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نع���ت األمان���ة العام���ة للتجم���ع اليمن���ي لإلص���اح 
للش���عب اليمني وألعضاء وأنص���ار اإلصاح القيادي 
واملناض���ل األس���تاذ ص���ادق منص���ور املخاف���ي الذي 
اغتالت���ه أيادي الغدر واإلجرام الثاثاء الفائت وس���ط 

مدينة تعز وهو في طريقه إلى عمله رحمه الله.
وق���ال بيان صادر ع���ن األمانة العام���ة لإلصاح أن 
دماء الش���هيد الطاه���رة لن متنح القتل���ة أهدافهم ولن 
حتقق للمجرمني أي فرصة لتمرير مخططاتهم املوغلة 
في الشر والفتنة واملتربصة بالسلم األهلي والساعية 
جلر الوطن نحو اخلراب، كما أن تلك الدماء لن تذهب 
دون أن يعاق���ب القتل���ة، ودون أن تطاله���م ي���د العدالة، 
ودون أن ينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جرم بحق 

أحد أبناء الوطن الشرفاء األوفياء األبرار.
نص البيان ص 11

كم���ا نع���ى املجلس األعل���ى ألح���زاب اللقاء املش���ترك 
إلى الش���عب اليمني استش���هاد القيادي في مشترك تعز 
واألمني املس���اعد للتجم���ع اليمني لإلص���اح باحملافظة 
صادق منصور الذي اس���تهدف الثاثاء املاضي بعملية 

إرهابية جبانة بعبوة ناسفة زرعت بسيارته.
واعتب���ر املش���ترك –في بي���ان- هذا العم���ل اإلجرامي 
جرمي���ة اغتي���ال سياس���ي مكتم���ل األركان، داعي���ًا كاف���ة 
األجه���زة األمنية والعس���كرية القي���ام بواجبها الوطني 
والدستوري مباحقة اجلناة والقبض عليهم وتقدميهم 
للعدال���ة وكش���ف م���ن يقف وراء ه���ذه اجلرمي���ة النكراء 

للشعب بأسرع وقت ممكن. »نص البيان ص�11(.
م���ن جهته نعى التجمع اليمن���ي مبحافظة تعز أمينه 
العام املساعد األستاذ صادق منصور الذي اغتالته يدر 
الغدر واخليانة أثناء قيادته لس���يارته وسط مدينة تعز 

الثاثاء املاضي.
وق���ال بي���ان النع���ي ان الش���هيد كان ميث���ل أح���د أهم 
الش���خصيات الوطني���ة باحملافظ���ة وأح���د ق���ادة ال���رأي 
باحملافظ���ة،  الوطني���ة  والش���راكة  والتواف���ق  والس���لم 
وال���ذي كان له دور فاعل وب���ارز مع كافة القوى الوطنية 
السياس���ية واالجتماعي���ة والش���بابية لترس���يخ مب���ادئ 

احلرية والسلم واألمن االجتماعي.
واض���اف البي���ان لق���د خس���ر اإلص���اح باستش���هاد 
األس���تاذ / ص���ادق منص���ور، علم���ًا م���ن أعام���ه وقائدًا 
متمي���زًا م���ن قيادات���ه الت���ي كان له���ا حضوره���ا الفاعل 
واملش���هود في املجاالت الدعوية والتربوية والتنظيمية 
والسياس���ية واالجتماعي���ة، األمر ال���ذي يتبني معه مدى 
خس���ارة اإلص���اح برحيل���ه، كم���ا تعكس ه���ذه اجلرمية 
الش���نيعة الت���ي اس���تهدفته دن���اءة ونذال���ة مخططيه���ا 

ومنفذيها وحقارة أهداف مرتكبيها.
مضيفا ان هذه اجلرمية البش���عة ل���ن تثني اإلصاح 

ع���ن نهج���ه الذي اختط���ه طريق���ًا ومنهجًا لبن���اء الوطن 
والنهوض بالش���عب واليمن ليأخ���ذ مكانته نحو التقدم 
والرقي، مؤكدًا التمس���ك بالنهج الس���لمي خيار التوافق 
الوطني وتقوية الروابط السياس���ية والوطنية بني كافة 

أبناء احملافظة بل و الشعب اليمني كله.
واش���ار اص���اح تعز ال���ى ان هذا املص���اب اجللل لن 
يزي���د أعض���اء التجم���ع اليمني لإلص���اح وكاف���ة أبناء 
محافظ���ة تعز إال إص���رارًا على التمس���ك بخيار الوحدة 
الوطني���ة والتوافق االجتماعي السياس���ي لبناء مجتمع 
متماس���ك ينه���ض باملش���روع الوطني املدن���ي، وحتقيق 
التح���ول الدميقراطي وبناء احلكم الرش���يد التي ناضل 
من أجلها )الش���هيد( وقدم حياته الغالية وهو يعمل من 

اجل حتقيقها.
واعتب���ر البي���ان إن القتلة وهم يس���تهدفون ش���خصًا 
بعينه إمنا يس���تهدفون معه أمن احملافظة واس���تقرارها 
والس���لم االجتماعي والس���كينة العامة، وطالب من كافة 
الق���وى السياس���ية واالجتماعية العمل صف���ًا واحدًا من 
اج���ل احلفاظ على األمن واالس���تقرار، وترس���يخ الس���لم 
االجتماعي الذي يحفظ للمواطن دمه وحريته وكرامته.

وطالب إصاح تعز من اجلهات األمنية ماحقة اجلناة 
وتقدميهم إلى العدالة لينالوا جزاء فعلتهم الغاشمة.

من جهتها أدانت أحزاب املش���ترك اجلرمية الشنيعة 
الت���ي اس���تهدفت الش���خصية الوطني���ة األس���تاذ صادق 
منصور األمني العام املساعد لإلصاح بتعز والذي لقي 

ربه شهيدا بتفجير استهدف سيارته بعبوة ناسفة.
وق���ال بيان مش���ترك تعز إن ه���ذه اجلرمية التي هزت 
ضمائر اليمنيني تكون قد استهدفت أبرز رجال التوافق 
والس���لم الوطن���ي باحملافظ���ة وأش���رف رجاله���ا ولع���ل 
اختياره���ا في هذا الوقت ولرجل كهذا تكون قد كش���فت 
ع���ن مراميه���ا ف���ي ض���رب س���كينة وطمأنين���ة احملافظة 
ومحاول���ة إيج���اد فتن���ة حقي���رة هدفها ض���رب التوافق 

احلاصل بني أبناء تعز خاصة والوطن عامة. 
واض���اف البي���ان هيه���ات أن تنجح مراميه���م فأبناء 
تعز مصرون على استمرار التوافق وتفويت أي مخطط 
يستهدف احملافظة مضيفا في البيان ان اللقاء املشترك 
إذ ينعي الش���هيد صادق منصور احليدري رجل الس���لم 
والتواف���ق ويدي���ن اجلرمي���ة ومرتكبيها بأش���د عبارات 
االدان���ة مطالبا الس���لطة األمنية بتتب���ع خيوط اجلرمية 
وكش���ف مرتكبيه���ا للرأي الع���ام وتقدميه���م للعدالة كما 
طالب أبناء تعز واللقاء املشترك بتوخي احلذر واليقظة 
واالس���تمرار ف���ي النض���ال ورص الصف���وف إلحباط أي 
مؤامرة تستهدف املجتمع وأمنه واستقرار محافظتهم. 
م���ن جهت���ه أدان املكت���ب التنفي���ذي للتجم���ع اليمني 

لإلصاح مبحافظة حجة جرمية االغتيال. 

