رئيس الكتلة البرملانية لإلصالح زيد الشامي في حوار مع«الصحوة»:

اإلرهاب شماعة يستخدمها احلوثيون لالعتداء على دور القرآن واملساجد
ومقرات ومنازل قيادات اإلصالح
> جرائم احلوثيني في أرحب كشفت سوء نواياهم وعدم إميانهم بالشراكة

ما يرتكبـ ــه احلوثيــون لم تعملـ ــه أمريك ــا فــي أفغانس ــتان وال فــي العـ ــراق..
اتفاق السلم والشراكة بني خروقات
احلوثي واملوقف الدولي
حقوقيون يدعون الشعب حلماية
مؤسسات الدولة من سيطرة احلوثي

مصادر أكدت مساندة قوات احلرس اجلمهوري ملسلحي احلوثي
بـ 30دبابة و  40مدرعة و 200طقم عسكري أثناء اجتياحها..

تفاصيل العدوان على أرحب
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إصالح أرحب يدين العدوان الوحش ��ي على س ��كان املديرية من قبل مليش ��يا
احلوثي وينفي افتراءات ناطقها الرسمي
اإلنس���انية الت���ي طال���ت أبن���اء املديري���ة عل���ى ي���د
مليش���يا احلوث���ي ،ويؤك���د عل���ى موقف���ه الثاب���ت
والراف���ض لإلره���اب جمل���ة وتفصي ً
ال..فإن���ه يؤكد
للجمي���ع بأن ما يروج له ناطق احلوثي من مزاعم
وجود القاع���دة في أرحب وحتالف اإلصالح معها
أمر ال أساس له من الصحة ،وال ميت إلى احلقيقة
بصلة ،وأنه محض افتراء لتبرير العدوان احلوثي
على املديرية والتغطية على اجلرائم البشعة التي
أقدمت عليها مليشياته.
كما يؤكد بأن الكهوف التي عرضتها قناة املسيرة
وزعم���ت زور ًا أنه���ا أماك���ن لإلره���اب ،ه���ي ف���ي
حقيقتها مالجئ للنساء واألطفال الذين نزحوا في
العام 2011م هرب ًا من العدوان الدموي الذي شنه
النظام الس���ابق على أبناء مديرية أرحب مبختلف
األس���لحة الثقيل���ة ،كم���ا كان���ت مالج���ئ للنازح�ي�ن
الذي���ن س���كنوها إثر اعتداء احلوث���ي على األجزاء
الشمالية للمديرية مطلع العام اجلاري.
إن كل م���ا يروج له ناطق احلوث���ي وإعالمه ،ومنه
تبري���ر تفجي���ر مق���رات اإلص�ل�اح ومن���ازل قياداته

أدان التجم���ع اليمني لإلص�ل�اح في مديرية أرحب
مبحافظة صنعاء العدوان الوحش���ي واالنتهاكات
اإلنس���انية الت���ي طال���ت أبن���اء املديري���ة عل���ى ي���د
مليش���يا احلوثي،مؤكد ًا موقف���ه الثابت والرافض
لإلرهاب جملة وتفصي ً
ال.
وأكد في بالغ صحفي – تنشر الصحوة نت نصه
 ب���أن ما يروج له ناطق احلوثي من مزاعم وجودالقاع���دة في أرحب وحتال���ف اإلصالح معها أمر ال
أساس له من الصحة ،وال ميت إلى احلقيقة بصلة،
وأن���ه محض افتراء لتبري���ر العدوان احلوثي على
املديري���ة والتغطي���ة عل���ى اجلرائ���م البش���عة التي
أقدمت عليها مليشياته.

نص البالغ

وق���ف التجم���ع اليمن���ي لإلصالح مبديري���ة أرحب
أم���ام األكاذي���ب الت���ي يفتريه���ا ناط���ق احلوث���ي
وإعالم���ه بش���أن م���ا جرى مؤخ���ر ًا من أح���داث في
املديرية.
واإلصالح إذ يدين العدوان الوحشي واالنتهاكات

مبديري���ة أرح���ب بذريع���ة التحال���ف م���ع اإلرهاب،
ليس إال حلقة ضمن مسلسل األكاذيب واالفتراءات
احلوثي���ة الت���ي بات���ت مث���ار س���خرية اليمني�ي�ن
وتندره���م ،ول���ن يقلب ذل���ك احلقائ���ق الثابتة على
األرض التي تؤكد بأن اإلرهابي احلقيقي هو الذي
يس���عى لتدمير أي شيء في س���بيل فرض هيمنته
الفكري���ة والعس���كرية ،غي���ر متورع عن اس���تحالل
الدم���اء وانته���اك احلرم���ات وتفجي���ر املس���اجد
واملنازل ودور القرآن الكرمي ملن يخالفوه الرأي.
وختام ًا فإننا ندعو كافة وسائل اإلعالم واملنظمات
احلقوقي���ة احمللية والدولي���ة لزيارة مديرية أرحب
لإلطالع على حجم اجلرائم واالنتهاكات اإلنسانية
التي اقترفتها مليشيا احلوثي.

صادر عن التجمع اليمني لإلصالح
مبديرية أرحب
2014/12/16م

اإلصالح يدين استهداف مليشيات احلوثي ملنزل
أمينه املساعد ومؤسسات الدولة
أدان التجم���ع اليمن���ي لإلص�ل�اح
استمرار مليشيات جماعة احلوثي
في اس���تهداف من���زل األم�ي�ن العام
املساعد لإلصالح ,األستاذ شيخان
الدبع���ي ومداهمة املن���زل والتهديد
مبصادرت���ه ف���ي تع���دي واض���ح
ومتك���رر على كل االتفاقيات املوقعة
ب�ي�ن األط���راف السياس���ية اليمنية
والتش���ريعات احمللي���ة واملواثي���ق
الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.
وج���ددت األمان���ة العام���ة لإلصالح
–ف���ي ب�ل�اغ صحف���ي -ص���ادر ع���ن
اجتماعه���ا ال���دوري األربع���اء م���ن
األس���بوع املاض���ي ،رفضه���ا ملث���ل
ه���ذه املمارس���ات والتصرفات التي

تكش���ف بوض���وح حج���م تنص���ل
جماعة احلوثي عن االلتزام بتنفيذ
اتفاقية السلم والش���راكة الوطنية,
وجتاوزه���ا ملضمونه���ا بالس���يطرة

مزيد م���ن املؤسس���ات واملدن
عل���ى
ٍ
واحملافظ���ات ب���د ًال ع���ن س���حب
مليشياتها مما كان قد مت السيطرة
عليه قبل التوقيع على االتفاقية.
وأش���اد اإلص�ل�اح باملوق���ف الق���وي
والثاب���ت ل���دول مجل���س التع���اون
اخلليج���ي ال���ذي خرجت ب���ه القمة
الـ 35املنعقد في العاصمة القطرية
(الدوح���ة) ،وج���ددوا فيه���ا التأكيد
على وقوف دول املجلس إلى جانب
اليمن وأمنه واس���تقراره ,والتأكيد
عل���ى ضرورة االلت���زام بتنفيذ بنود
املب���ادرة اخلليجي���ة ومخرج���ات
احل���وار الوطن���ي واتفاقية الس���لم
والشراكة الوطنية.

م � �س � �ي� ��رة ف � ��ي إب
ت� �ط� ��ال� ��ب ب �ب �س��ط
هيبة الدولة
خرج���ت األح���د املاض���ي مس���يرة
ش���بابيه مبدين���ة القاع���دة تطال���ب
برحيل املليش���يات املسلحة وتطالب
ببس���ط هيب���ة الدول���ة كم���ا ن���ددت
بتفجي���ر املن���ازل وانتش���ار ظاه���رة
االنف�ل�ات األمن���ي وخاص���ة نه���ب
احملالت التجارية من قبل مس���لحني
مجهولني
وتفاج���ئ اجلميع عند وصولهم أمام
محط���ة محم���د نعمان بإط�ل�اق النار
عليه���م واختط���اف الناش���ط فيص���ل
مقب���ل كرامي والطالب ب�ل�ال العزي،
وض���رب طالب آخر بأعق���اب البنادق
حتى فقد وعيه وأسعف للمستشفى.

alsahwa@yemen.net.ye
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أبناء احلديدة يؤكدون متسكهم
باحملافظ الوجيه ويجددون
رفضهم ملليشيات احلوثي

أكد املش���اركون في املس���يرة احلاش���دة التي خرجت مساء االثنني
مبحافظ���ة احلدي���دة عل���ى متس���كهم مبحافظه���م صخ���ر الوجي���ه
ورفضهم االمالءات اخلارجة عن القانون.
ون���دد مئات اآلالف م���ن املتظاهرين مبوقف أعضاء املجلس احمللي
باحملافظ���ة بتنفي���ذ إم�ل�اءات ميليش���يات احلوثي املس���لحة والتي
تهدف إلى اإلطاحة باحملافظ الوجيه من منصبه.
واعتبر املتظاهرون أن جماعة احلوثي تقوم اآلن بحمالت انتقامية
تس���تهدف الش���خصيات التي انضمت إل���ى ثورة فبراي���ر 2011م,
وهو ما اعتبره املتظاهرون بانقالب على أهداف الثورة الشبابية.
وكان احملاف���ظ الوجي���ه ق���د خاط���ب املتظاهري���ن بعد ان اس���تقرت
املس���يرة امام منزله ,حيث ش���كرهم على تضامنهم وتأييدهم  ,كما
دعاه���م إل���ى االلتزام بالس���لمية  ,مؤكد ًا أن االرادة لن تكون س���هلة
ألي قوة مهما حاولت واس���تخدمت االس���اليب اخلارجة عن النظام
والقانون.
وأضاف كنت امتنى ان يكون اجتماع املجلس احمللي االخير الذي
وقع���وا فيه على س���حب الثق���ة مني  ,ان يتم ذلك علن��� ًا وامام ابناء
احلدي���دة الطالع اجلمي���ع على مبرراتهم لس���حب الثق���ة أو يعرف
اجلمي���ع انه���ا مؤامرة كيدية وحتت مب���ررات واهية وغير قانونية
ومتت في اجتماع غير قانوني.
وأعلن املتظاهرون في بيان لهم دعمهم وتأييدهم للموقف الوطني
ل�ل�أخ /احملاف���ظ واملتمث���ل في رفض املطال���ب غي���ر القانونية التي
قدمته���ا مليش���يات احلوثي وطالبوه باالس���تمرار ف���ي أداء مهامه
القانونية والدستورية.
كما جددوا رفضهم املطلق لوجود املليشيات املسلحة في احملافظة
ومحاول���ة ف���رض اجندتها غي���ر القانونية بالقوة على املؤسس���ات
واملكاتب اإلدارية للدولة والتي لن يكون اخرها ما حدث من اقتحام
ملبنى احملافظة األحد املاضي .
كما طالبوا األجهزة األمنية القيام مبهامها القانونية والدستورية
ف���ي حف���ظ ام���ن واس���تقرار احملافظ���ة وحماي���ة املمتل���كات العامة
واخلاصة واس���تعادة املؤسس���ات واملقار احلكومي���ة املختطفة من
قبل املليشيات املسلحة.
كم���ا أك���دوا في البي���ان على اإلس���راع في تنفيذ مخرج���ات احلوار
الوطن���ي الش���امل واتف���اق الس���لم والش���راكة وملحق���ه االمن���ي
والعسكري وبان تلتزم كل األطراف املوقعة عليه بالتنفيذ.
كم���ا أدان���وا تصرفات املجلس احمللي باحملافظ���ة الذي انحرف عن
أداء مهامه الوطنية واملتمثلة بخدمة احملافظة واحلفاظ على أمنها
واس���تقرارها وحتول���ه م���ن خالل بع���ض اعضائه ال���ى أداة ألثارة
الفتنة وزعزعت االمن والس���لم االجتماعي في احملافظة والذي كان
أخره���ا م���ا حدث ي���وم أمس من انق�ل�اب على تكلي���ف احملافظ لهم
بالنظر في مطالب مليش���يات احلوثي وم���دى اتفاقها او اختالفها
م���ع اتفاق الس���لم والش���راكة الوطني���ة ونحملهم مس���ئولية تأزمي
االوضاع في احملافظة والذي سينعكس سلب ًا على الوطن كله.
كما أكدوا على اس���تمرار الفعاليات الش���بابية والشعبية السلمية
الرافضة لوجود املليش���يات املسلحة حتى تصبح احملافظة خالية
من كافة املليشيات املسلحة.

الدول الراعية للتسوية تدعو لسرعة تنفيذ اتفاق السلم ّ
وحتذر من تأخيره على استقرار البالد
أدانت الدول العش� � ��ر الراعي� � ��ة للمبادرة اخلليجية
ممثل� � ��ة بالدول اخلمس دائمة العضوية في مجلس
األم� � ��ن ودول مجلس التع� � ��اون اخلليجي واالحتاد
األوروبي ، ،اس� � ��تخدام أي طرف في اليمن للعنف
أو التهديد باس� � ��تخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم
والشراكة أو مخرجات مؤمتر احلوار الوطني.
ودع� � ��ت في بي� � ��ان لها إل� � ��ى تنفيذ اتفاق الس� � ��لم
والش� � ��راكة الوطني� � ��ة املوق� � ��ع في  21س� � ��بتمبر,
وأكدت أن املب� � ��ادرة اخلليجية وآليته� � ��ا التنفيذية
وم� � ��ا تبعها من مخرجات احلوار الوطني تش� � ��كل
خارطة الطريق األكثر مصداقية لتحقيق التطلعات
اليمنية لبناء دولة توفر األمن واالستقرار ،والعدل
والتنمية ،واملساواة والفرص لكامل شعبها.
ورحب� � ��ت باجله� � ��ود اجلارية من مجل� � ��س التعاون
اخلليجي لدعم الش� � ��عب اليمني,وكذا باخلطوات
البن� � ��اءة التي يتخذه� � ��ا الرئي� � ��س عبدربه منصور
هادي واحلكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح
من أجل تنفيذ األحكام الرئيسية في اتفاق السلم

والش� � ��راكة الوطني� � ��ة ،وهي مؤش� � ��رات على جدية
والتزام هذه احلكومة أمام مهمتها في قيادة اليمن
جتاه املس� � ��تقبل الذي تص� � ��وره مخرجات مؤمتر
احلوار الوطني.
وأكدت دعمها املستمر لوحدة اليمن ،مع االنتقال
م� � ��ن هيكل الدول� � ��ة املوحدة إل� � ��ى الدولة االحتادية
بالتواف� � ��ق م� � ��ع مخرجات مؤمتر احل� � ��وار الوطني
والدستور اجلديد.
وأعربت عن قلقه� � ��ا املتزايد مما وصفته محاوالت
التأجي� � ��ل والتصنع من األطراف التي لم تس� � ��مها
في تنفيذ اتفاق الس� � ��لم والشراكة الوطنية ،ويرون
أن مثل هذه التصرفات تدعو إلى التس� � ��اؤل حول
مدى س� �ل��امة نية هذه األطراف عندما وقعت على
االتفاق.
وح� � ��ذرت م� � ��ن أن عدم إحراز أي تق� � ��دم في تنفيذ
اتفاق الس� � ��لم يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره
السياسي.
وهذه البنود هي:

صاح��ب اإلمتي��از

االشرتاكــــات

محم ��د عبدالله اليدو م ��ي

البن� � ��د  7من اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنيةبخص� � ��وص التحضي� � ��رات للس� � ��جل االنتخاب� � ��ي
اجلديد ،واالستفتاء على الدستور ،واالنتخابات.
البن� � ��د  8من اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنيةاملتعلق بتحقيق التوافق على الدستور اجلديد.
البند  14من اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنيةبخصوص وقف التصعيد السياسي واجلماهيري
واإلعالمي واحلمالت التحريضية.
البند  15من اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنيةاملتعل� � ��ق بإزالة جميع نقاط التفتي� � ��ش غير التابعة
للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل
احلكومة اجلديدة.
البن� � ��د  5م� � ��ن امللح� � ��ق األمن� � ��ي باتفاق الس� � ��لموالش� � ��راكة الوطنية بخصوص وقف جميع أعمال
القت� � ��ال ووقف إط� �ل��اق النار في اجل� � ��وف ومأرب
فورا ،وانس� � ��حاب جمي� � ��ع املجموعات املس� � ��لحة
القادمة من خ� � ��ارج احملافظتني مع ترتيب الوضع
اإلداري واألمني والعسكري.

رئي��س التحري��ر

محم ��د عبدالو ه ��اب اليو س ��في
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وبناء عليه دعت جمي� � ��ع األطراف التخاذ خطوات
في سبيل تنفيذ البنود أعاله,وكذا احلكومة اليمنية
إلصالح وتعزيز قوات األمن اليمنية وذلك بالتوافق
مع مخرجات مؤمتر احلوار الوطني واتفاق السلم
والشراكة الوطنية.
وتابعت:نؤمن أن السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن
على أساس دائم هو تضافر جهود جميع األطراف
من أجل بناء قوات مسلحة مينية ذات حجم وهيكلة
مناسبني ومكونة من جميع مناطق البلد.
وإذا أعلنت تشجيعها لعملية دمج مليشيا احلوثي
في قوات اجليش واألمن إال أنها ش� � ��ددت على أن
يتزامن ذلك مع نزع سالحها مجددة إدانتها ألي
محاوالت خ� � ��ارج إطار هذه العملي� � ��ة لدمج قوات
احلوثي� �ي��ن في القوات املس� � ��لحة,في إش� � ��ارة إلى
التعيينات التي أجراها احلوثيون وعينوا مبوجبها
قادة أمنيني موالني لهم بأجهزة األمن.
وأدانت هذه الدول حملة الهجمات املس� � ��تمرة ضد
مسؤولي األمن ومؤسساته الشرعية في الدولة.

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

إدارة اإلعالنات

Email: fm403623@yahoo.com
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منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة وعدة محافظات
عملت بشكل ممنهج على استهداف الصحفيين ووسائل اإلعالم
المختلفة  ،مما جعل وضع الحريات يتراجع بش��كل كبير في ظل
الخوف ومع نش��ر الحوثيين لثقافة الرع��ب وتهديد خصومهم
وم��ن ال يعمل لصالحه��م أو ال يدين لهم بال��والء ،إضافة الى
الصحفيين الذين يتناولون انتهاكاتهم ضد حقوق االنسان أو
ينتقدونها.
ياسر عقيل

