��خصيات من احملافظات الش� � ��مالية حسب
مصادر إعالمية.
وأش� � ��ارت املصادر الى أن احلوثني أص ّروا على
بق� � ��اء مخيماتهم خاصة مخي� � ��م االعتصام الواقع في
منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء بحجة «عدم
ثقتهم في تنفيذ بنود االتفاق».
وبدأ مس� � ��اعد أمني عام األمم املتحدة ومستشاره
اخلاص لليمن جمال بنعمر مس� � ��اء الس� � ��بت املاضي
تيس� � ��ير جول� � ��ة جديدة م� � ��ن املفاوض� � ��ات ،بطلب من
األطراف املعنية ،من أجل إيجاد حل س� � ��لمي لألزمة
الراهنة في اليمن.
وأوضح بنعمر في ب� � ��الغ صحفي أنه جرى بحث
جمي� � ��ع القضايا العالقة بهدف الوص� � ��ول إلى اتفاق
سياسي يحظى بتوافق وطني ويكون قاب ًال للتنفيذ في
أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره.
وبحس� � ��ب الب� � ��الغ فقد ش� � ��دد بنعمر عل� � ��ى أهمية
التن ّبه إل� � ��ى خطورة املرحلة ،وأب� � ��دى ثقته في إمكان
التعاون بش� � ��كل جدي وبنّاء والتوافق لإلس� � ��راع في
إيجاد حل سلمي ،مؤكدا أن املبادرة اخلليجية واآللية
التنفيذية ومخرجات مؤمتر احلوار الوطني وقرارات
مجلس األمن تش� � ��كل مرجعية حلل جميع النزاعات
والستكمال العملية السياسية.
وي� � ��رى مراقب� � ��ون أن جماعة احلوثي تق� � ��ود ثورة
مض� � ��ادة صممت في طهران وته� � ��دف إلعاقة املرحلة
االنتقالية وإس� � ��قاط نظام الرئيس هادي بالتعاون مع
أنصار النظام السابق في خطوة وصفوها ب»بتصفية
حس� � ��ابات مع القوى السياس� � ��ية التي شكلت رافعة
أساسية للثورة.
الكاتب واحمللل السياس� � ��ي ياس� � ��ني التميمي قال
أن التعثر الذي تعيش� � ��ه املفاوض� � ��ات بني ممثلني عن
احلوثيني والرئاسة اليمنية ،يعود إلى طبيعة القضايا
التي يثيرها احلوثيون أمام الرئاس� � ��ة ،وأنهم يريدون
احلص� � ��ول على ما لم يس� � ��تطيعوا احلصول عليه في
مؤمتر احلوار ،وهو ما ال يناس� � ��ب احلوثيني الذين لم
يؤمنوا يوم ًا باملش� � ��روع الوطني اجلامع ،ولم يكونوا
معنيني بالثورة الش� � ��بابية ،وكانوا الطرف االول الذي
عمل ضد استحقاقاتها.
وأضاف التميم� � ��ي في تصري� � ��ح ل�»الصحوة» أنه
في حني ُيفترض أن تكون االس� � ��تحداثات التي أقدم
عليه� � ��ا احلوثيون م� � ��ن حصار صنعاء باملس� � ��لحني،
وقطع الش� � ��وارع ،ومحاولة االستيالء على مؤسسات
سيادية ،موضوع ًا أساسي ًا للمفاوضات بني احلوثيني

و الرئاس� � ��ة ف� � ��إن احلوثيني يريدون عل� � ��ى مايبدو أن
يتخ� � ��ذوا من حص� � ��ار صنعاء والتواجد املس� � ��لح في
العاصم� � ��ة وافتعال االش� � ��تباكات في املدنية وس� � ��يلة
لتمرير أجندة سياس� � ��ية ،تهدف في نهايتها إلسقاط
النظام االنتقالي.

ثورة مضادة

وأوضح أن إس� � ��قاط النظ� � ��ام االنتقالي هو الهدف
الذي يس� � ��عى احلوثيون وأنصار النظام السابق إلى
حتقيقه ،في إطار ثورتهم املضادة ،التي صممت في
طهران ،وج� � ��اءت لتقضي على ثورة ال� 11من فبراير
 ،2011ولتصفي احلس� � ��ابات مع القوى السياس� � ��ية
التي شكلت رافعة أساسية للثورة ،وتأسيس وإيجاد
وض� � ��ع جديد في صنعاء خصوص ًا وفي اليمن بوجه
عام.
وأش� � ��ار التميمي إلى أن احلوثي� � ��ني يريدون احلد
األقصى من املطالب السياس� � ��ية الت� � ��ي جتعل منهم
القوة األكثر نفوذا في صنعاء ،وهو الثمن الذي يرونه
مناس� � ��ب ًا لثورته� � ��م املزعومة ،وهو م� � ��ا أدى إلى تعثر
املفاوضات بسبب تعنتهم.
وق� � ��ال أنه ينبغي أن حتول املواقف املعلنة من قبل
الدول العشر الراعية للمبادرة اخلليجية ،إلى أفعال،
وأن يتم تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 2140
بشأن عرقلة التس� � ��وية السياسية في اليمن ،ألنه إذا
لم تكن األعم� � ��ال العدائية التي أقدم عليها احلوثيون
وحلفاؤهم ،ونتج عنها تعطيل شبه كامل وعرقلة شبه
كاملة للتسوية السياسية.
م� � ��ن جهته قال احمللل السياس� � ��ي محمد الغابري
إن الذي� � ��ن يقدمون مب� � ��ادرات للح� � ��وار أو للتفاوض
يعب� � ��رون عن حرصهم الش� � ��ديد على االمن والس� � ��لم
ورفض العن� � ��ف ،لكنهم ال يعرف� � ��ون طبيعة احلوثيني
ورمبا أبهرهم في مؤمتر احلوار كونه ظهر فيه طرفا
مختلفا بل نقيضا للجماعة املسلحة املعروفة بالوالية،
مش� � ��يرا أن ذلك ليس مس� � ��تغربا فاإلنس� � ��ان فردا او
جماع� � ��ة يس� � ��تطيع ان يظهر بوجهني وش� � ��خصيتني
نقيضتني.
وأضاف الغابري في تصريح ل�»الصحوة» أن من
يقدمون املبادرات ال يدركون أن احلوثي ال يقبل بغير
االستسالم له ،وقد يقبل باملبادرات تكتيكيا ليتنصل
الحق� � ��ا أو ليصل الى الهدف ال� � ��ذي يعتقد جازما أنه
ال س� � ��واه املخول من الرب بالس� � ��لطة وأنه (من والهم
الله وأمر بطاعتهم) وال طاعة ملن ال جتوز طاعتهم اي
غيرهم كما جاء في وثيقتهم.
وع� � ��ن ما يطالب به احلوثي م� � ��ن منافذ بحرية قال
الغاب� � ��ري أن املنافذ البحرية واجلوي� � ��ة والبرية منافذ

س� � ��يادية تتبع احلكومة اإلحتادية «املقبلة « لصلتها
بالعالق� � ��ات اخلارجية واألمن القومي للدولة ،ومطالبة
احلوثي مبنفذ بحري تكريس للتجزأة ومتهيد األرضية
لالنفصال وإقامة عالقات خارجية ،متس� � ��ائال كيف
لنا أن نتخيل ميناء بحري تديره جماعة مسلحة؟
وكان� � ��ت مجموعة س� � ��فراء الدول العش� � ��ر الراعية
للتسوية السياسية في اليمن أدانت تهديدات جماعة
احلوثي بإس� � ��قاط احلكومة وحملتها املس� � ��ؤولية عن
تده� � ��ور الوضع األمني في العاصم� � ��ة صنعاء وعدم
االنس� � ��حاب الكام� � ��ل من عم� � ��ران واش� � ��تراكها في
مواجهات مسلحة في محافظة اجلوف.

إدانة وحتذير

وحذرت املجموعة  -في بيان أصدرته قبل ساعات
عل� � ��ى ب� � ��دء جولة مفاوض� � ��ات جديدة ب� � ��ني احلوثيني
والس� � ��لطات برعاية أممية مباشرة «من أي محاوالت
من خارج اليم� � ��ن لدعم أعمال ت� � ��ؤدي إلى الفوضى
العامة».
وعبرت املجموعة عن قلقها البالغ لألنشطة العلنية
جلماعة احلوثي وحالة عدم االستقرار الناجتة عنها،
وحثته� � ��ا على التف� � ��اوض مع احلكومة بحس� � ��ن نية،
وتنفيذ االتفاقيات التي توصلت إليها مع احلكومة.
وكان س� � ��فراء ال� � ��دول العش� � ��ر الراعي� � ��ة للمبادرة
اخلليجي� � ��ة قد عق� � ��دوا اجتما ًعا اس� � ��تثنائ ًيا بصنعاء
مبش� � ��اركة املبعوث اخل� � ��اص لألمني الع� � ��ام ملجلس
التع� � ��اون الدكتور صالح عبد العزيز القنيعير ورئيس
بعثة مجلس التعاون في اليمن السفير سعد العريفي
ومبع� � ��وث األمني العام لألمم املتح� � ��دة جمال بن عمر
كرس ملناقش� � ��ة تداعيات التصعي� � ��د اخلطير جلماعة
احلوثي بصنعاء وسبل مواجهة املخاطر الطارئة التي
تتهدد العملية السياسية القائمة في البالد.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن سفراء الدول
العشر أقروا في االجتماع أهمية تعزيز وتكثيف أطر
الدعم السياسي واالقتصادي املقدم لليمن ومساندة
القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور
هادي الس� � ��تكمال تنفيذ املرحلة الثالث� � ��ة من املبادرة
اخلليجية وتوجيه رس� � ��ائل إن� � ��ذار واضحة وحازمة
لألطراف التي تسعى إلى تقويض التسوية السياسية
الراهنة في البالد.
اجلدي� � ��ر بالذكر أن جماع� � ��ة احلوثي تقيم منذ 14
أغسطس/آب املاضي خياما لالعتصام حول مداخل
العاصمة صنعاء ،وقرب مقار حكومية وسط املدينة،
وتنظ� � ��م مظاهرات حاش� � ��دة تطورت الحق� � ��ا إلى قطع
لطرق رئيسية ،وتطالب بإقالة احلكومة ،وبإلغاء قرار
رفع الدعم عن املشتقات النفطية.

رحيل األستاذ
طه مربوش
رحل طه مربوش ....ه� � ��ذا مرب وقائد
وفقيه ومجتهد متميز واملتميزون هم القلة
الذين حتتاجه� � ��م اليم� � ��ن ورحيلهم ميثل
خسارة كبيرة...طه مربوش اسم معروف
يشبه معلما طبيعيا في محافظة إب وكأنه
جبال م� � ��ن جبالها أو عين� � ��ا جارية باملاء
واخلير وصفاء الفكر والسريرة ....
ل� � ��دى أصدقائ� � ��ه ومحبي� � ��ه الكثير مما
يقولون� � ��ه عن الرجل االس� � ��تثنائي ولديهم
صف� � ��ات ن� � ��ادرة ال جتدها إال ف� � ��ي كتب
التاري� � ��خ ...ان� � ��ه الثائر بطبيعت� � ��ه واملربي
بس� � ��جيته والبس� � ��يط الذي يتعمم احلرية
والش� � ��جاعة دون موارب� � ��ة او حس� � ��اب ملا
يقع عندما يلبس المة احلرب فال يضعها
حتى ينكس رأس االس� � ��تبداد والغطرسة
أيا كان؟
األس� � ��تاذ طه الوحيد الذي كان يوقفهم
عند حدهم قال ل� � ��ي أحد أصدقائه وأورد
كثيرا من املش� � ��اهد والوقائع التي تعكس
تلقائية في الشجاعة واإلقدام مع صفات
أخرى مقابل� � ��ة من التواضع والبس� � ��اطة
والت� � ��وكل  ...الت� � ��وكل الغائب هذه األيام
من بني الناس ليحشرهم في دائرة البخل
والتقتير وما يتبع هذه الصفة من أمراض
كثي� � ��رة جتعلهم س� � ��جناء دائ� � ��رة اخلوف
وحسابات االرتهان الرادة البشر؟
كان� � ��ت بيته مفتوح� � ��ا وب� � ��دون قفل أو
تكلف يس� � ��توي عن� � ��ده الكبي� � ��ر والصغير
ألن اإلنس� � ��انية وروحها من حتترم وليس
الكم و(الدس� � ��مال) والس� � ��يارة واملرافقني
واملظهر...
يك� � ��ره التكلف والهل� � ��ع واخلوف يحب
الن� � ��اس ويعيش معهم بس� � ��جية الصديق
الق� � ��دمي ،صوت� � ��ه مرتفع ف� � ��ي كل املواقف
وأراؤه فقهية جتديدية من الطراز الرفيع،
يك� � ��ره التطرف والتش� � ��دد باعتباره عائقا
من عوائق نهضة األمة كما هو الفس� � ��اد،
فالتطرف هو الوجه اآلخر للتحلل والفساد
...
في أحل� � ��ك الظروف كان األس� � ��تاذ طه
يرى النور ماثال ويتمسك باألمل ويصحب
البس� � ��مة والنكتة وهي صفة يجمع عليها
تالمذته وزمالئه  ...خدم اليمن عن طريق
الكلم� � ��ة والتربية وس� � ��اهم في تاس� � ��يس
اإلصالح كحزب وإطار سياسي باعتباره
حام� � ��ال للمش� � ��روع الوطني واإلس� � ��المي
ووس� � ��يلة للنه� � ��وض املأم� � ��ول وكان أخ� � ��ا
للجميع تعامل مع اإلنسان كإنسان بدون
انتقاء...
مات في ذكرى تأسيس اإلصالح وكأنه
يحمل اإلصالحي� � ��ني أمانة الس� � ��ير على
الدرب وصيانة املس� � ��ار ....خرجت مدينة
القاع� � ��دة عن بكرة أبيها لتودع األس� � ��تاذ
واملرب� � ��ي التي ال جت� � ��ود األرض مبثله إال
نادرا ...
رحم الله طه مربوش وأس� � ��كنه فس� � ��يح
جناته

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

التعصب ليس ..دينيا فقط:

عن التعصب اآلخر املسكوت عنه!
ليس هناك أخطر من التعميم واألحكام القاطعة في تناول الظواهر البشرية ،وتحديد قواطع (أبيض أسود) لهذه الظاهرة أو تلك وفق
انطباعات ذاتية متخففة من الموضوعية والمعايير العلمية!
مناس��بة الكالم هذا خاطرة عن التعصب الديني ومس��اوئه كتبها أحد الزمالء اليس��اريين الذي تجاوز موقف اليس��ار اليمني المهادن
للحوثيين ومشروعهم الفكري ،وبدأ مع ثلة من أمثاله ينتبهون إلى خطورته على حاضر اليمن ومستقبله..
وأن� � ��ه يخرج من نفس الكهف الذي خرج منه مش� � ��روع
األئم� � ��ة الذين حكموا اليمن قرابة  1200وأذاقوا اليمنيني
فيه� � ��ا الويل ،واحمل� � ��ن الدموية ،وفرض� � ��وا عليهم حالة من
التخلف املريع التي لم يعرفها ش� � ��عب في القرن العشرين
املاض� � ��ي ..وها ه� � ��م بعد القضاء على كيانهم السياس� � ��ي
يع� � ��ودون من جديد بنف� � ��س الروح العنصري� � ��ة اإلجرامية
املأثورة عن أس� � ��افهم ،ويكررون سيرتهم في سل السيف
على رؤوس اليمنيني بحجج وأعذار مختلفة ليعيدوا الروح
ملشروعهم املتخلف!
وتقديرا لهذا املوقف املتميز لزميلنا املش� � ��ار إليه؛ الذي
يفرق بني اخلاف السياس� � ��ي وبني االنقاب على أصول
املس� � ��ار الس� � ��ليم لبناء دولة العدل السياس� � ��ي واملس� � ��اوة
واحلري� � ��ة؛ كان ال بد من توضيح الوجه اآلخر في األمر ملا
قد يكون التب� � ��س على زميلنا في حديثه عن التعصب بكل
مس� � ��اوئه ،وجعله – كما ق� � ��د يفهم من كامه الفضفاض-
مقتصرا على التعصب الديني وحتميله مس� � ��ؤولية إعاقة
ارتقاء اإلنس� � ��ان ،وع� � ��ن كل املوبقات التي متارس في حق
حرية اإلنسان وتقدمه احلضاري!
ومن باب إحسان الظن؛ فلعل الكاتب كتب خاطرته تلك
حتت ضغط الوقائع احلادثة ،والقاقل السياسية والطائفية
الت� � ��ي جتري في املنطقة العربية ،ويبدو التيار اإلس� � ��امي
(الديني) سنيا وش� � ��يعيا فيها في الصدارة! لكن كل ذلك
ال يبرر أبدا الوقوع في موقف يعمم وال يستثني وال يعدل
ف� � ��ي التوصيف واحلكم حتت ضغ� � ��وط اللحظة واألحداث
املتاحقة ،وخاصة أن هناك من أصحاب مشاريع الهيمنة
العاملية واإلقليمية الش� � ��ريرة من يتولى الترويج اإلعامي
والسياسي لتلك الصورة القبيحة لإلساميني دون متييز..
في الوقت الذي ميارس� � ��ون فيه أفعاال أسوأ وأقبح ..لكن
خبرته� � ��م التاريخية في املكر وقدراته� � ��م اإلعامية الهائلة
متكنه� � ��م من إخفاء قبائحهم ..أو متريرها وصرف األنظار
عنها بأقل اخلسائر!
من املهم اإلش� � ��ارة أنه في معظم احل� � ��االت التي تظهر
ممارس� � ��ات للتعصب الديني فمقابلها ممارسات لتعصب
مناقض قد يكون علمانيا يساريا أو قوميا أو وطنيا أو ال
دينيا معاديا للدين ،كما سيأتي الحقا.

التعصب آفة ..اجلميع!
ال شك أن التعصب خلة مرذولة عند العقاء من املتدينني
وغير املتدينني على حد سواء ،لكن من اخلطأ البني احلديث
عنها وكأنها منتجا دينيا صرفا ،ولو قارنا مظاهر التعصب
الدين� � ��ي وقبائحه كما وردت في اخلاطرة لوجدنا بس� � ��هولة
أنها ممارسات ينغمس فيها كل املتعصبني من بني البشر:
ال فرق بني متدين مس� � ��لم أو غير مس� � ��لم ..وال بني مؤمن وال
ملحد ..وال بني عربي وأعجمي ..وال بني محافظ تقليدي وبني
ليبرالي و يساري ال يفهمون من اليسار واحلداثة إال عداوة
الدين واملتدينني ،ولو أدى بهم ذلك ليكونوا أداة في مشاريع
الهيمنة اإلمبريالية العاملية واألنظمة الرجعية والديكتاتورية..
حت� � ��ى ميكن وص� � ��ف ابتاء اجلميع بالتعص� � ��ب بعبارة [ يا
عزيري ..كلهم متعصبون!].
ونح� � ��ن عندما نقول إن التعصب آفة أصيب بها اجلميع ؛
أو يتصف بها اإلنس� � ��ان رغما عن الفكر الذي يعلنه؛ فإمنا
نس� � ��تند إلى املعايير واملمارسات اخلاطئة نفسها التي أدان
به� � ��ا الكاتب التعص� � ��ب الديني ..ولننقل أوال ه� � ��ذه املعايير
واألهداف التي قال إنها أس� � ��وأ غايات املتعصبني دينيا ،ثم
لنرى أي طائفة من غير املتدينني برئت منها:
 فرض منطهم الفكري اخلاص. عدم قبول التعايش مع التنوع الثقافي في محيطهم. احلق� � ��وق واحلريات عل� � ��ى رأس ضحاي� � ��ا اجلماعاتالديني� � ��ة املتطرفة التي تعادي التمدن واالنفتاح والس� � ��لمية،
وتكرس التخلف واالنغاق والعنف.
 الوعي القمعي اإلسامي بش ّقيه السنّي والشيعي ،مازال يواصل التش� � ��بث بحالة خصومته مع اإلبداع والتعبير،

كونه ال ميتلك حس � � � ًا ناضج ًا للتعامل مع جماليات األفكار
والفنون.
 املجموعات الدينية الرافضة للتجدد والتحول ال تبدعفي شيء قدر استغالها السيء والتشويهي للدين ،ما يعيق
ارتقاء اإلنس� � ��ان وحتديث املجتمعات ،كلما اس� � ��تمرت تلك
املجموعات بقس� � ��ر منوذجه� � ��ا املعرفي على من يقعون حتت
سيطرتها.
هذه خاصة الق� � ��راءة ملظاهر التعصب الديني التي جند
أنها منفعلة ومبتسرة ،ولو أردنا أن نعرف حظ األنظمة غير
الدينية وغير املتدينني منها ؛وخاصة تلك املتس� � ��ترة واولئك
املتس� � ��ترون بالش� � ��عارات الليبرالية ،والعلمانية ،والتقدمية،
واملعادية للدين صراحة؛ فس� � ��وف جند بساطة أنها ال تتميز
ع� � ��ن مثيلتها ف� � ��ي التعص� � ��ب الديني في ش� � ��يء ..مع فارق
أخاق� � ��ي مهم أن (املتعصبني ديني� � ��ا) املدانني ال يزايدون –
كم� � ��ا يفعل غيرهم كذب� � ��ا -على مبادىء مث� � ��ل الدميقراطية،
والتم� � ��دن ،واالنفتاح ،واحترام احلري� � ��ات العامة واخلاصة،
واخلضوع لإلرادة الش� � ��عبية في االنتخابات احلرة النزيهة
كما يفعل غيرهم ،ث� � ��م يكونون هم أول من ينتهكونها عندما
يجدون أنها ال تتفق مع مصاحلهم!
وأليس هتلر العلماني االش� � ��تراكي الوطني كان متعصبا
أعمى ..وس� � ��تالني وخلفاؤه الش� � ��يوعيون كانوا رمزا لتدمير
احلي� � ��اة واإلب� � ��داع ..وقادة الغرب الرأس� � ��مالي ه� � ��م الذين
فرضوا التخلف والفقر على العالم الذي كانوا يس� � ��تعمرونه
ثم سلموه ألنظمة ديكتاتورية وقادة مستبدين من صنائعهم
ليواصلوا تدمير مقومات احلياة ،ونهب الشعوب بشعارات..