وق���ال إص���اح حجة ف���ي بيان ل���ه » إن اإلصاح وهو 
يدي���ن ه���ذه احلادثة اإلجرامي���ة واالرهابي���ة التي طالت 
أحد الرم���وز الفذة والنضالية ليطال���ب اجلهات املعنية 
بس���رعة ضبط اجلناة والكش���ف ع���ن هويتهم وإحالتهم 

للقضاء لينالوا جزاء فعلهم اجلبان والغادر«.
وتقدم إصاح حجة بأحر التعازي واملواس���اة ألسرة 
الفقي���د وذويه ومحبيه وكافة قيادات وقواعده اإلصاح 

في تعز والوطن بشكل عام. 
وأدانت احزاب اللقاء املشترك مبحافظة ذمار جرمية 
االغتيال اآلثمة التي تعرض لها القيادي في اصاح تعز 

األستاذ صادق منصور احليدري،.
وعبر مش���ترك ذمار –في بيان له- عن تعازيه ألس���رة 
الفقي���د ومحبي���ه، وقي���ادات وقواع���د اإلص���اح، معتبرًا 
العملية التي تعرض لها صادق منصور جرمية ارهابية 
تكشف بوضوح عن اجندة قذرة تهدف إلى زعزعة األمن 
واالستقرار، باستهدافها لرموز العمل السياسي ودعاة 
الدول���ة املدني���ة في ظ���روف بالغة التعقيد واحلساس���ية 

مير بها الوطن.
وأك���دت أح���زاب املش���ترك بذم���ار أنها س���تظل تعمل 
لتحقيق حلم اليمنيني ف���ي بناء الدولة املدنية احلديثة، 
مهما حاول املجرمون واملأجورون خلط األوراق وارهاب 

األحزاب عن القيام بدورها.
كم���ا أكدت على ضرورة املزي���د من التاحم والتوافق 
لتفوي���ت الفرصة على املؤام���رات التي حتاك ضد اليمن 

واليمنيني.
ودعا مش���ترك ذمار اجلهات األمنية والسلطة احمللية 
إلى القيام بدورها، وس���رعة التحقيق في هذه اجلرمية، 

وتقدمي النتائج إلى الرأي العام.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ادانتها الش���ديدة لهذه 
اجلرمية النكراء والتي استهدفت رجا له تاريخ مشرف 

في النضال من اجل السلم والسام... 
واعتب���رت أن م���ن قاموا بهذه اجلرمي���ه امنا يهدفون 
ال���ى خلط االوراق.. ويس���اهمون في تعميق الفتنة وبث 
روح الش���قاق.. وتدمي���ر النس���يج االجتماع���ي للش���عب 

اليمني.. 
وطالب���ت اللجن���ة التنفيذي���ة ملش���ترك اب بض���رورة 
االس���راع ف���ي القبض على اجلن���اة والبد عل���ى االجهزة 

االمنية في محافظة تعز القيام بدورها دومنا ابطاء.
من جهته أدان حزب الرشاد فرع تعز حادثة االغتيال.

وأكد الرشاد أن اغتيال منصور تأتي في سياق حالة 
الفوض���ى واالضط���راب وع���دم االس���تقرار التي تس���عى 
إليه���ا بعض الق���وى. مطالبَا اجلهات املس���ئولة بالقيام 
بواجبه���ا في حفظ أم���ن املواطن واملواطن���ني، ومتابعة 
وتعقب اجلناة ومن يقف وراءهم وإحالتهم إلى القضاء.

إدانات واسعة حلادثة اغتيال االمني املساعد إلصالح تعز صادق منصور

اإلصالح: دماء الشهيد لن حتقق للمجرمني أي فرصة لتمرير مخططاتهم املوغلة 
في الفتنة واملتربصة بالسلم والساعية جلر الوطن نحو اخلراب

محكمة الصحافة تدين صحيفة »املنتصف« في جرمية نشر أخبار كاذبة 
ضد اإلصالح وتعاقب رئيس حتريرها

أدانت محكمة الصحافة صحيفة املنتصف في جرمية 
نش���ر أخب���ار كاذب���ة ض���د التجم���ع اليمن���ي لإلصاح في 

معظم إعدادها.
وحص���ل »اإلص���اح ن���ت« عل���ى نس���خة م���ن محض���ر 
جلس���ة النطق باحلكم من محامي مكتب عاو للمحاماة، 
في جلس���ة النط���ق باحلك���م املنعقدة مبحكم���ة الصحافة 
واملطبوعات في يوم االثنني من ش���هر 10 محرم 1436ه� 

املوافق 3 نوفمبر 2014م
رئي���س حتري���ر صحيف���ة  مبعاقب���ة  احلك���م  وقض���ى 
املنتصف بالغرامة مبلغ وقدره عش���رة ألف ريال للخزينة 

العامة للدولة عقابًا له عما إقترفه من جرم.
كم���ا الزم���ت احملكوم بنش���ر ه���ذا احلكم ف���ي صحيفة 
املنتص���ف، وإل���زام احملكوم���ة علي���ه بتحرير تعه���د بعدم 
العود ملثل ذلك اجلرم مستقبًا، وأحيل امللف إلى النيابة 

العامة للتصرف وفقًا للقانون.
وكان���ت ق���د قررت محكم���ة الصحاف���ة واملطبوعات في 
جلس���ة س���ابقة، س���جن رئيس حترير صحيف���ة املنتصف 
»أمني الوائلي« احتياطيًا، واالفراج عنه في نفس اجللسة 

بضمان عنوانه.
اإلستمرار بنشر األكاذيب واإلفتراءات

وقال احملامي املترافع في القضية عبد الرحمن سراج 

ل�«اإلص���اح ن���ت« إن محكم���ة الصحاف���ة واجه���ت رئيس 
حترير املنتصف بالتهم املنس���وبة إليه، وقد اعترف بها، 
بينما طلب محاميه فرصة لاطاع على ملف القضية إلى 

اجللسة القادمة بتاريخ 2014/7/7م.
وج���اء في ق���رار اته���ام النيابة العام���ة لرئيس حترير 
»املنتص���ف« نش���ره علن���ًا ف���ي الع���دد 57 م���ن الصحيف���ة 
بتاري���خ 2013/9/26م خبر غير صحيح، عن لقاء رئيس 
الهيئة العليا لإلصاح محمد عبدالله اليدومي، والسفير 
الترك���ي بصنع���اء، تضمن س���ب وإهانة، واس���ناد وقائع 
جارحة متس شرفه واعتباره بهدف التشهير الشخصي.
كما تضمن اخلبر املنشور في املنتصف اهانة للمجني 
علي���ه »التجم���ع اليمني لإلص���اح« مبا ميس م���ن مركزه 
واعتباره القانوني، حيث أوردت الصحيفة أخبارًا كاذبة 
م���ن لقاء رئيس الهيئة العليا لإلصاح والس���فير التركي 

بصنعاء.
وطال���ب قرار االته���ام باحلك���م على املته���م »الوائلي« 
بالعقوبة املقررة قانونًا مع مراعاة محاكمته طبقًا لنص 
امل���ادة »285« وما بعدها من قان���ون اجلرائم والعقوبات 
رقم 12 لسنة 94، ومواد القانون رقم 25 لسنة 90 بشأن 

الصحافة واملطبوعات.
وكان���ت صحيفة املنتصف قد نش���رت ف���ي العدد »73« 

اعتذارًا في صفحتها األخيرة لش���خص وموقع األس���تاذ 
محمد اليدومي، على خلفية نش���ر خبر صحفي قالت أنه 
تضم���ن معلومات خاطئ���ة وغير دقي���ق اقحمت خطأ في 

تقرير منشور حول لقاء اليدومي والسفير التركي.
وأقرت الصحيفة في االعتذار املنشور بخطأ »اإلقحام 
التحليلي الس���يئ وغير احلصيف« للرأي الشخصي في 
م���ادة خبرية، وقالت أنه وقع فيه كاتب ومحرر املوضوع 

بالعنوان والواقعة املذكورة«.
غي���ر أن الصحيف���ة ع���ادت ف���ي أع���داد الحق���ة لنش���ر 
أخب���ار كاذبة تس���تهدف اإلص���اح بالس���ب واإلهانة قبل 
أن يوج���ه رئي���س حتريرها مذكرة »تأكي���د اعتذار وطلب 
ك���ف اخلطاب« بتاري���خ 2014/3/25م، أك���د فيها مجددًا 
االعت���ذار العلني لش���خص وموقع رئي���س الهيئة العليا 
لإلص���اح ع���ن اخلبر املنش���ور، مؤك���دة أن التس���رع في 
التعاط���ي الصحفي مع مواضيع وقضايا سياس���ية يجر 
إل���ى الوقوع في أخط���اء تنافي ش���روط ومعايير املهنية 

واملوضوعية.
وعق���ب ذلك واصلت الصحيفة نش���ر األخب���ار الكاذبة 
التي تستهدف التجمع اليمني لإلصاح وقياداته، األمر 
ال���ذي اس���تدعى رفع دع���وى قضائية ض���د رئيس حترير 

الصحيفة في القضية رقم )6( لسنة 2014 

زيد الشامي

 خواطر

 Zaid.Ashami@yahoo.com

في وداع صادق منصور 
داعية السلم والوفاق.. 