تهدي ��د مليش ��يات احلوث ��ي للصحفي�ي�ن ومضايقته ��م
انتكاسة للحريات في البالد
في س� � ��بتمبر املاضي لم تتوقف سيطرة احلوثيني على أن يكون صحفي ًا في خطر».
املليشيات».
وتعرض الصحفي رش� � ��اد الشرعبي ،لتهديد من
وأش� � ��ار الش� � ��رعبي إلى أن اإلحصائيات خالل
العاصمة عند حد الس� � ��يطرة األمنية والعسكرية فحسب،
بل شملت مؤسس� � ��ات إعالمية بينها قنوات فضائية عدة ،مس� � ��لح حوثي في تقصى قرب احلي الذي يس� � ��كنه
النص� � ��ف الثاني م� � ��ن العام  ،2014تش� � ��ير إلى ان
فضال عن استهداف صحفيني وإعالميني ،والزالت متارس ف� � ��ي العاصمة صنعاء ،وطلب حتديد مكان س� � ��كنه،
االعالميني ف� � ��ي العاصمة صنعاء وعمران واحلديدة
س� � ��طوتها املسلحة إلى اآلن بعد اعالن احلكومة وممارسة وتع� � ��رض الصحف� � ��ي محمد القاضي مراس� � ��ل قناة
ورداع وغيرها ،كانوا في مرمى مليش� � ��يات احلوثي
مهامه� � ��ا ،وقد جت� � ��اوزت االنته� � ��اكات ض� � ��د الصحافيني س� � ��كاي ني� � ��وز ومصور القن� � ��اة محمد س� �ل��ام ،إلى
املسلحة في وتعرضوا ووسائلهم االعالمية للقصف
ووس� � ��ائل اإلعالم خالل س� � ��يطرة احلوثيني املاضيني على احتجاز واس� � ��تجواب م� � ��ن قبل مس� � ��لحني حوثيني
والنه� � ��ب والتدمي� � ��ر واخلط� � ��ف واالخفاء القس� � ��ري
مفاص� � ��ل الدول� � ��ة كل املعايير احلقوقي� � ��ة حلرية الصحافة بالق� � ��رب من مقر احلكومة بصنعاء ،وتلقى مراس� � ��ل
واالعتداء اجلس� � ��دي والتهديد والتحريض ،بصورة
وارتفعت مستوى خطورتها ألعلى درجة منذ العام « 2011املصدر أونالين» في محافظ� � ��ة إب الزميل محمود
تتجاوز انتهاكات السنوات املاضية».
الذي كان األس� � ��وأ على الصحافي� �ي��ن في تاريخ الصحافة احلم� � ��زي تهدي� � ��دات بالتصفية على خلفي� � ��ة تغطيته
وأوضح الشرعبي أن املمارسات ضد الصحفيني
لألحداث الدائرة باحملافظة.
جتعله� � ��م أكث� � ��ر اص� � ��رارا واضحا م� � ��ن االعالميني
اليمنية.
مبختلف وسائلهم احمللية واخلارجية على االستمرار
في القيام بواجبهم بكش� � ��ف احلقائ� � ��ق للراي العام
بيئة غير آمنة ..
تهديدات ..
> الشرعبي وفض� � ��ح االنتهاكات واملمارس� � ��ات اخلاطئة ترتكبها
وأدانت نقابة الصحفيني اليمنيني قيام مس� � ��لحني
فقد قدم مس� � ��لحون حوثيون يوم االثن� �ي��ن املاضي إلى
> نعمان
اي جماعات مسلحة او سلطات قمع او شخصيات
مق� � ��ر يومية املصدر في العاصمة صنعاء ،للبحث عن نائب من جماعة احلوثي بالبح� � ��ث عن الزميل علي الفقيه
وافراد.
نائ� � ��ب رئيس حتري� � ��ر صحيف� � ��ة املصدر ف� � ��ي مقر
رئيس حترير الصحيفة الزميل علي الفقيه
اإلع� �ل��ام في اليمن وحثت الس� � ��لطات عل� � ��ى إجراء حتقيق
من جانبه ق� � ��ال الكاتب الصحفي س� � ��امي نعمان « ان
هذه
حيال
قلقها
عن
وأعربت
صنعاء,
بالعاصمة
الصحيفة
حارس
إن
�ن،
�
ي
�
�
وق� � ��ال الفقيه في ب� �ل��اغ لنقابة الصحفي
ملعاقبة املس� � ��ؤولني واتخ� � ��اذ اإلج� � ��راءات الالزمة حلماية
العمارة أبلغه بأن ثالثة مسلحني قالوا إنهم يتبعون «أنصار الواقع� � ��ة ،وقالت النقابة في بالغ له� � ��ا إن هذا يأتي ضمن الصحفيني قدر اإلمكان في هذا السياق الذي يطغى عليه الصحفي عادة ما يتعرض للمضايقات من قبل الس� � ��لطات
التي حتكم بحكم ارتباط عمله بالرقابة علي اداء السلطات،
الله» ،س� � ��ألوا عنه ،وأفادوا بأنه مطلوب لديهم ،غير إنه لم توجه مقصود يهدد س� �ل��امة الصحفيني ويهدف إلى خلق عدم االستقرار.
ونقل البيان عن فرجيني دانغل ،نائبة مديرة البرامج في ونقاش طريقة اداء الس� � ��لطة التي بدورها تس� � ��عي ال خفاء
يكن متواجد ًا في مكتبه ،وأضاف «قدوم املسلحني إلى مقر بيئ� � ��ة غير امنة للعمل الصحف� � ��ي ,وحملت جماعة احلوثي
الصحيف� � ��ة للبحث عن صحفي أعزل أمر يبعث على القلق املس� � ��ئولية عنها ،وطالبت السلطات املعنية سرعة التحقيق املنظمة ،قولها إننا «نش� � ��جب هذه الهجمات املتعمدة ضد املعلومات املتعلقة بإخفاقاتها»
وأضاف نعم� � ��ان في حديث لــ الصح� � ��وة « أن الوضع
من جماعة مسلحة ال تقدر حرية التعبير ،ولها سوابق في في الواقعة وتوفير احلماية للزميل الفقيه.
وس� � ��ائل اإلعالم والصحفيني ،حيث تشكل تهديد ًا حقيقي ًا
وعب� � ��رت النقابة عن قلقها م� � ��ن تصاعد حاالت الترصد حلرية اإلعالم وعملية التحول السياس� � ��ي التي تعيش� � ��ها أكثر تعقيد ًا وخطورة بالنسبة لعمل الصحفي حني تصبح
مضايقة وإيذاء الصحفيني والعاملني في املجال اإلعالمي»
اجلماعات املس� � ��لحة هي التي حتكم ،خصوصا انها اكثر
بحقهم,
�ررة
�
�
�
ك
املت
�اكات
�
�
�
ه
واالنت
�ن،
�
ي
�
�
ي
للصحف
�ة
�
�
�
ق
واملالح
وعبر الفقيه عن قلقه من هذا التصرف ،وأكد على أدائه
البالد».
ومن� � ��ذ  21س� � ��بتمبر /أيلول املاضي ،تس� � ��يطر جماعة تخففا م� � ��ن االلتزام بالقوانني احمللية والدولية التي تضمن
ومؤسس� � ��ة «املصدر» الرس� � ��الة اإلعالمي� � ��ة بنزاهة ومهنية مج� � ��ددة دعوته� � ��ا للكف عن ه� � ��ذه احلال� � ��ة العدائية جتاه
احلوثي ،بقوة الس� �ل��اح على املؤسس� � ��ات الرئيس� � ��ية في حرية الصحافة».
عالية ،متوخي ًا نقل احلقيق� � ��ة للناس مهما كانت التحديات الصحافة والصحافيني.
ً
وأوضح نعمان قائال« :مستقبل العمل الصحفي مرتبط
واملخاط� � ��ر ،وحمل جماعة احلوثيني املس� � ��لحة املس� � ��ؤولية
وكان� � ��ت منظم� � ��ة «مراس� � ��لون بال ح� � ��دود» ق� � ��د ادانت صنعاء ،ويتهم مس� � ��ؤولون مينيون وعواصم عربية وغربية،
الكاملة عن س� �ل��امته وسالمة كافة العاملني في املؤسسة ،االنته� � ��اكات التي ترتكبها مليش� � ��يات احلوثي احلوث ضد إي� � ��ران ،بدعم احلوثي� �ي��ن باملال والس� �ل��اح ،ضمن صراع كلي� � ��ا بتط� � ��ورات االوضاع املس� � ��تقبلية وال ب� � ��د من العمل
عل� � ��ى النفوذ في ع� � ��دة دول باملنطق� � ��ة بني إيران اجلماعي كل من موقعه الستعادة الوضع الطبيعي وانهاء
كونها أصبحت سلطة األمر الواقع.
والسعودية ،جارة اليمن ،وهو ما تنفيه طهران .احلالة الشاذة التي تعيشها البالد».
إل� � ��ى ذلك ه� � ��دد ص� �ل��اح العزي عض� � ��و املكتب
وأش� � ��ار إل� � ��ى أن مهمة الصحفي مس� � ��تمرة س� � ��واء مت
السياس� � ��ي للحوثيني على صفحته على فيس� � ��بوك
اس� � ��تعادة الوضع الطبيعي ام ال وبالتالي ينبغي ان تتفعل
الصحفيني الذين حضروا مؤمتر صحفي بالسفارة
وضع معقد ..
وأعرب العديد م� � ��ن الصحافيني واحلقوقيني اليات ضغط حقوقية وتلك ابتداء مسؤولية نقابة الصحفيني
األمريكي� � ��ة قائ� �ل��ا «كن� � ��ا نتمنى أن نعرف أس� � ��ماء
عن قلقهم الش� � ��ديد ج� � ��راء تصاع� � ��د انتهاكات لضمان مزاول� � ��ة الصحفيني ألعماله� � ��م باعتبارهم واجهة
الصحفيني واالعالميني الذين تلقوا التوجيهات هذا
احلوثيني ضد الصحافيني والكتاب واإلعالميني الراي العام.
اليوم من الس� � ��فير األمريكي» وأضاف « ولكن يبدو
وق� � ��ال نعمان « ينبغ� � ��ي تكثيف التواصل م� � ��ع الهيئات
أنهم طلعوا جبناء ه� � ��ذه املرة ولم يفاخر أحد منهم
وتضييق اخلناق على احلريات اإلعالمية بشكل
خاص ،وع� � ��دم توفير ضمانات عملية لس� �ل��امة واملنظم� � ��ات احلقوقي� � ��ة الدولي� � ��ة املعني� � ��ة مباش� � ��رة بحرية
بصورة جمعته بالس� � ��فير « وتساءل العزي عن من
يع� � ��رف أحد منهم قائ ً
الصحافي� �ي��ن حتى ميارس� � ��وا مهن� � ��ة الصحافة الصحافة لتكثيف رقابته� � ��ا علي االنتهاكات في اليمن مبا
ال « فه� � ��ل تعرفون أنتم أحد ًا
في أجواء آمنة وس� � ��ليمة ،بعي� � ��دا عن الضغوط يشجع الصحفي اليمني ويحفزه علي مواصلة اداء مهنته
منهم»؟
والتهديدات الت� � ��ي تطالهم كل يوم في كل مكان دون قيود او حدود وال ينبغي للتسليم بذلك مطلقا ،وينبغي
وأعتبر صحفي� � ��ون ان البحث ع� � ��ن الصحفيني
ميارس� � ��ون العم� � ��ل اإلعالمي في� � ��ه ،حيث اثبتت مواصل� � ��ة العمل بكل الظ� � ��روف ألداء وظيفة االعالم بحرية
وتعقبهم تعد ب� � ��ادرة خطيرة تهدد حياة الصحفيني
الوقائ� � ��ع أن جماعة احلوثي تس� � ��عى إلس� � ��كات واستقاللية».
للخطر الذي قد يلحق بهم من مليش� � ��يات ال حتترم
احلريات الصحفية ومتارس دور السلطات .
وس� � ��ائل اإلعالم واإلبقاء على الصوت الواحد»،
�ل
�
�
�
س
مرا
واعتبر الزميل عبداحلفيظ احلطامي,
رصد حقوقي ..
وهذا ما يعتبر انتكاسة وردة نحو املاضي.
«الصح� � ��وة» ف� � ��ي محافظة احلديدة نش� � ��ر صورته
وكانت مؤسس� � ��ة حرية للحق� � ��وق واحلريات قد رصدت
وقال رئيس مركز التدريب اإلعالمي والتنمية
وعليه� � ��ا عالم� � ��ة ( )xبالل� � ��ون األحم� � ��ر في صفحة
رش� � ��اد الشرعبي» أن املليش� � ��يات املسلحة واي  52حالة انتهاك ضد االعالم احملل� � ��ي والدولي في اليمن،
احلوثيني عل� � ��ى الفيس� � ��بوك تهديد ًا ل� � ��ه بالتصفية
س� � ��لطات قمع بدرجة ال تستهدف إال املقاومون خالل الش� � ��هر األول الجتياح احلوثيني للعاصمة صنعاء،
واملصادرة وتكميم صوته.
لطغيانها والكاش� � ��فون جلرائمه� � ��ا وانتهاكاتها ،شملت مؤسسات إعالمية خاصة وحكومية وصحفيني من
ونشر احلطامي صورته التي نشرها احلوثيون
وفي املقدمة يأتي الصحفيون وفرس� � ��ان الكلمة اجلنسني.
عل� � ��ى صفحته� � ��م اخلاصة مبوقع فيس� � ��بوك وكتب
وتلقت مؤسسة حرية بالغات في وقوع  52حالة انتهاك
وابطال الصورة الذين يكشفون احلقائق».
تعليق ًا عليها « هذه صورتي نش� � ��رت البارحة على
وأضاف الش� � ��رعبي في حدي� � ��ث لـ الصحوة ضد االعالم والصحافة ،تفاوتت بني اخلطيرة واملتوس� � ��طة
ً
ً
صفح� � ��ة احلوثيني مبحافظ� � ��ة احلدي� � ��دة على هذه
«الصحفي� � ��ون دائم� � ��ا م� � ��ا يش� � ��هدون على فعل والبسيطة ،تعرض لها  33صحفيا وإعالميا و 19مؤسسة
الكيفي� � ��ة» ،وأضاف «اعتب� � ��ر هذه الطريق� � ��ة تهديد
الطغي� � ��ان واجلرائم ويحملون ل� � ��واء الدفاع عن إعالمي� � ��ة وصحفية 51 ،حالة منها ف� � ��ي العاصمة صنعاء
صري� � ��ح بالقتل وإلغاء اآلخر ,معتب� � ��ر ًا إياها بالغا
احل� � ��ق واملواط� � ��ن والوطن ويفضحون الفس� � ��اد لوحدها ،وحالة واحدة في مدينة إب ،وحس� � ��ب البالغات،
للنائب العام بع� � ��د أن أصبحت حياته كمواطن قبل
> مسلحو الحوثي يستجوبون مراسل قناة «سكاي نيوز» والنه� � ��ب والعب� � ��ث لذا هم املس� � ��تهدفون من قبل ارتكبت جميع هذه االنتهاكات من قبل املسلحني احلوثيني.
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رئيس الكتلة البرملانية لإلصالح يتحدث لـ«الصحوة» عن تغيير موقفه من التفاهمات مع احلوثي
بعد استمرار اجلرائم وظهور نوايا االستبداد والطغيان

زي ـ ـ ــد الشام ـ ــي:

االرهاب شماعة يستخدمها احلوثيون لالعتداء على دور القرآن
واملساجد ومقرات ومنازل قيادات اإلصالح
> جرائم احلوثيني في أرحب كشفت سوء نواياهم وعدم إميانهم بالشراكة

ما يرتكبـ ــه احلوثيــون لم تعمل ــه أمريك ــا ال فــي أفغانس ــتان وال فــي الع ــراق..
> ال أب���رئ الدول���ة مما ح���دث من جرائم في أرح���ب ألن واجبها أن
حتمي مواطنيها ال أن حترك املدرعات مع احلوثيني ضد املواطنني
> دعن� � ��ا نب� � ��دأ ه� � ��ذا احل� � ��وار من
موقفكم الذي اعلنتموه مؤخر ًا بتغيير
موقفكم جت� � ��اه التفاهم� � ��ات األخيرة
بني اإلصالح وجماعة احلوثي ،ملاذا
هذا التغير الس� � ��ريع في املوقف من
الوصول الى اتفاقات؟

بصراحته المعهودة يتحدث االس��تاذ زيد الش��امي
رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني لإلصالح،وموضح ًا الس��ر وراء نش��ره بيان «ب��راءة واعتذار»
بع��د أن كان ضمن وفد اإلصالح للقاء زعيم جماعة
الحوثي الشهر الماضي ،من أجل التقارب ووقف ما
تقوم به الجماعة ومعالجة ما ارتكبته الميليشيات،
وس��ط اعتراضات من قط��اع ال بأس به ممن كانوا
يرون ف��ي الحوثي جماع��ة ال تلت��زم باتفاقات وال
تنفك ع��ن العنف ،وال تأبه للب�لاد وال للدولة التي
تعمل عل��ى تدميرها ،لكن الش��امي يعود فيعتذر
عن المشاركة في أي لجنة للتقارب والتفاهم إثر ما
اقترفته ميليش��يات الحوثي في أرحب واستمرارها
ف��ي ابت�لاع الدولة ،ويؤك��د أن أعم��ال الحوثيين
ال ت��دل نهائي�� ًا على نوايا حس��نة فيما يس��مونه
بالش��راكة والسلم بل نوايا لالس��تبداد والطغيان
والقهر ومحاولة إذالل وانته��اك للحرمات ،ويقول
ما يرتكب��ه الحوثيون لي��س معقو ًال ول��م تعمله
أمريكا ال في أفغانستان وال في العراق.
ويع��رّج الش��امي في ه��ذا الح��وار عل��ى الغياب
المتعمد للدولة ومؤسس��ة الرئاس��ة ،ودور الدول
الراعية المخيب لآلمال ،لكنه يعود ليؤكد أنه ليس
أم��ام اليمنيي��ن إال التعايش والقب��ول ببعضهم،
وإنق��اذ البالد من الكارثة التي تس��ير إليها ،وعدد
من القضايا األخرى ..إلى تفاصيل الحوار..
حـوار /عبدالله املنيفي

 أو ًال أن���ا أؤك���د أن���ه لي���س أمام اليمني�ي�ن إال أنيتعايش���وا وأن يقب���ل بعضه���م ببع���ض ،وم���ن هذا
املنطل���ق ارتفعنا فوق اجلراح واآلالم وقبلنا الدعوة
للتق���ارب والتفاهم ،لكن���ا تفاجأنا منذ أن انتهى هذا
اللق���اء أن���ه لم يتم ش���يء على األرض ،ال من تس���ليم
مق���رات وال ع�ل�اج مش���كالت ،وال وق���ف اقتحام���ات،
وكن���ا نعت���ذر لإلخ���وة احلوثي�ي�ن باالنش���غال ،ومت
التواص���ل معه���م من قبل اإلخ���وة املكلف�ي�ن ،وكانوا
ف���ي الغالب يعت���ذرون ويظهرون أنهم في انش���غال،
حت���ى جاءت أح���داث أرحب وتبني أن هناك ش���ماعة
اس���مها االرهاب ،من خاللها ينطلق���ون لكي يقوموا
باالعتداء على االص�ل�اح ،وعلى بيوت اإلصالحيني،
وعل���ى املقرات ،وعل���ى دور القرآن ،وعلى املس���اجد،
وبأس���لوب فج ،فيه ن���وع من االنتقام الش���ديد ،نوع
م���ن تصفية أحقاد ال تدل نهائي ًا على أن هناك نوايا
حس���نة فيما يس���مونه بالشراكة أو بالس���لم ،وإمنا
هناك نوايا لالس���تبداد والطغي���ان والقهر ومحاولة
إذالل أبن���اء أرح���ب ،وانته���اك حرماته���م ونه���ب
ممتلكاته���م والدخ���ول إل���ى منازله���م بطريق���ة فجة،
مس���تحضرين األس���لحة التي معهم وأيض��� ًا تعاون
الدول���ة ،م���ع األس���ف أنا ال أب���رئ الدول���ة مما حدث،
ألن واج���ب الدول���ة ان حتم���ي مواطنيه���ا ال أن تقوم
باالعتداء عليهم ،كتحرك املدرعات مع احلوثيني ضد
املواطنني دون أي سبب..

> فيم� � ��ا يتعل� � ��ق ب� � ��دور الدول� � ��ة
ومس� � ��ئولياتها س� � ��وف نعرج عليه..

السؤال اآلن ماذا بعد ما اتضح لكم
حقيقة االتفاقات مع جماعة احلوثي،
ماذا بعد؟

 أن���ا ح���ددت موقف���ي كش���خص ،وال أس���تطيعحقيق���ة أن أحتم���ل أن أق���ول للن���اس إننا نس���ير في
طريق اخلير والوئام والس�ل�ام ث���م أجد من يناقض
ه���ذا الق���ول عل���ى األرض ،فإم���ا أننا نخدع أنفس���نا
أو نك���ذب عل���ى الن���اس؛ أو أننا أصبحن���ا ال نعي ما
لدي
يح���دث ،م���ع أني ف���ي احلقيقة منذ البداي���ة كان ّ
توقع أنه قد يكون غرض احلوثي من هذا اللقاء نوع
من التخدير ،لكن قلنا طاملا أن إخواننا قد تواصلوا
م���ع اإلخوة احلوثي�ي�ن لفتح صفحة جدي���دة فليكن،
ه���ذا املوق���ف هو موقف خ���اص ،وأت���رك لإلخوة في
قي���ادة اإلصالح التخاذ املوقف الذي يرونه مناس���ب ًا
في التواصل مع اإلخوة احلوثيني.

> أال يزال موضوع التقارب وتشكيل
اللجان بني اإلصالح وجماعة احلوثي
بعد نقضها لالتفاقات ال يزال وارد ًا؟

 احلقيقة س���أضطر أن أرفع ي���دي عن هذا امللفعل���ى األق���ل ه���ذه الفت���رة ،حت���ى أرى أن ه���ذا الظلم
الفادح واجلرمية الكبيرة قد مت معاجلتها وإنصاف
املظلومني وإع���ادة احلقوق إل���ى أصحابها ،وأيض ًا
أن ينته���ي موض���وع العداء لدور القرآن واملس���اجد،
ه���ذا ليس معق���و ًال ،نحن ف���ي اليمن ،وه���ذا األمر لم
تعمل���ه أمري���كا ال في أفغانس���تان وال في العراق ،أن
يصب���ح تدري���س القرآن جرمي���ة وأنه ميث���ل ارهابا،
ه���ذا كالم غير مقبول ،وم���ن الصعب –على األقل لي
ش���خصي ًا -أن أس���تمر ف���ي خطوات ت���ؤدي إلى مثل
هذا املآل املأس���اوي ،وإن كنت واثق ًا أن هذه سحابة
صيف س���وف تنتهي ،والله سبحانه وتعالى ال يقبل
الظلم ،ونهى عنه ،وأنه س���ينتقم م���ن الظاملني إن لم
يكن اليوم ففي الغد.

> في منش� � ��ورك الذي كتبته مؤخر ًا

> الذي���ن اعترض���وا التقارب م���ع احلوثي حملنا
حماس���هم على حس���ن النية وكنا نع���ول على أن
التغيرات التي ستأتي ستثبت لهم أن تقديرهم
ل���م يكن تقدير ًا صحيح ًا واتضح أن غضبهم كان
ف���ي محله ،وأن ما يتم ليس إال نوع من التخدير
الذي يراد منه أهداف أخرى.

عن ه� � ��ذا املوض� � ��وع ،رك� � ��زت على
موضوع االعتذار لش� � ��باب اإلصالح
الذي� � ��ن كان لهم موقف م� � ��ن االتفاق
مع احلوث� � ��ي ،ما الذي ترمي إليه من
هذا االعتذار؟ وه� � ��ل يعتبر نوعا من
االعتراف باخلطأ أم كيف تفسره؟

 ان���ا أق���ول إن الذين اعترضوا عل���ى ما قمنا بهمن تقارب ،نحن حملنا حماس���هم على حس���ن النية،
لكن كن���ا نعول على أن املمارس���ات والتغيرات التي
س���تأتي س���تثبت له���م أن تقديره���م ل���م يك���ن تقدير ًا
صحيح ًا ،وأن ما سنصل إليه من معاجلة للمشكالت
ومن تقارب ومن تس���امح سيخدم اليمن وسيخدمنا
جميع��� ًا ،وبالتالي س���وف ينتهي ه���ذا الغضب الذي
لديهم ،شعرت (أنا) أنه رمبا كان غضبهم في محله،
وأن م���ا يت���م لي���س إال نوع م���ن التخدير ال���ذي يراد
من���ه أهداف أخرى الغرض منها االس���تئصال وعدم
التعايش واالس���تعالء على الناس ومحاولة إذاللهم
وقهره���م واالنتقام منهم ،فأقل ما نقول لهؤالء الذين
اعترض���وا علين���ا أن نعترف له���م أن تقديرنا لم يكن
صحيح��� ًا وأن غضبه���م كان ف���ي محل���ه ،وأرجوا أن
يعذرون���ا العتبار أن نوايانا كانت حس���نة وليس���ت
س���يئة ،وأن���ا قل���ت أيض��� ًا ف���ي نهاي���ة املنش���ور أنه
يكفينا أننا نس���تجيب لكل دعوات السلم والتعايش
والوئام.

> سبق أن حتدثت عن موقف الدولة
ومعاونته� � ��ا أو تواطؤه� � ��ا مع جماعة
احلوثي املس� � ��لحة في العدوان على
املواطنني ،مل� � ��اذا ه� � ��ذا املوقف؟ وما
س� � ��بب غياب مؤسس� � ��ة الرئاسة إلى
اآلن م� � ��ن جرائم احلوثيني وإس� � ��ناد
وحدات ف� � ��ي اجليش لهم في اجتياح
املناط� � ��ق وارت� � ��كاب جرائ� � ��م القت� � ��ل
والتفجير؟

 م���ع األس���ف الش���ديد أن االرته���ان للخارج وأنتتماه���ى أهداف الدولة مع م���ا يريده اآلخرون يوقع
الدولة في حرج ش���ديد ويجعلها تعتدي على نفسها
وعل���ى أبنائه���ا ،أن تق���وم الدول���ة بالدف���اع ع���ن أمن
اآلخري���ن وال تهت���م بأم���ر ابنائها فه���ذه خيانة ،هذا
ظل���م وتقصير ،هذا خروج عن القس���م الذي أقس���مه
كل مس���ئول أن يك���ون محافظ��� ًا عل���ى س���يادة بل���ده
واس���تقاللها وحامي ًا ألبنائها ،وااللتزام بالدس���تور
والقانون ،أمن أجل القبض على شخص يتم اجتياح
منطقة بالكامل ويتم تفجير البيوت واملساجد ودور
القرآن ،االعتداء على حرمات الناس وتشريدهم؟ من
أج���ل أن هناك واحد رمبا يعتدي على أمريكي مث ً
ال،
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وهذا ش���يء مؤسف ،وسكوت مريع ،أين الدولة؟ سيقولون
الدول���ة غي���ر موج���ودة .ال ..الدولة موجودة ،لك���ن ال توجد
إرادة تق���وم بالواجب امللقى عل���ى عاتقها ،كان باإلمكان أن
نتالف���ى مث���ل ه���ذا ،إذا كان���وا يظنون أن عندهم عش���رة أو
عش���رين أو ثالث�ي�ن يقال ان حولهم اش���تباه ه���ل كان ال بد
من هذا الدمار الذي يحصل ومن جماعة مس���لحة ،من هذا
التمزي���ق للنس���يج االجتماعي ،ومن هذه اجل���روح الغائرة
التي ستظل عشرات السنني ،اليوم يكتب التاريخ أن هناك
م���ن يهدم بي���وت الن���اس ،ويهدم مس���اجدهم ومدارس���هم،
ويعت���دي عل���ى حرماته���م ،ه���ذا تاريخ أس���ود وال ميكن أن
يُنسى ،أي دولة هذه التي تسمح مبثل هذا االجرام.

> اتف ��اق الس ��لم والش ��راكة ُيذب ��ح كل ي ��وم واالدعاء بأن
هن ��اك محارب ��ة للفس ��اد بالطريقة الغوغائي ��ة أمر غير
مقبول.

> عندم� � ��ا اش� � ��رت إل� � ��ى موق� � ��ف الدولة
ومتاهيه� � ��ا مع ما يري� � ��ده اخلارج ،ما الذي
تعنيه باخلارج ،خصوص ًا في ظل حضور
الدول العش� � ��ر الراعية للمبادرة اخلليجية
لإلشراف على العملية السياسية واالنتقال
السياس� � ��ي الس� � ��لمي ال� � ��ذي كان يفترض
اجنازه؟

> لألس ��ف الش ��ديد أن
ال ��دول الراعي ��ة تصم ��ت
ح�ي�ن يج ��ب ان تتكل ��م
وحت ��دث ه ��ذه اجلرائ ��م
وال نس ��مع أي اس ��تنكار
بل رمب ��ا يكون هناك رضا
وتشجيع..

> لك� � ��ن بيان� � ��ات ومواقف ال� � ��دول الراعية
كانت دائم ًا تهدد باتخاذ عقوبات ضد كل
م� � ��ن يعرقل العملية السياس� � ��ية أو ميارس
االنته� � ��اكات واخلروق� � ��ات لالتفاقات ،اآلن
وبع� � ��د اجتي� � ��اح احلوثي لع� � ��دة محافظات
بعد العاصمة وش� � ��نه حروب ًا وارتكاب قتل
وتفجيرات فيما يشبه التطهير للمخالفني..
ألي� � ��س كل هذه األعمال في نظر هذه الدول
انته� � ��اكات وخروقات ،وإذا ل� � ��م تكن كذلك
فماذا ميكن تسميتها؟

وأنا حقيقة لست مقتنع ان الدولة انتهت ،ولكن هناك رغبة
ف���ي تعطيل الدول���ة ،فاألس���اس موجود ،واجلي���ش واألمن
موجود ،لكن هناك رغبة أن ال تقوم الدولة مبا يجب عليها،
ومجل���س النواب دوره رقابي وتش���ريعي وال يس���تطيع أن
يتحول إلى سلطة تنفيذية.