وطنية هذه املرة!

التاريخ ..يشهد!
ولعله من الس� � ��هولة مبكان أن نس� � ��تعرض ممارس� � ��ات
أنظم� � ��ة بعينه� � ��ا في مثل املج� � ��االت املذك� � ��ورة للمتعصبني
دينيا ..فاحلق� � ��وق واحلريات هي أيضا على رأس ضحايا
غير املتدينني في أنظم� � ��ة قائمة اليوم بل جندها في مقدمة
املهرول� � ��ني ملكافحة التعصب الدين� � ��ي! ولعل حقيقة موقف
أنظمة ش� � ��يوعية ورأس� � ��مالية علمانية ش� � ��هيرة في ميزان
احلق� � ��وق واحلريات يعطي إجابة نهاية في أنهم رغم أنهم
متعصب� � ��ون ال ديني� � ��ا لكنهم لم يبرأوا من ع� � ��داء احلريات
وقمعها ..وكانوا أس� � ��وأ مثال على ف� � ��رض منطهم الفكري
اخل� � ��اص ،وعدم قب� � ��ول التعايش الثقافي ف� � ��ي محيطهم..
وكرسوا االنغاق والتخلف والعنف!
كذل� � ��ك ميكن رصد حاالت ال حتصى عن معادين للتدين
لكنهم كان� � ��وا معادين أيضا لإلبداع والتعبير ،حتى رفض
س� � ��تالني يوما أن يسمح لش� � ��اعر إال أن يطبع نسختني من
ديوانه الغزلي يخصصهما لنفسه وحملبوبته!
وأس� � ��وأ من الش� � ��يوعيني هذه املنظومة املتلفعة باحلداثة
والليبرالية والعوملة في الغرب املهيمن التي ال ترى عيبا في
أن تفرض على الشعوب خياراتها االقتصادية واالجتماعية
والثقافي� � ��ة والتعليمي� � ��ة وتق� � ��رر أن اخل� � ��رج عليه� � ��ا متردا
يس� � ��تحق التدخل العسكري إن تيس� � ��ر األمر ..فاالقتصاد
احلر مف� � ��روض بالقوة على دولة والت� � ��ي تعارض وترفض
توض� � ��ع في دائرة من العقوبات والتضييق املالي ..وأجندة

الغرب في االجتماع والثقافة مفرغ منها وهي مقننة دوليا
واخلروج عنها يضع الرافض حتت طائلة عقوبات!
أليس� � ��ت كل هذه املمارسات تسيء للمظلة الفكرية التي
تتس� � ��تر بها وتش� � ��وهها متاما كما يفعل التعصب الديني
بالدين؟
أل� � ��م يس� � ��يء الغ� � ��رب الليبرال� � ��ي لفك� � ��رة الدميقراطية،
واحلري� � ��ات السياس� � ��ية وه� � ��و يتآم� � ��ر عل� � ��ى املس� � ��ارات
الدميقراطي� � ��ة الصحيحة ألنها خالف� � ��ت نهجه مثلما حدث
في تش� � ��يلي في الثمانينيات وفي مصر قبل عام؟ ومن قبل
ذلك في أثناء الزمن االستعماري عمل الغرب على تكريس
دميقراطية مزورة جعلتها س� � ��يئة الس� � ��معة ملصلحة حكم
الفرد واحلزب الواحد؟
وألم يس� � ��يء العالم االشتراكي لقيم العدالة االجتماعية
واملساواة التي رفعها حتى كرهتها الشعوب التي جترعت
منها صنوف الويل والقهر حتى فضلوا عليها الرأسمالية
مبساوئها؟
قارنوا اآلن بني هذا احلم� � ��اس املتقد ملقاتلة داعش في
العراق وس� � ��وريا وخاصة بعد عداء صحفيني غربيني وبني
النقد الهامس اخلجول لقت� � ��ل أكثر من ألفني وجرح آالف
من املدنيني الفلسطينيني :أطفاال ونساء وشيوخا ،وتدمير
آالف من املؤسس� � ��ات التعليمي� � ��ة واخليري� � ��ة والصناعية
والزراعي� � ��ة وغيرها مما تقوم بها حياة الناس؛ مع س� � ��بق
اإلص� � ��رار والترصد أثن� � ��اء الع� � ��دوان الصهيوني األخير
على غزة وبغطاء عاملي ..واملفارقة أننا س� � ��نجد أن أش� � ��د
املتحمس� � ��ني في احلالة الداعشية هم األش� � ��د تعبيرا عن
اخلرس الش� � ��يطاني وعن الوقاحة في اإلصرار في تبرير
الهمجية الصهيونية اليهودية بأنها دفاع عن النفس ،وعن
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها!
هذا مثال واحد طازج عن همجية غير املتدينني ووعيهم
القمعي ،وعداؤهم للتمدن والس� � ��لمية ،وارتقاء اإلنس� � ��ان..
ونظن أن مناظر الدمار الش� � ��امل في غ� � ��زة كافية للتدليل
عن كيف يعرقل غير املتدينني ارتقاء اإلنسان ،ولكي نفهم
أن التعصب آفة إنس� � ��انية ال تستثني أتباع دين وال عقيدة
بشرية وال منظومة فكرية!

التعصب واإلبداع..
بقي� � ��ت كلمة عن خصومة التعص� � ��ب الديني مع اإلبداع
والتعبي� � ��ر ،وجمالي� � ��ات األفكار والفنون ،فهي نس� � ��خة من
تهمة ش� � ��ائعة تق� � ��ول إن التعصب الدين� � ��ي نتيجة لكراهية
الفنون واملوسيقى والفلسفة أو العكس ..ومن املفارقة أن
التعصب العلماني واليساري والقومي والليبرالي ظهر في
أنظمة ولدى جماعات وافراد مغرمني باملوس� � ��يقى وفنون
األوب� � ��را ..ولعلنا أش� � ��رنا مرة إلى غ� � ��رام النازيني األملان،
والفاشيست اإليطاليني ،والعسكرتاريا اليابانيني بالفنون
والفلس� � ��فة واآلداب حتى في ذروة جن� � ��ون احلرب العاملية
الثانية ..وفي سيرة معظم هؤالء ستجد إشارات لغرامهم
بالفلس� � ��فة واألوبرا والفنون األخرى ..ونازية هتلر نفس� � ��ه
كانت نتيجة فكر فاس� � ��فة أملان متعصبني ،وموس� � ��يقيني
مشهورين ..وكم كانوا ينتهزون فرصة ساعات من الراحة
ال ليقرأوا في الدين أو يصلوا في الكنائس؛ بل ليحضروا
عرض� � ��ا ..في األوبرا! وقبل أس� � ��ابيع قرأت أن الديكتاتور
امللحد س� � ��تالني كان أيضا مغرما باملوسيقار (موتسارت)
ويستمتع في االستماع إلى إبداعاته ..ومع ذلك فمن يقول
أن هؤالء وأمثالهم كانوا ..غير متعصبني؟
خاص� � ��ة ال� � ��كام؛ ولكي� � ��ا نت� � ��وه ف� � ��ي الش� � ��عارات
واملصطلحات ..فلنجعل تعريف� � ��ات :التعصب ،والتطرف،
ورفض التعايش الثقافي ،واالنفتاح ،والسلمية ،وخصومة
اإلب� � ��داع ،وغيره� � ��ا أمام انظارن� � ��ا وعل� � ��ى الطاولة ونحن
نس� � ��تخدمها لكيا نظلم أحدا ..واألكثر أهمية لكيا نوفر
– دون قص� � ��د -لكبار املجرمني العاملي� � ��ني فرصة للهروب
من جرائمهم ،ولانقض� � ��اض عليها يوم تكون مصاحلهم
تقتضي منهم أن يجعلوها حتت ..أحذيتهم!

تقرير

الخميس  23ذوالقعدة 1435هـ الموافق  18سبتمبر  - 2014العدد ()1441

alsahwa@yemen.net.ye

5

اإلص ��الح أح ��د ركائ ��ز بن ��اء احلياة السياس ��ية للوص ��ول إلى
الدولة املدنية ،ولديه برنامج عمل لبناء الوطن

احتف��ل اإلصالحيون واالصالحيات وأنصار ومحبي االصالح في الثالث عش��ر من
الشهر الجاري بالذكرى ال�  24لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح في  13من سبتمبر
1990م ف��ي مختلف محافظ��ات الجمهوري��ة ،ويأتي هذا االحتف��ال بعد أن أصبح
التجمع اليمني لإلصالح أحد الروافع األساس��ية لبناء الحياة السياسية والبلوغ إلى
الدولة المدنية والحزب األكثر تماس ًا وثبات ًا وحفاظ ًا على حيويته..

>

علي قيس
> األصبحي

> العزعزي

أحمد األصبحي عضو مجلس الشورى
اليمن���ي ق���ال أهن���ئ اإلخوة ف���ي اإلصالح
بذكرى تأسيس التجمع اليمني لإلصالح
كثمرة من ثمار التعددية السياس���ية التي
أثمرته���ا دولة الوحدة القائمة على النهج
الدميقراطي ووجود التعددية السياس���ية
وممارس���تها تف���رض علينا اس���تحقاقات
التعددية في تعمي���ق مفهوم الدميقراطية
املثمرة واملنتجة لصالح الوطن.

احلي���اة السياس���ية والبل���وغ إل���ى الدول���ة
املدنية ،مش���يرا إل���ى أن على عاتق اإلصالح
يق���وم واجب الدفع لتنفيذ مخرجات احلوار
الوطن���ي الذي كان مش���ارك ًا به���ا ،واملراهنة
الكبي���رة تقوم على ش���باب التجم���ع اليمني
لإلص���الح أن يدفع���وا باجت���اه دميقراطي���ة
احلزب من الهيئة العليا إلى أدنى مس���توى
وه���م اليوم يش���كلون نس���بة غي���ر عادية في
ش���باب األح���زاب ومنه���م قي���ادات وكتاب ال
يس���تهان بهم وهذا جزء مما يجب قوله في
حق األخوة في التجمع اليمني لإلصالح.
وطالب العزعزي بع���ض «الذين تضرروا
أو كانوا ضحايا لبعض العنف أو تعرضوا
حلم���الت تش���ويه أن يكونوا أكثر تس���امحا
وأن يتحملوا على اعتبار أنهم أحد األحزاب
الكبيرة التي عليها أن تتحمل بحكم حجمها
وبحكم مسئوليتها التاريخية».

صورة لها تقديرها

وأض���اف األصبح���ي ف���ي تصري���ح
ل�(الصح���وة) اإلخوة ف���ي التجمع اليمني
لإلص���الح أعط���وا ص���ورة له���ا احترامها
وله���ا تقديره���ا ف���ي انتهاجه���م النه���ج
الدميقراط���ي الس���لمي ف���ي التعبي���ر ع���ن
آرائه���م وأفكاره���م وف���ي تبنيه���م برنامج
عم���ل ه���و أس���اس بن���اء الوط���ن ل���كل من
يريد أن يس���تفيد من الدميقراطية لصالح
الوطن.
مؤكد ًا أنه «ب���دال أن يعمل الكل بطريقة
غير مشروعة فقد أتاحت دولة الوحدة في
ظل التعددية السياس���ية لكل مواطن حق
التعبير وحق العمل وحق ممارسة وجوده
التنظيمي الذي يعتمد على تطوير الوطن
والتنافس على أس���اس البرامج واللجوء
ف���ي أي خ���الف أو أي ش���يء إل���ى احلوار
وال���ى إعم���ال العقل ف���ي اجتاه م���ا ميكن
أن يثم���ر فيه العمل الوطن���ي الذي ينتظر
من���ا جميع���ا وان نعم���ل بلغ���ة الش���راكة
والتس���امح واحملبة واألخ���وة وأن نعطي
الصورة املش���رفة ملفهوم الدميقراطية في
ظل دورة الوحدة».

نهج التسامح

وبارك عضو مجلس الش���ورى ألعضاء
اإلص���الح «س���يرهم عل���ى نهج التس���امح
واحملبة واألخوة متمني ًا التوفيق للجميع
بكل ألوان الطيف السياس���ي» وأكد عضو
مجلس الش���ورى على ض���رورة «أن تكون
عالقاتن���ا م���ع بعضن���ا عل���ى أس���اس م���ن
االحت���رام املتب���ادل وعدم اإللغ���اء ألي قوة
سياس���ية طاملا انتهجت النهج السياسي
وأن الوطن ال يقوم إال بالتشارك والشراكة
مع اجلميع ال إقصاء وال استئثار».

جتربة اإلصالح

وح���ول ال���دور املؤم���ل من اإلص���الح...
قال األصبحي»:املؤم���ل من اإلصالح ومن
غير اإلصالح إن ينهج النهج الدميقراطي
الس���لمي ال���ذي إذا اختل���ف اجلمي���ع
دائم��� ًا يضع���ون الوط���ن ف���وق كل اعتبار
وأن يك���ون احل���وار ه���و الس���بيل للمحبة
والتس���امح وااللتق���اء عل���ى كلمة س���واء،

> الدحان

رقم مؤثر

> األصبح ��ي :اإلصالح أعطى صورة لها احترامها
ولها تقديره ��ا في انتهاجهم النه ��ج الدميقراطي
السلمي..
> العزعزي :اإلصالح يش ��كل أح ��د الروافع املهمة
لبن ��اء احلي ��اة السياس ��ية والبل ��وغ إل ��ى الدول ��ة
املدنية..
> الدح ��ان :عل ��ى اإلص ��الح االس ��تمرار ف ��ي اس ��تخدام
العمل السياسي السلمي الدميقراطي اللقاء املشترك.
مؤك���د ًا أن «لألخ���وة ف���ي التجم���ع اليمني
لإلصالحوجتربة ف���ي هذا املجال وعليهم
أن ميض���وا في هذا االجتاه وربنا يوفقهم
ويوف���ق س���ائر األح���زاب ف���ي الس���احة
اليمنية».

أحد األدوات املدنية

م���ن جهت���ه ق���ال الناش���ط السياس���ي
عبدالهادي العزعزي :نحن نقترب من ربع
ق���رن من نش���وء أحد األحزاب السياس���ية
العاملي���ة ف���ي اليمن والذي تط���ور بطريقة
رائع���ة ج���د ًا عل���ى م���دار الفت���رة املاضية،

مؤك���د ًا أن «ه���ذا احلزب ه���و أحد األدوات
الت���ي ميك���ن أن نص���ل عبره���ا إل���ى دولة
مدني���ة ألن���ه ال ميك���ن الول���وج إل���ى دول���ة
مدني���ة دون وج���ود أدوات الدول���ة املدنية
وهي األحزاب والنقابات».
وأض���اف العزع���زي ف���ي تصري���ح
ل�(الصحوة):نهن���ئ األخ���وة ف���ي التجم���ع
اليمني لإلصالح بالعيد الرابع العش���رين
ونبارك لنادي التنظيمات السياس���ية في
اليم���ن عل���ى بقاء ه���ذا احلزب متماس���كا
ويتق���دم بخط���ى ثابت���ة رغ���م الصعوبات
التي واجهه طوال فترة منشأة.

األكثر جتذر ًا

ومتن���ى العزع���زي م���ن التجم���ع اليمن���ي
لإلص���الح «أن ال ينجر احل���زب إلى أكثر من
دعوة حلرفه من مس���ار العملية السياس���ية
الس���لمية ومحاول���ة البع���ض دفع���ه بش���كل
ق���وي إل���ى الول���وج إل���ى العنف أو ش���يطنة
ه���ذا احلزب كما يس���مي هذه العملية بعض
السياسيني ،على اعتبار ان املرحلة القادمة
س���تكون لألح���زاب األكث���ر جت���ذر ًا ومدنية
واألكثر قدرة على احلفاظ على حيويتها».
داعي��� ًا أعضاء التجم���ع اليمني لإلصالح
«أن يدرك���ون أن عملي���ة الس���ير بالعملي���ة
السلمية ليست س���هلة وان االجنرار للعنف
سهل ولكن اخلروج منه ليس سهل ألن لعبة
العنف س���هلة البدء فيها ولكن إنهائها ليس
باألمر الس���هل وهذه املسألة يجب أن ينتبه
لها اإلصالح».

اجلنح للسلم

وأشار العزعزي إلى أن «ما قدمه التجمع
اليمن���ي لإلص���الح م���ن إس���هام ف���ي احلركة
السياس���ية اليمنية ليس س���هال وأنا متأكد
أن الزم���ان س���وف ينص���ف كل األح���زاب
السياس���ية التي جنحت إلى السلم باعتبار
أن الثقافة اإلس���المية روح الدين اإلس���المي
قائم���ة عل���ى مب���دأ الس���لم واملدني���ة والدين
اإلس���المي بح���د ذاته دي���ن مدن���ي والثقافة
اإلس���المية ه���ي ثقاف���ة مدني���ة صرف���ه وأن
العنف كان طارئ».

أهم الركائز

وح���ول ال���دور املؤم���ل م���ن اإلص���الح في
ظ���ل األوض���اع الراهن���ة ق���ال العزع���زي «أن
اإلصالح يش���كل أح���د الرواف���ع املهمة لبناء

م���ن جانب���ه هنأ أم���ني الدائ���رة اإلعالمية
في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري –
عبدالل���ه دحان  -التجم���ع اليمني لإلصالح
قيادة وكوادر وأعضاء بهذه املناسبة وقال:
ن���رى ف���ي التجم���ع اليمن���ي لإلص���الح أحد
أه���م األرق���ام السياس���ية املؤث���رة والفاعل���ة
في بالدن���ا ،وأض���اف« :كان للتجمع اليمني
لإلص���الح دور مه���م ف���ي جتذي���ر العملي���ة
السياسية والدميقراطية في البلد.
ومتن���ى دح���ان «م���ن التجم���ع اليمن���ي
لإلص���الح بأعضائ���ه أن يس���تمر عل���ى ه���ذا
ال���دور وأن ال يلج���أ إل���ى ما يري���ده البعض
إل���ى االن���زالق إلي���ه وأن يبق���وا متمس���كني
باحلكم���ة ف���ي إدارة خالفاته���م مع أي طرف
من األطراف السياسية في البلد وان يغلبوا
املصلح���ة العلي���ا وأن تك���ون ه���ي احمل���رك
لعملهم في احلاضر واملستقبل».

التمسك باحلكمة

وح���ول ال���دور املؤمل م���ن اإلصالح في
املرحل���ة القادم���ة ق���ال دحان :نح���ن نؤمل
على اإلصالح التمس���ك باحلكمة في إدارة
اخلالف���ات وان يكون���وا كما عهدناهم منذ
أن تش���كل اللق���اء املش���ترك في اس���تخدام
العم���ل السياس���ي الس���لمي الدميقراطي
ف���ي مواصلة جتذي���ر العملية السياس���ية
والدميقراطية والعمل على جتنيب البالد
مغب���ة االن���زالق إلى أتون ف���ن وحروب ال
يعل���م إال الله مداها وآثارها الكارثية على
الشعب اليمني.
وأض���اف نأم���ل في التنظي���م الوحدوي
الناصري من األخ���وة في التجمع اليمني
لإلص���الح أن نعمل معا م���ن أجل احلفاظ
على التجربة الفريدة واملتميزة في بالدنا
وهي جتربة اللقاء املش���ترك وان نطورها
وأن نصح���ح اختالالته���ا وان جنع���ل من
اللق���اء املش���ترك منوذج��� ًا يحت���ذى به في
املنطقتني العربية واإلسالمية.
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مؤسسو إصالح ذمار يتذكرون املاضي ويرسمون للمستقبل
> عبد الله قابل
أربعة وعش���رون عام ًا ه���ي عمر هذا احلزب
الفت���ي الض���ارب ف���ي ج���ذور املج���د والري���ادة،
اإلص���اح بعد عقدي���ن من الزمن يرس���م صور ًة
جديدة ناصحة البياض ويفتح آفق ًا جديدة في
للنه���ج الدميقراطي الذي رس���مه منذ تأسيس���ه
وحت���ى الي���م ،بع���د عقدي���ن م���ن الزمان ي���زداد
ً
ونب���ا ،رغم العواصف
اإلصاح تألق ًا وس���مو ًا
الت���ي حت���اك ض���ده ،إال أنه���ا تزي���د م���ن ملعانه
وغ���ا ثمن���ه ،بع���د أربع���ة وعش���رون عام��� ًا من
ذك���رى تأس���يس التجمع اليمن���ي لإلصاح في
اجلمهورية اليمنية وبعد ثاثة وعش���رين عام ًا
من ذكرى تأس���يس اإلصاح ف���ي محافظة ذمار
كان البد من وقفة مع الرعيل األول من مؤسسي
التجمع اليمني لإلصاح لنفتح ملفات املاضي
و ُنق ّل���ب ف���ي صفحات التاريخ ونبحث عن س���ر
ق���وة وصاب���ة ه���ذا احل���زب العريق ،وإكس���ير
احلي���اة ال���ذي تناول���ه ليك���ون به���ذه الق���وة
والصابة واملتانة.
كان لقاؤن���ا األول م���ع فضيل���ة الش���يخ علي
ناصر الس���نامي ،والذي يعتبر املؤس���س األول
للتجمع اليمني لإلص���اح واألب الروحي لهذا
احل���زب العريق في محافظة ذم���ار ،هذا الرجل
السبعيني يلتقيك ببساطته املعهودة وبوجهه
البش���وش مُ رحب ًا بنا وبالقراء ،بدأنا باحلديث
م���ع الش���يخ علي ناصر الس���نامي ح���ول ذكرى
تأس���يس اإلصاح ومس���يرة إص���اح ذمار منذ
التأسيس ،وق ّلبنا في ذاكرته املختزلة لعشرات
املواق���ف واألحداث التي مر به���ا اإلصاح منذ
نعوم���ة أظاف���ره ،والذي ل���م يبخل بها الش���يخ
عل���ي ناصر الس���نامي علينا بها ،ب���ل زادنا من
معلوم���ات تاري���خ اإلص���اح ف���ي اليم���ن يتمتع
الش���يخ عل���ي ناص���ر الس���نامي بذاك���رة قوي���ة
قادرة بفضل الله على حفظ العديد والعديد من
األحداث واحملطات الهامة.
بدأن���ا حديثن���ا م���ع الش���يخ عل���ي ناص���ر
الس���نامي لسرد تاريخ تأسيس اإلصاح ،يقول
الش���يخ :تأس���س التجم���ع اليمن���ي لإلص���اح
تقريب��� ًا ف���ي  25أو ف���ي  27س���بتمبر م���ن العام
1991م أي بع���د قراب���ة العام على تأسيس���ه في
العاصم���ة صنعاء ،نظر ًا ملا جتدد في الس���احة
اليمني���ة م���ن التعددية السياس���ية بعد الوحدة
املباركة ،فكان تأس���يس اإلصاح رديف الوحدة
اليمني���ة ،وكان اختي���ار االس���م عل���ى أس���اس
«جتم���ع» يجم���ع الش���عب اليمن���ي ب���كل فئات���ه
وأطياف���ه ،وعل���ى أس���اس أن يك���ون على خطى
إس���امية صحيحة ،ومت استئجار مقر له وكان
عل���ى الش���ارع العام ف���ي عمارة املران���ي والتي
هي اآلن مقر اجلمعية الطبية ،وحضر الش���يخ
املرح���وم عبدالل���ه بن حس���ن األحمر لتدش���ن
حف���ل االفتت���اح ،وحض���ر مع���ه جم���ع غفير من