فقدن������ا أحد عمالقة الس������لم والوئام، األس������تاذ 
الكبي������ر ص������ادق منصور علي س������يف احليدري، 
األمني املس������اعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني 
لإلص������اح بتع������ز، ال������ذي اغتالته أي������ادي الغدر 
واخليانة بعد خروجه م������ن منزله في مدينة تع���ز، 

صباح الثاثاء 18من نوفمبر2014م.
لق������د كان رحمه الله وتقبله في الش������هداء ُح�ّرًا 
عزيزًا، ومن الذين ميش������ون عل������ى األرض هونًا، 
متواضع������ًا، قريبًا م������ن الناس، خدوم������ًا للقريب 
والبعيد، يس������ير م������ن غير حراس������ة وال مرافقني، 
صاحب خلق رفيع وأدب جّم: لني اجلانب، هادئ 
الطبع، يعمل بصم������ت، يناقش بهدؤ، ويحاور من 
دون انفع������ال، لدي������ه قدرة للتوفي������ق والتقريب بني 
املختلف������ني، وكانت له عاقات واس������عة بالوجهاء 
والساس������ة على تنوع توجهاتهم ورؤاهم، نحسبه 
من األتقي������اء العّباد الصاحل������ني، أفنى عمره في 
خدمة دينه ووطنه وش������عبه -وال نزكي على أحدًا- 
كان كرميًا مضيافًا ودودًا خدومًا، س������يحزن ملوته 

كل من عرفه أو تعامل معه.
باستشهاد األستاذ صادق منصور احليدري 
نفقد أخ������ًا عزيزًا، وحبيبًا طامل������ا جمعتنا الهموم 
الدعوي������ة والوطنية املش������تركة، وميادي������ن العمل 
الترب������وي واالجتماع������ي والسياس������ي التي نرجو 
ثوابه������ا من الله تعالى، ال أذك������ر في كل اللقاءات 
الت������ي جمعتني به أن حدثني ع������ن قضية تخّصه 
ش������خصيًا، أو تتعل������ق مبصلحة ل������ه أو ألحد من 
أقارب������ه، كان داعية بس������لوكه وهدوئ������ه ومواقفه، 
وع������اش يحمل هّم أّم�ته، أس������أل الله أن يتقبله في 
الش������هداء ويحش������ره في املهديني، وكل التعازي 
ألهل������ه وجميع أفراد أس������رته ومحبيه، وألس������رة 
التجمع اليمني لإلصاح، وللش������عب اليمني. وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.
إن جرمية اغتيال قامة وطنية من دعاة الس������لم 
والتسامح والوئام بحجم األستاذ صادق منصور 
تستهدف إثارة الفتنة وتستدعي الثارات، وتخلط 
األوراق في هذه الظروف احلرجة وغير الطبيعية 
الت������ي مت������ر بها اليم������ن، وذلك يس������توجب احلذر 
واحليط������ة، والتداعي لوأد الفنت، وجتّنب فس������اد 
ذات البني، ومحاصرة الدعوات العصبية؛ مذهبية 

كانت أو طائفية أو عنصرية أو سياسية...
إننا في الوقت ال������ذي نطالب فيه أجهزة الدولة 
املعنية للقي������ام بواجبها لتتبع اجلناة وتس������ليمهم 
للعدال������ة؛ ندعو جمي������ع القوى السياس������ية جلمع 
الكلم������ة وتوحي������د الصّف، والبع������د عن اخلاف، 
واإلرتفاع فوق اجل������راح، وتغليب املصالح العامة 
عل������ى اخلاصة، والعمل لبناء الدولة العادلة القوية 
الضامنة حلقوق جميع املواطنني ومن دون انتقاء 
وال متاي������ز، وحينها فإنها س������تفّوت الفرصة على 
من يشعل الفنت، ويلعب بالنار، ويكثر في األرض 

الفساد..
الله������م اكش������ف املجرمني واملتآمري������ن، واكتب 

السامة واألمن لليمن واليمنيني...



 عبدالقوي العزاني
إن شعبا قهر القهر وكسر حاجز اخلوف وثار على 
جالده وخرج ش������اهرا صوته ومطالبه وسلميته ، وقدم 
أغل������ى وأع������ز تضحياته ، ال ميكن أن تفش������ل ثورته أو 

تذهب دماء شهدائه.. 
هذه الكلمات املزلزلة للشهيد القائد والقيادي البطل 
األس������تاذ صادق منص������ور- األمني املس������اعد للمكتب 
التنفي������ذي للتجمع اليمني لإلص������الح بتعز- من حوار 
أجريناه معه في الذكرى الثانية لثورة ال��11 من فبراير 

ونشرته حينها صحيفة »الصحوة«.. 
وه������ي كلمات تدل عل������ى عظمة صاحبها وجس������ارة 

قائلها وسالمة فكره وسلمية سلوكه.. 
ص������ادق منصور احليدري.. هو أحد قامات وهامات 
النضال الس������لمي بتعز- لم يحمل الس������الح يومًا ولم 
يش������اهد معه مرافقًا رغم تربعه على سلم قيادة التجمع 

اليمني لإلصالح باحملافظة.. 
 كان مدني������ًا بامتي������از كمدينته تع������ز حاضرة املدنية 
والس������لم والس������الم فكيف جت������راء القتلة عل������ى اغتيال 
روح عش������ق الس������لم حد التماهي وتشبث مبدنيته حتى 

الشهادة. 

حني س������ألته عن فش������لهم كثوار في حتقيق أهداف 
ثورتهم أجابني قائاًل: 

. مصطلح الفش������ل ال وجود له في قاموس������نا كثوار 
ومناضل������ني ، هن������اك جناحات وهناك تغيي������ر وإن كان 
الي������زال بطيئا وخصوصا في تع������ز ، ولكن في املقابل 
هناك تصمي������م وإرادة لدى الث������وار وكل أبناء تعز في 
حتقيق التغيي������ر مهما كانت التضحي������ات ، والثوار لم 
يخلع������وا رداء الث������ورة بعد ولم يعودوا إل������ى منازلهم ، 

وفعالياتهم الثورية ال زالت مستمرة ومتواصلة. 
مضيف������ًا أن: الواقع والتأريخ والثورة يقولون أيضا: 

أن الشعوب احلية ال تعرف الفشل.. 
يقول أمني ش������رف – املس������ئول السياس������ي للتنظيم 
الوحدوي الناصري بتعزب������أن: اغتيال األخ والصديق 
صادق منصور األمني املس������اعد لإلصالح بتعز جرمية 
سياس������ية بامتياز واختيار املكان والتوقيت واملستهدف 
له دالالت كثيرة تش������ير بوضوح ملنفذيها املتربصني بنا 
وبوطننا والذي������ن يريدون أن يقولوا ل������ن يتركونا حيث 

نحلم.. 
نفذت اجلرمية بإتقان لتطال شخصية كبيرة وقائدًا 
لي������س عاديًا عل������ى اإلطالق فالفقيد واح������دًا من افضل 
قيادات املش������ترك فهم������ًا وإميانًا بالعم������ل مع األخر – 
عرفته ألكثر من ثمان سنوات صادقًا وواضحًا ومتزنًا 
ومرنًا وفي مقدمة أولويات������ه العمل على حتقيق الوفاق 
بني القوى السياس������ية وجتسيد العمل اجلماعي كثقافة 

وطنية وان تكون تعز منوذجًا لهذه الثقافة..
 ويضيف ش������رف: بأن الرجل اغتيل في حلظات كان 
رأس������ه مثقاًل بقضاي������ا وهموم احملافظ������ة وكان جدول 

مهامه مزحمًا بأولويات أعطاها كل جهده وهمه.. 