 أقول مع األس���ف الشديد أن هذه الدول نراها تصمتح�ي�ن يج���ب ان تتكل���م ،أن حت���دث هذه اجلرائم وال نس���مع
أي اس���تنكار؟! ب���ل رمب���ا يكون هن���اك رضا ،ويك���ون هناك
تشجيع ،هل املقصود ان تتصومل اليمن ،وأن تتحول إلى
عراق أخرى؟! قد يكون هذا الهدف ،لكن نحن ان ش���اء الله
سنفوت الفرصة وسوف نتحمل هذه الصدمات والطعنات
ولك���ن لن نفق���د اخوتنا مع الناس ولن نقب���ل باالنزالق إلى
حرب طائفية وال حرب مذهبية ،سنتعايش وعلى هؤالء أن
يعلموا أن واجبهم هو ان يساعدونا على أن نتعايش وأن
ال يعملوا لزرع الفتنة بيننا.

 عل���ى كل ح���ال فاخلروق���ات ف���ي نظر اخل���ارج هي منخ���رج عل���ى مصاحل���ه ،فيك���ون به���ذا ق���د خ���رق القان���ون
الدولي ،ومن متاهى مع مصلحته فهو يس���ير على الطريق
املس���تقيم ،قت���ل الناس إذا كانوا من العال���م الثالث واليمن
منها فال بأس فهو أمر ال يهم العالم ،ولكن أسر شخص أو
تهديد شخص من اجلنس الراقي فهذا يجب أن تقوم عليه
الدني���ا وال تقع���د ،ولكن أنا أق���ول أن علينا ان ال نلتفت إلى
هذا ،أن نتصالح فيما بيننا ونتواءم ،وأن نحل مش���كالتنا
ث���م ال نبال���ي مبا يقول���ه اآلخرون ..نحن ال ندع���و إلى عداء
اآلخرين ،وال نقيم لآلخرين أي عداء ،نحن لدينا من املآسي
م���ا يكفين���ا ،س���نتعاون مع اآلخري���ن في ح���دود احترامهم
لسيادتنا واستقرارنا واحملافظة على مصاحلنا.

> كان الناس ينتظ� � ��رون بعد توقيع اتفاق
السلم والشراكة ان تتوقف جماعة احلوثي
ع� � ��ن تدمير الدولة ،لكنها زادت من أعمالها
التي تس� � ��تهدف الدولة وبدأت في ابتالعها
والقي� � ��ام مبهامها ،وآخره� � ��ا قيامها يعزل
محافظ احلدي� � ��دة بعد عم� � ��ران ..أما زلتم
تأمل� � ��ون أن يتم تنفيذ هذا االتفاق ومن قبله
مخرجات احلوار؟

 أو ًال اتفاق السلم والشراكة يُذبح كل يوم ودمه يسيلفي كل مكان ،واالدعاء بأن هناك محاربة للفس���اد بالطريقة
الغوغائي���ة ه���ذه أمر غير مقب���ول ،إذا كان هن���اك رغبة في
أن نصل���ح الوض���ع يج���ب أن يك���ون بالط���رق الدس���تورية
والقانوني���ة ولي���س بطريقة الفوضى الت���ي تتم ،وما حدث
ف���ي احلديدة هو ن���وع من اخلروج عل���ى النظام وليس من
املقب���ول واملعقول أن أي مس���ئول ال يحقق رغبة جماعة أو
حزب أن تقوم الدنيا عليه وال تقعد ،في النهاية كل األحزاب
له���ا مصال���ح وميك���ن أن تصل إل���ى مصاحله���ا ،لكن ليس
بالعن���ف والق���وة ،وال ميكن أن ترغم اآلخرين ليس���تجيبوا
ملصاحلها وإال فإنه تطبق السماء على األرض.

> كعض� � ��و ف� � ��ي مجلس الن� � ��واب ورئيس
لكتل� � ��ة اإلص� �ل��اح ف� � ��ي املجلس ،م� � ��ا دور
مجلس النواب إزاء ما يجري وهو يش� � ��اهد
تدمير الدولة وما تقوم به جماعة مس� � ��لحة
في احملافظ� � ��ات فيكتفي بتش� � ��كيل اللجان
وإرسالها إلى هنا وهناك دون أي نتيجة؟

 -مجل���س النواب هو جزء م���ن املنظومة العامة للدولة،

> لكنه يس� � ��تطيع الزام الس� � ��لطة التنفيذية
والرقابة عليها!

 ه���و واجبه أن يراقب الس���لطة ويتابعه���ا ،واعتقد أنبع���ض اللج���ان الت���ي ش���كلها املجلس هي ج���زء مما يجب
علي���ه ،وهذا الكالم قلناه ونحن نناق���ش برنامج احلكومة،
نح���ن بحاج���ة إل���ى إرادة ،ونري���د أن يكون رئي���س الوزراء
رئيس��� ًا للوزراء ،ورئي���س اجلمهورية رئيس��� ًا للجمهورية،
ً
وكي�ل�ا،
وأن يك���ون الوزي���ر وزي���ر ًا ،وأن يك���ون الوكي���ل
والضاب���ط ضابط ًا واجلندي جندي ًا ،إذا أردنا ان تس���تقيم
األمور ،لكن إذا انتقلت مهمة الدولة أو الس���لطة أو الدولة
أو احلكومة إلى دور احملايد وهو يرى اخلراب والدمار وال
يريد أن يعمل شيء ،فهذا مخالف متام ًا ملا فرضه الدستور
وملفهوم الدولة.

> م� � ��ا دامت الدول� � ��ة واجهزته� � ��ا موقفها
متخ� � ��اذل إزاء ممارس� � ��ات امليليش� � ��يات
املس� � ��لحة وخروقاتها ،وصامتة وهي ترى
الب� �ل��اد تنهار ،مل� � ��اذا ال يح� � ��دد اإلصالح
موقف ًا من ذلك على األقل بإعادة النظر في
املشاركة في احلكومة؟

 احلقيق���ة أن اإلص�ل�اح ل���م يرش���ح أح���د ف���ي ه���ذهاحلكوم���ة ،وه���ذا االختي���ار مت م���ن قب���ل رئي���س ال���وزراء
ورئي���س اجلمهوري���ة ،لكني انصح أي وزي���ر اصالحي في
ان���ه يفت���رض أن يعمل بحيادية ،وإذا وجد أن هناك عوائق
حت���ول دون قيامه بواجبه فاألفضل أن ينس���حب وأن يترك
املسئولية لتحملها من يريد ان يفرض رأيه بالقوة.

> في ظ� � ��ل متدد امليليش� � ��يات املس� � ��لحة
وتغولها عل� � ��ى البالد والدول� � ��ة ،هل ميكن
اجراء االنتخاب� � ��ات الرئاس� � ��ية والبرملانية
في موعدها احملدد ،أم س� � ��يتم التمديد كما
العادة؟

 أو ًال أقول ليس لدينا حتس���س من اس���تيعاب كل أبناءالش���عب اليمني على اختالف مش���اربهم س���واء من ناحية
املناط���ق واجله���ات أو م���ن ناحي���ة االنتماء السياس���ي ،أن
يتم اس���تيعابهم ف���ي وظائ���ف الدولة ولكن أيض��� ًا بالطرق
الصحيح���ة ولي���س بتحمي���ل الدول���ة املزي���د م���ن األعب���اء
وإضاف���ة بطالة جديدة فوق البطالة القائمة ،هذا ما نأمله،
وعلين���ا ان نس���توعب أن الوظيف���ة العام���ة ح���ق اجلمي���ع،
وااللتح���اق بالق���وات املس���لحة واألمن ح���ق للجميع ،ولكن
ايض��� ًا وفق ه���ذه الرؤية التي ال متاي���ز وال تنتقي وال تقدم
ناس على آخرين.

> أال ت� � ��رى أن س� � ��ر مت� � ��دد امليليش� � ��يات
وحلوله� � ��ا ف� � ��ي م� � ��كان الدولة هو بس� � ��بب
ضعف االحزاب السياسية وأدوات العمل
السياس� � ��ي الس� � ��لمي ال� � ��ذي ت� � ��رك فراغ ًا

للجماعات وامليليش� � ��يات املسلحة لتمارس
العنف وتسطو على املؤسسات؟ هل تتحمل
األحزاب السياسية مسئولية في هذا؟

 األح���زاب السياس���ية هي أحزاب سياس���ية وال يجبأن تتح���ول إلى جيش أو ميليش���يا ،لكن وضع امليليش���يا
ه���و وضع غير طبيعي ،األصل هو أن يعمل اجلميع لبناء
الدول���ة وأن يعود الن���اس إلى احلياة املدنية ،هذا الوضع
ال���ذي نحن فيه ال ميكن ان يس���تمر أو أن ي���دوم ،وان كان
ق���د تس���بب اآلن في ك���وارث ،هن���اك ك���وارث اقتصادية قد
ت���ؤدي إل���ى انهيار كل���ي لالقتصاد ،واذا انه���ار االقتصاد
س���ينهار كل ش���يء في البالد ،هذا الوضع كما قلت يجب
أن يس���تبدل بالوض���ع الصحيح ،بقيام مؤسس���ات الدولة
وجيشها وأمنها بالواجبات املناطة بها.

> وضع البالد اآلن وفي ظل الدولة وجماعة
احلوثي املس� � ��لحة واألطراف السياس� � ��ية
والدول الراعي� � ��ة للعملية السياس� � ��ية ،من
املعني بتطبيق اتفاق السلم والشراكة الذي
قلت أنه ُيذب� � ��ح ،فض ً
ال عن تنفيذ مخرجات
احلوار؟ إذا لم يكن كل هؤالء معنيون فمن
املعني بذلك؟

 املعن���ي هم اليمنيون أنفس���هم واألح���زاب ،املكوناتالسياسية يجب أن يكون لها دور واضح.

> لك� � ��ن يب� � ��دو أن مواقفها غي� � ��ر واضحة
وبعضها التزمت الصمت.

 احلقيق���ة ب���دأت األح���زاب اآلن ترف���ع صوته���ا ،وبدأالناس اآلن يشعرون بأنهم صاروا في خطر ،وانهم يرون
بلده���م يتش���ظى ويتداعى ويتمزق بس���بب ه���ذا الوضع،
وس���معنا اآلن كثيرا من قيادات األحزاب أنهم ليس���وا مع
هذا التوجه وأنه يوجب أن يتوقف.

> ننتق� � ��ل إلى ما يخ� � ��ص التجمع اليمني
لإلصالح ..ه� � ��ل تنوون أن يح� � ��دث تغيير
ومراجع� � ��ات داخ� � ��ل اإلصالح س� � ��واء من
حيث الهياكل أو الرؤى والسياس� � ��ات وأن
يحدث هذا التغيي� � ��ر وفق ًا ملتغيرات املرحلة
ومتطلباتها؟

 ان���ا اعتقد إذا لم يق���م اإلصالح بهذا األمر فهو يحكمعلى نفسه بالتخلف ،لذلك أرى أن يسارع في اجراء دورة
انتخابي���ة س���ريعة وعق���د املؤمت���ر العام واح���داث جتديد
كامل في مسيرة احلزب من كل النواحي.

> هل ترى أن هناك موانع من عقد املؤمتر
العام اخلامس للحزب في هذه الظروف؟

 -اعتقد اآلن انتهت املوانع.

> حتى الوضع األمني ال ُيعد حائ ً
ال أمام
عقد املؤمتر؟

 حتى في الظروف الصعبة يجب علينا ان نسعى فيعقد املؤمتر العام وأن نهيئ له.

> أال ترون في قيادة اإلصالح أن سيطرة
جماع� � ��ة احلوث� � ��ي بالقوة والس� �ل��اح على
احملافظات ومؤسس� � ��ات الدولة أثر س� � ��لب ًا
على القضية اجلنوبية كقضية محورية في
مؤمت� � ��ر احلوار وزاد من األصوات املطالبة
باالنفصال؟

 ه���ذا واضح ،ل���م يعد خافي ًا على أح���د ،فحني يصبحبن���اء دول���ة عادلة قاعدتها الش���راكة الوطني���ة أمر ًا صعب ًا
فطبيعي أن يحدث هذا.

> كي� � ��ف ترى املش� � ��هد الي� � ��وم؟ وإلى أين
تتجه البالد في ظل سطوة جماعات العنف
وتراجع دور السياس� � ��ة وادواتها السلمية
وموقف الدولة واخلارج؟

 إذا سارت البالد على نفس الطريق التي تسير فيهافإنها تس���ير إلى الهاوية ،وإذا استطعنا ان نوقف السير
في هذا الطريق فبالتالي يكون إنقاذ البالد.

> ومن املسئول عن ذلك؟

 يتحم���ل ٌكل ج���زءا من املس���ئولية ،ابت���داء من رئيس
اجلمهوري���ة ،ث���م م���ن ميل���ك الق���وة عل���ى األرض يتحم���ل
اجل���زء اآلخ���ر ،واملكونات األخرى ايض��� ًا تتحمل جزء من
املسئولية.

> هل من كلمة أخيرة تود أن توجهها؟

> اخلروقات في نظر اخلارج هو أن من خرج على مصاحله
يكون قد خرق القانون الدولي ومن متاهى مع مصلحته
فهو يسير على الطريق املستقيم..

 ادعو الشعب اليمني إلى املزيد من الصبر والتحمل،وادعو القوى السياس���ية أن تتصالح وأن تتعاون ،وادعو
اف���راد التجم���ع اليمن���ي لإلص�ل�اح أن يصب���روا أو ًال ،وأن
يثقوا بأنفس���هم ،وان يعلم���وا بأنهم قد قدموا الكثير وان
امامهم فرص متعددة يس���تطيعون من خاللها ان يجددوا
ف���ي مناش���طهم وف���ي تكويناتهم وف���ي أعماله���م ،وعليهم
مبزي���د م���ن اجلد والعم���ل والتالحم واالخ�ل�اص ،وعليهم
ايض��� ًا ان يعط���وا اجلانب اإلمياني والروح���ي والتربوي
أهمية قصوى في برامجهم ،ألننا بالله ،أما بغيره فلس���نا
بشيء.
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> لست مقتنعا
أن الدولة انتهت
فاألساس موجود
واجليش واألمن،
لكن هناك رغبة
في تعطيلها وأن
ال تقوم مبا يجب
عليها..
> وضع امليليشيا هو
وضع غير طبيعي،
واألصل هو أن
يعمل اجلميع
لبناء الدولة
وعودة احلياة
املدنية..
> يجب أن يسارع
اإلصالح في إجراء
دورة انتخابية
سريعة وعقد
املؤمتر العام
وإحداث جتديد
كامل في مسيرة
احلزب..
> الكل مسئول عما
يحدث في البالد
واجلزء األكبر على
رئيس اجلمهورية
ومن ميلك القوة
على األرض،
واملكونات األخرى
أيض ًا تتحمل جزء
من املسئولية..
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مصادر أكدت مساندة قوات احلرس اجلمهوري ملسلحي احلوثي بـثالثني دبابة وأكثر
من أربعني مدرعة وأكثر من مائتي طقم عسكري أثناء اجتياحها..

أرحب تدفع ضريبة حمايتها للثورة
منذ القدم ومديرية أرحب تتصدر دور مجابهة الطغيان ويكون لها نصيب وافر من النضال في أكثر المنعطفات
التاريخية من تاريخ اليمن الحديث والقديم ،حيث تصدرت قبائلها صفوف الثوار األولى في ثورة السادس والعشرين
من س��بتمبر التي قضت على الحكم اإلمامي وتصدرت قبائلها الصفوف األولى للثوار إبان ثورة الش��باب السلمية
في العام 2011م وكانت هذه القبيلة عصية على كل المؤامرات التي أحدقت بها ،ورغم ما فعلته بها قوات الحرس
العائلي التي كان يديرها نجل الرئيس السابق خالل ثورة الشباب في العام 2011م إال أن هذه القبيلة ظلت عصية
على جالديها بل وأذاقتهم المر في أوقات كثيرة.
طارق علي
عاد احلقد إليها مجددا لينتقم منها وهاهي
اليوم تدف������ع الضريبة األقس������ى وكان عليها
مقاومتها ولكن بطريقة تختلف عن س������ابقاتها
حي������ث فضلت تفويت الفرصة على املتربصني
بها واملنتقم���ي��ن منها وأعلنت خيار الس���ل��ام
والس������لم فما الذي حصل لها نتيجة خيارها
املسالم؟
الصح������وة تنق������ل تفاصي������ل األح������داث في
أرحب وأهالي يشكون انتقام جماعة احلوثي
املسلحة من أبناء قبيلة أرحب.
مبررات لالنتقام

كعادتها تتبنى جماعة احلوثي استراجتية
هجومية عند عزمها اقتح������ام أي من املناطق
والق������رى فف������ي كل منطقة قام������ت مبهاجمتها
صنعت مبررا لتواجد مسلحيها ولالنتقام من
تلك القبيلة وإخضاعها للسيطرة وإسكات أي
صوت معارض لها في املنطقة.
فبع������د أن اس������تكملت جماع������ة احلوث������ي
مسرحيتها الهزلية مبحافظة البيضاء انتقلت
مباش������رة للحشد املس������لح على أبواب مديرية
أرح������ب حتت يافطة البحث عن عناصر تنظيم
القاعدة الذي نفى أبن������اء أرحب في أكثر من
بي������ان لهم تواجد أي من عناصر القاعدة على
أراضيها وأنها ترفض أي جماعة تس������تخدم
السالح وأكدت أنها قبيلة مساملة.
وق������ال مصدر قبلي للصحوة إن مس������لحي
احلوثي رغم توقيعهم لعدة اتفاقيات س������ابقة
م������ع قبائ������ل أرح������ب كانت تقض������ي مبنع أي
استحداثات مسلحة إال أن مسلحي اجلماعة
باتوا مصرين على اس������تهداف ه������ذه القبيلة
حيث قاموا الثالثاء الفائت باس������تحداث نقطة
عس������كرية في منطق������ة الصمع عل������ى الطريق
الرئيس������ي الذي يرب������ط املديري������ة بالعاصمة
صنع������اء مما دعا بأبناء املديرية ومش������ايخها
للتداع������ي لعقد اجتماع طارئ ملناقش������ة خرق
االتفاق من قبل جماع������ة احلوثي الذي ينص
صراحة على منع أي اس������تحداث مسلح من
أي طرف كان.
وأضاف املصدر « اجتمع مشايخ ووجاهات
قبيل������ة أرحب بقرية س������وار في نف������س اليوم
وقام أبناء قبيلة أرحب بتحرير رس������الة للجنة
الرئاس������ية املعنية باتفاقية الصلح املوقعة بني
أبناء القبيلة وجماعة احلوثي الدخيلة عليهم»
وحسب املصدر فإن اللجنة الرئاسية املكلفة
م������ن رئيس اجلمهوري������ة برئاس������ة عبدالقادر
هالل أمني العاصم������ة ردت بالقول :إن جميع
االستحداثات املسلحة سيتم ازالتها الساعة
الثامنة من يوم األربعاء الفائت متعهدة ألبناء

القبائ������ل بالعم������ل على رفع أي اس������تحداثات
مسلحة في املنطقة.
عل������ى إثر االجتماع القبلي الذي أقيم بقرية
«س������وار» تعرض الش������يخ محم������د نوفل أحد
الوجاه������ات القبيلة في املنطقة إلى كمني غادر
م������ن قبل جماع������ة احلوثي أدى إل������ى اصابته
بجروح خطيرة وجرح ستة من مرافقيه ،وكرد
على محاولة اغتيال الشيخ نوفل تداعى أبناء
القبيلة مج������ددا الجتماع ط������ارئ أدانوا فيه
احلادث������ة ومت التواصل مع اللجنة الرئاس������ية
وابلغه������ا به������ذا التطور وأقر جميع مش������ايخ
القبيل������ة ضب������ط النفس وعدم التس������رع بالرد
وااللت������زام بالوثيقة املوقع������ة بني الطرفني رغم
خرق احلوثيون لهذه الوثيقة.
تفاصيل االجتياح:

ق������ال لنا أحد الوجاه������ات القبيلة إن اللجنة
ل������م حترك س������اكن ًا بعد وصول عدة رس������ائل
واتصاالت م������ن قبل القبائل ورغ������م إبالغها
بخرق جماعة احلوثي لالتفاق الذي رعته وهذا
ما ش������جع جماعة احلوثي املسلحة وأعطاها
غطا ًء سياسي ًا للتوغل في قرى مديرية أرحب
والعبث مبمتلكات وأراضي أهلها.
ففي فجر اخلميس الفائت استيقظت قبيلة
أرحب على اجتياح قرية «بني قيداس» من قبل
جماعة احلوثي ومس������اندة من قوات احلرس
العائلي الس������ابق حس������ب مصادر مؤكدة في
املنطق������ة وهو ما اعتبرت������ه قبيلة أرحب حتديا
واضحا إلرادة أبن������اء القبيلة وأدانت احلادثة
ببيان صحفي عبرت م������ن خالله عن رفضها
ألي مت������دد حوثي في املنطق������ة ودعت جماعة
احلوثي املس������لحة إلى االلتزام مبا مت التوقيع
عليه حيث والبلد ال يحتمل أي صراعات وأن
القبلي������ة أقرت خيار الس������لم وتفويت الفرصة
على كل املتربصني بهذا الوطن.
واس������تمرت جماع������ة احلوثي ف������ي نهجها
الهجوم������ي على القبيلة حيث تناقلت وس������ائل
االعالم املختلفة أنباء عن اش������تباكات متقطعة
قامت بها جماعة احلوثي املس������لحة اجلمعة
الفائتة بقرية «البك������ول» مبديرية أرحب وهذا
ما أكده لنا أبناء منطقة «البكول» حيث دارت
اش������تباكات متقطعة على مدار يوم كامل إلى
أن خرجت جلنة صلح قبلية برئاس������ة الشيخ
بكيل الصوفي ،عضو مجلس النواب.
وعن تفاصيل اللجنة الرئاسية حتدث أحد
الوجاه������ات القبلي������ة «للصح������وة» بالقول :إن
اللجنة القبلية برئاسة الصوفي التقت بجميع
األط������راف القبلية والتقت مبس������لحي جماعة
احلوثي القادمني من مناطق من خارج املديرية

وتوصلت إلى اتفاق بني الطرفني يقضي برفع
كاف������ة النقاط وإزال������ة التوترات ب���ي��ن القبائل
وجماعة احلوثي والس������ماح ملسلحي احلوثي
باملرور من اخلط الرئيسي وعدم اعتراضهم،
وه������و ما رحب به أبناء قبيلة أرحب ووجاهتها
واعتبروه احلل األس������لم للطرف���ي��ن كون أبناء
القبيل������ة يفضلون عدم الدخول في أي صراع
مع أي طرف كان.
لم يدم االتفاق طوي ً
ال -حسب أبناء القبيلة-
فقد قامت اللجنة القبلية برئاسة الشيخ بكيل
الصوف������ي ،عض������و مجلس النواب ،الس������بت
الفائ������ت -ثاني أيام االتف������اق املوقع -مبتابعة
نق������اط االتفاق ورفع جميع النقاط والتزم أبناء
القبائل برفع كافة النقاط املس������تحدثة والبدء
بتنفيذ االتفاق.
وقام مسلحو جماعة احلوثي بخرق االتفاق
مجددا حيث قرر مس������لحو اجلماعة اجتياح
مديرية أرحب مس������تغلني رف������ع رجال القبائل
لكاف������ة نقاطه������م ومواقعه������م الدفاعية ودخل
مس������لحو اجلماع������ة مديرية أرح������ب من عدة
اجتاهات.
وحسب (ص.ي.م) -أحد الوجاهات القبلية
الذي فضل عدم ذكر اس������مه :فإن مس������لحي
اجلماعة قاموا باجتياح املديرية من عدة محاور
مسنودين مبدرعات ودبابات وأطقم عسكرية
وجنود من ق������وات اللواء  63املرابط في جبل
الصمع وألوي������ة أخرى مرابطة باملنطقة؛ حيث
دخلت مليشيات مس������لحي احلوثي واجليش
املس������اند لها من منطقة «الرجو»»والعرشان»
وم������ن «بيت دفع» ومن قري������ة «يحيص» وقرية
«بني ق������داس» ومن منف������ذ اجلامعة بدون أي
مقاومة تذكر.
مآس خلفتها املليشيات
ٍ

«كان الهج������وم عل������ى مديري������ة أرحب بهذه
الصورة الوحشية مبثابة فضح لنوايا جماعة
احلوثي اإلجرامية جتاه هذا الش������عب» هكذا
خلص «املراني» سياسي ًا نتيجة الدمار الذي
خلفت������ه اجلماعة بعد يوم واح������د من دخولها
املديرية.
فبمجرد استيالئهم على مديرية أرحب قام
مس������لحو احلوثي بالعبث باملمتلكات اخلاصة
والعام������ة في مختلف������ة قرى املديري������ة وقاموا
بتفجير منازل اخلصوم والتهديد بالقتل لكل
من يعارض أي فكرة إجرامية تخطر ببالهم.
حيث قام مس������لحو اجلماعة ف������ي اليومني
األولى لس������يطرتهم على املديرية بتفجر ثالث
مق������رات للتجمع اليمني لإلص���ل��اح باملديرية
وتفجير مدرسة التحفيظ التابعة ألهالي قرية