املشايخ والوجهاء والش���خصيات االجتماعية
الت���ي حرص���ت عل���ى حض���ور ه���ذه املناس���بة
العظيمة في هذه احملافظة.
ومت اس���تكمال حفل االفتتاح في مقر املجمع
احلكوم���ي ،فتم حش���د جموع غفيرة م���ن أبناء
املديريات إلى س���احة املجمع احلكومي ،فكانت
تأت���ي كل قبيل���ة بالزوام���ل الش���عبية ،فامتألت
الس���احة عن بكرة أبيها ،األمر الذي أثار دهشة
احلضور.
يواص���ل الش���يخ الس���نامي س���رد تفاصي���ل
اللحظ���ات األولى لإلفتتاح وقد ارتس���مت على
وجهه ابتسامة عريضة إثر تذكره ألحد املواقف
الطريف���ة التي جرت بينه وبن الش���يخ عبدالله
بن حس���ن األحمر حي���ث يقول« :دخل الش���يخ
عبدالل���ه إل���ى مق���ر التجم���ع ف���ي ذمار وش���اهد
دي���وان املق���ر ،وق���د أعج���ب ب���ه وتذك���ر ديوانه
ال���ذي ف���ي منزله ،فق���ال لي ما ذحل���ن ضروري
تك���ون تخ ّزن يا ش���يخ علي ،ش���وف على ديوان
طويل معك» ،ثم يسترس���ل الشيخ السنامي في
حديثه« :استطاع اإلصاح ومنذ الوهلة األولى
أن يجعل اجلميع يلتف حوله ويس���انده ويشد
م���ن أزره ،وف���ي خ���ال فترة بس���يطة أس���تطاع
اإلص���اح أن يوس���ع نف���وذه داخ���ل احملافظ���ة
وازداد أعضائ���ه ومنتس���بيه يوم��� ًا بع���د ي���وم،
يتذك���ر الش���يخ عل���ي ناص���ر الس���نامي األي���ام
اخلوالي وأمجادها واألعمال التي سطرها هو
وإخوانه أعض���اء املكتب التنفي���ذي وكله رضا
عما بذله في تلك احلقبة من الزمن.
يتذكر الش���يخ الس���نامي أيض��� ًا من املواقف
الطريف���ة الت���ي م���ر عليها وه���و مش���اركته في
القوافل الدعوة مع جماعة التبليغ والتي كانت
متر على القرى واملديريات ،بينما كان هو يقوم
بتنس���يب من يصادفهم إلى اإلصاح ويعطيهم
اس���تمارات االنتس���اب .يضي���ف والضح���كات
العالية تنطلق من فيه :كان يقول لي املسؤولن
على القافلة يا ش���يخ علي احنا ْ
نش َ
���غب ونبْتل
وأنت تقطف الثمرة جاهزة».
كم���ا يتذك���ر أنه لم يكن يس���تلم س���وى مبلغ
وق���درة  2000ري���ال فقط والت���ي كان عبارة عن
إيج���ار املق���ر في تل���ك الفترة ،ول���م يكن يحظى
براتب شهري س���واء له أو لغيره من العاملن،
بل كانوا يعملون باجلهود الذاتية ويعطون من
مالهم اخلاص.
يس���رد الش���يخ علي ناصر الس���نامي بعض
األس���ماء الت���ي قال إنه���ا تعتبر الن���واة األولى
ف���ي تأس���يس اإلصاح في تل���ك الفت���رة والتي
م���ن ضمنه���م الش���يخ محم���د عل���ي البخيت���ي
والش���يخ محمد بن ناجي القوسي ،وظليت أنا
رئي���س اإلصاح حتى س���لمت الرأي���ة في العام
1996م ،لألس���تاذ حس���ن اليع���ري ،واألس���تاذ
حس���ن اليعري عرفته من���ذ أن كان طالب ًا عندي
ف���ي حلقة التحفيظ وه���و تلميذ جنيب ويتمتع

ب���ذكاء خارق وس���رعة بديهة وهو م���ا أهله ألن
يك���ون ثاني رئي���س للتجمع اليمن���ي لإلصاح
بعدي.
يقل���ب الش���يخ عل���ي ناص���ر ف���ي صفح���ات
املاض���ي ويذكر الرعيل األول م���ن قادة التجمع
اليمني لإلصاح في أش���هره وس���نواته األولى
فيق���ول :كان يتكون املكت���ب التنفيذي لإلصاح
مم���ا ه���و علي���ه اآلن م���ن الدوائر إال أن���ه عددنا
كان قلي���ل ،ول���م تك���ن األدوات متاح���ة كم���ا هو
الي���وم ،وأتذكر كان لدين���ا مجموعة فضاء من
اإلخ���وة الذي���ن ش���اركوا بفعالي���ة في تأس���يس
اإلص���اح والدف���ع به إل���ى األمام وهم األس���تاذ
الفاض���ل حس���ن اليع���ري ،واألس���تاذ ناص���ر
مجل���ي ووال���دك الفاض���ل محمد قابل والش���يخ
محمد النيس���اني واألخ ش���رف عباد واألس���تاذ
ناصر محمد الكولي واألس���تاذ أحمد الهلماني
وأخ���وه املرحوم محمد ،ومحمد علي األس���طى،
واملرحوم رزق الدفيني واملرحوم محمد بجاح،
الذين كان لهم تأثير كبير في تلك املرحلة.
وع���ن الش���خصيات الت���ي كان له���ا بصمات
إيجابي���ة ف���ي اإلص���اح القاضي يحي���ى دادية
والش���يخ أحمد صالح قرابش والش���يخ جنيب
احل���اذق ووال���ده من قب���ل وغيره���م الكثير مما
ال تس���عني الذاكرة ،يضيف الش���يخ علي ناصر
الس���نامي أن تضحيات اإلصاح منذ النش���أة
وحت���ى الي���وم كانت كبيرة وكثي���رة جد ًا ،ورغم
م���ا ح���ل به���م م���ن ابت���اءات إال أن القي���ادات
كان���ت تتمتع بالصبر والرويّة واملش���ي بخطى
متزن���ة وع���دم التهور أو الس���عي وراء األطماع
الش���خصية ،ألن اإلص���اح ،وكما يقول الش���يخ
السنامي لو أراد السلطة أو االنقضاض عليها
فكان من السهل عليه أن يعمل انقاب أو غيره
نظر ًا لش���عبيته الكبيرة التي يحظى بها ،ورغم
كل ذلك تخلى اإلصاح عن هذه األفكار وضحى
بأغلى ما ميلك من أجل بناء اليمن.
كان بج���وار الش���يخ عل���ي ناصر الس���نامي
األس���تاذ ناص���ر محم���د مجلي -رئي���س املكتب
التنفي���ذي حالي ًا -الذي اس���تمع ب���أذان صاغية

مل���ا كان يس���رده علين���ا معلم���ه وأس���تاذه وأبو
اإلصاح باحملافظة.
ومشهد يجسد أداب طالب العلم في حضره
معلمه الذي استقى منه حروفه وكلماته ،رفض
األس���تاذ ناص���ر محم���د مجل���ي أن يدل���ي ب���أي
تصريحات أو أن يبدأ في حديثه معنا ،إال بعد
أن يكمل أس���تاذه الش���يخ علي ناصر السنامي
ف���ي حديث���ه معن��� ًا ،بع���د أن أكمل الش���يخ علي
ناصر حديثه معنا.
ج���اء دور األس���تاذ ناص���ر محم���د مجل���ي
رئي���س املكتب التنفيذي إلصاح ذمار -ليدليبدلوه في التقرير والذي يقص مسيرة اإلصاح
بعد ثاثة وعش���رين عام ًا من التأس���يس ،يقول
األس���تاذ ناصر مجلي ببساطته املعروفة ونقاء
س���ريرته إن ذك���رى تأس���يس اإلص���اح ذك���رى
عزي���زة عل���ى قل���ب كل إصاحي وعل���ى قلب كل
مواطن شريف.
ويذك���ر األس���تاذ مجلي بعض م���ن احملطات
التاريخي���ة الت���ي م���ر به���ا اإلص���اح ف���ي ذمار
والت���ي منه���ا املش���اركة ف���ي العمل السياس���ي
منذ نش���أته املبك���رة حيث دخ���ل اإلصاح على
االنتخابات التشريعية بعد سنتن من تأسيسه
ف���ي ذمار وحق���ق فوز ًا كاس���ح ًا وم���ا تاها من
انتخابات ،يقول األس���تاذ ناصر مجلي أن س���ر
جناح اإلص���اح في االنتخابات هو أنه احلزب
الوحيد الذي فتح أبوابه لكافة ش���رائح الناس
ولم يستثن فئة دون أخرى ،األمر الذي انعكس
إيجاب ًا عليه.
يتذك���ر األس���تاذ ناص���ر مجل���ي بعض��� ًا م���ن
الشخصيات اإلصاحية التي كان لها دور كبير
وه���ام في الدفع بالعجلة اإلصاحية إلى األمام
«الزل���ت أتذكر مواقف وأعمال ش���يخي الفاضل
وأس���تاذي القدير الش���يخ علي ناصر السنامي
الذي أسس وبذل وناضل من أجل بناء اللبنات
األساس���ية للتجم���ع اليمني لإلص���اح في هذه
احملافظ���ة ،وكان أول رئي���س مكت���ب تنفي���ذي
لإلصاح ،والش���يخ محمد عل���ي البخيتي الذي
ترأس اللجنة التحضيرية لإلصاح واألس���تاذ
حس���ن اليع���ري ال���ذي كان األمن الع���ام للجنة
التحضيري���ة والش���هيد عل���ي ناص���ر البخيتي
ويحي���ى ب���ن ناج���ي القوس���ي واألس���تاذ أحمد
الش���خظة واألس���تاذ عل���ي حفظ الل���ه الهنومي
واألس���تاذ عبدالوهاب راش���د واألس���تاذ محمد
احلاج الصاحلي وحس���ن علي جبران والكثير
مما ال تسعفني الذاكرة الستحضاره حالي ًا كما
ال أنسى الدكتور شرف محمد عباد».
كم���ا أن هن���اك العدي���د م���ن الش���خصيات
االجتماعي���ة التي كان لها دور في مد يد العون
لهذا احلزب الفتي الذي خاض غمار السياسية
وغاص في بحارها الواس���عة ،فحزب اإلصاح
كم���ا قلت لك -وكما قال من قبلي الش���يخ عليناص���ر ح���زب مفتوح عل���ى اجلميع ومي���د يده

للجمي���ع ،وبالتال���ي فق���د أف���رزت تل���ك العاق���ة
اإليجابية منو ًا في عملية التواصل والتناصح
فيما بيننا البن.
يعق���ب األس���تاذ ناص���ر مجل���ي عل���ى كام
أس���تاذه ف���ي التطور املؤسس���ي داخ���ل احلزب
بع���د أن كان مجموع���ة م���ن األف���راد ه���م م���ن
يس���يرون ويضعون خطط التجمع في األش���هر
األولى من التأس���يس ،فيضيف األس���تاذ ناصر
«تطور العمل املؤسسي داخل اإلصاح بصورة
سلسلة ومرنة وفق عمل منظم وسلسل ،فتطور
أعض���اء اإلص���اح وتط���ور مع���ه اتخ���اذ القرار
حت���ى أصب���ح الي���وم يرتكز على املؤمت���ر العام
ال���ذي يعقد وم���ن ثم مجلس الش���ورى واألمانة
العام���ة ومن ثم املكتب التنفيذي ،وهذا التطور
أحدث نقلة نوعية داخل اإلصاح.
تختزل ذاكرة األس���تاذ ناص���ر مجلي العديد
م���ن املواقف الطريف���ة والذكري���ات ،حيث يقول
األس���تاذ ناص���ر مجل���ي إنه ف���ي إح���دى املرات
وصل���ت إليه بطاق���ة عضوية ألحد األش���خاص
وه���ذا الش���خص مع���روف أن���ه فن���ان «مغ ّن���ي»
فوقع���ت ف���ي بطاقت���ه وكتب���ت نرح���ب بفن���ان
اإلصاح ،يطلق األستاذ ناصر مجلي ابتسامة
عريض���ة ويتاب���ع اإلص���اح كم���ا أس���لفت ل���ك
لي���س حك���ر ًا على أحد أو محص���ور ًا في فئة أو
عين���ة اإلصاح ملك الش���عب ومن ح���ق أي فرد
اإلنضمام إليه.
وم���ن املواقف التي يتذكرها األس���تاذ ناصر
مجل���ي هي أن���ه كان في أحد األيام جالس��� ًا مع
الش���يخ محمد اإلمام -رئيس مركز دار احلديث
مبعب���ر -يتحدث���ون ع���ن الوضع وما آل���ت إليه
األمور ثم حلفنا وتواعدنا أن نعمل مع اإلصاح
وأن ننضم إليه ،وفع ً
ا بدأنا العمل س���وي ًا ومت
التصوي���ت لصالح اإلصاح من طاب الش���يخ
محمد اإلمام في انتخابات عام 1993م ،مبئات
األصوات ،ثم نتفاجأ بأن الش���يخ محمد اإلمام
أصب���ح يغي���ر موقف���ه من���ا تدريجي ًا حت���ى أنه
أصب���ح يخطب ضدنا ويح ّرض علينا وال ندري
ما األسباب.
يتذك���ر األس���تاذان القدي���ران عل���ي ناص���ر
الس���نامي وناصر مجلي ذكريات سنوات مرت
وكأنه���ا أي���ام مع���دودة ،وحلظات م���رت عليهم
وكأنها طرفت عن أو أقل من ذلك ،يستش���رفان
ف���ي عي���ون قواعدهم���ا العمل ال���دؤوب إلحداث
نقل���ة نوعي���ة وقف���زة هامة ف���ي مس���يرة العمل
اإلصاح���ي ف���ي محافظة ذمار وكله���م أمل بعد
الل���ه بأن ه���ذا قريب ما يكون وس���يتحقق بإذن
الله تعالى.
يختتم الش���يخ علي ناصر الس���نامي حديثه
بالق���ول« :اإلصاح حزب عريق وذو جذور ومن
الصع���ب جتاهل���ه أو مح���ي آثاره الت���ي خطها
أعضائ���ه بدمائهم الزكية منذ تأسيس���ه وحتى
اليوم».

إب تودع العالمة طه محمد مربوش
مبوك���ب جنائ���زي مهي���ب ودع اآلالف م���ن محب���ي وتام���ذة
وذوي العام���ة ط���ة محمد مرب���وش الى مث���واه األخير مبدينة
القاع���دة والذي توف���ي بعد عودته من رحل���ة عاجية في الهند
وفي التش���يع التقت الصحوة عددا من املشيعن ممن عايشوا
الفقي���د ع���ن ق���رب ليتحدث���وا ع���ن خصاله حي���ث قال األس���تاذ
عبداحلاف���ظ الفقي���ه رئيس إصاح تعز أنه برحيل الش���يخ طه
فق���دت األمة عاملا ربانيا جمع ب���ن الفقه والواقع ،وحتدث عنه
الش���يخ فيصل مقب���ل أحمد منصور قائا كان االس���تاذ ناصرا
للمظلوم���ن ومرجع���ا للجميع في كل املواقف س���واء الش���دة و
الرخ���اء ام���ا الش���يخ عبدالعزيز الس���ميعي فقد قال ان الش���يخ
ط���ه مرب���وش عاش حرا كرمي���ا بحجم امة واليع���رف التعصب
ال للحزب وال للمناطقية ولن جند رجا ولن نتعوض مبثله.
وأما األس���تاذ عبدالله الش���راعي رئيس سياس���ية اشتراكي
إب فق���د ق���ال ان���ه كان عامل���ا فاض���ا وجليا ونع���زي اإلصاح
وأبناء احملافظة بهذا املصاب اجللل وقال النائب احمد يحيى
احلاج :كان عاملا مجتهد وصاحب شخصيه مستقلة وبصماته
تظه���ر باحلضور الكبير وكان صاحب خير أس���س املدارس
واملعاهد ودور القران واعتبر األس���تاذ محمد اخلوالني الشيخ
مربيا وفارسا للقيم في املجتمع وقال اننا على دربه لسائرون،
وقال رئيس قطاع طاب اإلصاح األستاذ احمد القباطي
كان منظومة قيم اس���تفاد منها جيل بأكمله وأكثر ما مييزه
انه يرفض االستعاء واالستكبار وكان يرفض العبودية اال لله
وعاش بهذه النفس���ية وببس���اطه كأبسط رجل في املديرية وما
نحن إال ثمره من ثماره ونعاهد أبناء احملافظة على أن نس���ير
على دربه وأن ال نحيد أبدا عن الطريق التي رسمها لنا.
وف���ي مجلس العزاء ق���دم محافظ احملافظ���ة القاضي يحيى
اإلرياني العزاء ألهله وذويه وأشاد مبناقبه الكثيرة واسهاماته
في خدمة املجتمع ،ومتيزت مراسيم التشييع والعزاء بحضور
واس���ع م���ن جميع األطراف السياس���ية ومن كل فئ���ات املجتمع
لترس���م لوحة وداع لعالم عاش للمجتمع بدون استثناء يحمل
للجمي���ع احل���ب والنصح مدافع���ا عن حقوقهم ليصبح مش���هد
الوداع مصداقا لقول رسول الله :انتم شهداء الله في خلقه.

أب���دا وكان إذا خاص���م اليفجر وكان عفيفا عما في أيدي الناس
واليعمل لدنيا حس���ابا وأمتنى من قيادات اإلصاح ان ميشوا
على خطاه ،فقد عاش بسيطا زاهدا ومات الميلك شيئا.

خامته

رغم املرض والس���نوات لكنه كان صابرا محتس���با قويا في
آخ���ر لق���اء معه ننس���ق حللقة بيمن ش���باب عن حيات���ه قال لي
مايج���ري اليوم من تأمر على اليمن غيمة وس���تزول واعتبر أن
س���بب مامنر به اليوم ه���و حقبة االس���تبداد والظلم التي جثم
فيه���ا الظلم���ة م���ن األئم���ة والعائل���ة عل���ى صدور الش���عب وان
الش���عب عرف طري���ق احلرية بعد ث���ورة 11فبراير ولن يرضى
أب���دا العودة لعهود الذل وتأليه األش���خاص مهما دفع من ثمن
غال..