وقبل اغتياله بيوم كنا معًا في املشترك بلقاءات هامة 
ومبه������ام تتصل بالوفاق والس������لم االجتماعي والوطني 
وهي قضايا عملنا في املش������ترك م������ن أجلها ومع كافة 
القوى السياس������ية باحملافظة والسلطة احمللية من أجل 

تنفيذها.. 
لق������د أدرك القاتل – يضيف القيادي في املش������ترك 
أمني شرف حلضة حتديد املوعد واراد ان يقتل حلمنا 
باغتيال الش������خصيات الوطنية والسياس������ية والسلمية 
املتزن������ة وان هذه اجلرمية تضعن������ا امام حتديات كبيرة 
ومس������ؤوليات هامه لنقوم بدورنا الذي ينبغي انتصارًا 
ألنفسنا ولدماء الشهداء وردًا العتبار الكثير من االمور 
املتعلقة بش������ؤننا العامة من بنا دولة غائبة وحتقيق أمن 

مفقود و العبور بوطننا الى بر األمان.. 
لن يكون صادق منصور اخر الشهداء مالم يتكاتف 
اجلميع في مواجهة اعداء يعبثون بوطننا ويعملون على 
جرن������ا ألتون حرب أهلية ال تبقي وال تذر وعلى مرتكبي 
اجلرائم ان يعوا ان دم الشهداء وقود ومشاعل ملسيرة 

التغيير من اجل وطن خاٍل من القتلة واللصوص. 
ويقول الدكتور عبدالل������ه الذيفاني – رئيس املجلس 
األهل������ي بتعز –: الش������هيد ص������ادق منص������ور عرفناه 
ش������خصية متزنة محبه للتعايش والس������الم وقد اطلقتو 
علي������ه منذ فترة لق������ب ب��«مطفئ احلرائ������ق« فحني كانت 
تش������تعل اخلالف������ات بني الق������وى السياس������ية والثورية 
واالجتماعي������ة كان دوره دومًا إطف������اء احلرائق وتهدئة 

النفوس ولم الشمل.
 لقد كان ش������هيدنا صاحب قلب كبي������ر وعقل متزن 

استهدافه  كان  ولذلك 
هو اس������تهداف له������ذا العقل وه������ذا القل������ب الذي كان 
يس������توعب اجلميع ويعمل على تخفيف املواقف احلدية 

والصارمة حتى مع اخلصوم.. 
كان صادق������ًا كأس������مه ومنصور كأس������مه بإذن الله، 
ش������خصيًا لم احزن على شخص بحياتي كحزني على 
الش������هيد صادق منصور ألني عرفته وعايشته عن قرب 
وكان دائمًا ما يطلب مني ان اخذ احليطة واحلذر لكثرة 
األعداء املتربصني، ولم يكن يعلم انهم كانوا يتربصون 

به اكثر من غيره. 
أما وائل املعمري - القيادي في احلزب اإلشتراكي 

اليمني بتعز فيقول:
 م������ا اكثر م������ا افتقدنا ونفتقد من أع������زاء على طول 
وعرض ساحتنا الوطنية واملشهود لهم بالبذل والعطاء 
والتضحيات ألجل غالي األهداف التي ناضل من أجلها 
أفذاذ هذا الوطن األبي عبر عقود من الكفاح ضد الظلم 
واجلور والقهر واالس������تبداد اال انن������ي ابدو اليوم امام 
هول فاجعة اكبر من مجرد قدرتنا على تصورها ناهيك 

عن احتمال فداحة مصابها اجللل. 
ال ادري كيف لي ان ارثي اس������تاذنا اخللوق وملهمنا 

في دربنا النضال: 
ال ش������ك ان خس������ارة اخواننا في اإلص������الح اكبر 
من توصف كما هي خس������ارتنا كوسط ثوري او على 
مستوى تكتلنا السياسي في اللقاء املشترك وجتربته 

الفريدة في العمل املشترك. 
خس������ارتنا جميعًا دون ش������ك في واح������د من انبل 

رجاالت تع������ز والوطن اجمااًل وعزائنا انه استش������هد 
ألج������ل قضية امن بها ووطن عش������قه وتربة غالية دفع 
من اجلها أغلى الثمن من دمه وحياته رحمه الله – وال 

نامت اعني اجلبناء. 
وفاء الوليدي – الناش������طة احلقوقية ورئيس منتدى 
امل������رأة السياس������ي بتعز فتؤك������د بأن: حادث������ة اغتيال 
األس������تاذ صادق منصور مصاب جلل و فاجعة كبرى 
لتع������ز وللوطن كله فاغتياله ه������و اغتيال لصوت العقل 
واحلكمة واالتزان، واغتيال لرجل الس������لم االجتماعي 

والشراكة الوطنية احلقيقية. 
عرفناه عن قرب ايام ثورة 11 فبراير – كان معانا 
في معظم املسيرات والفعاليات الثورية السلمية، كان 
مدنيًا كجملة الثوار ال يحمل السالح وليس له مرافقني 

رغم انه شخصية سياسية بارزة. 
ونحن كش������باب وناش������طني – تضيف وفاء الوليدي 
– كم������ا ندين هذه اجلرمية الش������نعاء وكل مس������ارات 
العنف فإنن������ا نعتبر اغتيال ص������ادق منصور صرخة 
دامي������ة وجرس انذار بأن يهب اجلمي������ع إلنقاذ الوطن 
وصون أرواح ودماء ابنائه سواء كانوا من السياسيني 
او الضباط او جنود أو مواطنني وان كل من سيتخلى 
عن مسؤوليته الوطنية س������يأتي الدور عليه الن العنف 

أعمى. 
وكم������ا ادنا جرمية اغتيل الدكتور محمد املتوكل في 
صنعاء ونفذنا وقفات احتجاجية وتضامنية مع اسرته 
س������ننفذ عدد من الفعالي������ات اإلحتجاجية ضد اغتيال 

الشهيد صادق منصور رحمه الله. 
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كان مدنيًا بإمتياز ولم يحمل السالح يومًا

صادق منصور ..  أحد قامات النضال السلمي بتعز

السفارة األمريكية تدين  بشدة 
اغتيال منصور

شهيد الضحى

ادانت سفارة الواليات املتحدة بصنعاء وبشدة 
إغتيال صادق منصور، األمني العام املساعد حلزب 

اإلصالح في مدينة تعز.
وأك���دت في بيان له���ا أن اإلغتياالت السياس���ية 
تغ���رس اخلوف، وتزيد م���ن حالة عدم اإلس���تقرار، 
كما أنها ال تخدم مصالح اليمن ومصالح الش���عب 
اليمني،داعي���ة كل األط���راف لنب���ذ العنف كوس���يلة 
ملمارس���ة النفوذ السياس���ي والتعبير عن القناعات 

األيدلوجية.
وقالت الس���فارة في بيانها: تقوم الدميقراطيات 

وتزده���ر من خالل التبادل الس���لمي لألفكار، حيث 
يتس���نى للمواطنني اإلع���راب عن أرائه���م املختلفة 
دون خ���وف م���ن أعمال العنف و اإلنتق���ام. لن يحل 
العن���ف غي���ر املج���دي التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا 
اليمن، ويجب أن يتوقف هذا العنف فورًا ليتسنى 
جلمي���ع اليمني���ني العم���ل مع���ًا مل���ا في���ه مصلح���ة 
بلدهم. فروح التس���امح والتعاون وحدهما كفيالن 
مبس���اعدة اليمن على إس���تكمال املرحلة اإلنتقالية 

نحو دولة جامعة ومزدهرة.