يحيص وتفجير الدار األهلي������ة لتعليم القرآن
مبنطقة بيت مران ،ودار أخرى للقرآن الكرمي
مبنطقة الدرب.
وقام مسلحو اجلماعة بنهب كافة املمتلكات
التي تتبع مدارس التحفيظ مبا في ذلك األدوات
الشخصية للطالب الدارسني باملدارس حيث
قدر «مصدر» في إدارة مدرسة التحفيظ ببيت
مران ما مت نهبه من املدرسة بخمسني مليون
ريال.
وأوض������ح املص������در أن مس������لحي اجلماعة
قاموا بنهب املاطور الكهربائي والفرن التابع
ملدرسة التحفيظ والذي تقدر تكلفتهما بتسعة
مليون ريال.
وعلق املصدر على بشاعة ما خلفوه بالقول:
«نهبوا حتى مفاتيح الكهرباء»
وإل������ى جانب مق������رات األح������زاب ومدارس
حتفيظ القرآن الكرمي قام مس������لحو اجلماعة
بتفجير من������زل الش������يخ عبداخلالق اجلندبي
بقري������ة «عومرة» ومنزل الش������يخ محمد جابر
اجلمرة في قرية «يحيص».
وحت������دث ش������هود عي������ان للصح������وة :أن
مس������لحي اجلماعة قاموا بنص������ب العديد من
نق������اط التفتيش في املديري������ة بغرض مالحقة
خصومهم وإسكات االصوات املعارضة لهم
في املنطقة.
وبع������د ف������رض مس������لحي جماع������ة احلوثي
لس������يطرتهم على مديرية أرحب نفذ مس������لحو
اجلماعة حملة اختطافات واسعة في صفوف
أبناء القبيل������ة املعارضني لهم وداهموا العديد
م������ن املن������ازل بتهمة االش������تباه غي������ر مراعني
ألعراف أبناء القبيلة وحرمة منازلهم.
ووصلت اعتداءات مسلحي جماعة احلوثي
بأرح������ب إلى ط���ل��اب كلية أرح������ب حيث قام
مس������لحون يتبعون اجلماعة االثن���ي��ن الفائت
مبداهم������ة س������كن عبدالله بن قي������س األرحبي
ونهب كافة محتوياته واختطاف خمس������ة من
طالب الس������كن الوافدين للدراسة بالكلية من
مناطق مختلفة ،وأوض������ح مصدر طالبي في
س������كن األرحبي اخليري أن اثنني من الطالب
املختطف���ي��ن ينتم������ون جغرافي ًا إل������ى محافظة
احملويت وح������راز واثنني آخري������ن من مديرية
احليمة اخلارجية وآخر من محافظة ذمار.
وتؤكد مصادر محلي������ة إن العديد من أبناء
قبيل������ة أرحب بات������وا حتت رحمة املليش������يات
املس������لحة وأن هذه املليش������يات أوصلت عدة
رس������ائل للعديد من اخلص������وم تهدد فيها من
يعت������رض مس������يرتهم القرآني������ة بتفجير منزله
وتشريده من املنطقة.
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سياس ��يون :بيان قمة الدوحة استش ��عار م ��ن دول اخلليج للخطر
اإليراني وقلق ملسار األوضاع في اليمن
أش��ادت األمانة العامة لإلصالح بالموقف الق��وي والثابت لدول مجلس التعاون
الخليج��ي الذي خرجت ب��ه القمة الـ 35المنعقد في العاصم��ة القطرية (الدوحة)،
وجدد اإلصالح تأكيده على ضرورة اس��تمرار وقوف دول المجلس إلى جانب اليمن
وأمنه واستقراره
علي قيس
مجل� � ��س التع� � ��اون اخلليجي في بيان� � ��ه اخلتامي
لل� � ��دورة الـ - 35التي أقيمت ف� � ��ي العاصمة القطرية
الدوحة  -أكد دعمه جلهود الرئيس هادي في حتقيق
األمن واالستقرار ،وبسط سيطرة الدولة ،وفي قيادة
عملية االنتقال الس� � ��لمي للس� � ��لطة من خالل االلتزام
باملب� � ��ادرة اخلليجي� � ��ة وآليتها التنفيذي� � ��ة ومخرجات
مؤمتر احلوار الوطني الشامل.
وح� � ��ث املجلس األعل� � ��ى ملجلس التع� � ��اون «جميع
األطراف اليمني� � ��ة على االلتزام بتس� � ��وية خالفاتهم
عن طريق احلوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال
العن� � ��ف لتحقي� � ��ق أهداف سياس� � ��ية ،داعي � � � ًا جميع
اليمنيني حلل اخلالفات بالطرق الس� � ��لمية ،وااللتزام
بتنفيذ مخرج� � ��ات مؤمتر احلوار الوطني الش� � ��امل
وتوفير األج� � ��واء املالئمة الس� � ��تكمال تنفيذ املبادرة
اخلليجية وآليتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات
كافة أبناء الشعب اليمني».

م� � ��ع املجتمع الس� � ��عودي ،ويج� � ��د احلوثيون فرصة
س� � ��انحة ليوغروا ص� � ��دور العمال والبس� � ��طاء الذين
جندوهم ضد السعودية.
ً
وأض� � ��اف احمللل السياس� � ��ي »:وس� � ��عيا من إيران
في الث� � ��روة النفطي� � ��ة للمملكة العربية الس� � ��عودية أو
في املقدس� � ��ات اإلس� �ل��امية التي ف� � ��ي أراضيها فإن
املليش� � ��يات احلوثية ستس� � ��تخدم األس� � ��لحة النوعية
املعروفة وغير املعروفة الذي باتت ميليشيات احلوثي
متتلكه ضد الس� � ��عودية سواء األسلحة التي مت نهبها
في  2004من مخازن اجليش اليمني بتسهيالت من
قيادات عسكرية تدين بالوالء الطائفي للحوثي أو التي
حصلت عليه من إيران والتنظيم الشيعي الدولي.

دعوات بال معنى

تعطيل للعملية السياسية

وأدان املجل� � ��س ف� � ��ي بيانه الذي ص� � ��در يوم الـ9
من الش� � ��هر اجلاري»أعمال العن� � ��ف التي قامت بها
جماع� � ��ة احلوثيني ف� � ��ي صنعاء وعم� � ��ران واحلديدة
وغيرها ،واالس� � ��تيالء على مؤسس� � ��ات الدولة املدنية
والعس� � ��كرية  ،ونهب وتخري� � ��ب محتوياتها» معتبر ًا
«ذل� � ��ك خروج ًا عل� � ��ى اإلرادة الوطني� � ��ة اليمنية  ،كما
متثل� � ��ت في مخرجات احل� � ��وار الوطن� � ��ي  ،وتعطي ً
ال
للعملية السياسية االنتقالية في اليمن».
مطالب ًا «باالنس� � ��حاب الفوري للمليشيات احلوثية
من جمي� � ��ع املناطق الت� � ��ي احتلتها ،وإع� � ��ادة جميع
مؤسس� � ��ات الدولة املدنية والعسكرية لسلطة الدولة،
وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات».
مج� � ��دد ًا تأكي� � ��ده الوقوف مع اليم� � ��ن في مواجهة
خطر اإلرهاب أي ًا كان مصدره ،وأش� � ��ار إلى إدانته
«اس� � ��تمرار الهجمات ض� � ��د قوات األم� � ��ن والقوات
املس� � ��لحة ،وم� � ��ا يقوم ب� � ��ه تنظيم القاعدة في ش� � ��به
اجلزي� � ��رة العربية من أعمال عنف تزعزع اس� � ��تقرار
اليمن وتهدد أمن املنطقة.

التعمق اإليراني

دكتور األزمات الدولية بجامعة احلديدة – الدكتور
نبيل الشرجبي – قال :بالنسبة لبيان مجلس التعاون
اخلليج� � ��ي األخير رمبا ق� � ��د ال يختلف كثير جدا عن
البيانات السابقة التي صدرت ولكن يبدو أن األمور
ف� � ��ي مجلس التعاون اخلليجي ق� � ��د أخذت منحنيات
أخرى أكثر بعد ًا من البيانات األخرى ليس بس� � ��بب
خط� � ��ر احلوثي فقط ،ولكن بس� � ��بب التعمق اإليراني
الكبي� � ��ر والتدخل اإليراني األكبر منذ بداية األحداث
في اليمن.
وأضاف الش� � ��رجبي في تصريح لـ(الصحوة):أنه
م� � ��ن املع� � ��روف أن إيران كق� � ��وة بحري� � ��ة جديدة في
الفترة األخيرة قامت بتصميم خطة بحرية تستهدف
الس� � ��يطرة على أكبر مضايق العال� � ��م ومن ضمنها
مضيق هرمز وباب املندب والوصول بش� � ��كل مباشر
إلى البحر األحمر والبحر العربي وهذا يهدد مجمل

دول اخلليج العربي ويضعها بش� � ��كل مباش� � ��ر حتت
رحم� � ��ة البحرية اإليرانية ورمبا قد تتحكم في املوارد
النفطي� � ��ة الكبي� � ��رة التي تصدر من ه� � ��ذه الدول ومن
خالل هذه املمرات.

تسهيالت بحرية إليران

واعتبر الشرجبي أن هذا هو التطور اجلديد الذي
جعل دول اخلليج تخطو خطوة أخرى وأكثر بعدا من
البيانات الس� � ��ابقة في عملية التهديد احلقيقي الذي
تواجهها اليمن.
وأضاف :م� � ��ن املعروف أن احلوثي� �ي��ن في الفترة
األخيرة بعد أن بسطوا شبه سيطرتهم على املناطق
الغربية واملتمثلة بالش� � ��ريط البحري اليمني رمبا في
األيام القادمة قد تقوم بتقدمي تسهيالت بحرية كبيرة
وغير عادية للطرف اإليراني وهو ما قد يشهد البحر
األحمر معارك بني الطرفني وهذا س� � ��بب آخر جعل
بي� � ��ان مجلس التعاون اخلليجي يظهر بهذا الش� � ��كل
وبهذا الوضوح.
وأك� � ��د دكت� � ��ور األزم� � ��ات الدولي� � ��ة أن املباحثات
واملناقش� � ��ات الت� � ��ي ج� � ��رت محمد بن ناي� � ��ف ووزير
اخلارجي� � ��ة األمريكي حول اليم� � ��ن أنها تأتي ضمن
اإلط� � ��ارات الكبي� � ��رة وضم� � ��ن اخلي� � ��ارات األخرى
ملجل� � ��س التعاون اخلليجي في عملي� � ��ة بناء حتالفات
ملواجهة مثل هذا اخلط� � ��ر اإليراني ،من املعروف ان
هناك اتفاقي� � ��ات أمنية كبيرة وكثيرة مع دول اخلليج
تستهدف هذه احلماية.

مباحثات دولية

مش� � ��ير ًا إل� � ��ى أن «الوالي� � ��ات املتح� � ��دة األمريكية
ه� � ��ذه األيام تخوض محادثات عس� � ��يرة فمع اجلانب
اإليراني ومن ث� � ��م فهذا الوضع اخلطي� � ��ر والتحرك
اإليراني اخلطير في اليمن وفي منطقة البحر األحمر
تري� � ��د أن تكون دول اخلليج حاضرة أثناء املباحثات

النووية للملفات النووية.
وأكد الش� � ��رجبي أن :دول اخلليج أصبحت أكثر
قناع� � ��ة أنها قد تعط� � ��ي دورا ما إلي� � ��ران في املنطقة
ورمب� � ��ا هذا األمر ه� � ��و ما دفع مجل� � ��س التعاون أن
تضع الواليات املتحدة حس� � ��ابات للتخوفات األمنية
التي تراود دول اخلليج ووضعها أثناء املباحثات مع
الواليات املتحدة األمريكية وإيران.

قلق متأخر

م� � ��ن جانبه قال احملل� � ��ل والكاتب السياس� � ��ي –
فيص� � ��ل علي – أن دول اخلليج بدأت تش� � ��عر بالقلق
من التم� � ��دد احلوثي من خ� �ل��ال اجتياحه للعاصمة
وس� � ��يطرته على بع� � ��ض احملافظات ،معتب� � ��ر ًا القلق
اخلليج� � ��ي الذي تتح� � ��دث عنه وس� � ��ائل اإلعالم بأنه
«تأخر كثيرا» مش� � ��ير ًا :إل� � ��ى أن هناك خطر حقيقي
على أمن اخلليج القومي.
وأض� � ��اف – علي – ف� � ��ي تصري� � ��ح لـ(الصحوة)
أن قل� � ��ق مجلس التعاون ال يكفي ل� � ��درء هذا اخلطر
احملدق على أمن اخلليج القومي ،فقد حصلت إيران
 التي حتلم باجتي� � ��اح اخلليج  -على بغداد كهديةمن األمريكان بعد سقوط بغداد في  2003وهاهي
حتصل على اليمن مبس� � ��اندة األمري� � ��كان وغطائهم
الدولي الذي منحوه للحوثي عبر مندوب األمني العام
لألمم املتحدة في اليمن جمال بن عمر الذي ش� � ��رع
لسقوط العاصمة مبا سمي باتفاق السلم والشراكة.

استغالل حوثي

وأك� � ��د علي أن أكث� � ��ر من س� � ��يتضرر من وجود
دول� � ��ة تابعة إليران على األراض� � ��ي اليمنية أو على
ج� � ��زء منها هي اململكة العربية الس� � ��عودية املترامية
األطراف والتي يشعر سكان اليمن بخيبة أمل منها
ألنهم يعتبرونها اجلار األقرب الذي منع عنهم فرص
عمل يرون أنهم أحق بها من العمالة غير املتجانسة

وأش� � ��ار – علي – إلى أن األطراف احمللية التي
س� � ��اعدت احلوثي على إس� � ��قاط املدن اليمنية ليست
بعيدة ع� � ��ن لعبة إيران في اليمن واجلزيرة واخلليج،
مؤك� � ��د ًا أن صالح املته� � ��م األول بدعم امليلش� � ��يات
احلوثي� � ��ة ،وان ه� � ��ادي س� � ��هل لهم وأعطاه� � ��م غطاء
الش� � ��راكة للس� � ��يطرة على مقدرات البلد ال يستبعد
أنهما دخال في صفقة سوداء مع إيران عبر وسطاء
حوثيني أو دوليني.
وق� � ��ال فيصل علي أن «الوالي� � ��ات املتحدة تضغط
على الس� � ��عودية واخلليج لدع� � ��م حكومة احلوثي في
اليمن ولو مت هذا الدعم بأي شكل من األشكال فلن
يكون قلق مجلس التعاون اخلليجي ودعواته للحوثي
باالنسحاب أي معنى.
معتبر ًا أن التح� � ��رك اخلليجي وإقن� � ��اع حلفائهم
الدوليني باخلطر على النف� � ��ط اخلليجي هو املطلوب
اآلن الضغ� � ��ط على هادي وصالح هو ما س� � ��يجعل
احلوثي يرضخ لألم� � ��ر الواقع ويترك املغامرات غير
محسوبة العواقب.

قلق خليجي

من جانبه اعتبر احمللل السياسي الدكتور محمد
جمي� � ��ح البيان اخلتامي لقمة الدوح� � ��ة بأنه يعبر عن
عمق القلق اخلليجي إزاء مسار األوضاع في اليمن.
وأض� � ��اف في تصري� � ��ح لـ(الصح� � ��وة) :لكن دول
مجل� � ��س التع� � ��اون اخلليج� � ��ي حت� � ��س أن خياراتها
مح� � ��دودة ،هي تريد أن تدع� � ��م الرئيس هادي ،لكنها
ال تريد أن يصب دعم هادي في صالح احلوثيني.

دور خليجي فاعل

وأك� � ��د جمي� � ��ح أن� � ��ه إذا اس� � ��تطاعت دول مجلس
التعاون حل لهذه املعادلة ،فسوف نشهد ميالد دور
خليجي فاعل ،مضيف ًا أن هناك معلومات تشير إلى
أن األمير محمد بن نايف ،قد ناقش الوضع اليمني
مع الرئيس األمريكي باراك أوباما ،وأن هناك حراك
سياسي ميني خليجي في هذا الشأن.
وأش� � ��ار جميح إلى أن احلوثي� � ��ون اآلن أصبحوا
يش� � ��عرون بالتوجس إزاء حركة بعض الشخصيات
اليمنية ب� �ي��ن صنعاء وعواصم خليجي� � ��ة ،وأن هناك
طبخة تنضج بهدوء فيما يبدو.
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اقتحام املنازل و السرقات والقتل منهجية «مسيرة احلوثي»
انتظرت طويال حتى اكتمال بناء منزلنا وانقلنا إليه رمينا خلف ظهورنا كل المعاناة واأللم بعد س��نوات من الحرمان
 ..اعتقدنا أنها بداية لسعادتنا ولكن مليشيات الحوثي حولتها إلى مأساة بعد ما دمرت المنزل وساوته بالتراب.
تدمير وقتل وإخفاء واقتحام عاصفة تحملها المس��يرة القرآنية أينما حلت وارتحلت تخلف الخوف في نفوس النس��اء
واألطفال والدمار للوطن.
ذكرى الواحدي
وصف� � ��ت (م.ح )معاناتها بحدي� � ��ث مكلوم  :ظللنا
س� � ��نوات جنمع النقود ونحرم أنفس� � ��نا من ملذات
احلياة حتى نوفر س� � ��كنا يحتوينا وأطفالنا بد ًال من
منازل اإليج� � ��ار بعدها انتقلنا إليه وتوالى األحداث
ودخول املليش� � ��يات إلى عمران هدموا منزلنا بحجة
أن زوج� � ��ي (مدرس حتفيظ) ول� � ��م يكتفوا بذلك ،بل
اختطفوه أليام.
واصلت بكاءه� � ��ا احلار وهي تقول :دمروا املنزل
وتركوا الرعب خلفهم!!
من� � ��زل (إبراهيم) ينتظر اليوم الهدم «بعدما تدمر
جزء كبير من� � ��ه أثناء املواجهات» يتس� � ��اءل« :كيف
ميكن ملبنى مك� � ��ون من دورين أن يبقى صامد ًا بعد
هدم طابقه األول ،وما الذي سيحل بعائلته إذا سقط
كل جدرانه فإلى أين سيذهبون.
يق� � ��ول :داهم� � ��ت املليش� � ��يات منزلي ع� � ��دة مرات
وأخافت النس� � ��اء واألطفال وأصابتهم بالرعب كان
هدفهم قتلي أو خطف� � ��ي أمرت أهلي باخلروج من
املنزل حتى ال يتم قتلهم  ..خرجوا حتت ستار الليل
إلى منازل أقاربنا..
استغلت املليش� � ��يات عدم تواجد أحد فيه فنهبت
محتوياته وأطلقت قذائفها على املنزل الذي س� � ��قط
جزء كبير منه.
عند عودة أس� � ��رتي بعد شهور عدة وجدت أنه لم
يعد صاحل ًا للسكن أو للعيش فيه.
وصفت صفي� � ��ة الفودعي – إعالمي� � ��ة« :اقتحام
وتدمير املنازل واملس� � ��اجد بأنها أمر غير مشروع
على اإلطالق» ،وقالت :إن الدولة واحلكومة مطالبة
مبعاقبة املليش� � ��يات التي تقوم به� � ��ذه األعمال غير
املش� � ��روعة وفق ًا للقان� � ��ون ،ويجب أن يكون هناك يد
من حديد ملنع هذه املمارسات البشعة واالنتهاكات
التي طالت حتى النساء واألطفال».
جولة ميدانية
عبر أرج� � ��اء منزله ،الذي ُأفرغ من محتوياته قبل
تدميره .قال(س.م) ،وهو يشير إلى جدران بيضاء
مزين� � ��ة بنقاط م� � ��ن دهان وردي «هن� � ��ا كانت تعيش
ابنتي» .وقد بدت تلك الرسوم الشاهد الوحيد على
أن فتاة أقامت ،حتى وق� � ��ت قريب ،في تلك الغرفة.
وم� � ��ن ثم انتقل إلى غرفة مج� � ��اورة ،وقال وقد وقف
عند بابها «خصصنا ه� � ��ذه الغرفة ألبنائي الثالثة،
وقد كان ابني األوس� � ��ط ،معتز ،ينام هنا» .تسارعت
ف� � ��ي اآلونة األخيرة اقتح� � ��ام البيوت وهدم البعض
ومداهمه املنش� � ��آت واملؤسس� � ��ات وأث� � ��ارت الرعب
واخلوف لدى األهالي ،الكثي� � ��ر من الناس امتنعت
ع� � ��ن احلديث مب� � ��ا تعرضت له بيوته� � ��م من اقتحام
وسرقات واختطاف ،فقد وجهت مليشيات احلوثي
لهم تهديد ًا مباش� � ��ر ًا بالقتل واإلخفاء إذا صرحوا
لوسائل اإلعالم أو ألي منظمات حقوقية مبا حدث
له� � ��م  ..لذا كثير م� � ��ن جرائمهم لم يعل� � ��م بها أحد
وخوف الناس س� � ��اعدهم على مزيد من االنتهاكات
وارتكاب اجلرائم.
أضاف جاره (ع .ف) :اقتحموا منزلي وسط بكاء
األطفال وصراخ النساء ،ومحاوالتهم البائسة دون
جدوى وقف دخولهم املنزل ،أو إقناعهم بأن املنزل
ل� � ��ه حرمات وال يوجد فيه غير النس� � ��اء واألطفال ..
لكن مليشيات احلوثي تضرب بكل تلك االعتبارات
عرض احلائط ،وكأنها في س� � ��باق مع الزمن لنشر
الفوضى والرعب ب� �ي��ن الناس وفرض منطق القوة
على املنطقة.