نبذه شخصيه

< ماذا قال رفيق دربة الشيخ عباس النهاري
لقد رافقته وزاملته واس���تفدت منه مايقارب خمسا وأربعن
س���نةكان عاملا فقيها يعتم���د الدليل ويؤثر التح���رر من التقليد
جريئ���ا في طرح ما يعتقده صواب���ا غير متحرج في ذلك ،وكان
يعتق���د أن مصيب���ة األم���ة تكمن ف���ي ذله���ا واس���تكانتها للظلم
واالس���تبداد وأن حتريرها من هذا الداء يجب أن يكون قبل أي
ش���يء آخر ،وكان مييل إلى البس���اطة وع���دم التكلف بعيدا عن
الرس���ميات مياال إلى حياة الضعفاء واملس���اكن ،وكان شجاعا
مقداما اليخاف واليلن ،وكان كرميا جوادا شهما يعطي القليل

والكثير
وكان زاهدا عما في أيدي الناس ،قنوعا مبا رزقه الله
لق���د ت���رك جيا تربى عل���ى العلم واإلميان عام���ا في جميع
مجاالت احلياة
< أب���رز خص���وم السياس���ه ف���ي الثمانينات والتس���عينات
يتذكر
الدكت���ور محم���د صال���ح الرميي مؤس���س وقي���ادي للمؤمتر
الش���عبي الع���ام مبدين���ة القاع���دة قال ف���ي مجلس عزائ���ه :كنا
نختل���ف معه كثي���را لكنه كان يتعامل معنا بإنس���انية واليحقد

هو طه محمد مربوش سام من مواليد قرية النوبة األعمور
احلجرية عام ١٩٥٧م ،تلقى تعليمه االبتدائي في تعز والقاعدة
ث���م التحق بجبلة لدراس���ة العلوم الش���رعية ،من فقه وتفس���ير
وأصول ش���ريعة ،ومن ثم س���افر للمملكة الس���عودية للدراس���ة
بكلية الدعوة وأصول الشريعة وتخرج منها عام ١٩٥٧م..
وكان مرب���وش عاملا رباني���ا جمع بن الفق���ه والواقع زاهدا
متواضع���ا قريب���ا من الن���اس متح���ررا مذهبي���ا وحركيا عاش
بس���يطا وم���ات بس���يطا وم���ا بينهما س���يرة قائد مغ���وار قارع
اجلهلة ،والظلمة وهم في أعتى مراحل تسلطهم واليكم أعماله
وأنشطته:

في املجال الرسمي

مؤس���س ومدرس ملعهد ذي النورين ومن ثم مدير ومؤسس
ملعه���د عم���ر ب���ن عبدالعزي���ز ،ومجموعه م���ن املعاه���د األخرى،
ومدير ملدرس���ة س���بأ بالقاعدة ومن ثم مديرا لإلدارة التعليمية
مبعاهد ذي الس���فال ومن ثم عضو للمجلس احمللي باحملافظة
عن مديرية ذي السفال.
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االصالح كان وما يزال فعاال في التجربة الدميقراطية
السلمية وداعم ًا للحريات العامة وحقوق االنسان
أكد حقوقيون ان التجم��ع اليمني لالصالح كان وما يزال فعاال
في التجربة الديمقراطية الس��لمية ومدعم��ا للحريات العامة
وحقوق االنس��ان وعم��ل على تجميع القوى السياس��ية جميعا
لتصن��ع أعظم تجرب��ة ديمقراطية وهي اللقاء المش��ترك ومن
يح��اول ان يضع نفس��ه ف��ي مواجهة االصالح كقوة سياس��ية
عمالق��ة وكبي��رة وحامي��ة للتجرب��ة الديمقراطي��ة والوحدة
الوطنية هو واهم وس��يلفظه التاريخ.وقال��وا ان نهج االصالح
تأس��س بحس��ب اللحظة التي نش��أ فيها علي مب��ادئ الوحدة
اليمنية القائمة علي التعددية السياسية والنهج الديمقراطي
ف��ي الحكم ومارس ذلك داخله وظهرت االعتصامات الس��لمية
من��ذ وقت مبكر بتحقيق القضايا المطلبي��ة للنقابات والفئات
والش��رائح االجتماعي��ة وكطريق��ة آمن��ة للدفاع ع��ن الحقوق
والحريات بعيدة عن العنف في اللغة والحركة.
ناجي قدام
وق���ال احملام���ي محم���د ناج���ي ع���او ان
نش���أة التجم���ع اليمن���ي لاص���اح كح���زب
سياس���ي بع���د اع���ان التعددية السياس���ية
بع���د الوح���دة املباركة كح���زب انضوت فيه
كل ش���رائح وطوائ���ف املجتمع م���ن التجار
واملثقف���ن والطلب���ة واملش���ائخ والفاح���ن
والعم���ال فنش���أ االصاح حزب���ا يجمع بن
النخبوية والشعبوية..
وأض���اف ع���او  -في تصري���ح للصحوة
 ان نهج االصاح تأس���س بحسب اللحظةالتي نشأ فيها على مبادئ الوحدة اليمنية
القائم���ة عل���ي التعددية السياس���ية والنهج
الدميقراط���ي في احلكم وم���ارس ذلك داخله
بحي���ث كان اول حزب ح���دد فترات اخلمس
القي���ادات في���ه بث���اث فت���رات فق���ط بعد ان
كان���ت االح���زاب فيه���ا الرئاس���ة او القيادة
بصفة ابدية.
وأش���ار ال���ي انه ت���ازم مع هذه النش���أة
وما اعقبه���ا من صراع حول قضية الوحدة
وادارة الدولة تطور في النهج بحيث اعتمد
االصاح في مؤمتره العام الثالث – الدورة
الثاني���ة ال���ذي عق���ده حتت عن���وان النضال
الس���لمي طريقنا لنيل احلق���وق واحلريات،
وبن���اء على اص���دار املؤمت���ر لهذا الش���عار
الرائع املبدأ جرت تربية منتسبي االصاح
ق���وال وعم���ا لتمثل هذا الش���عار في الواقع
واملمارس���ة ولذل���ك ظه���رت االعتصام���ات
الس���لمية منذ وقت مبك���ر بتحقيق القضايا
املطلبي���ة للنقاب���ات والفئ���ات والش���رائح
االجتماعي���ة وكطريق���ة آمن���ة للدف���اع ع���ن
احلق���وق واحلري���ات بعيدة ع���ن العنف في
اللغة واحلركة وعزز ذلك الش���راكة الوطنية
التي بناها االصاح مع شركائه في احزاب
اللق���اء املش���ترك وه���ذه التجرب���ة الرائ���دة
أوصل���ت اليمن الي ث���ورة التغيير ضمن ما
سمي بالربيع العربي.
وأك���د عاو ان تل���ك التربية على النضال
الس���لمي جس���دت حركة ثورة التغيير التي
ابهرت العالم بس���لميتها في مجتمع مسلح
ف���ي اليم���ن م���ن امت���اء للس���احات ف���ي كل
محافظ���ات اليم���ن باملعتصم���ن الس���لمين
الذين س���عوا الي التغيير وواجهوا كل قمع
الدولة بالس���لمية دون ان ينحرفوا الي نهج
العن���ف وه���ذا النهج الي���وم يأتي مجس���دا
ضم���ن االصطفاف الوطني ال���ذي يقف امام
وس���ائل العنف املس���لحة لتحقيق القضايا
املطلبي���ة وال���ذي يش���ارك في���ه االص���اح
مش���اركة فاعلة تكثيفا لنهج النش���أة وثمرة
املمارس���ة وكحاضنة وطنية للمحافظة على
الوحدة والس���لم االهلي وعدم االجنرار الي
احلروب الطائفية واملذهبية واحلزبية.
وي���رى ع���او ان ه���ذه الذك���رى تأت���ي في
منعط���ف حس���اس بال���غ اخلط���ورة ليثب���ت
االص���اح مع ش���ركائه في الوط���ن اميانهم
بنه���ج النض���ال الس���لمي ورفضه���م للعنف
املس���لح لتحقيق االغراض السياس���ية وها
هي املس���يرات الضخمة التي يش���ارك فيها
بفعالي���ة ف���ي كل احملافظات ترس���ل رس���الة
للعالم ان شعبنا العظيم لكل ما هو ملتبس

ف���ي االذه���ان م���ن ان���ه ش���عب مس���لح يقدم
االصاح منهجه مع ش���ركائه في الوطن انه
شعب حضاري يؤمن قوال وعما بالاعنف
وبالنض���ال الس���لمي طريق���ة للدف���اع ع���ن
احلقوق واحلريات .
واش���ار ال���ى ان اجلمي���ع يس���تفيد م���ن
التجارب احمللية واالنسانية والناس ليسوا
منقطعن عن التجارب االنس���انية ولذلك انا
كنت ش���اركت في ح���وارات طالب���ت االخوة
الذي���ن ينتهج���ون العن���ف طريق���ا لتحقي���ق
غايته���م السياس���ية وما يقولون���ه من انهم
س���يدافعون عن اعتصاماتهم مبعني الدفاع
بالق���وة املس���لحة حتي من هم عل���ى خلفية
فكري���ة واحدة وهي الث���ورة االيرانية وقفت
ام���ام جيش خامس امبراطوري���ة في الدنيا
واضخ���م جيش في العالم حيث كان الورود
ف���ي مواجه���ة عن���ف جي���ش الش���اه املف���رط
واسقطت االمبراطورية الشاهنشاهية دون
ان تدافع عن نفسها بطلقة واحدة واجنزت
ثورة عظيمة بغض النظر عن اداء الدولة.
واض���اف :االصاح اس���تفاد من التجربة
االنس���انية ال ش���ك ومقاص���د الش���ريعة
االس���امية في نهج التغيي���ر داخل االوطان
وعل���ى ه���ؤالء ان يس���تفيدوا من مدرس���تهم
الفكري���ة الت���ي انتج���ت الث���ورة االيراني���ة
بغ���ض النظر عن صوابي���ة هذه املطالب من
عدمه���ا الن االن���زالق ال���ي الس���اح ل���م يبق
للعقاء مكان وما نش���اهده في ليبيا سوريا
والعراق والصومال خير شاهد علي ذلك.
واكد عاو ان وسيلتهم لن تبقي وطنا بل

ستمزقه اش���اء خاصة وان القضايا
املطلبية الصواب فيها نسبي وليس
مطلق وليس���ت مسائل محورية فيها
مفاصلة كالدفاع عن االوطان والغزو
اخلارجي علي س���بيل املث���ال جترية
االص���اح ف���ي ه���ذا املج���ال س���بقت
ب���ن ان تداف���ع االوط���ان عن نفس���ها
بق���وة الس���اح فيما يس���مي بجهاد
النفس وبن ان يتدافع الناس داخل
االوطان بوس���ائل سياسية لتحسن
اداء الدول���ة والرق���ي بحي���اة الن���اس
واحملافظ���ة على كرامته���م هذه دوما
ال تصل���ح فيها وس���ائل العنف لبناء
االوطان ولذلك سنة التدافع تقتضي
حس���ن الوس���يلة من اجل حتقي���ق الغايات
السامية.

نهج سلمي

احملامي ياس���ن عب���د الرزاق م���ن جهته
قال ان احلركة السياس���ية في بادنا تعتبر
االص���اح مكون���ا كبيرا من مكون���ات العمل
السياس���ي ال���ذي اس���هم اس���هاما كبيرا في
اللحظات الفارقة في حياة هذا الش���عب من
بداية االلفية الثالثة على وجه التحديد.
واكد عبد الرزاق  -في تصريح للصحوة
 ان التجمع اليمني لاصاح قاوم انحرافنظام الرئس الس���ابق عل���ي عبد الله صالح
والتحم مع جماهير الشعب وقواه الشعبية
واملدني���ة واملثقفة في معرك���ة التغيير التي
اس���تمرت لعقد م���ن الزمن.واض���اف :ونحن
نعتقد ان االصاح قد جتاوز محطات كادت

مب���ا افض���ي الي���ه الش���عب واس���هم
في���ه التجمع اليمن���ي لاصاح بتلك
الوثيقة التأريخية الهامة التي اعتز
فيها شعبنا .
وأض���اف :وال يس���عني ف���ي ه���ذه
الذك���رى اال ان ارفع التحي���ة الغالية
لكوادر وقي���ادات ومناضلي التجمع
اليمن���ي لاص���اح معت���زا بالنضال
املش���ترك ال���ذي خضن���اه ف���ي العقد
املاض���ي لتأس���يس مجتم���ع احلوار
والش���راكة والعم���ل املش���ترك البناء
ال���ذي ال ينبغ���ي ان تتجاهل���ه اي���ة
> عالو
> ياسين ق���وة سياس���ية اي���ن كان حجمه���ا او
تاريخها.
ان تعص���ف باحلرك���ة السياس���ية وبالوطن
وق���ال ان م���ن يدع���ي ان���ه ط���رف ينافس
ككل وانته���ى بن���ا املطاف الى جع���ل العمل
الس���لمي والنض���ال الدميقراط���ي الس���لمي حج���م ح���زب االصاح ونضاالت���ه الوطنية
فلس���فة واميان علي خ���اف كثير من القوى والتحامه مبحط���ات دميقراطية منذ 2000
التي ناصبت االصاح العداء ملوقفه املدني ال���ى  2011ه���ي ق���وى واهم���ة .وأك���د ان
االص���اح مؤسس���ة حت���ت نطاق الش���رعية
والدميقراطي .
والنن���ا في الذكري الرابعة والعش���رين  -القانونية وال توجد اية قوة ميكنها ان تكون
كما يقول ياس���ن عبد الرزاق  -اليسعنا اال مح���ل مقارنة فالقوى التي تنافس االصاح
نحيي كوادر وقيادات واعضاء االصاح في منافس���ة أو الغ���اء او الوص���ول الى موقف
ربوع اجلمهورية اليمنية لتمسكهم الصلب م���وازي هي اوهام الن الق���وى التي ذكرتها
باخل���ط السياس���ي والنه���ج الدميقراط���ي ه���ي ق���وى خ���ارج القان���ون ،ق���وى معادي���ة
ال���ذي افضي الي ث���ورة الش���عب في  ٢٠١١للمؤسسات الدس���تورية وتتخذ من عدائها
ونتمن���ى في ه���ذه الذكري الطيب���ة ان يقدم لاصاح ش���ماعة الثارة النع���رات املذهبية
التجم���ع اليمني لاصاح مزيدا من العطاء واعادة العص���ور االمامية .وأضاف :ونحن
الدميقراط���ي وان يك���ون الس���ند الرئيس���ي نعل���م من الذي���ن يحاصرون صنعاء س���واء
ف���ي تنفيذ مخرج���ات اجل���وار الوطني وان غرفة عمليات الرئيس الس���ابق علي صالح
يفش���ل كافة املؤام���رات احمللي���ة واالقليمية او جماع���ات احلوثين بدعم ق���وى اقليمية
وحتت مظلة الس���لمية والعمل املدني الذي
ينتهجه حزب االصاح.
واك���د احملام���ي ياس���ن عب���د ال���رزاق
بقول���ه انه من خ���ال خبرتن���ا الطويلة منذ
 2002م���رورا بتجرب���ة االنتخاب���ات احمللية
والنيابي���ة  2003ال���ى جترب���ة االنتخاب���ات
الرئاس���ية  2006كان التجم���ع اليمن���ي
لاص���اح فعاال ف���ي التجرب���ة الدميقراطية
الس���لمية ومدعما للحريات العامة وحقوق
االنس���ان وانتصب مناضرا لتجميع القوى
السياس���ية جميع���ا لتصن���ع أعظ���م جتربة
دميقراطية وهي اللقاء املش���ترك .ولذلك من
يحاول ان يضع نفسه في مواجهة االصاح
كق���وة سياس���ية عماق���ة وكبي���رة وحامي���ة
للتجربة الدميقراطية والوحدة الوطنية هو
واهم ال محالة وسيلفظه التاريخ.
وق���ال ان حص���ار صنع���اء اليوم يش���كل
م���رارة للعمل الدميقراط���ي وتهديدا لوحدة
الب���اد ودعوة صريحة للتف���كك واالنفصال
ونح���ن عل���ى يق���ن ان التجم���ع اليمن���ي
لاصاح سيكون املبادر والسباق الى دحر
كل هذه املظاهر املعادية للش���عب واملعادية
للح���وار الوطن���ي ونتائج���ه ومخرجات���ه
واملعادي���ة لتطلع���ات اليمني���ن خاص���ة ان
الق���وة الت���ي حتاص���ر صنع���اء ه���ي قوى ال
متث���ل أكثر م���ن  11%م���ن الس���كان ،ولذلك
نح���ن على يق���ن ان هذه احملطات الس���لبية
التحرك اخلارجة عن القانون ستندحر.
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خلف متارس نيران احلوثي
اختفت تلك األصوات والضوضاء التي كانت لوحة يومية في منطقتي الجراف وحزيز التي تعج بالسكان والحياة ،فقد خنقها وجود
ميليشيات الحوثي التي أقلقت أمن وسكينة تلك المناطق وأصبحت الحياة بال معني وبانتظار الرصاصة األولى.
تغيرت حياة الناس في تلك المناطق ،وساد القلق والتوتر الوجوه ،وبات الجميع ينتظر في كل لحظة ساعة «الصفر» ليكون الموت
العنوان المتواجد في أزقتها الضيقة.
األبرز في تلك المش��اهد عند زيارتك للجراف وحزيز انتش��ار جماعه الحوثي بأسلحتهم بين األحياء أو خلف متارسهم وفوق بعض
المنازل والطرقات بهمجية مفرطة إلثارة الرعب والخوف بين الناس.

ذكرى الواحدي
كان���ت زيارتن���ا إل���ى منطقة حزي���ز لزيارة أس���رة
الشهيد يحيي العامري اقتربنا من معسكر السواد
رأين���ا االنتش���ار األمن���ي الكثي���ف بالق���رب منها ،ثم
دخلنا حارة الشهيد ليكون املنظر مغاير ًا ملا رأيناه،
فق���د كان الس���كون واحل���ذر يس���ود امل���كان ،ووجوه
الن���اس القلق���ة تش���خص ف���ي كل اجت���اه  ..قابلن���ا
ش���يخ كبير بالس���ن تعرض للتهدي���د بالقتل من قبل
مليش���يات احلوثي املتواجدة ف���ي إحدى العمارات
القريبة من بيت الشهيد يقول:
عندم���ا س���معنا بوج���ود مس���لحي احلوثي في
حاراتنا ومتركزهم في املدرس���ة خرجت أطلب منهم
اخلروج من حارتنا فقاموا بس���بي وشتمي وإشهار
أس���لحتهم فوق رأسي ،ولوال بعض اجليران ومنهم
الشهيد لقتلوني بدم بارد كما قتلوا يحيي!!
وبعدم���ا رجع���ت ملنزل���ي أتفاج���أ مبقت���ل يحيي
داخل بيته وبني أوالده دون رحمة..
وأضاف (واحلزن ميأل وجهه) :يحيى رجل طيب،
وفي حاله ،يقتلوه بهذه الطريقة البشعة ما ذنبه؟!!
شاب آخر شاركنا احلديث بقوله:
ال يوج���د حوثي ف���ي منطقتنا هؤالء امليليش���يات
جلبهم أحد املش���ايخ املتحيوث���ني من حزب املؤمتر
إل���ى هنا مبنطقة حزيز وهو من يؤكلهم ويش��� ّربهم
وأعطاهم عمارتني للتمركز فيها واالقتتال مع قوات
األمن وإثارة الرعب بني الناس.
وحت���دث آخر م���ن أبن���اء املنطق���ة بقول���ه :الناس
ف���ي حالة ترق���ب وخوف ،عك���ف الكثير ف���ي بيوتهم
وآخ���رون هج���روا بيوته���م وخاصة بعد االش���تباك
األخير ،وهناك من تعطلت أعمالهم.
راض
احلوث���ي هنا دخي���ل على منطقتن���ا وال حد ٍ
بوجوده ،وكلنا نعرف أن هدفه التوس���ع والسيطرة
بالقوة  ..واجلرعة مجرد لعبة على مشاعر الناس!!
جتولنا حول املكان فكانت معظم الشوارع خالية
ال حرك���ة البعض ال���ذي تدور أعينهم بخوف تترقب
املوت من أي زاوية.
حت���دث إلينا مجموعة من س���كان احلي عن املرأة
التي ح���اول احلوثة دخول منزله���ا فقتلت وجرحت
ع���دد منهم ،وف���روا أمامها خائف���ني  ..طلبنا الذهاب
إل���ى منزله���ا فعرفن���ا من إح���دى جيرانه���ا أن قوات
األم���ن أخرج���ت امل���رأة وأطفاله���ا خوف��� ًا عليه���ا من
انتقام احلوثة.
وعل���ق Hحد جيرانها بقوله :كثير من النس���اء ملا
رأين���ا ش���جاعة تلك املرأة جهزنا أنفس���هن ملواجهة
احلوثي ،والبعض منهن ذهبهن واش���ترينا أسلحة
للدفاع عن أنفسهن ومنازلهن.
وأض���اف آخر :مايحدث في صع���د mوعمران من
إهان���ة للم���رأة واالنتهاكات الت���ي تتعرض لها جعل
نسائنا يتدربن على إطالق النار ومواجهة احلوثي
في أي حلظة.

حكاية بعيون الصغار
تبعن���ا إح���دى الطلب���ة الصغ���ار (ي.م) وطل���ب منا
احلدي���ث عن مدرس���ته الت���ي متركز فيها ميليش���يات
احلوثي فأصبحت مقفلة أمام مئات من الطالب وإلى
اليوم لم يعرفوا يوم ًا دراسي ًا منذ بدء العام الدراسي.
ويضيف بعيون قلقة :أحرمونا الدراس���ة فالطالب
والناس قلقني من انفجار الوضع ،وخاصة بعد مقتل
الشهيد يحيي في بيته.
احلوثيون حوّ لوا املدارس واملناطق إلى ساحات
ح���رب ونخ���اف أن تكون صنعاء معتق���ل آخر كصعدة
وعمران.
يقول صديقه :طقومات احلوثي منتشرة بكثرة وال

نع���رف كيف دخل���ت هنا ،وكأنه ال توج���د دولة ،وكون
ه���ذه الوجوه غريب���ة على حيّن���ا ومنطقتنا ،وجودهم
ب���ث الرعب وس���ط الن���اس وجع���ل احلي���اة خالية من
األمان.
يتاب���ع :حتى مدرس���تنا ال نس���تطيع االقتراب منها
والذهاب للدراس���ة مثل كل الطالب ننتظر من الدولة
تطهي���ر املنطقة من احلوثيني وإرج���اع األمن واألمان
إليها.
التقطت أعيننا نظرات طفلة صغيرة خائفة ،كانت
مرتدية زيها الدراس���ي وحقيبتها الصغيرة ،تصلبت
خطواته���ا وه���ي ترى مجموعة من مس���لحي احلوثي
قادم���ني باجتاهه���ا تابعتهم بنظراته���م حتى اختفوا
داخ���ل العم���ارة التي يختبئ���ون داخله���ا بقناصتهم،
فأطلقت لرجليها العنان.
وحني غرة أس���توقفتها وسألتها عن سبب خوفها:
فجعونا مانقدر ن���روح أي مكان إال
فقال���ت متلعثم���ةّ :
ونح���ن خائفني ،وتابعت ببراءة (حتى أنا وصديقاتي
ما نقدر نلعب)!!
ثم دارت بنظراتها املرتعبة :أش���تي أروح املدرس���ة
وخائف���ة أن يطلق���وا الرص���اص مث���ل ذلك الي���وم كنا
نصيح ونبكي ونحن نتوقع أي رصاصة تدخل بيتنا
 ..أنا اختبأت حتت الس���رير مل���ا خلصوا الضرب وما
قدرت أنام طوال الليل..
ذهب���ت الفتاة الصغي���رة والزال���ت نظراتها تالحق
املس���لحني ف���ي زوايا املن���ازل غادرن���ا ويبقي اخلوف
سيد املكان بحزيز.

اجلراف .خلف متارس النيران
ل���م يختل���ف الوض���ع في اجل���راف ع���ن أختها في
حزي���ز فالص���ورة هي ه���ي ،وإن كانت بش���كل أش���د
قتام���ة ومأس���اوية ،فهن���اك املخيم���ات واملس���لحني
واملتارس ووجوه املتعطش���ة للدماء وطبول احلرب
تغطي على املكان ووجوه الناس مليئة باحلزن..