 أحمد الجبري
ن����ام بع����د أن أدى م����ا عليه لرب����ه وللناس كما 
يفع����ل كل ي����وم فيم����ا قاتله نام عل����ى وعد مببلغ 

يؤمن تخزينة الغد . 
اس����تيقظ صادق منصور فجرا ليصلي ويقرأ 
ورده اليوم����ي فيما القات����ل نائم. جتهز للخروج 
إلى عمله لكن هناك عمال اعتاد على تأديته قبل 
اخلروج توضأ ليصلي الضحى و اس����تغرق في 
س����جدته حتى ظن����ت زوجته أنه م����ات صارحته 
عند ما س����لم م����ن صالته فقال أمتن����ى أن أموت 
وأن����ا س����اجد ومن بني هم����وم الوط����ن املزدحمة 

استل ابتسامة صادقة وأرسلها لها. 
اس����تيقظ القاتل وأخ����ذ يتهيأ لتنفيذ جرميته 

زوده س����يده مب����ن يرصد حترك����ه و مبا يلزم من 
أدوات القتل. 

خرج األس����تاذ من ب����اب بيته آمنا في س����ربه 
يذكر الل����ه ويحص����ي واجباته اليومي����ة منفردا 
كالع����ادة إال م����ن حراس����ة الله له. ركب س����يارته 
و مض����ى رمب����ا دارت في خلده أم����ور كثيرة من 
هم����وم الوطن لكن أبرزها كيف س����يخرج اليمن 
بالس����لم إل����ى ب����ر األمان فيم����ا. القات����ل يترصده 
لينف����ذ جرمي����ة ال يدري س����ببها أن س����يده أمره 

بذلك !!. 
حل����ق القاتل بالش����هيد و ألق����ى مقذوفه عليه 
كان فيه من الدمار ما يكفي لقتله لم ندر آخر ما 

قاله لكنه استشهد وهو ساجد كما متنى. 
رحمة الله تغشاك لن نبكي و سنهنئ أنفسنا 

بهذه الشهادة. 

< الوليدي  < الذيفاني < المعمري 



< بودي أن ابدأ من احلديث عن الوضع 
األمن������ي ف������ي صنع������اء اآلن ألنن������ا حقيقة 
دائما م������ا نواجه صعوبة في اس������تضافة 
ش������خصيات مينية يعت������ذرون عن حضور 
البرنامج وهو برنامج على الهواء مباشرة 
ألن الوضع ليال مقلق ويفضلون ان يأتون 
في النه������ار والبعض حتى في النهار يجد 
صعوبة في التحرك في املدينة هل صحيح 

أن الوضع بهذا التعقيد األمني؟
- أوال أش���كرك واش���كر القناة عل���ى إتاحة الفرصة 
فاألوض���اع ف���ي اليمن مت���ر بحالة من الس���هولة ليس 
عل���ى الصعي���د األمن���ي ولك���ن مجمل األوض���اع وإمنا 
اس���تطيع أن أق���ول أن الوض���ع األمن���ي هن���اك أمل أن 
يتحسن مع تش���كيل احلكومة اجلديدة وتولي رئيس 
ال���وزراء اجلديد والوزراء يتول���ون مهامهم لدينا أمل 

كبير أن تتحسن األوضاع بصورة عامة. 
< أنت������م كحزب التجمع اليمني لإلصالح 
هذا احلزب الذي كان إلى حد ما جزء من 
اتخاذ القرار لفترة طويلة هل انتم راضون 
عن التش������كيلة احلكومية أم هذه التشكيلة 

جاءت حتت تهديد قعقعة السالح. 
- أعتق���د أن التش���كيل احلكومي���ة ج���اءت في إطار 
اتفاق الس���لم والش���راكة الذي مت توقيعه حتت قعقعة 
الس���اح وقبلن���ا ووقعنا عل���ى هذا االتف���اق باعتباره 
أفض���ل املمكن���ات املتاح���ة ونأم���ل أن يتواجه اجلميع 
بقل���وب صادقة وبإرادة سياس���ية إج���ادة لتنفيذ هذا 
االتف���اق فاليم���ن اليوم على مفترق طرف إما ان تدخل 
ف���ي متاهات ال يعلم بها إال الل���ه أو أن يرتفع اجلميع 
ف���وق مس���توى األناني���ات وميضون جميع���ا لتطبيق 
جاد وصادق  التفاق السلم والشراكة واليمن ال ميكن 

أن تبنى إال عبر سلم وعبر شراكة وطنية واسعة. 
< في احلركات العس������كرية واحلركات 
املسلحة الس������ابقة التي خاضها أنصار 
الل������ه أو ما يع������رف بجماعة احلوثي كنتم 
أنت������م كحرك������ة متعاطفون م������ع مطالبها 
ونش������هد اآلن متثلون تيار ينتقد بش������دة 
سياس������ة وتصرفات احلوثيني، ملاذا هذا 
االنق������الب في املوق������ف وه������ل احلوثيني 
يش������كلون بالفعل خطر على أمن ووحدة 

وسالمة اليمن؟ 
- نحن كان لنا مواقف واضحة مع اللقاء املشترك 
أثناء احلروب الس���تة التي جرت بني النظام السابق 
واحلوثي���ني وأن���ا ش���خصيا كنت احد أعض���اء أولى 
اللج���ان التي أرس���لت أثناء احلرب األولى وس���جلت 
مواق���ف واضحة وقوية في رفض أس���لوب الس���لطة 
في معاجلة اإلش���كاالت ونحن اليوم بنفس املنطلقات 
وبنف���س املبادئ نعل���ن أصواتنا رافضني لألس���لوب 

ال���ذي مارس���ه وميارس���ه احلوثي���ون ألنن���ا نعتقد أن 
اس���تخدام العنف بديا عن احل���وار لتحقيق األهداف 
السياس���ية أم���رًا غي���ر صحي���ح ونحن دخلن���ا جميعا 
وش���ارك االخوة احلوثيني في مؤمتر احلوار الوطني 
وكان ينبغي بعد أن جلس���نا جميعا على طاولة حوار 
ان ال يعل���ى من ش���أن العنف على اإلط���اق وان يكون 
األولولي���ة واألس���بقية والتف���اف اجلمي���ع ح���ول نهج 

احلوار حلل إي إشكاالت. 
< ولكن ما نراه اآلن ان احلكومة تشكلت 
ورحب فيها في البداية ولكن س������رعان ما 
ب������دأ الفرقاء اليمنيون يس������حنب االعتراف 
به������ا حتى أن بعضهم رفضوا اداء اليمني 
الدستورية ماذا يعني ذلك وكيف تفسرون 
ه������ذه املواقف املتذبذب������ة هل هو تخبط في 
السياس������ات وه������ل هو محاول������ة لتصعيد 

الوضع إلى حد اإلنفجار ثانية؟ 
- أن���ا أعتق���د أن الذي���ن تخلف���وا ع���ن أداء اليم���ني 
كان���وا ثاث���ة وزراء وكان هن���اك حتفظ ألنص���ار الله 
أو م���ا ميكن أن نس���ميه رفض للمؤمت���ر وموقف بني 
التحف���ظ والرف���ض ألنصار الله ولكن يب���دو أن هناك 
ح���وارا قائم���ا ب���ني أنصار الل���ه وأط���راف أخرى مبا 
فيهم رئيس احلكومة وأنا شخصيا متفائل ان يتجه 
اجلمي���ع لتدعيم هذا اخليار باعتباره اخليار الوحيد 
أم���ام اليمن فالبدائل املطروحة كلها ليس���ت ملصلحة 
أح���د وال ملصلحة احد ولن يس���تفيد مه���ا احد إال إذا 

كان طرف يريد االنتقام فحسب. 
< اآلن ما هي خارطة القوى السياس������ية 

من منطلق أين وكيف تسيطر على مناطق 
في اليمن، مع������روف أن اجلنوب في عدن 
هنالك قوى تس������عى وحتاول استعادة بناء 
الدولة السابقة ولكن في املناطق الشمالية 
كم وصل������ت املناطق الت������ي أصبحت اآلن 

خاضعة متاما حتت سيطرة احلوثيني؟ 
- من األفضل لنا كيمنيني بل ليس أمامنا من طريق 
إال أن منضي في خط واجتاه اتفقنا عليه عبر اتفاقية 
الس���لم والش���راكة الوطنية وهذا اخلط يجعلنا منشي 
في مس���ارين متوازيني املس���ار األول تكريس الشراكة 