عبث� � ��وا في محتويات املنزل وس� � ��رقوا األش� � ��ياء
الثمين� � ��ة وخرج� � ��وا بعد تهدي� � ��د أهل� � ��ب إذا فتحوا
أفواههم سوف يقتلوهم في أماكنهم.
مسيرة اخلراب
عدت إلى قريتي (بعمران) لم
يقول ماجد :أمس ُ
أجدها إال مجموعة أحج� � ��ار متناثرة ....كانت هنا
بيوت ًا ونس� � ��ا ًء وأطفا ًال وش� � ��يوخ ًا يتكئون على ظهر
أحد اجلدران التي بنوها بعرق جبينهم.
لم أجد س� � ��وى وجوه ًا يتوزعها اخلوف ،ومالمح
جتولت في
مكتظة باأللم ..إما لفقد قريب ..أو مأوى،
ُ
أحياء القرية ..أربعة منازل س� � � ِ ّ�ويت باألرض ..ستة
منازل مت نهبه� � ��ا بكامل ما فيها ،أحد مالك البيوت
املنهوبة اقتادني إل� � ��ى منزله ،كل أبواب املنزل التي
كانت مقفلة ُفتحت بالرصاص ،أحصى لي صاحب
املنزل خس� � ��ائره مبا يقارب ثالثة ماليني ريال ،بني
نقود وأثاث وجنابي وذهب نسائه ،وخمسني برميل
م� � ��ن احلبوب ،حتى أواني املطبخ مت نهبها ..فتح لي
صاحب املن� � ��زل «الدوالب» اخلاص ب� � ��ه وقال» لقد

سرقوا حتى ثيابي».
تابع بقوله :كنت مصدوم ًا من أفعال هؤالء الذين
يدعون أنهم أصحاب مس� � ��يرة قرآنية ،على أي دين
اعتمد ه� � ��ؤالء ليب� � ��رروا كل تلك الفضاع� � ��ات التي
ارتكبوها ،وماالذي أتوا من أجله إلى هنا ،هل هذا
هو دفاع عن النفس كم� � ��ا ي ّدعون؟ وهل حق ًا فعلوا
كل ذلك انتقام ًا ألحد قياداتهم الذي قتل في القطاع
القبلي قبل بدء اجتياح هذه املناطق؟
مواطنون في همدان :مليش� � ��يا احلوثي س� � ��رقت
محتويات منازلنا بعد احتاللها للقرى.
تق� � ��ول أحد النس� � ��اء :ال أعتقد أن هؤالء بش� � ��راً
يداهم� � ��ون البي� � ��وت ويدم� � ��رون املس� � ��اجد  ..القتل
واخلطف منهجهم ...هي مسيرة شيطانية أعمالها
تضاهي اليهود  ..هي مس� � ��يرة خراب تختبئ خلف
شعار :اإلس� �ل��ام والدين وهم أش� � ��د على اليمنيني
عداوة من الكفار.
يقول هش� � ��ام (طالب) عندما س� � ��ألته :ماذا عملت
مليشيات احلوثي في قريتهم..؟
أج� � ��اب -باقتض� � ��اب ِ
وح ّدة« :خزّنوا باملدرس� � ��ة،

وأضافوا أعداد ًا جديدة إلى املقبرة».
استباحة احلرمات وإهانة الناس
دأب احلوثي� � ��ون منذ س� � ��قوط املناط� � ��ق اليمنية
بأيديه� � ��م عل� � ��ى نهج أس� � ��لوب التروي� � ��ع والتخويف
واإلقص� � ��اء والتهميش عقاب جماعي لكل من كانت
له صله بالث� � ��ورة ومعاقبه الث� � ��وار ومن دافعو عن
الوطن وثورة التغيير بأبشع األساليب.
(تق� � ��ول ح.ح) اقتحمت املليش� � ��يات منزلي (بحي
شمالن) بعدما خرجنا منه أنا وجميع أفراد أسرتي
لتلقينا سيل من التهديدات والتحذيرات رجعنا بعد
شهر وقد نزعت حتى أقفال األبواب ومواسير املياه
وأسالك الكهرباء والتلفون..
تابع� � ��ت بحزن :كن� � ��ت التفت مينة ويس� � ��رة أجد
الفوض� � ��ى واخلراب اقلب املالبس والكتب األدوات
املنزلية األثاث املتناثرة أخذوا معظمها وتركوا بقايا
ممزقة ومكسرة.
ال أجد أمام هذا املنظر املوجع غير (حسبي الله
ونعم الوكيل فيهم).
ق� � ��ال أحد املواطنني في منطق� � ��ه (مذبح) :إن أيام
األح� � ��داث وما بعدها ش� � ��اهد س� � ��يارات احلوثيني
تنقل محتويات منازل املواطنني ابتداء من الس� � ��اعة
اخلامسة قبل املغرب وحتى الساعة التاسعة مسا ًء.
وال تزال إل� � ��ى اآلن تداهم بعض منازل املواطنني
تخطف ذويهم أو تسرق بعض محتوياته الثمينة..
كثير من األسر تلتزم الصمت خوف ًا من انتقامهم
البش� � ��ع وعودته� � ��م مرة أخري  ..ل� � ��ذا تالحظني أن
الكثير رفض حتى ذكر اسمه .
تقول (أم إيهاب)
اس� � ��كن بالقرب من جامعة اإلميان ش� � ��اهدت بأم
عين� � ��ي كيف مت نه� � ��ب اجلامعة وكذل� � ��ك بيوت ناس
كثيرون حاولوا دخول منزلي فخرجت لهم بس� �ل��اح
زوجي ففروا من وجهي كاجلرذان.
تضيف :إن تفجير البيوت واملس� � ��اجد واملدارس،
وقتل األبرياء ،وتهجي� � ��ر املواطنني وترويع اآلمنني،
وقط� � ��ع الطرقات ،جرائ� � ��م لم يفعلها ف� � ��ي عصرنا
احلاضر إال صنفني من الناس :اليهود ضد الشعب
الفلس� � ��طيني ،واحلوثي� �ي��ن ضد الش� � ��عب اليمني ..

alsahwa@yemen.net.ye
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ناصـ ــر يح ــيى

في وجه اإلحباط والتخذيل:

أمر الله غالب ..ونوره ال ينطفىء!
ف��ي لج��ة اليأس والضيق التي يكابدها المس��لمون ف��ي كل أنحاء
العالم؛ تتأكد س��نة اهلل في هذا الكون :أن أمره غالب ودينه منتصر،
ون��وره ال ينطفيء وال يخب��و؛ مهما حاول الكاره��ون والمغفلون أن
يفعلوا لتحقيق حلمهم في أن يطفئوا نور اهلل!
ورغم كل ما يعانيه اإلسالم من ذراريه قبل
أعدائه من تشويه ملبادئه ،وتبديل وحتريف لعظمة
رسالته املؤسسة على العدل واحلرية واملساواة؛
فإن هذا الدين ما يزال هو دين املس� � ��تقبل ..شاء
من ش� � ��اء وأبى من أبى! بل كلما اشتدت عداوة
احلاقدين وس� � ��فاهة الذراري كلما زاد س� � ��طوع
هذا الدين في س� � ��ماء الكون مبش� � ��را اليائسني
أال تيأس� � ��وا ..واحلائرين أال تقنطوا فلديكم في
األرض نور من الس� � ��ماء يهدي به الله إلى سبل
السالم والطمأنينة في وس� � ��ط الظلماء ..ال يقلل
من ذلك حتريف احملرف� �ي��ن ،وجتديف املنحرفني
ألن جوه� � ��ر ه� � ��ذا الدين محفوظ م� � ��ن التحريف
والـ� � ��اوالت الباطلة التي تفس� � ��ر اإلس� �ل��ام وفق
األهواء واملصالح!
من أدق التش� � ��بيهات التي سمعتها مرة من
أحد العلماء الدعاة أن اإلس� �ل��ام مثل الكرة كلما
ضربتها في اجلدار أو األرض ارتدت بقوة أكبر
من الضربة إلى أعلى أو إلى وجه الضارب! كان
الكالم حينها في األيام الصعبة التي تلت أحداث
الهجوم االنتح� � ��اري ضد مبنيي التجارة العاملي
في نيويورك ،ومق� � ��ر وزارة الدفاع االمريكية في
واشنطن في  11س� � ��بتمبر  !2001ويومها كان
كثيرون يظنون أن تل� � ��ك األحداث الدموية والتي
حلقتها في العالم اإلس� �ل��امي قد رس� � ��مت خط
النهاية لدعوة اإلس� �ل��ام والتبش� � ��ير ببشارة أن
اإلس� �ل��ام هو احلل للتائهني والقانطني؛ فإذا بها
تكون بداية جديدة لها وفي الغرب بالذات وليس
في أي مكان آخر!
نور يسري في كل مكان!

ألي� � ��س غريب� � ��ا أن يكون س� � ��طوع ضياء
اإلسالم من وس� � ��ط الظلمات ومن الغرب ذاته؛
عندما أطبقت ظلمات الش� � ��ر والتآمر على هذا
الدي� � ��ن؟ وأليس غريب� � ��ا أن يكون ه� � ��ذا الغرب
الذي يقود معركة الهيمنة ،ويستخدم جزءا من
ذراري املسلمني لتحقيق أهدافه هو احملل الذي
تتأكد فيه حقيقة أن اإلس� �ل��ام هو البلسم الذي
يبحث عنه احلائرون والتائهون والباحثون عن
احلق والطمأنينة ؟
مع بداية األلفية اجلديدة؛ حضرت واقعة
إس� �ل��ام شاب فرنس� � ��ي في جمعية مينية كانت
تعنى بنش� � ��ر حقائق اإلسالم بني غير املسلمني
الذين يعيش� � ��ون في اليم� � ��ن ،كان األخ املهتدي
يعمل مهندس� � ��ا في ش� � ��ركة بترولي� � ��ة ،وارتبط
بعالق� � ��ة ودية قوية م� � ��ع مجموعة م� � ��ن زمالئه
الش� � ��باب اليمنيني ف� � ��ي العم� � ��ل ،والذين كانوا
س� � ��ببا في تعريفه بدين محم� � ��د صلى الله عليه
وس� � ��لم و هدايته إلى اعتناق اإلس� �ل��ام ..وفي
الغرف� � ��ة الصغي� � ��رة التي جرت فيها مراس� � ��يم
نطق الش� � ��هادتني :جلس املهندس الفرنس� � ��ي
ذو الوجه الوس� � ��يم الذي يجعله صاحلا ليكون
ممث� �ل��ا س� � ��ينمائيا هادئا بني زمالئ� � ��ه اليمنيني
الذين كانوا في حالة من الس� � ��رور والس� � ��عادة
وكأنه� � ��م يزف� � ��ون إلى عرائس� � ��هم ،وكنت معهم
أرقب ه� � ��ذه التجربة وأس� � ��جل تفاصيلها ألول

كت� � ��اب دين وهداي� � ��ة وليس كتابا علمي� � ��ا! ولكيال
يظن املش� � ��ار إليهم أننا نتهمه� � ��م في إميانهم فها
نحن نفس� � ��ر موقفهم هذا بأنهم كانوا فيه ضحية
ملكايدة سياس� � ��ية وحزبية ليس إال ..فألن الشيخ
اليماني /عبد املجيد الزنداني أش� � ��هر من بش� � ��ر
باإلعج� � ��از العلمي في القرآن ،وهو نفس� � ��ه الذي
درسوا كتابه عن التوحيد في املدارس؛ فقد دفعت
بهم اخلصومة السياس� � ��ية واحلزبية إلى معاداة
الفك� � ��رة ،وعجزوا ع� � ��ن أن يكون� � ��وا موضوعيني
فيفرقوا بني املوقف احلزبي واملوقف العلمي!
وعل� � ��ى س� � ��بيل املث� � ��ال؛ ف� � ��إن ماليني من
اإلسالميني متيمون باإلعجاز البالغي في القرآن
تأثرا حبا وإعجابا بالش� � ��يخ متولي الش� � ��عراوي
أب� � ��زر عال� � ��م تفس� � ��ير ق� � ��دم ه� � ��ذا اإلعج� � ��از في
محاضراته ودروس� � ��ه في القرن العشرين ..هذا
احل� � ��ب واإلعجاب لم ينقص منه أن آراء الش� � ��يخ
الشعراوي السياسية ال تتناسب ومقامه العلمي،
فقد كان مثال يعادي جماعة مثل جماعة اإلخوان
املس� � ��لمني ،ولم يتردد مرة أن يعلن أن أعداءه هم
اإلخوان والشيوعيون!
ّ
ومخذلون!
منصفون..

مرة ف� � ��ي حياتي ..وبدأ الداعي� � ��ة اليمني إدارة
اللق� � ��اء بتق� � ��دمي موجز بلغ� � ��ة إجنليزي� � ��ة راقية
ملبادىء اإلس� �ل��ام حتى يكون الرجل على بينة
من أمره قبل نطق الش� � ��هادتني ..وكان واضحا
أن الفرنس� � ��ي املهتدي قد قرأ وعرف كثيرا عن
اإلسالم كما يتضح من إمياءات رأسه وعبارة
(نعم أعرف) التي كان يرددها باإلجنليزية التي
كان يجيدها هو أيضا!
املشهد السابق ليس نادرا ومثله حتدث
آالف من حاالت اعتناق اإلسالم ؛ومثلها حاالت
اعتناق مس� � ��لمني للمس� � ��يحية ..لكن شتان بني
احلالتني فالفارق اجلوهري في رأينا أن هؤالء
الذين يرتدون عن اإلسالم وخاصة في الغرب
أو الذين يفعلون ذلك في مناطق بؤس املسلمني
وفقره� � ��م يفعلون ذلك حتت ضغ� � ��ط االنتصار
املادي الكبير للعالم املس� � ��يحي وتفوقه العلمي
والتقني ..وفي املقابل فإن هؤالء الذين يعتنقون
اإلس� �ل��ام من أبناء الغرب يقدمون على ذلك في
مواجهة أشرس حمالت التشويه والتنفير التي
يواجهها اإلس� �ل��ام واملسلمون ،وهم في حاالت
كثيرة جدا من خالصة النابغني في املجتمعات
الغربية :فكرا وعلما ومهنية ومس� � ��تويات مادية
رفيعة ..لم يعتنقوا اإلسالم وراء مصلحة مادية
تقدمها لهم جمعي� � ��ة تنصيرية؛ إن لم نقل إنهم
سيواجهون مبواقف متعنتة في بيئتهم اخلاصة
والعامة ..وليس� � ��وا مراهقني يبحثون عن منحة
دراسية أو سلة طعام تقيهم املوت جوعا!
وه� � ��ذا هو الفرق بني دين يجتذب املهتدين
اجل� � ��دد من أرق� � ��ى النوعيات الفكري� � ��ة العلمية
واملهني� � ��ة؛ رغم كل ما يحاك ضده من مؤامرات
وتش� � ��ويهات وأكاذي� � ��ب ..وبني أدي� � ��ان لم يعد
لديها ما تقدمه لروح اإلنس� � ��ان وعقله ونفس� � ��ه
إال اخلرافات والتعاليم الغامضة ،واملتناقضات

التي تزري بالعقول!
اإلعجاز العلمي من أسباب هدايتهم!

س� � ��وف نس� � ��تعرض في األسابيع القادمة
ب� � ��إذن الله؛ مناذج من قصص الهداية لإلس� �ل��ام
التي حدثت في هذا العام لعدد من املش� � ��اهير في
الغرب ..لكن قبل ذلك هناك ثالث مسائل بحاجة
إلى ش� � ��يء من التوضي� � ��ح فيما يتعل� � ��ق باعتناق
نوعيات مهنية راقية من أبناء الغرب لإلسالم:
األولى /إن عددا من هؤالء الغربيني الذين
أس� � ��لموا (وآخرهم النائب الفرنس� � ��ي الش� � ��اب/
مكسينس بوتي -22عاما -عضو اجلبهة الوطنية
اليمينية املتطرفة في عدائها لألجانب الذي أسلم
قبل أس� � ��ابيع) قد فسروا إس� �ل��امهم بأنه مت بعد
اطالعهم عل� � ��ى املعجزات العلمي� � ��ة املوجودة في
ثنايا الق� � ��رآن الكرمي؛ أي مظاهر اإلعجاز العلمي
وفق املصطلح املشهور في العالم اإلسالمي!
هذه احلالة ليست األولى من نوعها؛ فقد
س� � ��بقتها حاالت عديدة أش� � ��هرها هو البروفسور
الفرنس� � ��ي ذائع الصيت /موري� � ��س بوكاي الذي
خصص لرحلت� � ��ه العلمية واإلمياني� � ��ة في رحاب
اإلعجاز العلمي للقرآن كتابه املشهور في العالم
اإلس� �ل��امي :التوراة واإلجنيل والقرآن في ضوء
العلم احلديث ،وأثب� � ��ت فيه أن ما جاء في القرآن
من اإلش� � ��ارات واملعلومات العلمية دقيقة وتتوافق
مع ما كفش� � ��ه العلم احلديث على العكس مما هو
موجود في التوراة واإلجنيل!
الش� � ��اهد املؤلم هنا أن عددا من احلزبيني
واإلعالميني من أبناء املسلمني (اليمن واحد منها)
جعل� � ��وا هدفهم في احلياة هو إنكار وجود إعجاز
علمي في الق� � ��رآن ..ووصل األمر بعدد منهم إلى
الس� � ��خرية من األمر والتهريج عليه في مقاالتهم،
واتهامه بأن� � ��ه نوع من الدجل بحج� � ��ة أن القرآن

ثاني� � ��ا /إن هؤالء املهتدين إلى اإلس� �ل��ام
الذي� � ��ن يتوال� � ��ى دخولهم في دين الل� � ��ه هم أبناء
البيئة الغربية ،وهم أكث� � ��ر الناس معرفة بحقيقة
الغرب الرسمي الذي ينتمون إليه ،ومدى فجوره
ونفاقه عندما يتحدث الرسميون فيه عن اإلرهاب
والعن� � ��ف ورف� � ��ض الكراهية في إط� � ��ار حملتهم
ضد اإلرهاب اإلس� �ل��امي كما يسمونه صراحة!
ف� � ��ي الوقت الذي ال يرون ف� � ��ي إرهاب املنظمات
املسيحية واليهودية شيئا من اإلرهاب املسيحي
أو اليهودي كما يحدث في فلسطني العربية وكما
متثله منظمات مسيحية تتوجد عندهم!
ثالث� � ��ا /إن إس� �ل��ام ه� � ��ؤالء الغربي� �ي��ن من
ذوي العل� � ��م والفكر لم يكن مجرد حالة نفس� � ��ية
أو ش� � ��حطات فكرية ،وكثير منه� � ��م ألفوا وكتبوا
وأبدع� � ��وا مؤلفات عميقة عن اإلس� �ل��ام وجوانب
العظمة والقوة في� � ��ه ،ولم مينعهم ما يعرفونه عن
ضعف املس� � ��لمني وفقرهم وتخلفه� � ��م ان يكونوا
موضوعي� �ي��ن ويفرقون بني عظمة اإلس� �ل��ام وبني
واقع املسلمني املؤلم!
رابع� � ��ا /إن كثيرين ف� � ��ي مجتمعاتنا العربية
مم� � ��ن الذي� � ��ن يبدون اس� � ��تياءهم م� � ��ن احلوادث
اإلرهابية واألف� � ��كار املتطرفة بزعم أنها تش� � ��وه
اإلسالم؛ هؤالء هم أنفس� � ��هم من الذين مارسوا
دورا مش� � ��ابها في تشويه اإلس� �ل��ام مرة عندما
كانوا يعتنقون نظريات وأفكارا معادية لإلسالم
حتى وصف� � ��وه بأنه رجعي ،ومتخل� � ��ف ،وغيبي،
ومتناقض مع العلم والتطور ..ومرة ثانية عندما
حتولوا إلى أعداء لكل اإلس� �ل��اميني يصورونهم
دون متيي� � ��ز بأنه� � ��م إرهابي� � ��ون ومتطرفون ،وهم
أنفس� � ��هم الذين طاملا وما يزال� � ��ون يجعلون من
حج� � ��اب املرأة املس� � ��لمة واللحية وكل ما له صلة
باإلس� �ل��ام معركتهم الصليبية التي يخوضونها
بزعم رفض التطرف!
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طرد الطالب مليليشيات احلوثي من جامعة صنعاء خطوة
أولى الستعادة الدولة املخطوفة
تنظ��ر النخبة السياس��ية ف��ي اليمن
إل��ى تحقي��ق ط�لاب جامع��ة صنع��اء
مطالبهم بإخ��راج مليش��يات الحوثي
من الجامعة واستبدالها بحرس مدني
عل��ى أنها الخط��وة األولى الس��تعادة
الدولة المنهوب��ة من قبل «أنصار اهلل
«المعروفة إعالمي ًا بـ»الحوثي»
> تقرير  :عبدالله حسن
حتكم اجلماعة سيطرتها على الصرح التعليمي
الشامخ «جامعة صنعاء»منذ دخولها العاصمة في
 21سبتمبر املاضي بقوة السالح وتوزع عدد من
مس� � ��لحيها في جميع الكليات كما تقوم باستدعاء
بعض الط� �ل��اب املناهضني له� � ��ا والتحقيق معهم،
األمر الذي اس� � ��تنهض لدى الطالب رغبة اخلروج
للمطالبة بإخالء اجلامعة من املظاهر املسلحة.
ومتك� � ��ن الط� �ل��اب من حتقي� � ��ق أهدافه� � ��م بعد
احتجاجات واس� � ��عة منذ بداية فصلهم الدراسي
األول الذي يشرف على االنتهاء إلى جانب حمالت
إعالمية تدين م� � ��ا تعرضت له إحدى الطالبات من
تهديد بنزع مالبس� � ��ها من قبل أحد املسلحني في
حال ل� � ��م تلتزم بالزي اإلس� �ل��امي معتبر ًا البنطال
واجلاكت الش� � ��توي الذي ترتديه مخالفآ للشريعة
اإلسالمي.
وق� � ��ال احمللل السياس� � ��ي علي الش� � ��ريف :إن
استس� �ل��ام جماعة احلوثي ملطال� � ��ب طالب جامعة
صنعاء خطوة مهمة وتدش� �ي��ن للنضال الس� � ��لمي
املدني ،ودليل جدوى لهذا النوع من النضال ،كما
أنه مؤش� � ��ر على تراجع املليش� � ��يات أمام الضغط
املجتمعي.
ووفق � � � ًا لق� � ��راءة احمللل فإن خطوة االنس� � ��حاب
تعد باكورة أمل وخطوة أولى في اس� � ��تعادة الدولة
مستشهد ًا بثورة  11فبراير التي بدأت من داخل
احلرم اجلامعي.
ويرى الش� � ��ريف أن خروج الش� � ��باب للمطالبة
بإخالء السالح سيس� � ��اعد في انضمام كثير من
أف� � ��راد املجتمع من كافة ش� � ��رائحه مش� � ��ير ًا إلى
أن الكثي� � ��ر م� � ��ن املجتمع غاضب من س� � ��لوك هذه
املليشيات وتصرفاتها.
وفيما يتعلق بالواقع احلالي وس� � ��يطرة جماعة
احلوثي على مؤسس� � ��ات الدولة يرى أن استمرار
احلركة الطالبية س� � ��تضطر املؤسسات الرسمية

احلكومي� � ��ة واجلهات اخلارجي� � ��ة لالنصياع لهذا
ال أم آج ً
الغضب الشعبي والنخبوي عاج ً
ال.
وأكد أن استمرار هذا النضال السلمي والبناء
علي� � ��ه خطوة لها م� � ��ا بعدها في طريق اس� � ��تعادة
الدولة وإخراج املليش� � ��يات من املدن ومن التدخل
في مؤسسات الدولة وأنها بارقة أمل في ظل ظلمة
تعاطي اجلهات الرسمية مع تلك املليشيات.

على مغادرة اجلامعة.
ويضيف :ال ت� � ��زال اجلامعة هي املنجم العظيم
الذي يزخر باجلواهر النفيسة من خيرة أبناء البلد
يحدوهم شوق كبير ملستقبل ميني مش ّرف.
واستش� � ��رف األحمدي بالقول« :ال يزال العمل
الطالبي هو األقدر على ف� � ��رض اخليارات املدنية
وس� � ��ط مناخ عام يرضخ بش� � ��كل نس� � ��بي لسالح
امليليشيا».