يقول(ه����،ع) س���ائق أج���رة (م���ن
سكان احلي)..
أخرج���ت أس���رتي وأطفال���ي
وس���افرت به���م إلى الب���الد؛ فالوضع
أصب���ح س���يئ ًا واحلوث���ة ال أمان لهم
وال ذم���ة انتش���ارهم ف���ي املنطق���ة
وش���رائهم بعض املنازل ومتترسهم
فيها بأسلحتهم وعتادهم يكشف عن
نواياه���م اإلجرامية فما أمنت على أس���رتي وأخذتهم
إل���ى قريتن���ا خوف��� ًا عليه���م م���ن أي اعت���داء ،وخاصة
النس���اء وبقي���ت أح���رس منزل���ي بانتظ���ار الف���رج أو
احلرب.
مررنا بجانب امرأة عجوز كانت تتفرس في وجوه
اجلميع ،وعندما سألناها باشرتنا بالدعاء احلار لرب
الس���ماء أن يهل���ك احلوثي ومن أراد اليمن بالش���رور
والدمار..
ث���م قال���ت باكي���ة :ه���ؤالء ال أم���ان له���م وال ذم���ة كل
(وفجاع) وجوه ال تنطق إال ش���ر ش���اهرين
ليلة خوف
ّ
أس���لحتهم ي���دورون به���ا ب���ني خل���ق الل���ه منتظري���ن
تفجيرها..
تعال���ى صوته���ا وه���ي تق���ول :مانش���تيهم عندن���ا
يخرجوا ليش س���مح لهم عبدربه يدخلوا بأس���لحتهم
إل���ى عندنا يخوف���ون األطف���ال والنس���اء ويتجولون
بأسلحتهم وال يحسبون للدولة أي حساب!!
ث���م أخذتني العجوز إلى منزل إحدى النس���اء التي
ح���اول احلوث���ة اقتحام���ه لتحك���ي لي قصته���ا وكيف
حاول احلوثة احتالل منزلها وإفزاع صغارها.
فتح���ت لنا الباب امرأه في الثالثني من عمرها بعد
أن تأك���دت م���ن ص���وت جارته���ا العجوز س���محت لنا
بالدخ���ول لنجد خمس فتي���ات صغار يلعنب في غرفة
كبيرة.
تق���ول أم هديل بص���وت متهدج :تفاج���أت بطرقات
غليظ���ة عل���ى باب���ي ،وعندما س���ألت من أنت���م؟ قالوا:
نش���تي نطلع س���طح منزلك���م افتحي الب���اب!! قلت من
أنت���م فقالوا (حوثيني) تأكدت من ثقب بالباب ،فرأيت
عدد من األش���خاص شعث الوجوه واملالمح مدججني
باألس���لحة ،ف���ي تلك اللحظة توقف عقل���ي عن التفكير
ش���عرت أن الدم���اء تتصاع���د إل���ى رأس���ي ف���ال يوجد
في املنزل س���واي أن���ا وبناتي ،فاجتهت مس���رعة إلى
غرفة وأغلقت على بناتي الباب حتى ال يصنب بالفزع

وخرجت بال تفكير بسكينة في يدي وهددتهم بقتلهم
إذا لم يتحركون بعيد ًا عن منزلي.
ابتلع���ت ريقها وقالت :تفاجأ املس���لحون بتصرفي
وأعتق���د أنه���م ل���م يتوقعون خ���روج ام���رأة تدافع عن
منزله���ا!! ورغ���م الش���رر ف���ي عيونهم إال أنه���م ذهبوا
يتهامسون بأشياء لم أفهمها..
تابع���ت :عندم���ا اختفوا ع���ن األنظ���ار كنت أرجتف
بقوة وش���عرت بقواي تخور ،وشكرت الله أن منحني
الشجاعة ملواجهة هؤالء القتلة!!
(بس���مة -طالب���ة ماجس���تير) تس���كن ف���ي املن���زل
املالص���ق ألم هدي���ل ،حي���ث ينتش���ر بالق���رب منه���م
مس���لحون بكثافة وتصدر أغل���ب األصوات من إطالق
نار أو وصول س���يارات أس���لحة والت���ي يتم تخزينها
في منازل موالني لهم مستأجرة كما تقول بسمة.
ت���ردف بقولها :حتولت اجلراف ملكان للموت فقط”.
“اخلوف والرعب هو املش���هد الكام���ل للحياة في هذه
االيام ؛ وما تبقى منا كومبارس لطيف يحاول جتميل
قب���ح م���ا نعيش فيه ،فاملوت مي���ر بقربنا كل يوم يلقي
التحية وميضي؛ فال أظن أنّ أحد ًا قد أحتك مع املوت
كم���ا نفعل نحن ،نلمحه في الش���وارع وخلف متارس
احلوثة
ثم تابعت س���اخرة :مادام الدول���ة متدد الوقت ملثل
هؤالء وس���محت بتواجدهم من���ذ البدء إذ ًا نتوقع أننا
أمام مس���تقبل تس���ود فيه امليليشيات لتحكم مستقبل
البشر.
أم���ا (س���لمى -موظف���ة ف���ي ش���ركة حكومي���ة) فق���د
وصفت اجلراف “خرابة كبيرة فقدت بريقها».
وتتاب���ع قائلة :فهي باتت عن���وان للصراع ووجود
ميليش���يات التؤم���ن إال بس���فك ال���دم .وأضافت بحزن
“لم تعد اجل���راف والعاصمة مدينة الصخب واحلركة
الدائم���ة؛ فقد حتولت إلى متارس كبيرة يدعي الناس
فيه���ا أنه���م أحي���اء ولك���ن احلقيق���ة جميعن���ا ننتظر
مصيرنا املجهول!!
حاولن���ا عند خروجنا التقاط صور للوضع واملكان
.فنصحن���ا الكثي���ر بع���دم املجازف���ة حت���ى املتحدث���ني
رفض���وا التصوي���ر خوف��� ًا م���ن انتق���ام امليليش���يات،
خرجنا من املكان لتقابلنا وجوههم ومتارس���هم التي
جعل���ت من حزي���ز واجلراف خلف ني���ران املوت ،على
فوه���ة بركان ،يكاد ينفجر في أي حلظة ،فيارب :س��� ّلم
س ّلم.

تقرير
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ابنة الشهيد يحيي العامري

هل ستنتظر دماء والدي طوي ً
ال لتنتصر له العدالة
(الزالت دماؤه وأشالؤه المتناثرة .....تقول بأي ذنب قتل)
بوجع ليس له حدود ،وبمالمح انصهر فيها كل األلم والحزن أشار والد يحيي العامري إلى بقايا
أشالء ولده المتناثرة على جدار الغرفة وسجادها وهو يردد عبارته الحزينة.
ثم ضرب على صدره حسره قائ ً
ال (ما ذنب ابني يقتل أمام أبنائه  ..يحيي ال ينتمي ألي جماعة
أو حزب  ..ذنبه أنه دافع عن منزله فقتل بهذه الصورة البشعة).

>

اس� � ��ترق والد يحي� � ��ي النظر إل� � ��ى دم ابنه
وبقاي� � ��ا أش� � ��اءه فامتألت عيون� � ��ه بالدموع
وجفت ش� � ��فتاه فاتكأ على اجلدار مستجمع ًا
قواه املنه� � ��ارة  ..ليضيف قائ ً
ا :ربيت يحيي
وإخوته تربية صاحلة حتى السياسة أبعدتهم
عنه� � ��ا ،فيحيي هو نبض قلب� � ��ي وروحي التي
أعيش بها بفقده فقدت حياتي كلها.
اختنق� � ��ت عبرات� � ��ه وارجتف� � ��ت كلماته وهو
يقول :حسبي الله ونعم الوكيل.
أخ� � ��رج والد يحيي صور ابن� � ��ه التي كانت
حتكي مراحل عم� � ��ره وطفولته كان يرصها
أمام� � ��ه وعيناه معلقة مبامحه جتاذبه أحزان
املكان والذكريات قص علينا حكاية س� � ��يرته
وأخاقه وطفولته الرائعة.
يقول :املوت حق على كل رقبة ولكل شخص
أجل ،ولكن ما يزيدني قهر ًا وأسرتي أن ابني
قتل با ذنب وبهذه الطريقة بني أبنائه ...ألنه
دافع عن بيته.
وأضاف :من بيته إلى عمله هذه كل حياته
معت� � ��دل ومس� � ��تقيم وكل الناس يش� � ��هدوا له
بأخاقه احلسنة.
وتابع وكله حزن ًا :كان ولد ًا مطيع ًا لم يقل
ل� � ��ي يوم ًا م� � ��ا كلمة (ال) طيل� � ��ة حياته  ..طيب
ويعرف الله حق املعرفة لم أعرف منه س� � ��وء ًا
أبد ًا..
احتضن اجلد َ
(ش ْهد) ابنة يحيي الصغيرة
الت� � ��ي تعاني م� � ��ن ثقب بالقل� � ��ب وتابع حديثه
قائ � � � ً
ا :حتتاج ابن� � ��ة الش� � ��هيد لعملية إلنقاذ
حياتها ،ولكن بعد م� � ��وت والدها والذي كان
يتابع حالتها وعاجها من سيعاجلها؟
وأردف قائ � � � ً
ا  :أري� � ��د أن أق� � ��ول للعالم
واحلكوم� � ��ة ملاذا التبطؤ ف� � ��ي أخذ حق ابني؟
وملاذا ترضا الدولة بدخ� � ��ول هذه الفئة لقتل
أبنائنا؟ وهل سيذهب دم ابني هدر ًا؟
 2كان كل احلياةبادرتني زوجة الش� � ��هيد بص� � ��وت مكلوم
(كان� � ��ت حياتي مع يحيي أحل� � ��ى حياة ،كان
ميثل لنا األمان واحلن� � ��ان ،عوضني عن كل
شيء).
ال أقدر إيجاز حياتي معه في حلظاته فقد
كان كل احلياة.
أوالدي مبوت� � ��ه فق� � ��دوا األم� � ��ان واحلنان
وأصبحوا أيتام ًا.
( 13عام � � � ًا) كانت عاقت� � ��ه بجيرانه وأهله
وأصدقائه حس� � ��نة ال يؤذي أحد ًا وال يسيء

ملخلوق ،لم يك� � ��ن متحزب ًا أو متحيز ًا ألحد ..
لذا كان محبوب ًا بني الناس.
وع� � ��ن حادث� � ��ه استش� � ��هاده تق� � ��ول :قبل
استش� � ��هاده بيوم حدثت مناوش� � ��ات كامه
بينه وبني احلويثة الذين أردوا التمترس فوق
منزلنا فرفض يحيي طلبهم.
الي� � ��وم الثان� � ��ي دافع عن أح� � ��د اجليران
املس� � ��نني كاد احلويثة أن يقتلوه ألنه اعترض
على وجودهم في احلارة فهدأ الوضع فذهب
ابني لبيت خال� � ��ه وزوجي عاد للمنزل بعدها
س� � ��معنا الض� � ��رب وإطاق ن� � ��ار فطلبت من
زوجي أن يتص� � ��ل البني يظل في منزل خاله
ثم اش� � ��تد الضرب فحاص� � ��ر احلويثة املنزل
واملكان من كل اجتاه.
فكنا نخرج من غرفة إلى غرفة نختبئ من
الرصاص واالحتماء في زوايا معينة.
حاول زوجي يتصل البنه فس� � ��معت طلقه
القناصة وبعدها صرخت ابنتي وهي تنادي
على أبوها فأسرعت إليه ورأيته غارق ًا بدمائه
وقد اخترقت الرصاصة رأسه احتضنته إلى
ص� � ��دري وكان يح� � ��اول أن يكلمن� � ��ي ودمائه
تسيل بغزارة.
تابع� � ��ت بأنف� � ��اس متقطعة :كن� � ��ت أصرخ
وأبحث عن من يس� � ��عفه فا سيارة وال أحد
غير قريب لي  ..مالقينا أي مخلوق يسعفه ..
بعد ساعة وربع وجدنا شخص يسعفه فلفظ
أنفاسه األخيرة أمام املشفى.
في ه� � ��ذه اللحظ� � ��ة ونحن نبح� � ��ث عن من
يس� � ��عف زوج� � ��ي أراد احلوثي� � ��ون الدخول
للعم� � ��ارة بعدما قتلوا زوج� � ��ي ،ولكن قريبتي

ذكرى الواحدي

أغلقت الب� � ��اب :وقالت له� � ��م قتلتم ابن
عمت� � ��ي واآلن تري� � ��دون أن تتمرك� � ��زوا  ..لن
نسمح لهم بالدخول.
اختنقت صوت أم أنس وضاقت أنفاسها
وهي تقول :أن� � ��ا أطلب الدولة بدم زوجي فا
أريد أن يذهب هدر ًا..
وأشارت لي باكية أنها التستطيع مواصلة
احلديث.
حتدثت أم أنس ونظ� � ��رات أبنائها احلزينة
تراقب دموعه� � ��ا فلم تتمال� � ��ك ابنتها براءة
نفس� � ��ها وتركت لدموعها العنان فتس� � ��اقطت
جمر ًا على وجهها الغارق بالضياع.
س� � ��ألتها ما يبكيك؟ فقالت منتحبة «فقدت
أب� � ��ي فقدت احلياة واحلن� � ��ان ولم أعد قادرة
على العيش بدون أمن وأمان».
س� � ��كتت براءة ولم تعد قادرة احلديث فقد
كان حزنه� � ��ا ه� � ��ي لغتها الت� � ��ي حتكي األلم
والوجع بفقد أبيها..
آالء -إح� � ��دى بنات الش� � ��هيد -تقول« :إن
أبيها قبل استشهاده بلحظات أوصاها بأن
تنتبه على أخواتها الصغار فأالء كانت أول
من رأت أبيها وهو مضرج ًا بدمائه وآخر من
ملست يداه».
تتاب� � ��ع :كان أب� � ��ي كصديق ل� � ��ي يلبي كل
طلباتن� � ��ا وكان له الفض� � ��ل األكبر في تربيتنا
وتفوقنا كانت احلياة مع أبي غير..
انس� � ��ابت دموعها :عندما رأيت أبي غارق ًا
إلي محاو ًال أن يكلمني
بدمائه وهو ميد يده ّ
فقدت ش� � ��عوري بوجودي باحلياة  ..حلظة ال
أنساها أبد ًا!!

أنس وحس� � ��ام تقاسما نفس احلزن واأللم
مع أخواته� � ��م وكان نفس الوجع احملفور في
مامحهم وحزنهم املمزوج بكلماتهم.
قال أنس :ال أصدق أنني فقدت أبي..
صغيرتهم َ
«ش � � � ْهد» توزع� � ��ت نظراتها في
وج� � ��وه أخوته� � ��ا وأمها حاول� � ��ت التعبير عن
حزنه� � ��ا وأملها املخفي ف� � ��ي نظراتها الزائغة
الباحثة عن وجه أبيها الشهيد بيننا..
فقد حدثتنا والدتها أنها كانت زهرة أبيها
وفرح� � ��ة فلم تك� � ��ن تهنأ لعب � � � ًا أو لهو ًا إال في
حضنه ودفء ص� � ��دره لذا كان يؤجل إجراء
عملية لها خوف ًا من فقدها.
فل� � ��م يكن في مخيلته أن املوت س� � ��يأخذها
بعيد عنه� � ��ا ولن جتد َ
«ش � � � ْهد» مامحه مرة
أخرى.
احتضنت َ
«ش ْهد» صورة أبيها طبعت قبلة
عليها..
ثم أخذت بي� � ��دي لتريني م� � ��كان اختبائها
عندما كانت رصاصات املوت تخترق جسد
أبيه� � ��ا ظل� � ��ت يومني حت� � ��ت الس� � ��رير تريد
نس� � ��يان صورة أبيها املقتول أمامها ،ورمبا
كانت متني نفسها أنها ستخرج لتجده حي ًا
أمامها.
ووقف� � ��ت حلظ� � ��ة ونح� � ��ن نص� � ��ور الدماء
واألش� � ��اء أمام الغرفة التي قتل فيها أبيها،
ونظراته� � ��ا تقول :هل س� � ��تنتظر دماء والدي
طوي ً
ا لتنتصر له العدالة؟!!
قد ال جتد حزنا يضاهي في تعدداته مثل
حزن زوجه يحيي وابناءه
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تصعيد حوثي ضد أبراج الكهرباء والعاصمة ومحافظات
أخرى تغرق في الظالم
ك ّثفت ميليش��يات الحوثي المس��لحة هجومها ضد أبراج الكهرباء
ف��ي خطوة تصعيدية جديدة تس��تهدف المصالح العامة وتعكر حياة
المواطني��ن  ،خاصة المرض��ى منهم ،ولم تتوقف عن��د هذا الحد بل
منعت الفرق الهندس��ية من إصالح خطوط نقل الطاقة التي تتعرض
العتداءات تخريبية متواصلة..

عبدالله السامعي
قال مصدر في وزارة الكهرباء أن مسلحي جماعة
احلوثي منعوا الفرق الهندسية يوم الثالثاء من إصالح
خطوط نقل الكهرباء.
وذكر املصدر أن مس� � ��لحي جماعة احلوثي أطلقوا
واب ًال من الرصاص على الفرق الهندس� � ��ية ،ومنعوهم
من إصالح خطوط نقل الكهرباء .
ومتكنت فرق هندس� � ��ية عص� � ��ر الثالثاء من إصالح
خطوط نق� � ��ل الكهرباء الدائرة الثاني� � ��ة ،لكن احلوثيني
اعتدوا عليها بعد ساعة فقط من إصالحها.
من جه� � ��ة أخرى ق� � ��ال مصدر مس� � ��ؤول في غرفة
العمليات املش� � ��تركة بوزارة الكهرب� � ��اء إن خطوط نقل
التيار الكهربائي مأرب  -صنعاء تتعرض الستهداف
متواصل بقذائف الهاون في منطقة املواجهات املسلحة
مبفرق اجلوف � مأرب.
ومت اس� � ��تهداف خط� � ��وط نقل الطاقة ،الس� � ��بت ،في
منتص� � ��ف الليل وف� � ��ي اليوم الثاني لم تس� � ��تطع الفرق
الفني� � ��ة إصالحها بس� � ��بب كثافة القذائف املتس� � ��اقطة
في منطقة االش� � ��تباكات ،بحسب مصدر لوكالة األنباء

اليمنية سبأ.
وأش� � ��ار املصدر إلى أنه مت اس� � ��تهداف خطوط نقل
الطاقة في متام الس� � ��اعة الس� � ��ابعة من صباح اإلثنني
ف� � ��ي مفرق اجلوف  -مأرب ،وبعد جهود كبيرة متكنت
الفرق الفنية من إصالحها وإعادتها للخدمة.
وكشف املصدر أن تلك اخلطوط لم تستمر أكثر من
ست دقائق بعد إصالحها وإعادتها للخدمة وانقطعت
مجدد ًا بس� � ��بب ضربه� � ��ا خالل املواجهات املس� � ��لحة
اجلارية في املنطقة بني احلوثيني ،واجليش مس� � ��نود ًا
بالقبائل.
واعتب� � ��ر املصدر أن االس� � ��تمرار في ضرب خطوط
نقل الطاقة خالل املواجهات املس� � ��لحة يستهدف بقاء
املواطنني بدون كهرباء.
وتعرض� � ��ت محطة مأرب الغازي� � ��ة ،التي متد املدينة
بالكهرب� � ��اء بش� � ��كل كلي ،العت� � ��داء تخريب� � ��ي اجلمعة
املاضية ،ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي فترات
بلغت  21ساعة.
ونشر القيادي احلوثي محمد املقالح على صفحته

في الفيس بوك «الكهرباء مطفية حتى إسقاط اجلرعة
وإقالة احلكومة!».
م� � ��ن جهته تس� � ��اءل نائ� � ��ب رئيس حتري� � ��ر صحيفة
«املص� � ��در» علي الفقيه ع ّمن يق� � ��ف وراء تفجير خطوط
نقل الكهرب� � ��اء بعد اعتراف القي� � ��ادي احلوثي محمد
املقالح بذلك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء إن انقطاع
التي� � ��ار الكهربائي عن العاصمة يكبد البالد خس� � ��ائر
فادحة ،حيث يتركز معظم النشاط التجاري في اليمن،
ويعمل على إتالف مواد غذائية ،وكذا إحداثه مشاكل
في املستشفيات احلكومية وخاصة في أقسام غسيل
الكلى.
وتزود محطة «مأرب» الغازي� � ��ة ،احملافظات اليمنية
بنح� � ��و  340ميج� � ��اوات من الطاقة ،م� � ��ن أصل 700
ميجاوات ،إجمالي الطاقة املنتجة في اليمن.
وتعرض� � ��ت محط� � ��ة كهرب� � ��اء حزيز ف� � ��ي العاصمة
صنع� � ��اء ،التي تغطي أجزاء من العاصمة العتداء آخر
من مسلحي جماعة احلوثي في مواجهات ضد قوات

اجليش منتصف األس� � ��بوع املاضي ،وقدرت مصادر
رسمية خس� � ��ائر الكهرباء في اليمن خالل األسبوعني
املاضيني بحوالي  60مليون دوالر.
وحذرت املؤسسة العامة للكهرباء اليمنية من انهيار
املنظومة الكهربائية في اليمن ،جراء تزايد االعتداءات
على خطوط نقل الطاقة.
ورصدت وزارة الداخلي� � ��ة وقوع  487حالة اعتداء
عل� � ��ى خط� � ��وط الكهرب� � ��اء وأنابي� � ��ب النفط وش� � ��بكات
االتصاالت ،في عدد م� � ��ن محافظات البالد خالل عام
2013م ،وأش� � ��ارت إلى ت� � ��ورط  350متهم ًا في جرائم
االعت� � ��داءات على الكهرب� � ��اء وأنابيب النفط ،وش� � ��بكة
االتصاالت خالل الفترة نفسها.
وت� � ��دور منذ أش� � ��هر مواجهات عنيف� � ��ة بني اجليش
اليمني ،مس� � ��نود ًا باللجان الش� � ��عبية م� � ��ن جهة ،وبني
مسلحي جماعة احلوثي في عدد من مديريات محافظة
اجلوف إضاف� � ��ة ملديريات تابعة إداري ًا حملافظة مأرب،
ومحاذي� � ��ة حملافظ� � ��ة اجلوف ،في محاول� � ��ة من جماعة
احلوثي إلحكام السيطرة على تلك املناطق.