الوطني���ة بحي���ث ال يوج���د أي ط���رف يش���عر أنه ميكن 
أن يهم���ش او يدفع به إل���ى الهامش وفي نفس الوقت 
منش���ي جميعا نح���و بناء الدول���ة مبفهومها احلديث، 
والدولة مبفهومها احلديث ركن من أركانها األساسية 
هي وحدها هي من يحتكر الساح  واستخدام القوة... 
< م������ن الناحية النظرية صحيح ولكن في 
الواقع العملي ال يش������اهد اآلن في اليمن 
فالقوى التي متتلك السالح هي التي متلي 
ش������روطها انتم حزب ق������دمي وكبير لديكم 
موقف، كي������ف تنظرون إلى ه������ذا التطور 
احلاصل في البالد من السيطرة املسلحة 
س������واء من القبائل أو القاعدة أو احلوثيني 
هل يش������ي ذلك بأن الدولة ستبقى أم أنها 

مقبلة على تفكك؟ 
- نح���ن ب���كل تأكي���د ال أح���د يقب���ل ه���ذا التم���دد 
والسيطرة املسلحة ألي طرف من األطراف خارج إطار 
الدول���ة ولك���ن نحن أمام ه���ذا الوضع نق���ول علينا أن 
ننشد جميعا نحو املستقبل وفي هذا اتفاق الذي وقع 
عليه احلوثيني ويلزمهم بتسليم الساح إلى الدولة.. 
< كم������ا تعلمون األمم املتح������دة أصدرت 
قرارات بفرض عقوب������ات بدأتها بالرئيس 
الس������ابق، ه������ل توج������د آلية لتنفي������ذ هذه 
العقوب������ات فيم������ا لو نفذت عل������ى الرئيس 
السابق وش������ملت قيادات سياسية أخرى 
ف������ي البلد وكيف تنظرون إلى هذا اإلجراء 

الذي تتخذه املنظمة األممية؟ 
- أن���ا اعتق���د أن اإلج���راء ال���ذي اتخذت���ه املنظم���ة 
األممي���ة هو أج���راء أملته املس���ئولية الت���ي حتملتها 
الدول العش���ر الراعي���ة للمبادرة اخلليجي���ة وبالتالي 
حت���ى ه���ذه اللحظ���ة ه���و أش���به بإن���ذار م���ا يتعل���ق 
باحلوثيني ال أعتقد أن العقوبات ستؤثر عليهم ماديا 
عل���ى األرض أكثر م���ن كونها إنذار ونس���تطيع القول 
أن املنظم���ة األممية أعطتهم إنذارا أوليا بأن ميضون 
في تنفيذ اتفاق الس���لم والشراكة الوطنية ومخرجات 
احل���وار الوطن���ي وفي ه���ذه احلالة هم عل���ى الصعيد 
النظ���ري يقول���ون م���ع ه���ذا االتف���اق وم���ع مخرج���ات 
احل���وار الوطن���ي وميك���ن يحصل تض���رر جزئي لدى 
الرئيس الس���ابق علي عبدالله صال���ح لكن أيضًا بكل 
تأكي���د احلزم���ة األول���ى بطبيعته���ا ومبس���اقها الذي 
خرج���ت به نس���تطيع أن نقول عنه���ا أنها حزمة إنذار 
أول���ي وباملجمل ال يوجد ضوء ف���ي نهاية النفق الذي 
تعيش فيه اليمن س���وى ان نلت���ف جميعا حول تنفيذ 
ه���ذا االتفاق وحول إنهاء الفت���رة االنتقالية بالطريقة 
التي حددت في املبادرة اخلليجية ومقررات مخرجات 

احلوار ومنشي في االستفتاء على الدستور..
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محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح:

ال  يقبل أحــــــد بالتمــــــدد والسيطــــــرة املسلحـــــة 
ألي طــــرف خـــارج إطـــــار الدولــة

إتفاق السلم والشراكة مت توقيعه حتت قعقعة السالح وهو  أفضل املمكنات املتاحة
أج��رت قناة روس��يا الي��وم الجمع��ة الماضية ح��وارا مع 
األس��تاذ محمد قحط��ان- عض��و الهيئة العلي��ا للتجمع 

اليمني لإلصالح.
وألهمية الحوار  »الصحوة« تعيد نشره:

< كان ينبغ���ي بع���د أن جلس���نا 
ان  ح���وار  طاول���ة  عل���ى  جميع���ا 
العن���ف عل���ى  ال يعل���ى م���ن ش���أن 
األولولي���ة  يك���ون  وان  اإلط���الق 
واألسبقية والتفاف اجلميع حول 

نهج احلوار حلل إي إشكاالت

< لي���س أمامنا من طريق إال أن منضي 
عب���ر  علي���ه  اتفقن���ا  واجت���اه  خ���ط  ف���ي 
اتفاقية الس���لم والش���راكة وهذا الطريق 
يجعلن���ا منش���ي ف���ي مس���ارين متوازي���ن 
املس���ار األول تكري���س الش���راكة الوطنية 
بحي���ث ال يوج���د أي ط���رف يش���عر أن���ه 
ميكن أن يهمش وفي نفس الوقت منش���ي 
مبفهومه���ا  الدول���ة  بن���اء  نح���و  جميع���ا 

احلديث

اتخذت���ه  ال���ذي  اإلج���راء   >
أج���راء  ه���و  األممي���ة  املنظم���ة 
أملته املس���ئولية الت���ي حتملتها 
الدول العش���ر الراعي���ة للمبادرة 
اخلليجي���ة وبالتال���ي حتى هذه 
م���ا  بإن���ذار  أش���به  ه���و  اللحظ���ة 
يتعل���ق باحلوثي���ن ال أعتقد أن 
العقوبات س���تؤثر عليه���م ماديا 
على األرض أكثر من كونها إنذار



 في الثامن عش���ر من نوفمبر من كل عام احتفل العمانيون 
بعيده���م الوطن���ي معيدين ال���ى االذهان ذكرى مي���اد النهضة 
العماني���ة الت���ي انطلقت بعم���ان قبل اربعة واربع���ن عاما الى 
آف���اق التق���دم واالزده���ار، واالنفت���اح عل���ى محيطه���ا االقليمي 
والدول���ي متد ي���د الصداقة والس���ام الى مختل���ف دول العالم 
مبرتك���زات سياس���ية تس���تمد ثوابته���ا م���ن هويته���ا العمانية 
الهادئة وثقافتها املنبثقة من ارثها االس���امي وقيمها العربية 
االصيل���ة الضارب���ة جذورها ف���ي اعماق احلضارة االنس���انية، 
مهتدي���ة بالرؤي���ة والدعائ���م الت���ي ارس���اها الس���لطان قابوس 
فكان وهو يرس���م خط���ط البناء والتعمير، حريصا أن يس���ابق 
الزم���ن ليع���وض ش���عبه ما فات���ه، ويعيد ل���ه كرامت���ه ومكانته، 
فانطلقت مس���يرة النهض���ة الُعمانية غير منغلق���ة أو محكومة 
باط���ار ومنهج معن، ب���ل كانت مزيجا من األصالة واملعاصرة، 
تأخ���ذ من اآلخر ما يصلح لها وتت���رك ما يتناقض مع مبادئها 
وأسس���ها، وكان اإلنس���ان الُعمان���ي ه���و احمل���رك األول له���ذه 
النهض���ة مبا ميثل���ه من قيم وس���لوكيات، زاده ف���ي ذلك ومثله 
األعلى قائده وباني مسيرته السلطان قابوس بن سعيد، الذي 
امتلك رؤية واضحة ملا يتمناه لُعمان، الوطن والشعب، الدولة 
واملجتمع، وحتمل مس���ؤولية إحياء حضارة اإلنسان الُعماني 
واس���تعادة أمجاده وربطه رباًطا وثيًقا باألرض ليش���عر بعمق 

الوطنية ومدى التجاذب بينه وبن أرضه الطيبة.