احمللل السياس� � ��ي علي الذه� � ��ب اعتبر رضوخ
احلوثيني ملطالب الش� � ��باب واخلروج من اجلامعة،
يأتي في محاولة منها لتجميل صورتها املش� � ��وهة
وانكش� � ��افها على حقيقتها ل� � ��دى اجلماهير بعدما
تعرضت للحريات الشخصية للطالب والتدخل في
شئون صرح علمي له ارتباط مبؤسسات املجتمع
املدني وبأطياف كثيرة من املجتمع.
واعتب� � ��ر الذه� � ��ب س� � ��يطرة احلوث� � ��ي على مقر
قيادة املنطقة العس� � ��كرية السادسة(الفرقة األولى
املدرعة س� � ��ابقا) والصادر بش� � ��أن هذا املقر قرار
جمهوري بتحويله إلى حديقة باس� � ��م  21مارس؛
فإن احلوثيني ما يزالون يسيطرون على اجلامعة،
بطريقة أو بأخرى.
وأض� � ��اف في تصريح للصح� � ��وة نت :أن هناك
حالة م� � ��ن االرتباك والتنافر ف� � ��ي مكونات جماعة
احلوثيني (أنصار الله) بحيث كشفوا عن أنفسهم
أنهم جس� � ��د واحد ولكن برؤوس متعددة ،وأن كل
رأس ل� � ��ه أهداف� � ��ه اخلاصة ،وهذا م� � ��ا ظهر خالل
األس� � ��ابيع األخي� � ��رة حني ب� � ��دأوا ،أو ًال ،بالنيل من
أنصاره� � ��م الذين انخدعوا بهم؛ فاكتش� � ��فوا أنهم
ليسوا سوى ظاهرة صوتية زائفة.
وتاب� � ��ع الذهب تالح� � ��ظ أن ما يقوم� � ��ون به من
ممارس� � ��ات واس� � ��تفزازات واعتقاالت ومصادرة
حق� � ��وق وحري� � ��ات ،غنما ه� � ��و اقتراب م� � ��ن حافة
السقوط.
وأوضح أن هناك صح� � ��وة جماعية مرتقبة في
كل م� � ��كان يوجد فيه احلوثي� � ��ون ،وهم حالة ترقب
لهذا ،ولرمبا سنس� � ��مع غ� � ��دا أن يخرج عليهم كل
مؤسسات الدولة كما خرج عليهم طالب اجلامعة،
ما لم يسبقوا إلى ذلك باملبادرة وحفظ ماء الوجه.
رئيس مركز نشوان للدراسات عادل األحمدي
يقول الط� �ل��اب هم من حرك املي� � ��اه الراكدة مطلع
2011م وصمدوا ألش� � ��هر حت� � ��ى أجبروا الرئيس
الس� � ��ابق علي عبدالل� � ��ه صالح عل� � ��ى التنحي في
نوفمب� � ��ر من العام نفس� � ��ه وليس غريب � � � ًا عليهم أن
يحرزوا انتص� � ��ارات أخرى ويجبروا امليلش� � ��يات

انسحاب «نص كم»

صحوة مرتقبة

ورغ� � ��م حتقيق الطالب هدفه� � ��م والذي اعتبرها
السياس� � ��يون لبنة أولى في استعادة الدولة إال أن
الناطق الرس� � ��مي للحركة الطالبية حسام ردمان
مازال يعتبرها التفاف على مطالب احلركة
وقال ردم� � ��ان ردا على ماقامت به اجلماعة من
تغيي� � ��ر بإيج� � ��اد حرس مدن� � ��ي ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻻ ﺑﺘﺤﻘﻖ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ إما ﺍإلﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﺑﻮ «ﻧﺺ ﻛﻢ
« ﻓﻠﻦ ﻳﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ.
وتتلخص مطالب احلركة في إخراج املليشيات
واستبدالها بحرس مدني وإجراء انتخابات احتاد
الطالب وإلغاء النظام املوازي ومجانية التعليم.
ولم مي� � ��ر على تغيير جماعة احلوثي املس� � ��لحة
بحراس مدني أس� � ��بوع واحد حتى ﺃﻗﺪﻣﺖ جماعة
تس� � ��مي نفس� � ��ها (اللجان الطالبي� � ��ة الثورية) ﻋﻠﻰ
ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﺤﻟﺮﻡ ﺍﺠﻟﺎمعي والتهجم ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻴﺪ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وق� � ��ال ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﺠﻟﻤﺎﻋﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺮﺩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺿﻲ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺍﻤﻟﻜﺘﺐ.
وأض� � ��اف ردم� � ��ان ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺪﺩ ﺻﺮﺍﻉ
أﻳﺪﻳﻮﻟوﺠﻲ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﻠﻴﺸﻴﺎﺕ أن
ﺗﻌﺮﻑ أن أي ﺗﺬﺍﻛﻲ أو ﻛﺬﺏ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ صاحلها
ﻭﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺀ ﻟﻄﺎﻤﻟﺎ ﺠﺗﻨﺒﻨﺎﻩ.
واعتب� � ��ر ماقامت به املليش� � ��يا م� � ��ن اعتداء على
عميد كلية الشريعة األحد املاضي ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ وإشارة
إل� � ��ى هدم مامت حتقيقه خالل األيام املاضية والتي
قضى خروج املليشيا من اجلامعة.
وأكد ردم� � ��ان على صفحته عل� � ��ى الفيس بوك
بالق� � ��ول« :ﻛﻄﻼﺏ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﺩﻳﻜﻮﺭﻱ
ﻭﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﺔ ﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ «.
ويعك� � ��ف الطالب عل� � ��ى صياغة وثيقة س� � ��يتم
عرضه� � ��ا عل� � ��ى رئاس� � ��ة اجلامع� � ��ة حت� � ��دد مهام
وصالحيات احلرس املدن� � ��ي للحد من حدوث أي
تصادم في املستقبل.

ثورة بال ثقافة
عبدالله املغارم
لم يختلج حس����بان أحد من الساسة الغربيني
والع����رب أنفس����هم انفج����ار ث����ورات م����ا س����مي
بالربي����ع العربي بذلك النم����ط الفجائي واخلالي
م����ن البروتوكوالت التمهيدية ،فق����د كانت نتيجة
غير متوقع����ة حتى عند أعظم أجه����زة املخابرات
العاملي����ة؛ وق����د قي����ل أن����ه مت اس����تدعاء رئي����س
املخاب����رات األمريكي����ة إلى الكوجن����رس للتحقيق
مع����ه في ع����دم توف����ر معلومات مس����بقة ع����ن هذا
الربيع الذي ظهر في بالد العرب.
بغ����ض النظ����ر ع����ن نس����بة توق����ع احل����دوث،
الس����ؤال األه����م :ه����ل كان ذل����ك االنفج����ار املباغت
مناسب ًا ومواتي ًا لتحقيق هدف الشعوب العربية
راق من احلرية
املتمث����ل في الوص����ول إلى من����ط ٍ
والدميقراطي����ة؟ وه����ل عُ ����ززت ه����ذه التح����ركات
بأس����س متين����ة تضم����ن س����يرها ف����ي االجت����اه
الصحيح بال توقف نهائي؟
ه����ذا الس����ؤال يس����تدعي منا ذكر أهم األس����س
الطبيعي����ة لنج����اح الث����ورات وحتقي����ق أهدافها..
باملق����دور الق����ول أن الثقاف����ة املجتمعي����ة هي أهم
األس����س الرئيس����ة لنجاح أي ث����ورة ،فهي مبثابة
احلص����ن املني����ع الذي يدف����ع عن حي����اض الثورة
ويحميها من الصدمات التيارية القوية احملاولة
إجهاضه����ا وإعادته����ا إلى جحره����ا الذي خرجت
من����ه ،وهي الت����ي تعطي الثوار إش����ارة االنطالق
اخلض����راء ليكملوا مش����وارهم .وقد توصلت إلى

قناعة ش����خصية ،من خالل املالحظ����ة التاريخية
والواقعي����ة ،أن ثورة بال ثقافة من الصعب عليها
الوصول إلى مبتغاها ألنها س����تكون عرضة إلفك
األفاكني واملخادعني والنمامني.
���ق نظ����رة فاحص����ة عل����ى ث����ورات الربي����ع
لنل� ِ
العرب����ي ،فق����د ش����ع نوره����ا م����ن أقص����ى املغ����رب
العرب����ي من تون����س ثم توال����ت حلقاتها كأحجار
الدومين����و لتض����ع أوزاره����ا عل����ى مص����ر واليمن
وليبي����ا وس����وريا ،والخت��ل�اف مس����توى الثقاف����ة
ب��ي�ن تلك البل����دان اختلف ش����كل الث����ورة وقالبها
وطريقته����ا وطريق����ة التعام����ل املجتمع����ي معه����ا
وحتى نتائجها!
وم����ن املالح����ظ ج����د ًا؛ تأثي����ر الثقاف����ة على مآل
الثورات العربي����ة فدولة تربعت على عرش العلم
والتم����دن احلضاري ونهلت من حض����ارة الغرب
القريب����ة منه����ا جغرافي���� ًا ـ كتونس ـ ف����ازت بأوفر
احل����ظ والنصي����ب وخرج����ت م����ن ثورته����ا بأق����ل
خس����ائر بش����رية ووطنية ،وهي اآلن تنهي فصل
مرحلتها الثورية واالنتقالية بانتخابات الرئاسة
املق����رر عقده����ا بعد أيام من الش����هر اجلاري .وما
كان����ت تونس لتص����ل إلى هذه النتيج����ة املتقدمة
ل����وال ركيزته����ا الثقافية العميقة ب��ي�ن أغلب فئات
املجتمع التونسي.
وباملقارن����ة اخلاطف����ة بني النموذج التونس����ي
وبقي����ة النماذج األخ����رى ميكننا الق����ول أن عامل

تعث����ر النم����اذج األخرى منش����أه ضعف األس����اس
الثقاف����ي لدى ش����عوب تل����ك الدول وه����و ما وقف
ض����د حتقيق حلم الثوار الش����باب الذين اختاروا
لش����عوبهم حياة كرمي����ة فاختارت لهم ش����عوبهم
امل����وت بال عزاء .فها هي مصر تعود إلى حاضنة
العس����كر م����ن جدي����د وبصورة أش����د قس����اوة مما
كان����ت علي����ه ،مدعوما هذا احلال بصمت ش����عبي
عري����ض جهل����ت أس����بابه  ،هل نش����أت على جهل
مريع أم خوف فضيع؟!
بينم����ا ال زال����ت دول كاليم����ن وليبيا وس����وريا
تكاب����د األقدار املأس����اوية التي جتره����ا إلى مربع
العن����ف مبواجه����ة العناص����ر املض����ادة للث����ورة
يس����عى بشكل حثيث إلفش����ال هذا الربيع خشية
من تفشيه ومتدده.
وحينم����ا ركزت في مقالي على أس����اس الثقافة
ال يعني إهمالي لألس����س اجلغرافية والسياسية
األخرى التي لن تكون أقل أهمية في هذا الوضع
الش����ائك واملعق����د لكن����ي حاول����ت التركي����ز عل����ى
العنص����ر ال����ذي نفتق����ده ألن توفره يع����زز النجاح
الذات����ي من الداخ����ل وغيابه ال يعط����ي أي فرصة
للنج����اح ،فهمهم����ا ث����ار الش����باب وضح����وا ألجل
وطنهم فس����يجدون من يقف حجر عثرة بطريقهم
من أبناء جلدته����م الذين جهلوا ماضيهم وغابت
عنه����م مالم����ح مس����تقبلهم فارتض����وا العيش في
براثن احلاضر لألسف.

alsahwa@yemen.net.ye
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دول واق الواق
ودعم السلطة

أحمد عبدامللك املقرمي

دولة واق الواق تعلن اس� � ��تمرار وقوفها وتأييدها
للقيادة السياسية في اليمن ,جمهورية حرب النجوم
تؤكد اس� � ��تمرار دعمها للس� � ��لطة في اليمن ،كبريات
امبراطوري� � ��ات العال� � ��م جت� � ��دد دعمها ومس� � ��اندتها
للدول� � ��ة في اليمن ،ومنذ أواخر نوفمبر 2011م وهذه
العبارات يتكرر سماعها ،وتزداد تكرارا كلما اشتدت
التهدي� � ��دات لوجود الدولة ف� � ��ي اليمن ،بل ومنذ بدأت
املش� � ��اكل في دماج ثم حوث فعمران مرورا بجرمية
العرض� � ��ي وحادث� � ��ة األمن املرك� � ��زي وكل احملاوالت
االنقالبية ومثل ه� � ��ذه العبارات والتصريحات تتكرر
بنفس املعنى ورمبا بنفس احلروف أحيان ًا.
صحيح أن ش� � ��يئ ًا من ه� � ��ذه التصريحات أو حتى
مبا في معناها أو قريب ًا منها لم يسمعها أحد عندما
س� � ��لمت صنعاء أو س� � ��قطت ،لم يسمع رجل الشارع
البس� � ��يط أيامن تلك التصريحات ولو بأي صورة من
الص� � ��ور ،وكأن صنعاء ليس� � ��ت عاصمة دولة حتتاج
الى تصريح أو ش� � ��بة تصريح من دول واق الواق أو
أي م� � ��ن تلك الدول التي لم تكف ع� � ��ن إعالن دعمها
ومواصلة وقوفها مع السلطة في اليمن .
هل س� � ��قوط صنعاء مس� � ��ألة عادية (جد ًا)عند دول
حرب النجوم ,أو دول واق الواق ,ولم تكن مبس� � ��توى
أهمية دماج أو حوث حني س� � ��معنا لها تصريحات!؟
مسكني رجل الشارع العادي الذي يجهد نفسه لفهم
مواق� � ��ف دول حرب النجوم التي اذا ش� � ��اءت جعلت
احلبة قبة ومن النملة ش� � ��يئا عظيما وإذا رغبت عكس
ذل� � ��ك جعلت من اجلم� � ��ل ذرة ومن اللي� � ��ل نهار ًا .في
املقابل ما فتئت احلكومة تواصل اصدار تصريحاتها
املتالحقة التي تثمن بها تثمين ًا عالي ًا مواقف دول واق
الواق أو دول حرب النجوم.
ويبقى املواطن العادي في اليمن حائر ًا ,بل وحتى
النخب السياس� � ��ية هى األخرى في حيرة تتس� � ��اءل
عن م� � ��ا هي تل� � ��ك املواقف التي يس� � ��معون عن ان
تلك اجلهات اخلارجية تواصل دعمها ومس� � ��اندتها
للس� � ��لطة في اليمن ثم ال يرى منها على أرض الواقع
شيئ ًا ملموس ًا على اإلطالق.
وإال فليخبرنا م� � ��ن يعرف ,فيم تتمثل هذه املواقف
أص ً
ال؟ إذا كان� � ��ت تقال منذ أن كانت في اليمن دولة
ال� � ��ى أن ص� � ��ارت الدولة – بكل م� � ��ا تعنيه الكلمة –
مصادرة ,وهل املساندة ومواصلة الدعم كانت اصال
للدول� � ��ة فعال ،أم إلنهاء وجود الدولة؟ فما س� � ��لب من
الدولة الت� � ��ي يقولون أنهم يدعمونها وس� � ��يواصلون
دعمها الشيئ الكثير ،بل لم يعد هناك منها إال بعض
مظاه� � ��ر ،فيما غ� � ��زاة الدولة قد صادروا كل ش� � ��يء
تقريب ًا.
ً
فلمن دعم هذه اجلهات أصال هل للغزاة أم للدولة
التي كثر لها الوعد وغاب التنفيذ.
هذه الفوض� � ��ى ال تخدم أح� � ��د ًا ،والذين يحاولون
تسويق أنفسهم وتقدميها للناس يخسرون هم أيضا
بشكل أكبر ،ألنهم يقدمون أنفسهم أنهم بال مشروع
واألوضح من ذلك أنهم يقدمون أنفس� � ��هم أنهم ضد
املش� � ��روع الوطني الذي سيدرك اجلميع انهم بحاجة
أمس لاللتفاف واالصطفاف لدعم املش� � ��روع الوطني
الذي به س� � ��يحررون الدولة من املصادرة والوطن من
التفكك والتشظي ،والشعب من االنقسام والتشرذم.
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ال شرعية ملا تقوم به جماعة احلوثي والشرعية
للدستور والقانون
أكد حقوقيون أن ال شرعية قانونية أو دستورية تمنح جماعة الحوثي الحق في ما تقوم به من
اس��تيالء على المؤسس��ات وموارد الدولة ،وما تقوم به من توس��ع في بعض المحافظات وتقدم
على أعمال هدم للمنازل ومقرات األحزاب ودور القرآن الكريم يتنافى مع اتفاق السلم والشراكة
ويعرض أمن وس�لامة الوطن لمخاطر إضافية كون نهج العنف الذي تنتهجه يش��رعن لجماعات
أخ��رى أن تنته��ج نفس الطريق وهو ما يتعارض مع ما يتطلع إليه الش��عب اليمني بوجود دولة
مدنية يسود فيها القانون وتكون مرجعية الناس جميعا إلى القضاء..

ناجي قدام
كم� � ��ا أن هذه اجلرائم تتناقض مع م� � ��ا كانت تنادي به
جماعة احلوثي من س� � ��عيها إلقامة دولة مدنية يسود فيها
العدل ويحارب الفساد وهو ما يتعارض كلية وما تقوم به
من أعمال إجرامية تقوض أسس بناء الدولة وهو ما يترتب
عليه مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية.
وق� � ��ال احملامي حزام املريس� � ��ي إن عل� � ��ى احلوثيني أن
يحترموا الدولة ووثيقة الس� � ��لم والش� � ��راكة كما اتفق عليه
الن� � ��اس وهو ما يقتضي إجراءات عملي� � ��ة تتم بعد التوقيع
وفقا للش� � ��روط املتفق عليها وأم� � ��ا أن يعتبر احلوثيون ما
يقومون به انقالب ًا كامل األركان ملنع االزدواجية املوجودة
ويس� � ��تولون على الدولة ويتحملون مس� � ��ؤوليتها أمام الله
وأمام الشعب.
وأكد املريس� � ��ي – في تصريح للصحوة – أن ما تقوم
ب� � ��ه جماعة احلوثي من انتهاج للعنف غير مش� � ��روع تدفع
جماعات أخ� � ��رى لنفس النهج الذي تق� � ��وم به لتدفع عنف
هذه اجلماع� � ��ة وما بدأت به اجلماعات األخرى تصعد من
أعمالها إال ملواجهة التوسع الذي تقوم به جماعة احلوثي.
وأض� � ��اف  :ولكن أؤك� � ��د على ما قلته س� � ��ابقا أن األمر
أصب� � ��ح جليا وال يختلف عليه اثنان في س� � ��يطرتهم التامة
عل� � ��ى الدولة  ،ول� � ��م يعد هناك عمل مؤسس� � ��ي إال ش� � ��به
مؤسسي وبالتالي أما أن يقومون بانقالب ويستولوا على
الدولة ويتحملوا مسؤولية الدولة والشعب وأما أن يطبقوا
وثيقة السلم والشراكة بحذافيرها.
وأكد أن ال شرعية قانونية أو دستورية ملا تقوم به هذه
اجلماعة وإمنا ش� � ��رعية الغلبة .وأش� � ��ار إلى أن الدولة لم
تس� � ��تطع أن تتعامل مع هذا الواقع في حماية نفسها فما
بالك بالشعب ،فالشعب أمامه خيارات كلها سيئة.
وق� � ��ال احملام� � ��ي املريس� � ��ي أن هناك من يدف� � ��ع بعجلة
األحداث وتس� � ��ارعها إلى األمام بحي� � ��ث تتطور إلى جتدد
حروب ومش� � ��اكل في كل مكان للتخل� � ��ص من الكل ،ليس
فق� � ��ط من بقاي� � ��ا دولة أو إصالح بل يس� � ��عى للتخلص من
احلوثيني أنفسهم وإذا لم ينتبهوا لألمور فان املوضوع لن
يستقر على ما هو عليه ويجب أن ينتبه العقالء لهذا األمر
ويدعمون مؤسس� � ��ات الدولة في البق� � ��اء كما وعدوا الناس
أنهم س� � ��يقفون عائقا بني الفاس� � ��دين واملال العام بطريقة
أو بأخرى ،فالناس منتظرون ولكن لألس� � ��ف إلى حد اآلن
النتائج سيئة على ما يبدو وأصيب الناس باإلحباط.
وقال :األص� � ��ل إن الثورات التي تقوم وهي س� � ��لمية –
وكما ادعى احلوثيون وهم في شارع املطار – واألصل أن
يتم محاربة الفس� � ��اد وفقا للمحافظة على ثوابت معينة في
البلد ،لكن ما مت هو قوة مسلحة فرضت أجندة معينة حتى
عل� � ��ى الدولة وبدأت تغير بعض األنظمة منها حتويل إجازة
الس� � ��بت إلى اخلميس دون أن يكون هناك أي رأي للدولة
أو قرار ،واآللية التي يتم التعامل معها في مسألة محاربة
الفساد أعتقد أنها آلية غير صحيحة في كل األحوال ألنه
ال يجوز أن أتعامل مع فاسد وأضم أمواله إلى فاسد آخر
.جرائم مستمرة
احملام� � ��ي إس� � ��ماعيل الديلمي – من جانب� � ��ه  -قال إن
التوسع الذي تقوم به جماعة احلوثي في بعض احملافظات
يخالف ما جاء في اتفاق السلم والشراكة ،فبنوده واضحة
واألص� � ��ل أن يلتزم الناس مبا جاء فيه� � ��ا حتى نبني وطنا
واح� � ��دا ونبني دولة مدنية ونظام� � ��ا وقانونا في البالد لكن
يبدو أن التوس� � ��عات مخالفة واضح� � ��ة وخروج على اتفاق
السلم والش� � ��راكة ،وكأن هذا االتفاق في وادي والتطبيق
العملي في وادي آخر.
وأض� � ��اف احملام� � ��ي الديلمي – ف� � ��ي تصريح للصحوة
– أما بش� � ��أن تفجير البي� � ��وت واملنازل فقد س� � ��بق أن قلنا
إن هذه جرائم جس� � ��يمة وال تسقط بالتقادم ،والعنف يولد

عنفا مضادا ،وتفجير البيوت يعتبر جرائم ضد اإلنسانية
يحرمها ويجرمها الشرع والقانون.
وقال إن هذه اجلرائ� � ��م ال تنم عن نوايا صادقة إلظهار
مبدأ التس� � ��امح والتعايش الس� � ��لمي الذي يعد األصل بني
أبناء املجتمع ومبدأ التس� � ��امح لبناء الوطن ،وال جنعل من
ضعف وجود الدولة وسيلة وطريقة لالنتقام من اخلصوم.
وأك� � ��د ان هذه اجلرائم التي تق� � ��وم بها جماعة احلوثي
تفقدهم ش� � ��عبيتهم أمام املجتمع وس� � ��يفقدهم أشياء كثيرة
ج� � ��دا أمام املجتم� � ��ع الذي كان ينظر إليهم أنهم س� � ��يأتون
إلنقاذ الش� � ��عب فيما هم فيه من الفساد واحلالة املتدهورة
وإذا بالوضع يأتي بأسوأ مما كنا نتصوره فالفساد أكبر
مما كان فيه وانفالت أمني ووضع أس� � ��وأ بكثير مما كان
عليه.
وأكد ان ال شرعية حقيقية حلد اآلن تعطي احلوثي احلق
فيما يقوم به من توس� � ��ع أو ما يطلق عليه محاربة اإلرهاب
والشرعية ال تزال للدولة وال يزال للنظام والقانون وللعقد
االجتماع� � ��ي الذي اتفقت عليه األمة كلها وهو الدس� � ��تور،
فالدس� � ��تور هو الوثيقة التي أجمع عليها جميع أبناء اليمن
ونصوص الدس� � ��تور ومواده حترم مثل هذه األفعال وهذا
يعد خروجا على القانون والدستور.
وأضاف :وإن كان هناك غلبة وقوة س� �ل��اح معهم ،فأنا
باعتقادي أنهم يخسرون يوما عن يوم سمعتهم وشعبيتهم
ومكانتهم وأيضا يخسرون مواقفهم أمام املجتمع الدولي
الذي س� � ��يأتي يوم من األيام وقد أصبح املجتمع خصوم ًا
لهم وبدال من كونه ظهر أول األمر منقذا لهم من الفس� � ��اد
والوض� � ��ع االقتصادي املتده� � ��ور واالنفالت األمني إذا بنا
جن� � ��د العكس متاما .وعد االنفالت األمني متزايدا منذ أن
دخ� � ��ل احلوثي صنعاء والفس� � ��اد زاد فيما لم نره أبدا في
يوم من األيام.
وأك� � ��د احملامي الديلمي أنه إذا ل� � ��م يغيروا من موقفهم
واجتاههم في الفترة القادمة الشك أن الشعب اليمني في
يوم من األيام س� � ��ينقلب ضدهم ف� � ��ي أي وقت من األوقات
ألن الظلم واالنتهاكات اخلارجة عن الشرع والقانون تولد
أحقادا وتولد – أيض � � � ًا– فتنة قد تكون طائفية أو داخلية
وس� � ��كوت املجتمع ليس من ضعف وإمنا سيتولد احتقان،
وال ش� � ��ك انه في أي حلظة س� � ��يأتي من الظل� � ��م هذا ومن
املمارس� � ��ات اخلاطئة إلى أن ينفجر غضب الشعب كله وال
ميكن أن يقبل بهم في أي وقت من األوقات.
وقال إن احلوثيني لو أبدوا حس� � ��ن نوايا وأبدوا تعايشا
س� � ��لميا وح� � ��ب الوطن واملجتم� � ��ع وتركوا الس� �ل��اح وبنوا
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دول� � ��ة مدنية وتع� � ��اون الناس على بن� � ��اء دولتهم التي نحلم
به� � ��ا جميع� � ��ا ،وان نكون دولة خالية من الس� �ل��اح والقتال
واالنتقام� � ��ات واألحقاد مثل بقية املجتمعات  .وأضاف :لن
نبني دولة بهذا الش� � ��كل فاألس� � ��لوب الذي يتخذ حاليا هو
ته� � ��دمي للدولة ويجر البالد إلى فتنة داخلية واقتتال وتدفع
كل شخص إلى أن يحمل سالحه ويضطر – كذلك  -إلى
أن يلج� � ��أ إلى آخرين ليدافع عن نفس� � ��ه وعرضه وماله إذا
استمرت هذه املمارسات اخلاطئة.
إحصائيات
وذكرت مصادر إعالمية إحصائية بعدد املساجد ودور
القرآن التي مت تفجيرها من قبل مس� � ��لحي احلوثي خالل
الفترة املاضية.
وقالت الصحيفة إن  21مسجدا و 12دارا للقرآن و60
منزال و 4م� � ��دارس فجرها احلوثيون من� � ��ذ هجومهم على
دماج نهاية العام املاضي.
وأش� � ��ارت الصحيفة إلى أن احلوثيني فجروا مدرس� � ��ة
ثالث� � ��ة للقرآن بأرحب بعد نه� � ��ب محتوياتها .وأوضحت أن
احلوثي� �ي��ن نهبوا عدد ًا من املنازل وفخخ� � ��وا أربعة أخرى
استعداد ًا لتفجيرها.
وذكرت الصحيفة أن ما نهبه احلوثيون من دار القرآن
ببيت مران يقدر بـ  50مليون ريال.
ودأب احلوثيون على تفجير منازل ومدارس خصومهم
السياسيني كاستراتيجية تعبر عن االنتقام من اخلصوم.
*مخاطر وتداعيات
وكان ق� � ��ال الدكت� � ��ور عبدالك� � ��رمي اإلرياني املستش� � ��ار
السياس� � ��ي للرئي� � ��س ،إن الدول� � ��ة بهياكله� � ��ا ووزاراته� � ��ا
ومؤسس� � ��اتها «ال حتكم البالد» ،وجماعة احلوثي املسلحة
هي من «حتكم».
وأضاف عبد الكرمي اإلرياني ،في حوار له ،إن «احلركة