مقاول حضرمي يناشد الرئيس التدخل إلنصافه من عصابة «تقطع ونهب» يقف خلفها نافذين
جدد املقاول احلضرمي خالد عمر بادقيدق مناشدته لرئيس اجلمهورية
س���رعة التدخل في قضيته وإنصافه من اجلناة ومحاس���بة املتقاعسني في
ّ
يس���خر القوات العس���كرية واألمنية لتحقيق
تنفيذ أوامر القضاء وكل من
مصالح ش���خصية ،وتعطيل أداء مهامها في تنفيذ أوامر القضاء بالقبض
القهري على املتهمني بحادثة التقطع والنهب ل� 8قاطرات محملة بكيبالت
خردة تعود ملكيتها القانونية وفق إجراءات وتراخيص وس���ندات رسمية
ملؤسسة بادقيدق.
وبعد النظر والتحقيقات في القضية واستدعاء عدد من الشهود وتدوين
ش���هاداتهم حول مالبس���ات تلك احلادثة التي أثارت موجة من اإلس���تنكار
والس���خط في األوساط الش���عبية ،وأكدت جميع الشهادات واإلفادات على

ت���ورط تلك املجموعة املس���لحة فيها ،أصدرت النياب���ة اجلزائية اإلبتدائية
املتخصص���ة مبحافظ���ة حضرموت مذكرت���ني الى مديري الش���رطة واألمن
بس���احل حضرموت وال���وادي والصح���راء ،ومذكرة لقائ���د املنطقة الثانية
ومذك���رة لقائد كتيبة حماية الش���ركات النفطية أوام���ر قهرية بضبط أفراد
العصابة املتقطعة للحمولة.
وبالرغ���م من مرور أش���هر على إص���دار النيابة في حضرم���وت أوامرها
القهري���ة ف���ي ضبط املتهم���ني ال يزال أف���راد العصابة املس���لحة املتورطة
بالتقطع طلقاء يسرحون وميرحون ،بل أنهم يتواجدون بشكل شبه يومي
داخل حرم س���ور الش���ركات في املس���يلة ويدخل���ون ويخرجون م���ن بوابة
احلراس���ة التابعة لكتيب���ة حماية الش���ركات دون أي اعتراض حتى حلظة

كتابة هذا اخلبر.
ووقف���ت احلادثة التي وصفت بأكب���ر عملية نهب وتقطع في حضرموت
عن���د نقطة إص���دار أوامر القبض القهرية للمتهم���ني املطلوبني ال� 19ولكن
تلك األوامر املعززة بأوامر تعقيبية للجهات األمنية والعسكرية املذكورة ،
لم ينفذها املكلفون بها قانون ًا على مدى شهور.
وكانت مجموعة مسلحة كببرة أقدمت خالل الفترة من 12 � 10ديسمبر
2013م  ،عل���ى إعت���راض ونهب ثمان قاطرات محمل���ة بكيبالت خردة تعود
ملكيته���ا القانونية وفق إجراءات وتراخيص وس���ندات رس���مية ملؤسس���ة
بادقي���دق التابع���ة للمقاول احلضرمي خالد عمر بادقي���دق  ،بعد مغادرتها
بوابة مواقع الشركات النفطية حتت قوة السالح.

البقـ ـ ــاء للـ ـ ــه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وعظيم املواساة

لالستاذ /علي بن غائب زيد

أمني املكتب التنفيذي للتجمع اليمني لإلصالح مبحافظة صعدة

و إخوانه و أوالده و جميع اسرة و محبي آل زيد
في وفاة املغفور لها بإذن الله تعالى والدته

تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويه الصبر والسلوان
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

املكتب التنفيذي للتجمع اليمني لالصالح  -محافظة صعدة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا
كتابات
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االس ��تخفاف بالش ��عب
عبد احلافظ الفقيه
االس� � ��تخفاف يأتي ثم� � ��رة طبيعية ونتيج� � ��ة لكل فرد
أو جماع� � ��ة أو ح� � ��زب أو حاك� � ��م يحمل ف� � ��ي قلبه الكبر
ويلبس اخليالء ويش� � ��عر في قرارة نفسه أنه غير البشر
وأنه خي� � ��ر منهم "أنا خير منه "...فكي� � ��ف إذا كان هذا
املتكب� � ��ر املتغطرس يؤمن أن له حق� � ��ا إلهيا بالتميز على
اآلخرين وبحكمهم وأنه هو الس� � ��يد و اآلخرين عبيد له
وجدوا خلدمته وتقديس� � ��ه وما يراه هو احلق وما عداه
فه� � ��و الباطل "ما أريكم إال م� � ��ا أرى  "...هذا ما يعتقده
احلوثيون وميارس� � ��ونه عل� � ��ى أرض الواقع فهم يقولون
زخ� � ��رف القول ويرفعون ش� � ��عارات براقة وميارس� � ��ون
أعماال شريرة عكس ما يقولون ويرفعون ...
فهم يس� � ��مون أنفسهم أنصار الله وميارسون أعمال
أنص� � ��ار الش� � ��يطان ويحاربون الله ورس� � ��وله واملؤمنني
ويس� � ��بون صحابة رس� � ��ول الله صلى الله عليه وس� � ��لم
ويطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم...
وهم يرفعون ش� � ��عار املس� � ��يرة القرآني� � ��ة ويحاربون
القران في كل مكان فيحاربون مس� � ��اجد الله التي قال
فيها "و أن املس� � ��اجد لله  "...ويهدمون مدارس القرآن
ودور القران  ...ومدارس التعليم ويقتلون حفظة القران
إنها مسيرة الشيطان وليست مسيرة القران ويرفعون
شعار املوت إلس� � ��رائيل وألمريكا وهم يقتلون املسلمني
من اليمنيني وغيرهم في اليمن وسوريا والعراق وغيرها
وهم حبائب م� � ��ع أمريكا منس� � ��قني ومتفقني في قضية
الع� � ��راق ومتحالفني وفي س� � ��وريا يعمل� � ��ون ما يريدون
ويقتلون املس� � ��لمني وأمريكا س� � ��اكتة عنه� � ��م وفي اليمن
تقف أمريكا معهم ف� � ��ي مجلس األمن وترفض أن يتهم
احلوثيون بأنهم معرقلون .ومع اليهود فيهود أصفهان

إيران مش� � ��هود لهم بعملهم داخل إسرائيل وأعجبني
أحد السياس� � ��يني في اجلزيرة قال (من يقول أن إيران
ضد أمريكا وإس� � ��رائيل فهو غبي ال يفهم في السياسة
شيئا) ...هؤالء احلوثيون الذين استباحوا دماء اليمنيني
يفتخر ناطقهم الرس� � ��مي أنه قت� � ��ل من اجليش  06ألفا
أين حرمة الدماء "ومن قتل نفس� � ��ا بغير نفس و فسادا
ف� � ��ي األرض فكأمنا قتل الناس جميعا " ...يدعون أنهم
يحاربون الفساد وهم ميارسون قمة الفساد في األرض
بالقتل واإلجرام إذا حقيقة ش� � ��عارهم املوت للمسلمني
املوت لليمنيني ...
يرفعون ش� � ��عار أنهم ضد اجلرعة وهذا ش� � ��عار ال
يختلف عليه أحد والش� � ��عب كل� � ��ه ضد اجلرعة ولكنهم
ميارس� � ��ون اجلرع ضد الش� � ��عب في صعده وغيرها
فس� � ��عر الدب� � ��ة البترول أغل� � ��ى من س� � ��عر اجلرعة ...
ويفرض� � ��ون اخلمس عل� � ��ى كل تاجر ومال� � ��ك ومزارع
 ...ويفرض� � ��ون للجهاد احلربي م� � ��ا يريدونه ويعبثون
باألموال كما يش� � ��اءون ويقولون أنهم مع الشعب ومع
هموم الش� � ��عب وأنهم مع األمن واألمان واالس� � ��تقرار
ترى من يلع� � ��ب باألمن واالس� � ��تقرار ويذكي احلروب
من صعدة حتى صنعاء من الذي نش� � ��ر الرعب وأقلق
السكينة و فجر كل شيء من مدارس ومساجد وبيوت
هل هذا العمل هو نش� � ��ر للسكينة واألمن واالستقرار
؟ويرفعون ش� � ��عار أن الشعب هو الذي ثار وأنهم اآلن
في ثورة ثانية ضد الفساد وحكومة الفساد في الوقت
نفسه يتحالفون مع املخلوع ومع النظام السابق بثورة
مضادة ضد ثورة الشعب السياسية السلمية ثورة 11
فبراير وس� � ��بتمبر و أكتوب� � ��ر ويقفون ضد اجلمهورية

فش� � ��عارهم ث� � ��ورة وهي ث� � ��ورة مضادة ملكي� � ��ة إماميه
متخلفة ...يرفعون ش� � ��عار أنه� � ��م يدافعون عن املذهب
الزيدي وممارس� � ��تهم مذهب االثني عش� � ��رية اإليراني
الفارسي الذي وقف ضده علماء الزيدية قدميا وحديثا
( ...االثنى عشرية التي تدعي أن هناك بقية من القرآن
غير موجود وهو قرآن فاطمة  ...وال يؤمنون بالس� � ��نة
وال بالصحابة رضي الله عنهم وعلى رأس� � ��هم اخللفاء
الراشدين ويؤمنون مببدأ التقيه  ...ويفرضون اخلمس
في كل شيء ) ...
ويدعون أن ثورتهم سلمية ويحاصرون العاصمة
بالسالح واملس� � ��لحني ويدخلونها باملسلحني يعتلون
بيوت املواطنني بالقوة للتمترس عليها ملقاتلة اجليش
كم� � ��ا حدث في حزي� � ��ز وعندما أعترضهم الش� � ��هيد
املهندس يحيى العامري ومنعهم من طلوع بيته قتلوه
وبعد قتله لم يس� � ��عفوه بل ج� � ��اءوا واقتحموا البيت
ليتمترسوا فيه ولكن النساء وقفن لهم باملرصاد فأي
س� � ��لمية هذه وأي تخلف هذا يقتلون صاحب البيت
ثم يأتون ليصعدوا بالقوة فوق النساء واألطفال من
أي كهف هؤالء خرجوا ومن أي أراضي نبتوا ...
وأخي� � ��را يع� � ��ودون إلى عص� � ��ر القطرن� � ��ة عصر
أجداده� � ��م املتخلفني الذي أمروا الش� � ��عب بالقطرنة
خوف� � ��ا من اجلن فأتوا بالصرخة ب� � ��دال عن القطرنة
ولكن الش� � ��عب اليمني الواع� � ��ي املثقف وجه لهم ردا
عملي� � ��ا وصفعة قوي� � ��ة  ..أنه قد حترر م� � ��ن القطرنة
بث� � ��ورة س� � ��بتمبر وحترر م� � ��ن الصرخ� � ��ة بثورة 11
فبراير ...فأصبح ش� � ��عبا حيا واعيا فلم يصرخ ولم
يشاركهم في صرختهم ...

والش� � ��عب لو كان حيا ما أس� � ��تخف به فرد وال
عاث فيه الظالم النهم
من قري� � ��ر العني أبا األحرار فش� � ��عبك أصبح حيا
ولن يستخف فيه
بع� � ��د اليوم الظالم النهم أحفاد الظاملني املتخلفني
...
وأخيرا يرفعون ش� � ��عار تطبيق مخرجات احلوار
وعندم� � ��ا يقال لهم أن من مخرجات احلوار س� � ��حب
األس� � ��لحة الثقيلة واملتوس� � ��طة من جميع املليشيات
املس� � ��لحة يرفضون ذلك ويرفضون أن يتحولوا إلى
حزب سياس� � ��ي ألنهم يعلمون ويعرفون أن الشعب
اليمن� � ��ي الذي ثار ضد األئمة املس� � ��تبدين لن يقبلهم
ولن يعيدهم مرة أخرى يحكمون ويستبدون أليست
هذه األمثلة استخفافا بالشعب من هذه الفئة املارقة
املتجبرة واملتكبرة اإلرهابية التي تس� � ��تخدم البطش
والقتل أداة لتركيع الشعب اليمني ...وأنى لهم ذلك؟
وأنتم طبعة للظلم ثانية
تداركت كل ما قد أهملوا أو نسوا
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون "
....وعندم� � ��ا أصطف الش� � ��عب وخ� � ��رج باملاليني
ضده� � ��م وضد أفكاره� � ��م وعنفهم قال� � ��وا هؤالء هم
الفاس� � ��دون إذا فالش� � ��عب كله عندهم فاسد  ...وهم
املصلحون "وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض "...
ترى هل يعود احلوثيون إلى رشدهم فيصطلحون
مع شعبهم ويدخلون في العملية السياسية و يتركون
السالح والعنف؟

في الذكرى 24لتأسيس ��ه:

اإل ص ��اح موا ق ��ف وطني ��ة وخي ��ارات س ��لمية
عاصم املنيعي
تأتي الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس
اإلصالح في ظل ظروف صعبة ومعقدة متر
بها اليمن خاصة ودول املنطقة العربية عامة
في محاولة إلدخال بلدان الربيع العربي في
أنفاق مظلمة وصراعات عنيفة تأكل اليابس
واالخضر.
فمن� � ��ذ 1102م دأب� � ��ت ق� � ��وى داخلي� � ��ة
وخارجية تعارض ثورات الربيع العربي إلى
إيقافها وإعاقة قيام أي مش� � ��روع نهضوي
وتنموي على أس� � ��س دميقراطية فسعت إلى
إحاكة الدس� � ��ائس ونسج املؤامرات والعمل
على إعاقة أي تغيير في املنطقة العربية.
تنازالت بحجم الوطن
وشكل تقدم األحزاب اإلسالمية املعتدلة
واملدني� � ��ة التي تتخ� � ��ذ من اإلس� � ��الم نظام ًا
ش� � ��ام ًال جلميع نواحي احلياة مصدر قلق
للدول الكبرى وحلفائها في املنطقة خش� � ��ية
اس� � ��تقالل قراراتها والتحامها بش� � ��عوبها
والس� � ��عي لتحقيق طموحاته� � ��ا وتطلعاتها.
فسعت تلك الدول إلى عرقلة تقدم األحزاب
السياس� � ��ية اإلس� � ��المية وعمل� � ��ت على دعم
الث� � ��ورات املض� � ��ادة وتألي� � ��ب املوتوري� � ��ن
واملأجوري� � ��ن ضدهم ,بل عملت على تفتيتها
وتقس� � ��يمها .فأوجدت "السيسي" في مصر
ودعمت االنقالب العس� � ��كري فيها ودعمت
مترد "حفتر" في ليبيا لتراق دماء املسلمني.
وس� � ��اهمت بش� � ��كل كبير في تدمير سوريا
 ,وليس اليم� � ��ن ببعيد عن تل� � ��ك املخططات
والعمل بأدوات وأطراف تعمل على إفش� � ��ال
تسويته السياسية وإضعاف قواه الوطنية,
وكان حلزب اإلصالح اإلدراك الكامل لتلك
التحركات فحاف� � ��ظ على توازنه ومكانته بني

األحزاب السياسية.
وحتمل اإلصالح -كون� � ��ه أحد األحزاب
الكبيرة في اليمن -والذي يحظى بش� � ��عبية
واس� � ��عة وقاعدة جماهيري� � ��ة عريضة العبء
األكبر إبان الثورة الشبابية السلمية ورضي
بالتسوية السياسية حرص ًا منه على النزول
عند مصلحة الش� � ��عب التي اقتضت انفراج
األم� � ��ور بعد أن وصلت إلى طريق مس� � ��دود
حاول خصوم الثورة الش� � ��بابية جر البالد
إلى أتون احلروب األهلية.
ويشارك اإلصالح في احلكومة التوافقية
ضمن القوى السياس� � ��ية ممثل بثالثة وزراء
وهو متثيل ال يتناس� � ��ب مع حجمه ومكانته,
وكان النصي� � ��ب األكب� � ��ر ف� � ��ي احلكومة من
نصيب الطرف اآلخر بنصف حقائبها الذي
يس� � ��تحوذ عل� � ��ى مفاصل الس� � ��لطات كلها,
وفي نفس الوقت مارس سياس� � ��ة التخريب
وتقويض احلكومة وغ� � ��ذى أعمال التخريب
والتدمي� � ��ر والفوضى وس� � ��اهم في االنفالت
األمني وتس� � ��بب في أزمة مش� � ��تقات النفط
وكل التدهور الذي تعاني منه البالد.
ومع كل ذلك قفد تعرض اإلصالح ألبشع
هج� � ��وم اعالمي كذب ًا وزور ًا كاتهامه بأخونة
الدولة ,وأنه املتسبب في األزمات وهو يقف
وراء االنف� � ��الت األمني ومزاعم أخرى كيدية
توحي بأنه ميس� � ��ك بزمام األمور ,وكل ذلك
محاوالت بائسة هدفها النيل منه وأكاذيب ال
يقبله عاقل ,فالرئيس هادي هو رئيس البالد
املنتخب ,وهناك حكومة وفاق ميتلك املؤمتر
الشعبي العام فيها نسبة .%05

السير نحو اليمن اجلديد

اتص� � ��اف اإلصالح باحلنكة السياس� � ��ية

واحلكمة ف� � ��ي اتخ� � ��اذ الق� � ��رارات واملرونة
ف� � ��ي التعاط� � ��ي السياس� � ��ي م� � ��ع مجريات
احلياة وتقلباتها فمن املس� � ��تحيل أن ينجر
وراء مخطط� � ��ات تهدف إل� � ��ى زعزعة األمن
واالس� � ��تقرار وإقالق املواطن� � ��ني وجره إلى
مربع العنف ,فكسب بذلك اإلصالح املعارك
سياس� � ��ي ًا وأخالقي ًا وحظي بتعاطف شعبي
كبي� � ��ر أمام صلف متعجرف حاول جره إلى
معارك دموية طاملا حرص اإلصالح جتنبها.
فخالل فترة حروب احلوثي العبثية طيلة
الفت� � ��رة املاضية بداية بتهجي� � ��ر أبناء دماج,
وكتاف ,وتش� � ��ريد أهالي همدان ,وس� � ��قوط
حاشد وعمران ,وحروب اجلوف ,وحصار
صنع� � ��اء  ..فق� � ��د كان موقف اإلصالح أكثر
املواق� � ��ف وضوح ًا بعيد ًا ع� � ��ن الضبابية أو
املداهنة واملجاملة فقد استنكر وأدان كل تلك
احلروب واالعت� � ��داء ,وطالب تلك اجلماعات
املس� � ��لحة الرضوخ لتنفيذ مخرجات احلوار
الوطني والتوقف عن تل� � ��ك احلروب العبثية
وتسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة ,وطالب
الدولة بس� � ��ط نفوذها على كل أرجاء الوطن,
كم� � ��ا طالب الدول� � ��ة بالقي� � ��ام بواجبها جتاه
مواطنيه� � ��ا بحماياتهم وحفظ ممتلكاتهم من
تلك االعت� � ��داءات ,فكان� � ��ت النتيجة أن دفع
أعضاءه وأفرده ومناصريه في تلك املناطق
الثمن أكثر مما يتوقع� � ��ه العاقل ,فقد عرف
اجلميع تعام� � ��ل تلك اجلماعة مع خصومهم
السياس� � ��يني فلم يكتفوا بالقتل والتش� � ��ريد؛
فحس� � ��ب؛ ب� � ��ل أدى إلى مص� � ��ادرة األمالك
وهدم البيوت ونسف املنازل باملتفجرات.
إن اإلص� � ��الح الي� � ��وم ي� � ��درك أن اخلطوة
احلقيقي� � ��ة ه� � ��ي إيج� � ��اد اصطف� � ��اف وطني

وش� � ��عبي قائم على م� � ��ا مت التواف� � ��ق عليه,
لبناء اليمن على أساس قيم احلرية والعدل
واملواطنة املتس� � ��اوية واحلق� � ��وق واحلريات,
وعل� � ��ى اإلصالح أن يعمل بكل قوة مع كافة
األطراف من أجل السير نحو اليمن اجلديد.
لذا دفع اإلصالح بكل قواه املختلفة إلى
االصطفاف الوطني الذي دعت له املكونات
السياسية من أجل تنفيذ مخرجات احلوار
الوطن� � ��ي باعتبارها ركيزة ف� � ��ي بناء الدولة
املنش� � ��ودة وأس� � ��اس التغيي� � ��ر واإلص� � ��الح
الش� � ��امل ال� � ��ذي يتطل� � ��ع إلي� � ��ه كل اليمنيني
األح� � ��رار التواقني ليم� � ��ن دميقراطي ودولة
مدنية تقوم على أساس العدل واملساواة.
تلك الدولة املنشودة التي تذوب فيها كل
الهويات الضيق� � ��ة وتنصهر في بوتقتها كل
السلطات واملشاريع الصغيرة لصالح سلطة
واحدة تقوم على مقاس الش� � ��عب كله ومتتد
في حدوده� � ��ا بامتداد أحالمه ونضاالته من
أجل مين جديد موحد يتشارك في بنائه كل
اليمنيني على أس� � ��س من املواطنة املتساوية
واملش� � ��اركة العادل� � ��ة في الس� � ��لطة والثروة
والقرار السياس� � ��ي ,وعل� � ��ى مبدأ االعتراف
باآلخ� � ��ر أي � � � ًا كان كش� � ��ريك وصاحب حق
أصيل في هذا الوطن الواحد.