السياسة اخلارجية
اس���تقت السياس���ة اخلارجي���ة الُعمانية أصوله���ا ومنابعها 
من النهج العقاني الذي ينتهجه الس���لطان قابوس في نظرته 
إلى األمور وتقييمها بحكمة وموضوعية بعيًدا عن االنفعال أو 
االستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من األحداث السياسية 

سواء كان احلدث محلًيا أو عربًيا أو على املستوى العاملي.
وف���ي تعبي���ر عميق عن مبادئ وأس���س السياس���ة الداخلية 
للس���لطنة، وسياس���تها اخلارجية، أشار الس���لطان قابوس في 
كلمته خال ترؤس���ه االنعقاد السنوي للفترة اخلامسة ملجلس 
ُعم���ان لع���ام 2012م: »إن سياس���تنا الداخلي���ة كم���ا عهدمتوها 
دائم���ا قائم���ة على العمل البناء ملا في���ه الصالح العام مواكبن 
تط���ورات العصر م���ع احملافظة على هويتن���ا وثوابتنا وقيمنا 
التي نعتز بها. أما سياس���تنا اخلارجة فأساس���ها الدعوة إلى 
الس���ام والوئ���ام والتع���اون الوثيق بن س���ائر األمم وااللتزام 
مبب���ادئ احل���ق والعدل واإلنصاف وعدم التدخل في الش���ؤون 
الداخلية للغير وفض املنازعات بالطرق الس���لمية ومبا يحفظ 

للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها«.
الس���لطنة  الواضح���ة والعميق���ة أسس���ت  الرؤي���ة  وبه���ذه 
عاقاتها مع األشقاء واألصدقاء، كدولة سام تسعى دوًما إلى 
حل اخلافات باحلوار اإليجابي وبالطرق السلمية، وإلى بذل 
كل ما تس���تطيع من أجل تعزيز الس���ام واألمن واالستقرار في 
محيطها، وألنها كس���بت صداقة وثق���ة وتقدير اآلخرين كقيادة 
ودول���ة، ف���إن جهودها اخليرة ومس���اعيها كثيًرا ما جنحت في 
تقريب املواقف وجتاوز اخلافات بن األش���قاء واألصدقاء في 
املنطقة وخارجها، وهو ما أكس���ب الس���لطنة مزيًدا من التقدير 

على كافة املستويات.
واس���تطاعت السلطنة خال السنوات املاضية بناء عاقات 
وثيق���ة ومتط���ورة مع الدول والش���عوب األخ���رى ومتكنت مبا 
اتس���مت ب���ه م���ن ه���دوء وصراح���ة ووض���وح ف���ي التعامل مع 
اآلخري���ن من طرح مواقفه���ا والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس، 
م���ع احلرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي حتركات خيرة 
في إجت���اه حتقيق األمن واالس���تقرار والطمأنين���ة، واحلد من 
التوت���ر إقليمًي���ا ودولًي���ا. فعل���ي الصعيد اخلليج���ي وانطاًقا 
م���ن إمي���ان عميق بأهمية وض���رورة تعزيز التع���اون والتكامل 
مع الدول الش���قيقة اضطلعت الس���لطنة على امتداد السنوات 
املاضي���ة، وال ت���زال، ب���دور ايجاب���ي نش���ط لتفعي���ل وتطوي���ر 
التع���اون والتكام���ل ب���ن دول مجل���س التعاون ل���دول اخلليج 
العربي���ة، منذ ما قبل انش���اء املجلس وبعد انش���ائه، وتس���عى 
جاهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء مجلس التعاون ليتجاوب 
م���ع تطلع���ات دول وش���عوب املجل���س، وما تفرض���ه مصاحلها 
املشتركة واملتبادلة من ناحية، ومبا يحقق املواطنة اخلليجية 
بش���كل عمل���ي، ويهيئ ملزيد م���ن التعاون والتنس���يق بن دول 
املجلس واجلمهورية اليمنية الشقيقة من ناحية ثانية، وكذلك 
ب���ن دول املجل���س واجلمهوري���ة اإلس���امية اإليراني���ة، وعلى 
نحو يعزز االس���تقرار والطمأنينة واالزدهار لكل دول وشعوب 
املنطقة. وحرص السلطان قابوس بن سعيد دوًما على االلتقاء 
بإخوانه واشقائه أصحاب اجلالة والسمو قادة دول املجلس 

للتشاور في كل ما يخدم شعوب املنطقة.

التسامح:
كفلت الس���لطنة احلرية الدينية والفكري���ة للمواطن واملقيم 

على حد س���واء باعتباره حًقا أساس���ًيا من حقوق اإلنس���ان ال 
ميك���ن مصادرت���ه، إذ م���ن حق كل إنس���ان أن ميارس ش���عائره 

وطقوسه الدينية بكل حرية طاملا ال يضر غيره.
وتقوم الس���لطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش 
والتس���امح الذي ب���ات عاملنا اليوم في حاجة ماس���ة إليه أكثر 
م���ن أي وق���ت مضى، ومن أجل ذلك س���عت إلى ترس���يخ مبادئ 
احت���رام احلري���ات الديني���ة، وق���د ظه���ر ذل���ك جلًي���ا م���ن خال 
العدي���د م���ن اجلهود احلثيثة، التي قامت بها الس���لطنة والتي 
ته���دف إل���ى زيادة التواص���ل مع اآلخر، فكان تأسيس���ها ملراكز 
احل���وار م���ع الديان���ات واملذاهب املختلفة، وإنش���اء الكراس���ي 
العلمي���ة في اجلامع���ات الدولية التي تنش���ر املفهوم احلقيقي 
للدين اإلس���امي كونه دينا يدعو للس���ام والتعايش السلمي. 
وحرصت السلطنة على إقامة معرض متنقل يجوب دول العالم 
لينقل جتربتها في التس���امح الديني والتعايش السلمي الذي 
يتمتع به ش���عبها، كما أقام���ت العديد من الندوات واملؤمترات 
املعنية بنش���ر مبادئ التس���امح. وقد أش���اد التقرير الس���نوي 
ال���ذي تصدره اخلارجية األمريكية حول احلريات الدينية لعام 
2013م، مبستوى التسامح الديني املوجود في السلطنة جتاه 
األدي���ان والطوائ���ف املختلف���ة املوجودة في الب���اد، وجاء هذا 
التقري���ر تأكي���ًدا مل���ا في تقارير الس���نوات املاضي���ة حول نفس 
املضمون، مما يؤكد بأن النهج العماني حول قضية التس���امح 
هو نهج ثابت وال يتغير بتغير السنوات، ألنه ينبع من الروح 
العماني���ة الت���ي ترف���ض التعص���ب الديني والطائفي ألس���باب 

متعددة.

التربية والتعليم
حرصت الس���لطنة على االهتمام بالتعلي���م وتوفير مختلف 
املهارات واملعارف لاس���هام في بناء الكوادر البشرية املؤهلة 
الت���ي تلب���ي احتياج���ات مس���يرة التنمية ف���ي الب���اد حاضًرا 
ومس���تقبا، حي���ث أولت اخلطة الدراس���ية للتعليم األساس���ي 
وم���ا بعد األساس���ي اهتماًما أكبر من ذي قب���ل للمواد العلمية 
والرياضي���ات وتدري���س اللغ���ات، واس���تحدثت مواد دراس���ية 
جديدة ملواكبة املستجدات على صعيدي تكنولوجيا املعلومات 
واحتياج���ات س���وق العمل م���ن املهارات املهني���ة. وقد بلغ عدد 
ط���اب امل���دارس احلكومي���ة للع���ام الدراس���ي 2014/2013م، 
الذك���ور،  م���ن   )266353( منه���م  وطالب���ة  طالب���ًا   )523818(
و)257465( م���ن اإلناث، فيما بلغ ع���دد املدارس احلكومية في 
جميع احملافظات )1045( مدرسة، وبلغ عدد املعلمن )54610( 
معلم���ن ومعلم���ة، وبل���غ ع���دد العامل���ن ف���ي الهيئ���ة اإلداري���ة 
بامل���دارس )11480( عام���ًا وعاملة، وفي الوظائف اإلش���رافية 

هناك )2379( مشرًفا ومشرفة.