احلوثية متثل حركة سياسية غير مدنية تسعى إلى حتقيق
أهدافها بالطرق والوسائل العسكرية».
وأش� � ��ار إلى أنه يصعب تشخيص ما يجري في البالد
بش� � ��كل دقيق نظ ًرا الختالط األوراق ،الفت ًا إلى أن الوضع
الذي يعيش� � ��ه اليم� � ��ن اليوم هو وضع «ش� � ��اذ» بكل ما في
الكلمة من معنى.
ومضى قائال :ما نراه في كل مؤسس� � ��ة وفي كل وزارة
تصرفات قوة سياسية طابعها عسكري ال يحكمها القانون،
ويؤسفني أن أكون قاس ًيا ،لكن الكذب على الشعب محرم،
في إشارة إلى تدخالت احلوثيني في مؤسسات الدولة من
عمليات اقتحام وفرض مطالب.
ومض� � ��ى بالق� � ��ول «ه� � ��م يتدخل� � ��ون في ش� � ��ؤون الدولة
(احلوثيون) ثم يس� � ��معون عن مش� � ��كلة ويذهبون ليحلوها
خ� � ��ارج القانون في إطار مكاتبهم وف� � ��ي إطار جلان ثورية
وجلان شعبية».
وعبر مستش� � ��ار الرئيس ع� � ��ن رفضه خلوض احلوثيني
مع� � ��ارك بذريع� � ��ة «مكافح� � ��ة اإلره� � ��اب» ،قائ� �ل � ًا «الدولة
ومؤسس� � ��اتها هي املخولة بهذا الدور وليس ألحد أن يقوم
بذلك إال إذا كان جز ًءا منها».
وتساءل اإلرياني «من هي اجلهة التي يحق لها اقتحام
من� � ��ازل املواطنني  -رغ� � ��م حرمتها وتصوي� � ��ر محتوياتها
وعرضها على املأل  -فهذا يتنافى مع الشرع والشريعة»،
في إش� � ��ارة إلى ما قام به مس� � ��لحون حوثيون من اقتحام
ملنازل سياسيني في صنعاء وتصوير محتوياتها.
وفيم� � ��ا يتعلق بالدع� � ��م الدولي للب� �ل��اد أوضح اإلرياني
«أن املجتم� � ��ع الدولي ومجلس التعاون اخلليجي قرروا أن
يتوق� � ��ف دعمهم لليمن وهم ربطوا ذل� � ��ك بااللتزام احلرفي
التفاق السلم والشراكة املوقع بني األطراف السياسية في
 21سبتمبر املاضي.
وش� � ��دد على أن «عدم التزام احلوثي بتسليم األسلحة
الثقيلة واملتوس� � ��طة التي أخذها من محافظة عمران ثم من
صنعاء واحلدي� � ��دة ،ورمبا من ي� � ��رمي التابعة حملافظة إب،
يجعل من ثقة العالم باتفاق السلم والشراكة منعدمة سواء
إقليمي ًا أو دول ًيا».
ورغم توقيع جماعة احلوثي اتفاق «الس� � ��لم والشراكة»
م� � ��ع الرئي� � ��س ،عبد ربه منص� � ��ور ه� � ��ادي ،وتوقيعها على
امللح� � ��ق األمني اخلاص باالتف� � ��اق ،والذي يقضي في أهم
بنوده بس� � ��حب مس� � ��لحيها من صنعاء ،يواصل احلوثيون
حتركاتهم امليدانية نحو عدد من احملافظات واملدن اليمنية
خالف العاصمة.

تقرير
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اتفاق السلم والشراكة بني خروقات احلوثي واملوقف الدولي
رغم خرق اتفاق السلم والشراكة قبل
وأثناء وبع��د التوقيع م��ن قبل جماعة
الحوث��ي المس��لحة الي��زال يؤمل عليه
أنه الس��بيل الوحيد للمض��ي قدمًا في
العملي��ة اإلنتقالي��ة وال بدي��ل عن��ه»
والطري��ق الذي ال بد أن يس��لك» إما أن
يمضي اليمنيون نحو المستقبل بتنفيذ
اتفاق الس��لم والشراكة أو تذهب البالد
إلى نتائج وخيمة

مصطفى عبد الرحيم

لقد لقيت اخلروقات املستمرة التفاق السلم من
قبل اجلماعة احلوثية املس� � ��لحة من� � ��ذ التوقيع عليه
من الـ  21من س� � ��بتمبر .ادانات واستنكار واسع
ووجه� � ��ت انتقادات حادة داخلي� � ��ة واقليمية ودولية
فق� � ��د دان بيان صادر عن س� � ��فراء الدول العش� � ��ر
بصنعاء اس� � ��تخدام أي طرف للعن� � ��ف أو التهديد
باس� � ��تخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة
أو مخرج� � ��ات مؤمتر احلوار الوطني ،.وعبر البيان
عن قلق الدول الراعية للمبادرة اخلليجية محاوالت
التأجي� � ��ل والتصنع من األطراف ف� � ��ي تنفيذ اتفاق
الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنية ،وي� � ��رون أن مثل هذه
التصرفات تدعو إلى التس� � ��اؤل حول مدى سالمة
نية هذه األطراف عندما وقعت على االتفاق.
أمير الكويت صباح األحمد اجلابر الصباح قال
خالل القمة اخلليجية بالدوحة األس� � ��بوع املاضي:
إن ما آلت إليه بس� � ��بب عدم الت� � ��زام أحد األطراف
باتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة» ،ملمح ًا إلى مسلحي
جماعة «احلوثيني» ،الذين قال إنهم يقوضون فرص
إحالل السالم واالستقرار ويعرقلون تنفيذ املبادرة
اخلليجية ،بالرغم من أنه جتنب أن يسمهم.
فيم� � ��ا أكدا املبعوث األممي لليمن جمال بن عمر
وس� � ��فير الواليات املتحدة األمريكية بصنعاء ماثيو
تولر استمرار اخلروقات التفاق السلم والشراكة
فيما أشار مستشار رئيس اجلمهورية الدكتور
عبد الكرمي اإلريان� � ��ي إلى أن «عدم التزام احلوثي
بتسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة التي أخذها من
محافظ� � ��ة عمران ثم من صنع� � ��اء واحلديدة ،ورمبا
م� � ��ن يرمي التابعة حملافظة إب ،يجعل من ثقة العالم
باتفاق السلم والش� � ��راكة منعدمة سواء إقليمي ًا أو
دولي ًا».
واتّهم مستش� � ��ار الرئيس اليمني ،واألمني العام
الس� � ��ابق للتنظيم الوحدوي الش� � ��عبي الناصري،
سلطان العتواني ،جماعة «احلوثيني» بخرق اتفاقية
الس� � ��لم والش� � ��راكة الوطنية ،إثر قيامه� � ��م بالتمدد
العسكري ،في عدد من احملافظات اليمنية.
ويرى احمللل السياسي علي البكالي أنه لم ينفذ
من اتفاق الس� � ��لم والش� � ��راكة شيء سوى ما التزم
به هادي من تسريح حلكومة باسندوة واستبدالها
ببحاح وحكومته وباقي بنوده حبر على ورق
وأشار البكالي في حديث لـ « الصحوة «إلى أن

> البكيري

> التميمي

كل القوى السياسية متمس� � ��كة به باعتباره القشة
الوحيدة التي ميكن أن ميس� � ��كوا املليش� � ��يات بها ،
مؤكدا بان مس� � ��لحي احلوثي فهم الطرف الوحيد
ال� � ��ذي تنصل عن هذه االتفاقي� � ��ة ورمى بها عرض
احلائط.ولم ينفذ منها ش� � ��يء س� � ��وى م� � ��ا التزم به
هادي من تس� � ��ريح حلكومة باس� � ��ندوة واستبدالها
بحكومة بحاح.

استكمال السيطرة على الدولة

خروقات مسلحي احلوثي التفاق السلم والشراكة
أضحت معلومة للجميع محلي� � ��ا ودوليا ولن تكون
سيطرتهم على أرحب وتفجيرهم ملنازل ودور القرآن
هن� � ��اك وحتكمهم بال� � ��وزارات وأختامه� � ��ا وإصدار
قرارات عزل احملافظني وتكليف آخرين وإس� � ��قاط
احملافظات بقوة السالح آخر تلك اخلروقات بحق
اتفاق السلم والشراكة
يقول البكالي إن مليشيات احلوثي تستكمل قضم
الدولة والسيطرة عليها لتفريغ العمل السياسي من
محتواه وبذلك لن جتد األحزاب السياسية مساحة
للعمل فيها بعد استكمال املليشيات السيطرة على
احملافظات ومؤسسات الدولة.
ويضيف :س� � ��يكون أمام الق� � ��وى األخرى أمام
خيارين فقط إما بدء النضال املس� � ��لح مليش� � ��يات
تقابل مليش� � ��يات وهذا س� � ��يدخل اليمن في حرب
أهلية أو الرضوخ لس� � ��لطة ش� � ��مولية جديدة حتى
يأتي جيل قادم ليبدأ ثورة حترير أش� � ��به بثورة 26
سبتمبر من جديد.

اعتراف بشرعية اجلماعة املسلحة

يرى احمللل السياس� � ��ي نبيل البكيري أن توقيع
الس� � ��لطة اتفاقا مع جماعة مس� � ��لحة متمردة يعني

االعتراف بش� � ��رعية وج� � ��ود اه� � ��ذه اجلماعة التي
مت� � ��ارس العن� � ��ف وبش� � ��رعية س� �ل��احها واألعمال
واالنتهاكات التي متارسها وتصب في مجملها في
ضرب هيبة الدولة واإلحالل محلها.
وأض� � ��اف البكيري ف� � ��ي حديث ل � � �ـ « الصحوة
« أعتق� � ��د أن هن� � ��اك وهما مت تس� � ��ويقه خالل املدة
املاضية منذ يوم  21سبتمبر املاضي الذي انتهى
بتوقيع اتفاق أطلق عليه « السلم والشراكة « الذي
لم يكن س� � ��وى وثيقة مفخخ� � ��ة ومواربة من خالل
إضفائها شرعية لس� � ��لطة األمر الواقع واالنقالب
في ذلك اليوم املشئوم.
وأك� � ��د أن تل� � ��ك االتفاقي� � ��ة ق� � ��د أع� � ��ادت األمور
إلى نصابه� � ��ا وهو ما لم يتم ولن يت� � ��م بالنظر إلى
التط� � ��ورات التي تلت ذل� � ��ك التوقيع من خالل متدد
سلطة املليش� � ��يات إلى محافظات أخرى و فرضها
لس� � ��لطة األم� � ��ر الواقع ،ه� � ��ذا عدا عن اس� � ��تمرار
االنتهاكات بشكل لم يعد مفهوم ًا كيف يتم السكوت
عنها و الصمت عن إعالن حقيقة أن تلك االتفاقية
لم جترد س� � ��وى حبر على ورق ،وأنها استغلت من
قبل البعض إلضفاء ش� � ��رعية على ما قامت به من
انقالب لألسف.

موقف املجتمع الدولي

موقف املجتمع الدولي من اخلروقات املس� � ��تمرة
التفاق السلم الش� � ��راكة من قبل مسلحي احلوثي
لم يرق إلى املس� � ��توى املطل� � ��وب واملأمول وال يزال
حبيس دائ� � ��رة بيانات اإلدانة واالس� � ��تنكار والقلق
البال� � ��غ إذ كان األجدر ب� � ��ه أن يغادر دائرة إصدار
البيانات والتصريح� � ��ات إلى اتخاذ خطوات عملية
جتبر األطراف املتمردة على االتفاق االلتزام بكافة
بنوده.
يش� � ��دد البكيري على ضرورة ممارسة املجتمع
الدول� � ��ي ضغطا على اجلهة والط� � ��رف التمرد على
االتف� � ��اق وفق� � ��ا ألبجديات العمل السياس� � ��ي الذي
ال تؤم� � ��ن به جماع� � ��ة احلوثي حتى ه� � ��ذه اللحظة،
باعتبارها كيان مسلح وليس حزب ًا سياسي ًا.
في الوقت ذاته يرى البكيري أن التعويل الكبير
على املجتم� � ��ع الدولي لم يعد مجد ًا في ظل ما آلت
إليه األوضاع في اليمن بعد  21سبتمبر ،كون أن
األط� � ��راف الدولية أقصى م� � ��ا ميكن أن تقوم به هو

إدان� � ��ة أو فرض عقوبة ما على هذا الطرف أو ذلك،
وهي أطراف ال يعنيها مثل هذه العقوبات ،وخاصة
جماع� � ��ة احلوث� � ��ي ،التي ترى أن م� � ��ا يهمها هو أن
تخلق واقع ًا جديد ًا على األرض بقوة السالح.

توسع بالقوة العسكرية

ب� � ��دال م� � ��ن الت� � ��زام جماع� � ��ة احلوثي املس� � ��لحة
باالتف� � ��اق وملحق� � ��ه األمني إال أنها ومن� � ��ذ الدقائق
األول� � ��ى لتوقيعه ،ورمبا وأثناء التوقيع قامت بخرقه
ومارس� � ��ت كثير م� � ��ن االنتهاكات الت� � ��ي تتعارض
م� � ��ع االتف� � ��اق وأخذ مس� � ��لحيها يس� � ��ابقون الزمن
في الس� � ��طو والس� � ��يطرة والنهب ملؤسسات الدولة
ومعسكراتها واملؤسس� � ��ات اخلاصة ونهب منازل
املواطنني وإسقاط احملافظات.
يق� � ��ول احمللل السياس� � ��ي ياس� �ي��ن التميمي في
حديث لـ»الصحوة» :إن ما يحدث اليوم هو توس� � ��ع
للنفوذ باس� � ��تخدام القوة العسكرية ،وتهميش لدور
احلكوم� � ��ة التي تع� � ��د املظهر الوحيد م� � ��ن مظاهر
الشراكة ودخلت البالد مرحلة جديدة من التمكني
لطرف سياسي مليش� � ��ياوي ،هو اجلماعة احلوثية
املس� � ��لحة ،التي تؤسس ملرحلة جديدة من الصراع
القائم على الهوي� � ��ات اجلهوية واملذهبية ،وهو مآل
كان اليمني� � ��ون قد اعتقدوا أنه� � ��م جتنبوه إلى حد
كبي� � ��ر بعد التوقيع على املب� � ��ادرة اخلليجية وآليتها
التنفيذي� � ��ة ومؤمت� � ��ر احلوار الوطني  ،مش� � ��ير ًا أن
افتع� � ��ال املواجهات في أرحب ميثل دليال قويا على
الطبيعية املذهبي� � ��ة للصراع الذي يفتعله احلوثيون
بغطاء أمريكي لألسف.

الطريق اإلجباري

رغم املثالب والثغ� � ��رات التي تؤخذ على االتفاق
واخلروقات الت� � ��ي تتعرض لها إال أنه يظل الطريق
الوحي� � ��د الذي البد أن يس� � ��لك إلخ� � ��راج اليمن من
محنته والس� � ��بيل الوحيد للمض� � ��ي بالبالد إلى بر
األمان .يقول البكيري :إن التزام باالتفاق س� � ��يمثل
نقطة بداية جيدة لتجاوز وحلحلت بعض املشكالت
التي جنمت ما حدث ،فيما يرى التميمي أن االتفاق
لم يعد محل احترام الطرف الرئيس الذي طالب به
ليكون بديال عن املبادرة اخلليجية.

األدبية
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الـ«غيبوبة» إعادة صياغة لواقع مهترئ
حي��ن قررت الكتابة ع��ن (غيبوبة) ،المجموعة القصصي��ة األولى للقاصة
(فكرية ش��حرة) التي ص��درت مؤخرا؛ لم أتهيب األمر ،قلت في نفس��ي ،هي
غيبوبة لكاتبة في مقتبل األبجدية وأنا كهل عليم بأسرار الكلمات ،ومسالك
النور إلى صافنات الحروف ،لكني ما إن وضعت حواسي على عتبة «الغيبوبة»
حتى أدركت أني كنت واقعا في دائرة الظن اآلثم ،وأني وضعت نفس��ي أمام
تح��د كبير بين يدي كاتبة ف��ي عنفوان الحكاية ،كاتب��ة خلقت على صهوة
الحرف ،تجيد رس��م المعاني بفرش��اة الروح وتتقن بسْتنة ا لعبارة بأنامل ا
لقلب ..وفجأة وجدتني مصابا بدوار الغيبوبة.

> خالد العلواني
إن املستقبل الذي تنبأ به الدكتور عبد العزيز
املقال���ح للكاتبة في مقدم���ة الغيبوبة أراه واقعا.
فالكاتب���ة متتلك ع�ي�ن املصور ،ودهش���ة الطفل،
ورش���اقة الفن���ان ،وحرق���ة املصل���ح االجتماعي،
وزئبقية الدبلوماس���ي ال���ذي يصنع من فصاحة
اللغ���ة ضباب���ا لغم���وض لذي���ذ يق���دح ف���ي قل���ب
القارئ ش���علة الفضول ،وذائقة السائح ،إضافة
إل���ى امتالكه���ا نس���بة واف���رة من خي���ال املخرج
الس���ينمائي الذي مياهي بني اعتم���االت الروح،
ومعطي���ات الواق���ع ،ويجع���ل كل منهم���ا امتدادا
لآلخر ف���ي تكامل خالق يلتقي فيه���ا ظالم الليل
مع ظلمة القلب ،ويعانق فيه برد الش���تاء برودة
احلظ العاثر.
وتأسيس���ا عل���ى ذل���ك ص���ار بإم���كان الق���ارئ
املتذوق أن يستش���عر حركة الكاتبة وهي تس���ير
عل���ى أط���راف حواس���ها متصاع���دة ف���ي من���ازل
الغيبوب���ة ،تصن���ع الروع���ة ،وتعتص���ر الفك���رة،
وتنتقد اخلطأ ،وتدق مس���مارا من الياسمني في
جمجم���ة اخلطئية ،وفي كل مش���هد من مش���اهد
القص���ة ميكن للقارئ أن يتجاوب مع الكاتبة في
متددها وانكماشها ،وفي انسيابها وانقباضها،

اليوم العاملي
للعربية
ن���ظ���م م��ج��م��ع ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ف��ي
ال��ق��اه��رة االث��ن�ين امل��اض��ي احتفالية
ثقافية مبناسبة «اليوم العاملي للغة
العربية» ،وهو اليوم الذي أقرت فيه
األمم املتحدة اعتبار العربية ضمن
لغاتها الرسمية املعتمدة ،ويوافق 18
ديسمبر/كانون األول من كل عام.
وق��د حضر االحتفالية التي أقيمت
مبقر املجمع في حي الزمالك عدد
كبير من الباحثني واخلبراء واملهتمني،
وشمل برنامجها كلمات ومحاضرات
عن جوانب من علوم اللغة ومعارفها.
وبذات املناسبة نظم معهد املخطوطات
ال��ع��رب��ي��ة ،ال��ت��اب��ع للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ،احتفالية
حت����ت ع����ن����وان «احل��������رف ال���ع���رب���ي
وحتديات املستقبل» ،وذلك في القاعة
الكبرى مبعهد البحوث والدراسات
العربية بالقاهرة في مصر.
وي����أت����ي اخ���ت���ي���ار احل������رف ال��ع��رب��ي
م���وض���وع��� ًا ل�لاح��ت��ف��ال��ي��ة م��ت��م��اش��ي� ًا
م��ع احمل����ور ال����ذي اخ��ت��ارت��ه منظمة
«اليونسكو» هذا العام.

في تس���اميها مع أش���واق الروح وتعثرها بثقلة
الط�ي�ن ومالبس���ات االقت���راب م���ن دني���ا مخطط
له���ا في وع���ي الكاتبة أن تغدو وش���وما من نور
العبارة ونار العبرة ،تتوزعها حقول «الغيبوبة»،
املضمخة بروح الكاتبة واملجللة بفكرها.
وق���د عملت الكاتبة في مجم���ل القصص التي
يضمها جناحا الغيبوبة على التوظيف الرشيق
ألدب القص���ة خدم���ة للهوي���ة واملجتمع التي هي
جزء من���ه ،فعمدت إلى تف���كك املفاهيم اخلاطئة
التي تفخخ العقول وش���رعت ف���ي إعادة صياغة
الع���ادة وامل���وروث وفق���ا ملنطق احلياة الس���وي
فالعرج الذي يس���رق إش���راقة روح فت���اة ويدمغ
حياتها بخليط من مش���اعر الش���فقة املتعجرفة،
واالزدراء األحم���ق ،م���رض اجتماع���ي أكث���ر منه
إعاق���ة خلقي���ة .إنه م���ن الظلم مب���كان أن تتحول
إ ْلت���واءات ق���دم إل���ى الغن���ة تطرد ب���دور من جنة
القلوب ،وتصادر حقها في ممارسة حياتها.

غيبوبة
وف���ي قص���ة الغيبوب���ة تخت���زل الكاتب���ة حياة
ش���عب أرهقت���ه احلي���اة حت���ى ص���ار يلتمس في
امل���وت مخرجا لكن القدر لم يكن س���خيا مبا فيه
الكفاية ليمنح���ه اخلالص مجانا ودفعة واحدة،
فالل���ه ال يس���اعد من ال يس���اعدون أنفس���هم ،وملا
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ع���ن جرمي���ة كون اإلنس���ان لص���ا وقاط���ع طريق
ومرابي���ا ومقامرا ..أن���ه أحمر عني ما دام ينهب
املال نهبا ويأخذه من غير أبوابه..
إن����ه ج����رح طاعن امللوحة في كي����ان املجتمع
عاجلته الكاتبة بريش����ة الفنان وأظهرت حجم
اجلرمي����ة ف����ي مش����هد درام����ي ن����ازف ،تقتح����م
في����ه أس����رة فت����اة غرف����ة نومه����ا وتخطفها من
س����رير الزوجية ف����ي صباحية عرس����ها بحجة
أن زوجه����ا املعي����د ف����ي اجلامع����ة يحم����ل ف����ي
جيناته شفرة احلالق ..ما أبشعها من جرمية
يتوج����ب عل����ى كل الواعني بذواته����م ،املؤمنني
بإنس����انيتهم ،أن يبذل����وا جه����ودا جب����ارة ف����ي
إصرار جمعي يس����عى لدف����ن هذه اجلثة -جثة
النظ����ر االجتماعية الس����لبية للمه����ن -القادمة
على نعش املورث االجتماعي.
كان البح���ث عن املوت هربا من احلياة هو ديدن
العاجزي���ن العابث�ي�ن ،كان العق���اب الدخ���ول في
غيبوبة جماعية ،جتس���دها الكاتبة في ش���خص
واح���د هو ف���ي احلقيقة أمن���وذج لش���عب وأمة،
غادروا احلياة فعال وجاهزية واجنازا ،وصاروا
س���جناء غيبوب���ة ،هم منها على مت���اس باحلياة
حس���رة ودموع���ا ،وف���ي ع���داد املوت���ى انقاطاعا
وعج���زا ،ف���ي انتظ���ار معج���زة طبي���ة ،أو رحيل
كامل..