رفض العنف وإدانة االرهاب

يواجه اليوم الش� � ��عب اليمني مش� � ��اريع
صغيرة تريد تدمير اليمن ,وأصبح أصحاب
تلك املش� � ��اريع أداة هيمن� � ��ة وتفتيت ومتزيق
لقوى أجنبيه يسرها أن يظل شعبنا ضعيف ًا
وغير مس� � ��تقر ًا ,فاليمن اليوم امام مشروع
طائفي يق � � � ّوض من س� � ��لطة الدولة ,وحراك

مس� � ��لح يهدف إلى متزي� � ��ق البلد وجتزئتها,
ومش� � ��روع دموي قاعدي يسعى إلى إقالق
املوطن وإرباك السلطة.
ومارس� � ��ت جماعات العنف املسلح أبشع
ص� � ��ورة اإلجرام بحق أبناء اجليش واألمن
م� � ��ن عمليات تفجي� � ��ر واقتح� � ��ام واغتياالت
وبشكل علني استفز مشاعر اليمنيني.
وق� � ��د رف� � ��ض اإلصالح تلك املمارس� � ��ات
وأدان االعتداءات على املرافق واملؤسسات,
وما حدث من اغتياالت للقيادات العسكرية
واألمنية وعبر اإلص� � ��الح دائم ًا عبر بياناته
وتصريحاته عن تضامن� � ��ه الكامل مع أبناء
املؤسس� � ��ة العس� � ��كرية واألمني� � ��ة إزاء م� � ��ا
يتعرضون له من استهداف.
بل س� � ��اهم في ترس� � ��يخ ثقاف� � ��ة التفاف
الش� � ��عب حول اجليش واألمن ,ومس� � ��اندة
جهودهما ف� � ��ي تثبيت األمن واالس� � ��تقرار,
وطالب اجلهات املعنية س� � ��رعة التحقيق في
جميع الهجمات اإلجرامية التي تعرض لها
أف� � ��راد اجليش واألمن ف� � ��ي صنعاء واملكال
وبقية احملافظات.
كل ذل� � ��ك واالصالح يظل في دائرة التهم
والتشكيك والقدح وتناله سهام االنتهازيني
واحلاقدين والناقمني بالغمز واللمز لوصمه
بالعن� � ��ف إال أن كل تل� � ��ك احمل� � ��اوالت باءت
بالفشل.
س� � ��يظل اإلصالح كبير ًا شامخ ًا في كل
مناطق اليمن ش� � ��ماله وجنوبه وشرقه وغربه
وحضوره الفاعل في األوس� � ��اط السياسية
واالجتماعي� � ��ة طامل� � ��ا اس� � ��تمر ف� � ��ي نضاله
الس� � ��لمي واقترب من هموم جماهيره وتبنى
قضايا أمته ووطنه.

تقرير
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اجلوف ..مأساة إنسانية

تش��هد محافظة الجوف منذ أش��هر عدة مواجهات مسلحة بين
قوات الجيش مسنودة برجال القبائل ومسلحين حوثيين يحاولون
السيطرة على مناطق حيوية في المحافظة ،ومع استمرار المعارك
تعيش مناطق ع��دة بالمحافظة وضع ًا إنس��اني ًا معق��داً في ظل
غياب الخدمات الطبية ،ونزوح مئات األس��ر وإغالق أغلب المدارس
الحكومية أبوابها أمام الطالب.

ح���ذر مراقبون ومنظم���ات من تفاقم الوضع اإلنس���اني
ف���ي مناط���ق احل���رب ف���ي محافظ���ة اجل���وف وف���ي مديرية
مجزر(محافظ���ة م���أرب ) ف���ي ظل اس���تمرار تعنت احلوثي
وع���دم قبول���ه ب���أي جلان تس���عى لتهدئ���ة الوض���ع ووقف
االقتتال فيها ,الس���يما مع اس���تمرار االقتتال وفشل جلان
الوس���اطة املتتالية وتزاي���د عدد النازح���ن والقتلى الذين
ال يجدون أية مس���اعدات س���واء املس���اعدات الرس���مية أو
اخلاصة.
وي���زداد الوض���ع تفاقم��� ًا مع من���ع املنظمات اإلنس���انية
الوص���ول إل���ى مناط���ق احلرب وانتش���ال اجلث���ث ..ويرى
اقتصادي���ون ب���أن الوضع س���يء للغاية س���واء في مناطق
الن���زاع أو غيره���ا من���ذ مطل���ع الع���ام 2011م الت���ي زادت
األوضاع سوء ًا.
فقبل أيام ,أعلن مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
ف���ي اليم���ن عن ن���زوح  1141أس���رة ,تضم حوال���ي  8آالف
ش���خص من���ذ ب���دء املواجه���ات املس���لحة ب���ن احلوثين,
وق���وات القبائ���ل واجليش ,ف���ي محافظة اجلوف ش���مالي
البالد.
موضح��� ًا أن ع���دد من جرحى املواجه���ات باإلضافة إلى
املدني���ن ال يحظون بفرص جيدة للعالج في مناطق قريبة
م���ن احملافظ���ة التي تش���هد غي���اب للمراكز واملستش���فيات
الصحية التي تقدم جراحات أولية ,ويحتم على املصابن
بجراحات بليغة نقلهم إلى العاصمة صنعاء.
وفي تقريرها الش���هري أش���ارت منظمة «اليونيس���يف»
إلى أن أغلب النازحن من النس���اء واألطفال الذين نزحوا
إل���ى مديري���ات مختلفة مبحافظة اجل���وف ويقيم معظمهم
في العاصمة (احلزم) مع أهلهم والبعض اآلخر في مرافق
حكومية مثل املدارس».
الوضع اإلنس���اني في اجلوف في غاية الس���وء ,وهناك
العش���رات من اجلثث مرمية في مناط���ق احلرب باإلضافة
إل���ى غي���اب املنظمات اإلنس���انية وغي���اب الدور الرس���مي
للدول���ة واخلدمات الطبية في إنق���اذ الضحايا ,األمر الذي
ينبئ بكارثة إنس���انية كبيرة نظر ًا الس���تمرار احلرب وعدم
وضع حد لهذا االقتتال.
اللجن���ة الدولي���ة للصليب األحم���ر في اليم���ن قالت :إن
الوض���ع األمن���ي في مناط���ق احلرب ف���ي محافظة اجلوف

ليس���ت آمن���ة إذا ل���م تتواف���ر الضمان���ات الالزم���ة من قبل
األطراف املعنية بالعمليات القتالية لدخول الفريق الطبي
واملس���اعدات إل���ى الس���كان ف���ي مناط���ق الص���راع وتقييم
الوضع اإلنساني فيها.
وأضاف���ت اللجن���ة أنها حالي��� ًا في صدد القي���ام بزيارة
ش���املة لتقيي���م الوض���ع ف���ي األي���ام املقبل���ة ش���رط توفير
الضمانات األمنية.
وبخص���وص انتش���ال جث���ث الضحايا أك���دت املتحدثة
باس���م اللجن���ة الدولية -كلي���ر -إن قضية انتش���ال اجلثث
تع���د موض���ع قلق وهي تس���عى ف���ي حوارها م���ع األطراف
املتنازع���ة عل���ى العم���ل إليجاد آلي���ة خاصة بهم النتش���ال
اجلث���ث ,مش���يرة إل���ى أن اللجن���ة الدولي���ة تعم���ل حالي��� ًا
عل���ى التحضي���ر لزيارة ثانية إلى اجل���وف ومأرب لتكوين
ص���ورة كاملة للوضع اإلنس���اني بهدف االس���تعداد لتقدمي
املساعدات تبع ًا للحاجة.
ويش���ير إعالميون وحقوقيون إلى أن جماعات احلوثي
يدفع���ون باألطف���ال للح���رب معه���م ف���ي اجل���وف كخط���وة
خطيرة لتج���اوز القوانن واملعاه���دات الدولية التي متنع
إدم���اج األطف���ال في احل���روب ,حيث ذكروا بأن العش���رات
م���ن مقاتلي احلوثي لقوا مصرعه���م ,معظمهم من األطفال
الذين ال تتجاوز أعمارهم سن  18سنة.
املدارس :ثكنات عسكرية حوثية
ف���ي ظ���ل احل���رب الت���ي يش���نها احلوثي عل���ى محافظة
اجل���وف ومديري���ة مج���زر مت إغ���الق جمي���ع امل���دارس عن
التعلي���م وتعط���ل التعليم في أغلب م���دارس احملافظة وإن
العملي���ة التعليمية في احملافظة ُش��� ّلت ,مع نزوح املعلمن
وإغ���الق امل���دارس لتعرضه���ا للقص���ف ومترك���ز مس���لحي
جماعة احلوثي فيها.
وق���ال مص���در حكوم���ي إن مكت���ب التربي���ة ف���ي مديرية
احل���زم واخللق أق���ام مراكز إي���واء لألطف���ال النازحن في
مناط���ق الن���زوح الس���تكمال تعليمه���م ,غي���ر أن الوضع ال
يسمح بتوفير تعليم جيد للطالب.
وف���ي تصريح���ه للصحوة ق���ال :مبخوت محم���د رئيس
جمعية الس���الم« :إن امل���دارس في مديري���ة احلزم واخللب
أصبحت اآلن مأوى للمتضررين من جراء قصف احلوثي,
ومن الصعب جد ًا الدراسة فيها.

أجمل التهاني والتبريكات نهديها للمهندس

أحمد شوقي القاضي

مبناسبة زفافه امليمون ..فألف ألف مبروك..

املكتب التنفيذي وكافة قيادات
وأعضاء اإلصالح – تعز
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأصدق التعازي

وأحر املواساة لألخ احلاج محمد مربوش وأوالده
وكافة آل مربوش
في وفاة املغفور له بإذن الله الشيخ العالمة

(طه محمد مربوش)..

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

املكتب التنفيذي وكافة قيادات وأعضاء اإلصالح – تعز

وقال :إن ثمانن في املائة من القوى العاملة في السلك
التربوي خارج احملافظة نتيجة انتش���ار مسلحي احلوثي
الت���ي تنص���ب النق���اط ف���ي الطرق العام���ة ,وطل���ب الهوية
الش���خصية ,وتفتي���ش وابت���زازات ,األمر ال���ذي يؤدي إلى
تخوف ,وامتناع الكادر التعليمي من وصوله للمحافظة.
وأض���اف مبخوت« :أن احلوثي يس���يطر عل���ى أكثر من
 15مدرس���ة في اجلوف من عام 2009م وإلى اليوم ,حولها
إلى مقرات عس���كرية ومكاتب حتقيق ,باإلضافة إلى تدمير
م���دارس كثي���رة بالقذائ���ف والدباب���ات م���ن بينها مدرس���ة
احلس���ن ب���ن علي الثانوية ,ومدرس���ة الس���الم األساس���ية
الثانوية الكبرى».
وأش���ار مبخوت :أن مدير مكتب التربية أكد أنهم رتبوا
الستقبال الطالب النازحن في املديريات ,بحيث يصرفون
له���م الكتب واملقاعد الس���تكمال تعليمه���م ,ب�ي�د أن الوضع
األمني وممارسات احلوثي على طول الطرق منعت الكادر
الترب���وي املعتمدين عليه من خ���ارج احملافظة من الدخول
إليها.
وفي س���ياق متصل قال :الصحفي وليد الراجحي« :إن
احلوثين سيطروا على  9مدارس في املديرية مت حتويلها
إل���ى ثكنات عس���كرية لهم .وأن هن���اك  1770طالب ًا في آخر
إحصائي���ة خرج���وا م���ن التعليم ف���ي مديرية مج���زر ,و23
مدرس���ة أغلقت بس���بب املواجهات بن احلوثي���ن وقبائل
موالية للجيش».
وق���ال الراجحي« :إن أغلب األس���ر نزح���ت إلى مديريات
ً
مختلف���ة ,موضحا أن باقي س���كان مديرية مجزر مايزالون
محاصري���ن جراء قص���ف جماعة احلوثين وغي���ر قادرين
عل���ى الن���زوح ,وأن ع���دد ًا كبي���ر ًا من املدني���ن وخاصة من
األطف���ال والنس���اء وكب���ار الس���ن يعان���ون بش���دة بس���بب
ت���ردي األوضاع اإلنس���انية ونق���ص امل���واد التموينية إثر

املواجهات املسلحة.
وأوض���ح أن أغل���ب النازحن يقيمون عن���د أقاربهم رغم
فقره���م حيث تتكدس ثمان أس���ر في منزل واحد ,وبعضها
لم جتد مكان ًا غير املدارس وأخرى في األعشاش بالعراء.
وأضاف الراجحي «إن احلوثين يفرضون على األهالي
أن يزودوهم باألكل في كل مناطق تواجدهم.
ودخل���ت املواجه���ات العنيف���ة الت���ي تش���هدها محافظة
اجلوف بن ميليشيات احلوثي اإلرهابية ومقاتلي اللجان
الش���عبية م���ن أبن���اء القبائل يومه���ا الثامن من���ذ جتددها
بع���د نق���ض امليليش���يات احلوثي���ة التف���اق رئاس���ي لوقف
القت���ال ,مخلفة عش���رات القتلى واجلرحى في صفوف تلك
امليليشيات يتساقطون بشكل يومي.
ويواص���ل احلوثي���ون سياس���ة التمدد والس���يطرة على
املناط���ق واحملافظات في ظل تواطؤ الدولة ووزارة الدفاع
جت���اه توس���عات احلوثي التي انتهت باألمس من إس���قاط
محافظة عمران واليوم تشن حرب ًا شعواء إلسقاط اجلوف
وحصاره���ا املس���تمر عل���ى صنع���اء والتي تنوي إس���قاط
الدول���ة وهو الهدف الرئيس���ي ضمن سياس���تها التمددية
في البلد.
يذك���ر أن املواجه���ات ب���ن اجلي���ش وجماع���ة احلوث���ي
املس���لحة ب���دأت في اجلوف بعد أن عمد مس���لحو احلوثي
عل���ى الس���يطرة عل���ى مناط���ق اس���تراتيجية ش���ملت طرق ًا
رئيس���ية تقطع حت���ركات اجليش اليمن���ي وإمداداتهم ..ثم
بع���د ذلك قام مس���لحو احلوث���ي باختطاف جن���ود ورجال
قبائ���ل م���ن محافظة اجل���وف ونقلهم إل���ى محافظة صعدة
«معقل احلوثين».
وينتظ���ر أبناء اجلوف مبادرات حقيقية ودعم ًا ينتش���ل
واقعهم املأس���اوي ويرفع عنه���م االعتداءات املتواصلة من
قبل جماعة احلوثي املسلحة.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نتقدم بأصدق التعازي
وأحر املواساة لألخ

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نتقدم بأصدق التعازي
وأحر املواساة لألخ

عبدالواحد املرادي

عبده حمود الصغير

وإخوانه وكافة آل املرادي

وإخوانه وكافة آل الصغير

والدتهم الفاضلة

(والدهم)..

في وفاة املغفور لها بإذن

في وفاة املغفور له بإذن الله

تغمدها الله بواسع رحمته
وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان..
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

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

املكتب التنفيذي وكافة قيادات
وأعضاء اإلصالح – تعز

املكتب التنفيذي وكافة قيادات
وأعضاء اإلصالح – تعز
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عندما تستفحل ظاهرة البطالة والفقر..تتحول القمامة إلى غذاء ملواطنني!!

مواطنون في احلديدة بني مطرقة الفقر وسندان البطالة
ال يزورونه����م إال في أي����ام االنتخابات ,عندما
يحتاج����ون إل����ى أصواته����م ويأت����ون إليه����م
بالس����يارات لنقله����م إل����ى أقرب مرك����ز لإلدالء
بأصواته����م ليتربع����وا على ظهورهم كرس����ي
البرمل����ان وما إن تنته����ي االنتخابات يقال لهم
أنتم تتبعون مديرية باجل إداري ًا وال تتبعون
مديري����ة احلال����ي وب����ني كل تل����ك التقس����يمات
حرمت تلك الق����رى من اخلدمات ويعانون من
املرض والفقر واجلوع.
ه����ؤالء وخ����الل الفت����رة املاضي����ة كان����وا
يس����تخدمون كورق����ة للع����ب به����ا لصال����ح
«الدواش����ني» وجت����ار السمس����رة ويبق����ى
هؤالء ف����ي منازله����م الصفيحي����ة والكرتونية
يتس����لون بامللصق����ات الدعائي����ة التي نصبت
ب����ني أحيائه����م وعلق����ت ص����ور ًا عل����ى منازلهم
الصفيحية لبعض الرموز.

حسن مشعف
تتجل����ى التحديات واملغام����رات في احلياة
اليومي����ة للكثير من س����كان محافظة احلديدة,
الت����ي تبدو وكأنها في معترك صراع مس����تمر
من أجل البقاء.
حكايات من املش����اهد اليومية تروي معها
تفاصي����ل مفزعة لع����دد من الس����كان ,انقطعت
بهم السبل ,سوى مقلب القمامة على األطراف
الش����مالية ملدين����ة احلدي����دة الذي حت����ول إلى
غذاء لعدد من األسر املنكوبة مع فقر ال يرحم
حلاله����م وال جهات حكومية تتدخل إلنقاذهم,
فهم أشبه بنازحني من أدغال القرن األفريقي,
ش����اءت األق����دار أن حتتويه����م ه����ذه املس����احة
املوب����وءة الت����ي ش����طبت م����ن خارط����ة الدولة,
فيجمعون بقايا اخلبز لهم ولذوبهم ,والعلب
الفارغ����ة يت����م بيعها واالس����تفادة م����ن املبالغ
الزهي����دة الت����ي يتحصل����ون عليه����ا والت����ي ال
تساوي ش����يئ ًا مقارنة بعمل البحث عنها بني
أكوام القمائم والروائح الكريهة التي تنبعث
منها ,ومع ذلك متضي هذه األس����ر ً
جل وقتها
م����ع أطفاله����ا في مقل����ب القمامة بحث���� ًا عن ما
يس���� ٌد رمق جوعهم ويساعدهم على البقاء في
هذه احلياة.

استيطان وسط القمامة

فعندم����ا تغ����ادر مدين����ة احلدي����دة متجه���� ًا
نح����و الش����مال ,تس����توقفك ق����رى (امله����وب
وحارة السالم الغربية والشرقية وأجزاء من
حارة جب����ل النار الش����مالي) احملاذي����ة ملدينة
احلديدة من الش����مال وهم يقضون الس����اعات
الطويل����ة وس����ط مقل����ب القمامة ال����ذي يجعل
الزائ����ر له ألول وهلة يكظم أنفاس����ه غير قادر
على استنش����اق الروائ����ح املنبعثة ,هذا إن لم
يك����ن ق����د وجﱠ�ه فمه إل����ى األرض لتقوم معدته
بعملي����ة تفريغ جلمي����ع محتوياتها في عملية
تس����مى «الطرش» ,غير أن هذه األسر تفترش
بعض الكراتني وسط املقلب وقد اعتادوا على
روائح����ه الكريه����ة مرغمني عل����ى ذلك ,وحتول
هذا املقلب إلى مصدر رئيسي لغذائهم.
فعلى الرغم من احلرمان الذي تعيش����ه تلك
الق����رى إال أنه����م لم يس����لموا من أذي����ة الدولة
له����م ,فقد جلب����وا لهم امل����رض واألوبئة حيث
تقع أحواض املج����اري بالقرب من تلك القرى
وتزكمهم الروائ����ح الكريهة القادمة من بيوت
املدين����ة ومخلف����ات املصانع ناهي����ك عن مقلب
القمام����ة الذي حتول إل����ى مصدر غذاء لهؤالء
الفقراء واملس����اكني يتقاس����مونه م����ع دوابهم,
لوجود مقلب القمامة بالقرب من مساكنهم.

مدن سكنية ومنازل صفيحية

ل����م يك����ن الطف����ل س����مير محم����د ( 12عام ًا)
ليع����رف تفاصيل أكثر ع����ن حقوقه في احلياة
كالتعليم والرعاية س����وى تلك املس����احة التي
خصص����ت ملقل����ب القمامة والتي تق����ع بالقرب
من مس����كنه وتبعد عن مدينة احلديدة حوالي
 7كم تقريب ًا.
ب����دأ الطفل س����مير ي����روي تفاصي����ل حياته
اليومية التي يعيش����ها م����ع بقية أطفال قريته
الذين اعتادوا على زيارة مقلب القمامة يومي ًا
من����ذ الصباح الباك����ر للبحث ع����ن بقايا األكل
الت����ي يتم التخل����ص منها في مقل����ب القمامة
عبر بوابير صندوق النظافة والتحسني التي
تنقله����ا من مدينة احلديدة إل����ى املقلب جلمع
تل����ك البقاي����ا م����ن الروتي واخلبز ف����ي زنابيل
ويعود إلى منزله املبني من الصفيح ظهر ًا.
يقول (سمير) إننا نأكل ونشرب من املقلب
ف�(الروت����ي واخلب����ز امللي����ح) نأكل����ه ,والعل����ف
لل����دواب ون����أكل الدج����اج الفاس����د واملعلب����ات
وجنم����ع الكراتني والعل����ب ونبيعها ومتضي
بهم احلياة على هذه احلال!!
أم����ا احل����اج ع����وض عاي����ش ( 55عام���� ًا)
فيب����دأ حديثه قائ���� ً
ال( :أكبر نعم����ة قدمتها لنا
الدول����ة ه����ي مقلب القمام����ة ,نقت����ات منها أنا
وأبنائ����ي ونأكل نحن ودوابن����ا وعادهم قالوا
بايحرمون����ا منه����ا وس����وف يحضروا ش����ركة
تتخل����ص من املخلف����ات «حتى اللقم����ة العفنة

يريدون أن يقاس����موننا إياها» ال أحلقهم الله
خير ًا.
تنتش����ر ب����ني أوس����اط س����كان ه����ذه الق����رى
األم����راض اجللدي����ة والس����ل الرئ����وي بش����كل
مخي����ف ,ويعزو أطباء انتش����ار هذه األمراض
إل����ى وجوده����م لس����اعات طويل����ة ف����ي مقل����ب
القمام����ة ووج����ود موطن س����كنهم بالقرب من
أح����واض مي����اه املج����اري ومقل����ب النفاي����ات,
ويتزام����ن ذل����ك م����ع زيارتن����ا ملقل����ب القمام����ة
ووج����ود عدد من املواطنني هن����اك للبحث عن
لقم����ة العي����ش م����ن مقل����ب ه����ذه النفاي����ات من
خ����الل الدجاج والبي����ض منته����ي الصالحية
وغي����ر الصال����ح لإلس����تخدام اآلدم����ي وال����ذي
يت����م التخل����ص منه في ه����ذا املقلب خصوص ًا
البضاع����ة املس����توردة من قبل بع����ض التجار
ويتم ضبطها في هيئة املواصفات واملقاييس
وضبط اجلودة مبيناء احلديدة.
فف����ي إح����دى املخيم����ات اخليري����ة الت����ي
ج����ادت بها إحدى اجلمعيات خالل األس����ابيع
املاضي����ة ,اس����تقبل املخيم مئ����ات احلاالت من
املرض����ى وكش����فت التش����خيصات الس����ريرية
والفحوص����ات الطبي����ة عن إصاب����ة غالبيتهم
بااللتهاب����ات الرئوي����ة واحلمي����ات وأم����راض
جلدي����ة خطي����رة وإصاب����ة أطفاله����م بس����وء
التغذية.
وحت����دث الدكت����ور عل����ي عبدالرحم����ن -

سوري اجلنس����ية -أن أغلب احلاالت التي مت
تش����خيصها تب����ني إصابة معظ����م األطفال في
املنطق����ة الت����ي تق����ع بالقرب من أحي����اء مدينة
احلال����ي بااللتهابات الرئوية وس����وء التغذية
احلاد وأمراض مزمن����ة نتيجة لعدم النظافة
واحلالة الصعبة التي يعيشها هؤالء السكان
وه����م بحاجة ملتابعة طبية مس����تمرة وتكاثف
اجله����ود للقضاء على هذه األم����راض الفتاكة
املنتشرة وسط األهالي .
أم����ا أخصائي األمراض اجللدي����ة الدكتور
محمد حميد س����الم فيق����ول« :أن بني احلاالت
الت����ي مت الكش����ف عليه����ا اتض����ح إصابته����م
بالتحس����س واألكزمي����ا وحال����ة فيها اش����تباه
بحال����ة ج����ذام مت التوجي����ه بنقله����ا إل����ى
املستشفى وحالة أخرى مصابة بالبرص.

تقسيم ظالم

التقس����يم السياس����ي أوقع تل����ك القرى بني
مديريت����ني نيابي���� ًا ومحلي���� ًا فف����ي االنتخابات
النيابية تتبع تلك القرى مديرية احلالي أكبر
مديرية في احملافظة والتي تقع على أطرافها
ومحلي����ا تتبع مديرية باج����ل التي تبعد عنها
ما يزيد عن 60كيلو متر ,وبني تلك املديريتني
حرم����ت تل����ك القرى من املش����اريع اخلدمية إال
من تبرعات أهل اخلير .
يق����ول األهال����ي :إن العدي����د من املس����ئولني

ارتس����مت ف����ي أذهانه����م أن هك����ذا وض����ع
ال ميك����ن أن تش����مله ري����اح التغيي����ر ,فه����م ال
يزالون يتس����لون على األض����واء التي تنعكس
م����ن مدين����ة احلديدة عل����ى بعد كيل����و مترات,
فالكهرباء تعد لديهم من س����ابع املستحيالت
ويكتفي حديت السكان أن حياتهم على ضوء
القم����ر وحتتويه����م عش����ش الق����ش والصفيح
كمأوى اضطراري لهم.
الغري����ب أن تل����ك القرى تنتش����ر من حولها
املدن الس����كنية والت����ي انتزعت آالف املعادات
م����ن األراض����ي وحولته����ا إل����ى م����دن س����كنية
يتقاس����مها التج����ار واملش����ايخ والناف����ذون
وال يج����د األهال����ي م����ن أراضيه����م الت����ي تباع
باملاليني س����وى تلك العش����ش الصغيرة التي
يعيش����ون فيها بال م����اء وال كهرباء وال صحة
وال تعلي����م للبنات ويخاف����ون أن يعزلوا منها
م����ن أي ناه����ب جدي����د يطمع ب����األرض في ظل
غياب الدولة عنهم.

مناشدة

ناش����د األهال����ي ف����ي ه����ذه الق����رى محاف����ظ
احملافظ����ة األس����تاذ صخ����ر الوجي����ه وحكومة
الوفاق الوطني واملنظمات احلقوقية احمللية
والدولي����ة والتج����ار املالكون للمدن الس����كنية
م����ن حوله����م والدولي����ة بإنقاذه����م م����ن احلالة
املعيش����ية والصحي����ة الت����ي وصل����وا إليه����ا
وإلغاء التقس����يم اإلداري الظالم وتوفير على
أقل تقدير وحدات صحية بتلك القرى لتوفير
حت����ى أدن����ى اخلدمات الصحية قب����ل أن يفتك
بهم املرض ويقتلهم اجلوع.

األدبية
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مر ككثير من املفكرين
امتاز الغزالي منذ نش ��أته األولى بقوة العقل  ،وحدة الذهن  ،وفي مراهقته َّ
مبرحل ��ة الش ��ك العقلي في الثوابت واملس ��لمات ،وق ��د أبى عقل ��ه أن يأخذ دينه بالوراث ��ة  ،وعوامل
التربية  ،وحدها  ،فأخضع مس ��لماته الدينية والثقافية للشك والنقاش واملراجعة  ،وكأنه يستلهم
جترب ��ة س ��ميه أبي حامد الغزالي في الش ��ك وص ��وال للحقيقة  ،والت ��ي رواها في كتاب ��ه (املنقذ من
الضالل)  ،ولكن شك شيخنا الغزالي كان مبنيا على أساس عقلي  ،هو أقرب ملنهج الشك الديكارتي
 ،وكانت النتيجة في النهاية لصالح اإلميان  ،كمبدأ  ،واإلسالم  ،كدين وشريعة "..

مختار أمين علي

هذه الفقرة يوردها الباحث الش� � ��اب (محم� � ��ود عبده)  ،في كتابه " محمد
الغزال� � ��ي داعية النهضة اإلس� � ��امية"  ،وهو يتتبع رواف� � ��د تكوين محمد
الغزال� � ��ي الداعي� � ��ة واملفكر  ،ودور العقل في مش� � ��روعه الفكري  ،وركائز
ذلك املشروع الذي ما زال يحتاج للدراسة العلمية املؤسسية  ،والتصور
العملي التفصيلي  ،كما يؤكد الباحث في اخلتام .
وق� � ��د حاول الكت� � ��اب أن يقدم صورة كاملة للمش� � ��روع الفكري للغزالي ،
تس� � ��اعد القارئ على اإلمل� � ��ام الكلي بأفكار الش� � ��يخ الغزالي ومنطلقاته ،
واملدرسة الفكرية التي ينتمي إليها  ،مع مراجعة نقدية ألهم القضايا التي
أثارها الشيخ  ،مثل موقفه من قضية نسخ القرآن  ،ومنهجه في التعامل
مع الس� � ��نة  ،ورده لبعض أحادي� � ��ث الصحيحني  ،وتناوله لقضية القضاء
والق� � ��در  ،واالجتهاد الفقه� � ��ي  ،وقضايا امل� � ��رأة  ،وموقفه من احلضارة
الغربي� � ��ة  ،والتصوف  ،واالستش� � ��راق  ،والغناء  ،والتقريب بني الس� � ��نة
والشيعة  ،والسلفية  ،والدميقراطية  ،والقومية العربية  ،وحقوق اإلنسان
 ،وغيره� � ��ا من قضاي� � ��ا ما زالت تفرض نفس� � ��ها على الس� � ��احة الفكرية
واالجتماعية  ،باإلضافة ملوجز س� � ��يرة الش� � ��يخ الغزالي  ،والعوامل التي
أسهمت في تكوينه الثقافي والنفسي .
< الباب األول
يض� � ��م الباب األول م� � ��ن الكتاب أربعة فصول  ،أولها س� � ��يرة موجزة عن
الش� � ��يخ الغزالي  ،واملراح� � ��ل التي مر بها في حيات� � ��ه املديدة  ،بداية من
الوالدة والنش� � ��أة في إحدى قرى مركز إيت� � ��اي البارود مبحافظة البحيرة
املصرية عام  ،1917وانتهاء بالوفاة والدفن في اململكة العربية السعودية
في م� � ��ارس  ، 1996وبني البداية والنهاية يرص� � ��د الكاتب أهم احملطات
التي عاش� � ��ها الشيخ  :دراس� � ��ته في األزهر  ،والتحاقه بجماعة اإلخوان
املس� � ��لمني  ،وولوجه عالم الدعوة والكتابة  ،ونش� � ��اطه الدعوي في عهدي
الرئيس� � ��ني جمال عبد الناصر والس� � ��ادات  ،ثم س� � ��فره للعمل في اململكة
العربية الس� � ��عودية  ،واجلزائر  ،ثم العودة إلى مصر  ،وال ينسى الكاتب
أن يتعرض ألهم املعارك الفكرية واألدبية التي خاضها الشيخ في حياته .
ف� � ��ي الفصل الثاني يتناول الكاتب أهم الروافد التي س� � ��اهمت في تكوين
الغزالي املفكر والداعية  ،وكيف جتلت تلك الروافد في مش� � ��روعه الفكري

 ،وفي مواقفه واألحداث التي مر بها .
يتناول الفصل الثالث ركائز املشروع الفكري للغزالي  ،والعاقة اجلدلية
ب� � ��ني العقل والنقل لديه  ،وكي� � ��ف انطلق من القرآن وع� � ��اد إليه في فكره
ونظرته للكون واحلياة.
ويتبقى الس� � ��ؤال عن املدرس� � ��ة الفكرية التي انتمى إليها الشيخ  ،وما إذا
كان ميثل مدرس� � ��ة فكرية مس� � ��تقلة  ،ليحتل مكانه في الفصل األخير في
الب� � ��اب األول  ،لينتق� � ��ل الكاتب للباب الثاني  ،حيث يق� � ��دم مجمل العطاء
الفكري للشيخ .
< الباب الثاني
ميثل الباب الثاني اجلزء األكبر من الكتاب
 ،وفي� � ��ه يق� � ��دم الكات� � ��ب عرضا ملجمل
املش� � ��روع الفك� � ��ري للش� � ��يخ الغزالي
 ،م� � ��ع التعلي� � ��ق والنق� � ��د واملراجعة آلراء
الش� � ��يخ وأفكاره  ،في قال� � ��ب مركز موثق
باالستش� � ��هادات من كتب الشيخ التي تربو
على الثمانية واخلمسني كتابا .
فف� � ��ي الفصل األول من هذا الباب يتناول الكاتب
إس� � ��هامات الغزالي ورؤاه في الثقافة اإلس� � ��امية
 :القرآن  ،والس� � ��نة  ،والعقيدة  ،والفقه  ،والس� � ��يرة
 ،والتاري� � ��خ  ،وموقفه من قضايا اتخ� � ��ذ فيها الغزالي
موقف� � ��ا فكريا مخالفا للس� � ��ائد  ،مث� � ��ل موقفه من قضية
النسخ في القرآن  ،وموقفه من أحاديث اآلحاد في العقيدة
 ،وتأويله لبعض األحادي� � ��ث الصحيحة ورده بعضها اآلخر
 ،وموقف� � ��ه من قضية القضاء والق� � ��در  ،وموقفه من املعجزات
والكرامات والشفاعة  ،وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم.
وف� � ��ي الفصل الثان� � ��ي يتناول الكات� � ��ب أهم القضايا السياس� � ��ية
واالقتصادية واالجتماعية التي تع� � ��رض لها الغزالي وأدلى فيها بدلوه ،
مثل موقفه من االستبداد السياسي  ،والدميقراطية  ،وتزوير االنتخابات ،
واالشتراكية  ،وجتديد أحكام الزكاة وتوسيع نطاقها  ،وموقفه من قضايا

ميالد فجر
«مهما تطاول في أرجائنا الغلس
فالفجر من رحم الظلماء ينبجس»
ف��ي سيرة املصطفى درس يعلمنا
هذا اليقني وهل في احلق ملتبس
فهاك فانظر رس��ول الله كيف غدا
ب��رب��ه واث���ق���ا وال���ن���اس ق���د ي��أس��وا
ف��ق��د غ����دا ب��ح��ب��ال ال���ل���ه معتصما
وال��ن��ص��ر مم��ت��ن��ع ع��ن��ه ومنحبس
ث�����اث ع���ش���رة ع���ام���ا ظ����ل ي��رق��ب��ه
م��ع الصحابة حتى أورق ال��ورس
وذاق ف���ي درب����ه م���ن ق��وم��ه صلفا
وك���م ت����أذى وأدم����ى رط��ب��ه اليبس
ف���ي ب��ط��ن م��ك��ة الق����ى م���ات���ن���وء به
ش��م اجل��ب��ال فلم يغضى ل��ه جرس
طالت عليه الليالي ف��ي مضاربها
وال��ظ��ل��م منتشر وال���ع���دل مرتكس

ل���ك���ن���ه ك������ان ي����ع����دو ن���ح���و غ��اي��ت��ه
ع����دو ال���ري���اح ف���ا ظ��ه��ر وال ف��رس
وب������ني أع���ي���ن���ه اآلي���������ات س��اط��ع��ة
وح��ول��ه الصلف امل��غ��رور والهوس
وق����ال ق��ول��ت��ه ال��ع��ظ��م��ى مل��ن تبعوا
وحي السماء وقد أضناهم الرجس
قد كان في من مضى يؤتى مبؤمنهم
نصفني ينشر حتى يذهب النفس
حتى يقول ال��ذي غاصت حوافره
ب��ني ال��رم��ال وأع��ي��ى س��اق��ه البلس
متى انتصار الهدى واألرض مثخنة
جراحها واألسى كالوحش يفترس
م��ت��ى س��ي��ن��ت��ص��ر اإلس�����ام ف���ي بلد
يسوسه اإلف��ك والطغيان والنجس
ي��ج��ي��ب��ه ال����ك����ون واآلي��������ات ت��ال��ي��ة
ب���أن ف��ج��را ق��ري��ب��ا س���وف ينبجس

>

املرأة  ،وحقوق اإلنسان  ،والفنون  ،وقد حرص املؤلف على مناقشة آراء
الش� � ��يخ التي أثارت جدال في قضايا مختلفة ،أث� � ��ارت كثيرا من اجلدل،
واحتدم فيه النقاش كثيرا.
وفي الفصل الثالث يتناول موقف الش� � ��يخ الغزال� � ��ي من بعض القضايا
الفكرية واحلضارية املطروحة على الس� � ��احة  ،مثل موقف املس� � ��لمني من
احلضارة الغربية  ،وكيفية التعامل مع الوافد الغربي  ،وحدود االقتباس
من تلك احلضارة  ،وموقفه من قضية االستش� � ��راق واش� � ��تباكه مع
املستشرقني بالقلم واللسان  .كما يتناول موقف الشيخ من القومية
العربي� � ��ة  ،ونظرت� � ��ه للعاقة ب� � ��ني العروبة واإلس� � ��ام  ،ومفهومه
للوطنية  ،والوحدة الوطنية بني املسلمني واملسيحيني  ،وتصور
الشيخ للوحدة اإلسامية  ،ورؤيته لقضية التقريب بني السنة
والشيعة  ،والسبل العملية لتوحيد املسلمني مذهبيا وعقديا
وسياسيا .
ثم يتناول املؤلف موقف الغزالي من الس� � ��لفية ومآخذه
على التيار السلفي  ،وموقفه في املقابل من التصوف
واملتصوف� � ��ة  ،ودعوته لتص� � ��وف صحيح يقوم على
الكت� � ��اب والس� � ��نة  ،وتزكي� � ��ة النف� � ��س  ،مجردا
م� � ��ن البدع العقدي� � ��ة والتعبدية الت� � ��ي اختلطت
بالتصوف  ،وأفس� � ��دت نقاءه وأفس� � ��دت على
الناس دينهم ودنياهم .
وف� � ��ي النهاية يق� � ��دم املؤلف في صفحات
قليلة تقييما ختاميا لفكر الغزالي ونشاطه
الدعوي (ما يحسب للغزالي  ،وما يحسب عليه
)  ،يعقب� � ��ه بثبت مبؤلفات الش� � ��يخ مرتبة حس� � ��ب تاريخ
صدورها .
ح� � ��رص املؤلف في مجمل العمل على الدق� � ��ة واألمانة في عرض أفكار
الش� � ��يخ ورؤاه  ،وعلى التحليل والتقييم واملناقشة والنقد في املواقع التي
تستحق ذلك  ،في قالب مركز ومكثف  ،ليخرج القارئ العادي بأكبر قدر
ممكن من االستفادة من فكر الغزالي  ،ويجد الباحث املتخصص اخلطوط
العامة التي تقوده وسط املؤلفات الغزيرة واملتنوعة للغزالي رحمه الله .

هائل الصرمي

فلن يدوم انكفاء األرض لو سقيت
أطيانها وسيجني اخلير من غرسوا
م��ا أج���دب اخل��ص��ب إال م��ن تعثرنا
وال��ك��رم غ���رب وال��زي��ت��ون والبلس
م�������ادام ف����ي أم�����ة اإلس�������ام ب��اق��ي��ة
لن تنحني أب��دا ياويح من خنسوا
سينتهي اجل��ور حتما من مرافئنا
ويسطع النور حتى ينمحي الغلس
ه��ذا ح��داء ال��ذي استقوت حبائله
ب���ع���روة احل����ق ل���م ي��ع��ث��ر ب���ه ف��رس
فانظر إل��ى وثبة التاريخ يخبرنا
أن ال��ش��دائ��د متحيص مل��ن درس��وا
وف����ي م��س��ي��رة ط���ه خ��ي��ر م��وع��ظ��ة
ف��ه��ل ل��ن��ا ف��ي رس���ول ال��ل��ه مقتبس
غ�����دا ت���ع���ود ل���ن���ا األم����ج����اد ث��ان��ي��ة
ون���رت���دي ح��ل��ل ال��ت��م��ك��ني ي���ا ق��دس

النور
صدر العدد اجلديد من مجلة النور،
م�ش�ت�م��ا ع �ل��ى ع ��دد م��ن ال �ت �ن��اوالت
ال �س �ي��اس �ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال �ت��رب��وي��ة
واالجتماعية ،ومنها :ث��ورة سبتمبر
إخ� �ف ��اق ��ات امل��اض��ي وحت���دي���ات
املستقبل -معادلة
الصراع مع العدو
ال � �ص � �ه � �ي� ��ون� ��ي-
ال � � �ي � � �ق� � ��ني زاد
ال� � �س� � �ي�� ��ر إل�� ��ى
ال �ل��ه -اإلص��اح
إجن� � � � � � � � � � ��ازات
ملموسة.
كما اش� � ��تمل
العدد تشكيلة
متنوع� � ��ة من
ا لتحلي� � ��ا ت
اإلخبارية والفتاوى الشرعية.
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم
بخالص العزاء وعظيم املواساة

محمد مربوش وأوالده
وكافة آل مربوش

في وفاة الشيخ العالمة/

طه محمد مربوش

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

إنا لله وإنا إليه راجعون

التجمع اليمني لإلصالح – الصحوة

إعالنات

15

هنأه مبناسبة الذكرى الـ 24للتأسيس..

الناصري يشيد باألدوار الوطنية لإلصالح ومسيرته السياسية
ودوره في تعزيز الدميقراطية
بع ��ث األم ��ن الع ��ام للتنظي ��م الوح ��دوي
الش ��عبي الناص ��ري عبدالل ��ه نعم ��ان رس ��الة
تهنئ ��ة لقي ��ادة التجم ��ع اليمن ��ي لإلص ��اح
مبناسبة مرور الذكرى ال� 24على تأسيسه.
وأش ��اد االمن العام باألدوار الوطنية التي
لعبها التجمع اليمني لإلصاح خال مسيرته
السياس ��ية من ��ذ أكث ��ر م ��ن عقدين م ��ن الزمن
ودوره ف ��ي تعزي ��ز الدميقراطي ��ة وإس ��هاماته
الفاعلة في العمل الوطني.
وأك ��د األم ��ن الع ��ام للتنظي ��م الناص ��ري

عل ��ى أهمية أن تلع ��ب األح ��زاب والتنظيمات
السياس ��ية دور ًا هام ًا ورئيس ��ي ًا ف ��ي االنتقال
بالوطن نح ��و الدولة املدنية احلديثة وجتاوز
كاف ��ة التحدي ��ات والعقبات الت ��ي حتول دون
تنفي ��ذ مخرج ��ات مؤمت ��ر احل ��وار الوطن ��ي
واس ��تكمال استحقاقات املرحلة االنتقالية في
اليمن.
ومتن ��ى أم ��ن الناص ��ري مس ��تقب ًا أكث ��ر
إش ��راق ًا للتجم ��ع اليمن ��ي لإلص ��اح مع ��زز ًا
لنجاحات املاضي ومتجاوز ًا لإلخفاقات.

مصدر :مسلحو جماعة احلوثي مينعون الفرق الهندسية من
إصالح خطوط نقل الكهرباء في اجلوف
منع� � ��ت ميليش� � ��ات احلوثي املس� � ��لحة الفرق اطلقوا واب ًال من الرصاص على الفرق الهندسية ،من إصالح خطوط نقل الكهرباء الدائرة الثانية،
لكن احلوثيني اعتدوا عليها بعد س� � ��اعة فقط من
الهندس� � ��ية التابعة ل� � ��وزارة الكهرباء من إصالح ومنعوهم من إصالح خطوط نقل الكهرباء.
خطوط نق� � ��ل الطاقة التي تعرض� � ��ت العتداء في
وكانت فرق هندسية متكنت عصر يوم الثالثاء إصالحها.
مفرق اجلوف شمال اليمن.
ويع� � ��م الظالم معظم املدن اليمنية لليوم الثاني
على التوالي ،بعدما تعرضت خطوط نقل الطاقة
في املكتبات
العتداء في الس� � ��اعات املبكر من صباح االثنني
واألكشاك
ف� � ��ي املواجهات بني مس� � ��لحي جماع� � ��ة احلوثي
وقوات اجليش مسنودة بالقبائل.
جديد
وق� � ��ال مصدر ف� � ��ي وزارة الكهرباء ل�»املصدر
اونالي� � ��ن» إن مس� � ��لحو جماعة احلوث� � ��ي منعوا
مجلة
الفرق الهندسية يوم الثالثاء املاضي من إصالح
«النور»
خطوط نقل الكهرباء.
وذكر املص� � ��در أن مس� � ��لحي جماعة احلوثي

اآلن

يحتفل السبت القادم الزميل العزيز

عدنان هاشم

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

«الصحوة»
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