امليراث اللعني
إن���ه جرح آخر ف���ي كيان املجتمع ،تش���ير إليه
الكاتب���ة ف���ي قصة أخ���رى ،بل كه���ف يفضي إلى
اجلحي���م ،وس���يان ب���أن يس���رق املرء م���ن اجلنة
أو تس���رق من���ه ،لكن أن تس���رق اجلن���ة منك ،بل
وتنتزع بالس���طو املس���لح بس���بب أن���ك تأكل من
عرق يدك ،وفق���ا لتصنيف اجتماعي ظالم بائس
توارثت���ه األجي���ال كجث���ة متعفنة جتل���ب اللعنة
على األيدي العامل���ة ،وتغض الطرف في املقابل

أخيرا
لقد اس����تطاعت الكاتبة أن تصوغ من تدافع
الثنائي����ات احلياتي����ة غيبوب����ة كامل����ة الوع����ي
تعال����ج ف����ي مجموعه����ا جمل����ة م����ن القضاي����ا
املجتمعية الش����ائكة بأس����لوب قصصي جاذب
ومشوق.
غيبوب����ة راعف����ة جمع����ت الكاتب����ة خيوطه����ا
م����ن ظلمة األفق احملش����رج بالغروب ،ونش����وة
الضح����ى املعتق من ندى الفجر الس����كوب ،من
هس����يس النس����مة الس����كرى ،وصوت الرحيق،
ول����ون احلري����ق ،م����ن دمع����ة املظل����وم ،وحم����ق
الظال����م ،م����ن نقش أق����دام الصباي����ا احلائرات
ولفح القلوب الراعفة ،من دوار البحر ،ودخان
احل����رب ،م����ن ش����حوب العابري����ن ،وجتاعي����د
السنني من قزح الفردوس ،وائتالقات النجوم،
من س����ياط الهمة الثكلى ،وتضاريس الهموم،
م����ن صح����راء األلم وس����ماء األمل م����ن كل هذه
املف����ردات واملعان����ي وغيره����ا الكثي����ر صنع����ت
فكرية غيبوبة تليق بجنون النون املبدعة..

البقـ ـ ـ ـ ــاء للـ ـ ـ ــه
بقل ��وب مؤمن ��ة بقض ��اء الل ��ه وق ��دره
تتق ��دم

إدارة مستش���فى األ م���ل العر ب���ي التخصص���ي
بأ ص ��دق التع ��ازي واملوا س ��اة

للدكت���ور عبدالفت���اح أحم���د مثن���ى احلا مل���ي
ف ��ي وف ��اة املغف ��ور ل ��ه ب ��إذن الل ��ه

وا ل���ده العمي���د أحم���د مثن���ى احلا مل���ي

تغمده الله بوا س ��ع رحمته وأ س ��كنه فس ��يح جناته
وأله ��م أهل ��ه وذو ي ��ه الصب ��ر والس ��لوان ..
إ ن ��ا لل ��ه وإ ن ��ا إلي ��ه راجع ��ون.
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مأرب  ..إجماع سياسي اجتماعي قبلي رافض لدخول املليشيات
ف��ي الوق��ت ال��ذي تته��اوى في��ه مؤسس��ات الدولة
والمحافظات بين يدي مسلحي الحوثي دون أدنى مقاومة
،وغياب الدولة ش��ك ً
ال ومضمون ًا في تلك المحافظات كما
يقول أبناء مأرب  ،دفعهم إلى رفع الجاهزية واالنتشار في
محيط المحافظة لصد أي اعتداء على المحافظة ،ما يجري
بالمحافظات جراء غياب الدول��ة وتزايد حجم االنتهاكات
يزيد من تق��ارب واصطفاف وتوحد أبناء المحافظة ،حتى
أصبح الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه المحافظة
فش��كل موق��ف موح��د يرفض دخ��ول المليش��يات إلى
المحافظة من أي جهة.
في كل فعالية سياس��ية أو قبلية يب��رز موقف رافض
لتواجد أي مسلحين بالمحافظة تحت أي مسمى.

وليد الراجحي
ذلك اإلصرار حاضر في مختلف الفعاليات السياس� � ��ية
واحلزبية والقبلية باحملافظ� � ��ة ولعل أبرزها اللقاء مع اللجنة
البرملاني� � ��ة التي رعت توقيع اتفاق ب� �ي��ن الدولة وكل مكونات
احملافظة لتجنيبها الصراع ودخول املليشيات.
أثناء لقاء جمع ممثلي األحزاب السياس� � ��ية بوزير الدفاع
وك� � ��ذا لقاء جلنة الوف� � ��اق البرملانية أجمع� � ��ت كافة املكونات
السياس� � ��ية رفضها دخول املليشيات إلى احملافظة نقف مع
أبرز تلك املواقف.

األحزاب ترفض دخول املليشيات
وتوقع على وثيقة الرفض

أجمع� � ��ت األح� � ��زاب السياس� � ��ية عل� � ��ى رفضه� � ��م دخول
املليش� � ��يات إلى مأرب بتوقيع اتف� � ��اق بحضور وزير الدفاع
الصبيحي أثناء زيارته ملأرب ،وأكدوا ذلك خالل لقاء اللجنة
البرملانية.
تدرك األحزاب السياس� � ��ية مخاطر الص� � ��راع في مأرب
وآثاره الس� � ��لبية بل والكارثية على الوطن يجسد ذلك محمد
اليوس� � ��في أثناء لق� � ��اءه باللجنة البرملانية ويق� � ��ول :أن مأرب
جوه� � ��رة اليمن ويجب احلفاظ عليها بكل الطرق والوس� � ��ائل
املمكنة وجتنيبها الصراع ،مؤكدا الرفض لدخول املليشيات
إليه� � ��ا ،الفت ًا إلى أن اقتحام منزلي محافظي مأرب واجلوف
استفز املنتمني إلى جماعة احلوثي من أبناء مأرب.
يشير أيضا إلى ذلك االتفاق رئيس دائرة الشباب باملؤمتر
الش� � ��عبي العام مبأرب إذ يؤكد أن كافة املكونات السياسية
واالجتماعية والقبلية باحملافظة متفقة على مساندة األجهزة
األمنية والعس� � ��كرية للقي� � ��ام مبهامها وف� � ��رض هيبة الدولة
،موضح ًا أن مطلب اجلميع فرض هيبة الدولة  ،ونوه إلى أنه
سبق وأن مت التوقيع على اتفاق مع وزير الدفاع بذلك وكانت
كافة األحزاب السياس� � ��ية وقعت اتفاق رع� � ��اه وزير الدفاع
أكدوا يرفض دخول املليشيات إلى احملافظة.
مأرب تعيش في أمن واستقرار ودخول املليشيات يبعثر
أمنها ويهدد اس� � ��تقرارها مجمل ما تضم� � ��ن حديث رئيس
تنفيذ إصالح مأرب الش� � ��يخ مبخوت ب� � ��ن عبود أثناء حديثه
مع اللجنة :أكد أن أبناء مأرب جيش وسلطة محلية وأحزاب
وقبائل مبا فيهم املنتس� � ��بون إلى احلوثي� �ي��ن من أبناء مأرب
مجمعون عل� � ��ى جتنيب احملافظة أي صدام� � ��ات أو الدخول
في أي مش� � ��كلة معتبرا ذلك يشكل مؤش� � ��ر جيد يسهم في
جناح اللجنة في مهمتها وأش� � ��ار إلى أن املشكلة في مأرب
تكمن في مجموعة من املس� � ��لحني قدموا من خارج احملافظة
وأنهم في ح� � ��ال ذهبوا من أماكن تواجدهم إلى محافظاتهم
لكن يكون هناك أي مشكلة وقال الشريف :نرحب باحلوثيني
في م� � ��أرب لكن إذا متكنوا من ضبط األم� � ��ن في إب وذمار
والبيض� � ��اء وصنعاء أم� � ��ا أن يأتوا على مكان آمن مس� � ��تقر
ويحدث� � ��وا فيه املش� � ��اكل ويزعزعوا أمنه واس� � ��تقراره فهذا
مرف� � ��وض متاما نرفضها ونرفض حت� � ��ى توجيهات أحزابنا
التي التقيتم فيها بصنعاء ،ونحن نسمع ونطيع ألحزابنا في
إطار معني أما على حساب محافظتنا ال سمع لهم وال طاعة
وأضاف :نحن جزء من قبائلنا ونسمع ونطيع لها وال نسمع
وال نطيع من يريد أن يحدث أي مشكله في محافظة مأرب.
املش� � ��كلة ليس� � ��ت في أنصار الله من أبن� � ��اء مأرب بل مع
الوافدي� � ��ن من خ� � ��ارج احملافظة هذا ما أك� � ��ده رئيس حزب
الناصري الدميقراطي مب� � ��أرب جابر بن عبود الذي أوضح
أن األح� � ��زاب واملكونات القبلية مجمعة على رفضها لتواجد
أي مليش� � ��يات باحملافظة وقال :أنص� � ��ار الله من أبناء مأرب
موجودون وإخواننا وعلى رؤوس� � ��نا لكن أن تأتي مليشيات
مسلحة بأطقم وشعارات ونقاط في الطريق وفي املدن فهذا

مرفوض من قبل الكل ،القبائل واألحزاب.
> ممثل حزب الرشاد عبدالرحمن األعذال يقول :نطالب
الدولة القيام بواجبها ف� � ��ي حماية املصالح العامة واجلميع
متفق على هذا ،وتس� � ��اءل ملاذا لم تقم املعس� � ��كرات واأللوية
املتواج� � ��دة في مأرب بحماية املصال� � ��ح العامة ؟ونحن معها
وملاذا نحمل مس� � ��ئولية احلماية األحزاب ؟مع وجود كم من
املعسكرات.
وأك� � ��د رفضه القاطع لدخ� � ��ول أو تواجد أي مليش� � ��يات
مسلحة داخل احملافظة حتت مسمى جلان شعبية.
إجماع قبلي يرفض دخول املليشيات.
إجماع األحزاب واملكونات السياسية على جتنيب مأرب
الصراع ورفض دخول املليش� � ��يات قابله إجماع قبلي على
ذلك أكده مش� � ��ايخ ووجهاء والش� � ��خصيات االجتماعية في
مختلف فعالياتهم ولقاءاتهم.
> الش� � ��يخ صالح لنجف أحد مش� � ��ايخ قبائ� � ��ل الوادي
يؤك� � ��د للجنة أن أبناء مأرب س� � ��يقفون ضد من أراد اجتياح
احملافظ� � ��ة مهما كانت مبرراته وقال في مداخلته للجنة نحن
أبن� � ��اء احملافظة ماجئنا من م� � ��ران ،واحلوثي معتدي ويجب
إبالغه باالنس� � ��حاب من اجلدعان ،وم� � ��ا دام احلوثي يهدد
اليمن واحملافظة س� � ��نقف في وجهه وس� � ��نقاتل كل من أراد
م� � ��أرب ،ونحن ضد التخريب والقاعدة ،وال ميكن أن يخوفنا
احلوثي وسنواجهه ولو وقف مع كل أبناء اليمن.
الش� � ��يخ مفرح بحيبح مأرب أش� � ��ار إلى أن مأرب مصدر
خي� � ��ر لليمن وليس لها من هذا اخلي� � ��ر إال الدخان الفت ًا إلى
أن أبناء احملافظة يدفعوا س� � ��معتهم ثمن� � ��ا ملواقفهم معتبر ًا
احملافظة مس� � ��رح ًا لتصفيات حس� � ��ابات املركز مشددا على
التمس� � ��ك بالدول� � ��ة موضح ًا أنه ضدي أي مليش� � ��يات كانت
حوثي أو قاعدة و ضد التخريب.
وق� � ��ال :نق� � ��ول لكل الق� � ��وى السياس� � ��ية الت� � ��ي تعتقد أن
مس� � ��ئوليتها عن تأمني اليمن أن تعقل ومن يعتقد انه املعني
بذلك دون غيره غلطان وسنقف ضد جميع ًا
موك� � ��د ًا موقفه الراف� � ��ض من أي اتف� � ��اق أو عقد بني أي
مليشيا وبني أبناء مأرب.
الش� � ��يخ حمد بن وهيط  :أحد مشايخ عبيدة وقيادي في
مط� � ��ارح القبائل مبنطقة نخال يؤك� � ��د أن أبناء احملافظة تقف
ضد اإلرهاب والتخريب واحلوثي ،ومش� � ��ددا على ضرورة
عودة مسلحي احلوثي إلى صعدة مشيرا إلى أنه ال قبول به
نقبله إطالقا في مأرب.

مطارح القبائل رفض واستعداد للمواجهة

حينم� � ��ا التقينا مش� � ��ايخ ووجاهات في مط� � ��ارح القبائل
مبحيط احملافظة منهم الشباب وآخرين كبار في السن لكن
حينما تتحدث معهم جتد في حديثهم وعزميته روح الشباب
واحليوية.
الش� � ��يخ عبدالله بن غريب أحد مشايخ أل شبوان  :يؤكد
أن تواج� � ��ده ف� � ��ي منطقة نخال بش� � ��كل مس� � ��تمر وذلك يعود
إلى ما أس� � ��ماه املخاطر احملدق� � ��ة باحملافظة مؤكدا ان هناك
إجماع قبلي في مأرب للتصدي لدخول أي مليش� � ��يات حتت
أي مس� � ��مى كان ،وقال  :نحن س� � ��ندا للدولة في بسط األمن
واالس� � ��تقرار وحماية املصالح وندي� � ��ن التخريب ونقف ضد
أي مخرب.
فيما أوجز الشيخ ناصر قماد من مشايخ عبيدة وقيادي
في مطارح القبائل أوجز موقفه ورده قائ ً
ال نرفض املليشيات
وال ميكن دخولها احملافظة مهما كلفنا ذلك.
الش� � ��يخ  :علي القبلي منران من كبار مشايخ قبيلة مراد
خالل زيارت� � ��ه إلى مطارح نخال ومعه وف� � ��د كبير من قبائل

مراد أك� � ��د أن موقفه من موقف القبائ� � ��ل وانه مع ما قرروه
في حماية احملافظة ودعا حينها إلى لقاء عام بكافة مش� � ��ايخ
مأرب جلمع الكلمة وتوحيد الصف.
وكذا يقول الش� � ��يخ عوض بن صالح معيلي املتواجد في
نخ� �ل��ا أن ما تعرضت له محافظات اليمن من س� � ��فك للدماء
واجتياح من قبل املليش� � ��يات احلوثية دفعه للخروج حلماية
احملافظة واملنش� � ��آت وأن تواجده وأبناء القبائل بتكليف من
الرئيس عبر الس� � ��لطة احمللية أثناء اجتم� � ��اع القبائل بنخال
وجرى اتصال بني الرئيس واحملافظ الذي حث القبائل على
حماية احملافظة ويضيف «عوض « ال ميكن دخول املليشيات
احملافظة مهما كان الثمن «سنحميها بدمائنا نحن وأبنائنا».
بينما يقول س� � ��الم بن علي الصف� � ��ري :أحد وجهاء قبيلة
م� � ��راد تواجدنا حلماي� � ��ة محافظتن� � ��ا وأعراضن� � ��ا من هذه
املليش� � ��يات ،و»ل� � ��ن يتعدانا ال احلوثي وال م� � ��ن يروج له ولن
يتع� � ��دى منطقة نخال إال ونح� � ��ن جثث،نحن نقاتل حتت راية
اجلمهورية اليمني� � ��ة وعلى األجهزة األمني� � ��ة القيام بدورها

ونحن سندا لها».
وأثن� � ��اء عقد قبائل جهم لقاء موس� � ��ع ًا رافض ًا لدخول أو
تواجد املليش� � ��يات الذي عقد مبنطقة الس� � ��حيل أكد الشيخ
محم� � ��د بن محمد الزايدي أحد مش� � ��ايخ قبائل جهم رفضه
لتواج� � ��د أي مليش� � ��يات من أي جهة كان� � ��ت وحذر األحزاب
والقوى من دخول مأرب في أي صراع.
الش� � ��يخ عبدالله محمد طعيمان أثناء مش� � ��اركته في لقاء
أبن� � ��اء قبائل جهم نحن من ضمن قبائل احملافظة ونحن على
الوعد والعهد ونحن واحد وأي اعتداء على قبيلة جهم أو أي
قبلي� � ��ة من قبائل احملافظة من قبل املليش� � ��يات التي ال نعرف
عنه إال النهب.
م� � ��ن جانبه أكد الش� � ��يخ صالح حس� �ي��ن الضما املوقف
الرافض للمليش� � ��يات من أي جهة كانت ودعا أبناء احملافظة
لتوحيد الصف والرأي للحفاظ على احملافظة.
اخلالصة هناك إجماع قبلي وسياس� � ��ي وشعبي رافض
لدخول املليشيات إلى احملافظة.

.

اللواء الصبيحي
اللواء محمود الصبيحي اسم بدأ بتداوله
الش� � ��ارع اليمني بقوة كقائد عس� � ��كري يغار
على ش� � ��رف اجليش وكرامة الوطن ...كانت
البداية ف� � ��ي ظهوره املفاجي ف� � ��ي تعز كقائد
للمنطق� � ��ة العس� � ��كرية الرابع� � ��ة ....الرجل لم
ِ
يأت بجدي� � ��د لكنه مارس واجب� � ��ه االعتيادي
كقائد جيش وطني في زمن تخلى فيه الكثير
عن الواجب والوطن والش� � ��رف العس� � ��كري
وتعاملوا كسماسرة وش� � ��قاة مع العصابات
وقط� � ��اع الطرق ؟ الفضيح� � ��ة التي ارتضاها
الكثير ألنفسهم لم يرضها الصبيحي وخرج
ليقول بأن اجليش وحده من يجب عليه حماية
الوطن وليس املليش� � ��يات أي� � ��ا كانت ،موجها
أوامره للمعسكرات بالتصدي لكل من يحاول
ادخال الفوضى واملليش� � ��يات والهمجية الى
تعز...
وه� � ��و موق� � ��ف جع� � ��ل اجلمي� � ��ع ف� � ��ي تعز
املس� � ��تعدون أص� �ل��ا للرفض يلتف� � ��ون حوله
وحول محافظ احملافظة  ش� � ��وقي احمد هائل
الذي اتخذ نفس املوق� � ��ف وتبعتهم القيادات
العس� � ��كرية واألمنية والسياس� � ��ية والشعبية

احمد عثمان
في موقف واحد وموحد وغير مس� � ��بوق ينبئ
مبس� � ��تقبل مزهر وجديد في وجه السياسية
التي تعودت عل� � ��ى املكايدات الرخيصة حتى
ولو على حساب الوطن واحلياة الكرمية؟...
الدول ال تس� � ��قط اال عندما يسقط رجالها
واجليوش ال تتق� � ��زم اال عندما يتقزم قادتها،
هناك تربية وطنية وعس� � ��كرية قاصرة أنتجت
بعض هوال القادة املتخاذلني الذي ال يفكرون
أبع� � ��د من كروش� � ��هم املتخمة وه� � ��ي مصيبة
الوطن اليوم؟ لقد كان مايسمى حياد اجليش
هو اخلنجر املس� � ��موم ال� � ��ذي ضرب اجليش
والدول� � ��ة واصابها في مقتل ،ول� � ��وال ذلك ملا
وصلنا إلى هذا الوضع املزري؟
الي� � ��وم الصبيحي وزير دفاع وكان موقفه
املتميز واملس� � ��ول ه� � ��و أهم املؤه� �ل��ات لهذا
املنصب في مرحل� � ��ة حرجة وعاصمة مهلهلة
بعد أن فتح س� � ��لفه الباب على مصراعية لكل
الفوضى واألوباش والذباب..
< يعتبر الصبيحي رجال عس� � ��كريا يتلقى
أوامر القائد األعلى الذي هو الرئيس واالثنني
سيش� � ��كلون قوة اعادة االعتب� � ��ار للجيش....

األم� � ��ر يحتاج إلى ق� � ��رار من القائ� � ��د األعلى
بعيدا عن التريث الذي يكاد يتحول الى شيء
أخر ...وبوجود وزير مثل الصبيحي بإمكاننا
أن ن� � ��رى قرارات الرئيس الت� � ��ي هي قرارات
الش� � ��رعية تأخذ مكانه� � ��ا وكرامتها التي هي
عنوان لكرامة وسيادة الدولة التي متثل كرامة
الشعب ...اعتقد أن املعركة األهم هي معركة
اجليش وإذا اس� � ��تعاد اجليش عافيته وطهر
من الذين تعودوا على بيع األوطان فإن الدولة
ستعود واليمن ستتعافى بصور سريعة...
فقط يحت� � ��اج األمر الى قرار والتضحيات
الت� � ��ي ميك� � ��ن أن يقدمه� � ��ا الناس في س� � ��بيل
اس� � ��تعادة قوة اجليش والدولة س� � ��تكون هي
الطريق األفض� � ��ل املوصل لألمان الوطني ...
أمان احلاضر واملستقبل وسيلتف كل الشعب
خلف  قرار إعادة االعتبار للدولة واجليش...
املهم تب� � ��دأ اخلط� � ��وة األول� � ��ى التي يجب
أن تك� � ��ون مصحوب� � ��ة بش� � ��جاعة وج� � ��راءة
اس� � ��تثنائية ....فاحلسابات التي تأكل الوقت
هنا هي صورة مكبرة للتفريط ألن الوقت في
هذه اللحظة من أهم األسلحة.

مراسل الصحوة نت باحلديدة يتلقى تهديدا من قبل احلوثيني

ن �ق��اب��ة ال�ص�ح�ف�ي�ين ت��دي��ن م ��ا ت �ع��رض ل ��ه ال��زم�ي��ل
الفقيه وحتمل جماعة احلوثي املسئولية
أدانت نقابة الصحفيني اليمنيني قيام مسلحني
م� � ��ن جماعة احلوث� � ��ي بالبحث ع� � ��ن الزميل علي
الفقيه -نائب رئيس حترير صحيفة املصدر -في
مقر الصحيفة بالعاصم� � ��ة صنعاء ,وأعربت عن
قلقها حيال هذه الواقعة.
وقالت النقابة في بالغ لها :إن هذا يأتي ضمن
توجه مقصود يهدد س� �ل��امة الصحفيني ويهدف
إل� � ��ى خلق بيئة غير امنة للعمل الصحفي,وحملت
جماعة احلوثي املسئولية عنها ،وطالبت السلطات
املعنية سرعة التحقيق في الواقعة وتوفير احلماية
للزميل الفقيه.
وعبرت النقابة عن قلقه� � ��ا من تصاعد حاالت
الترص� � ��د واملالحق� � ��ة للصحفي� �ي��ن ،واالنتهاكات
املتكررة بحقهم ,مج� � ��ددة دعوتها للكف عن هذه
احلالة العدائية جتاه الصحافة والصحافيني.
وكان الفقيه قدم بالغا للنقابة يفيد فيه أن ثالثة
من املس� � ��لحني صباح اليوم تترددوا على املبني
الذي تقع فيه صحيفة «املصدر» للبحث عنه.
وأفاد ح� � ��ارس العمارة« :إن ثالثة مس� � ��لحني
قالوا إنهم يتبعون «أنصار الله» جاءوا إلى بوابة
العمارة وس� � ��ألوا عما إذا كان الفقيه موجود َا أم
ال ،وأخبروا احل� � ��ارس أنهم يريدونه لكنه لم يكن

متواجد ًا حينها في مكتبه مبقر الصحيفة».
من جانبه اعتبر الزميل عبداحلفيظ احلطامي,
مراس� � ��ل موقع الصح� � ��وة نت وقناة س� � ��هيل في
محافظة احلديدة نش� � ��ر صورت� � ��ه وعليها عالمة
( )xبالل� � ��ون األحمر في صفح� � ��ة احلوثيني على
الفيسبوك تهديد ًا له بالتصفية واملصادرة وتكميم
صوته.
ونشر احلطامي صورته التي نشرها احلوثيون
عل� � ��ى صفحتهم اخلاصة مبوقع فيس� � ��بوك وكتب
تعليق ًا عليها «هذه صورتي نش� � ��رت البارحة على
صفح� � ��ة احلوثيني مبحافظة احلديدة  ..على هذه
الكيفية».
وأضاف:اعتب� � ��ر هذه الطريق� � ��ة تهديد صريح
بالقتل وإلغاء اآلخ� � ��ر ,معتبر ًا إياها بالغ ًا للنائب
الع� � ��ام بعد أن أصبحت حيات� � ��ه كمواطن قبل أن
يكون صحفي ًا في خطر.
م� � ��ن جانبها ,تدين هيئة حترير «الصحوة» ما
يتعرض له مراس� � ��لها باحلدي� � ��دة ،وحتمل اجلهة
التي تقف خلفها مس� � ��ئولية ما س� � ��يحصل له في
املس� � ��تقبل وتدعو الس� � ��لطات لتوفي� � ��ر احلماية له
وبقية الصحفي� �ي��ن ألداء دورهم املهني بعيد ًا عن
لغة التهديد والوعيد.
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