القطاع الصحي
احتل���ت الس���لطنة املرتب���ة االول���ى عاملي���ًا ف���ي االس���تعمال 
الفع���ال للم���وارد الصحي���ة مم���ا يؤك���د س���عيها نح���و توفي���ر 
اخلدم���ات والرعاي���ة الصحي���ة للمواط���ن أينم���ا كان على هذه 
األرض وعل���ى امت���داد حياته أيضا ومبس���توى كفاءة يضارع 
أفض���ل املس���تويات، وأدى التخطيط الس���ليم واملتواصل الذي 
تنتهجه السلطنة من خال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ 
تباعًا كل خمس س���نوات بدًءا من عام 1976م، إلى دعم النظام 
الصح���ي من خال توفي���ر البرامج واخلدم���ات الصحية التي 

أسهمت في رفع املستوى الصحي العام للسكان.

التنمية االقتصادية
اس���تهلت الس���لطنة ع���ام 2014م بإع���ان أكب���ر موازنة في 
تاريخه���ا يبلغ حجم اإلنف���اق فيها حوال���ي )13.5( مليار ريال 
عمان���ي، مركزة على زيادة اإلنفاق اإلمنائي واالس���تثماري مبا 
يتناس���ب م���ع األهداف املعتم���دة في اخلطة اخلمس���ية الثامنة 

)2011 – 2015م(.
وسعت املوازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى حتقيق عدد 
م���ن األهداف من أبرزها: دعم اس���تقرار النم���و االقتصادي من 
خ���ال زيادة اإلنفاق احلكومي، واالس���تمرار ف���ي تطوير ورفع 
كفاءة اخلدمات العامة املقدمة للمواطنن، واستكمال وتطوير 
البني���ة األساس���ية، ودع���م املؤسس���ات الصغي���رة واملتوس���طة 
وتوفي���ر البيئ���ة الداعم���ة لنموه���ا، ورف���ع كف���اءة وإنتاجي���ة 
اجله���از الوظيف���ي للدول���ة، ورف���ع كف���اءة اس���تغال املدخرات 
احمللي���ة، واالس���تمرار ف���ي تعزي���ز املدخ���رات واالحتياطي���ات 
ين الع���ام. وركزت  املالي���ة، واحملافظ���ة عل���ى مس���توى آم���ن للَدّ
املوازن���ة أيضًا عل���ى تلبية املتطلب���ات االجتماعية في مجاالت 
التعلي���م والصحة واإلس���كان والتدريب وغيره���ا من اخلدمات 
االجتماعية من خ���ال تخصيص اعتمادات مببلغ )9.2( مليار 
ري���ال عمان���ي، مقابل )8.7( مليار ريال عمان���ي في موازنة عام 

2013م.

ُعمان حتتفل بالعيد الوطني الـ 44 بالتنمية 
والبناء واالزدهار

< فيما يتعلق بالس������يد عل������ي عبدالله 
صالح هو اآلن � هك������ذا تقول التقارير 
� بأنه يتحال������ف مع احلوثيني ويتحالف 
مع حركات أخرى كانت في أثناء فترة 
حكمه كانت تعتب������ر خصما له، برأيكم 
هل ينوي الرئيس الس������ابق العودة إلى 
س������دة احلكم من خالل هذه التحالفات 
وهل تستطيع العش������يرة أو القبيلة أن 
حتمي������ه من عقوب������ات أكثر ش������دة في 

املستقبل من قبل األمم املتحدة ؟
- من ذاق عس���يلة الس���لطة في بادن���ا العربية 
يصع���ب علي���ه أن يفارقها وبالتال���ي يبقى النزوع 
للعودة إلى الس���لطة أمر غير مستبعد وأنا ليست 
ل���دي معلوم���ات اس���تطيع أن أتكل���م عنه���ا ولك���ن 
باملجمل غير مستبعد أن يحصل نزوع إلى العودة 
إلى السلطة ولكن ال الواقع اإلقليمي يسمح وال أي 
مغامرة ميكنها أن تنجح وال أعتقد أن حتى أنصار 
الله على األقل حس���ب ما سمعت من بعضهم أنهم 
مع حل خارج إطار تنفيذ اتفاق الس���لم والش���راكة 

ومخرجات احلوار الوطني باملجمل.
< م������ن يضمن أمن ووحدة وس������المة 
اليمن إذا كانت املؤسس������ة العسكرية 
كما تقول التقارير ش������به مفككه وتلعب 
والطائفية  احلزبي������ة  ال������والءات  فيه������ا 
والقبلية العامل الرئيس في تشكيلتها، 
من يضمن والئه������ا ومن يضمن وحدة 

اليمن؟ 
- أنا أعتقد أن اليمنين يس����تطيعون وحدهم أن 
يحفظ����وا بلده����م ووحدتهم وأمن واس����تقرار الباد 
وس����امة الناس، البديل خلارطة الطريق املطروحة 
كل����ه ض����ار جدا على اجلمي����ع ومن يعتق����د أن هناك 
بدي����ل ميك����ن أن يك����ون لصاحله فه����و مخطئ، نحن 
أم����ام مفت����رق طريق����ن إم����ا أن منض����ي ف����ي اجت����اه 
الطريق اخلطر والس����ير في االجتاه دفع البلد نحو 
املجه����ول وبالتال����ي ل����م يبقى الش����مال وال اجلنوب 
جن����وب وال الش����رق ش����رق وال الغرب غ����رب وميكن 
أن تندف����ع اليم����ن نحو فرز طائف����ي والفرز الطائفي 
س����يترتب عليه فرز عنصري عرقي وس����يترتب عليه 
فرز عشائري، مصير سيء جدا فليس أمامنا إال أن 
نحك����م عقولنا ونضبط نزواتنا وجنعل الوطن فوق 
كل األنانيات والرغبات ومنضي في اجتاه الشراكة 

الوطنية وبناء الدولة دولة اليمنين جميعا، 
< أستاذ هذه نصائح بال شك ونصائح 
مهم������ة ومفيدة ولكنها كم������ا يقول املثل 
»كشمس الشتاء متنح الضوء وال متنح 
الدفء« في الواقع العملي اآلن اجلنوب 
هنالك حراك ق������وي وتيارات تدعو إلى 
اس������تعادة الدولة اليمني������ة في اجلنوب 
العربي واحلوثيون اآلن يتحركون- كما 
يقال في بعض األوساط- يسعون إلى 
اس������تعادة دولة اإلمامة والرئيس يبدو 
أنه مشلول القوة وخاصة بعد أن جرى 
عزله عن املؤمتر الشعبي وعن احلزب 
الذي ميثله، في هذه التركيبة وفي هذه 
احلالة السيناريو الذي تتوقعونه كيف 
س������تتم األمور في هذا التشظي الذي 
تعيشه اليمن وهل صحي برأيكم وأنت 
أوقات  وعاصرمت  مخضرم  سياس������ي 
عصيب������ة مرت بها اليم������ن هل فعال أن 
احلوثي������ون يعتزم������ون اس������تعادة دولة 

اإلمامة؟ 
- أوال بالنس���بة للرئيس هادي لم يس���تمد قوته 
وال مشروعيته كونه مرشح املؤمتر الشعبي العام 
وهو جاء في س���ياق آخر وبالتالي لن يؤثر موقفه 
م���ن املؤمت���ر كثيرا عل���ى وضعيت���ه واألم���ر اآلخر 
بالنس���بة لألخ���وة احلوثين يخش���ى أن يندفعون 
نحو هذا املش���روع ال���ذي يتكلم عنه البعض ولكن 
بالتأكي���د عل���ى األقل رمب���ا عقائهم س���يدركون أو 
يشعرون أن السير في هذا الطريق في ظل ظروف 
تغي���رت وفي ظل م���زاج تغير صعب، ف���ي الفترات 
املاضي���ة كان���ت املش���روعية املطروحة ف���ي العالم 
اإلس���امي كان���ت مطروحة على قاع���دة اإلمامة أو 
الس���لطة ف���ي قريش وم���ن ميثل قري���ش هل قريش 
كله���ا أم أبن���اء احلس���ن واحلس���ن، وبالتالي كان 
في إطار الس���ياق العام يبق���ى مقبوال أن يطرحون 
أن البطن���ن م���ن قري���ش ه���م األفض���ل، الي���وم في 
إط���ار املفاهيم احلديثة والش���عب ممالك الس���لطة 
ومصدرها ونزوع الش���باب والش���ابات واليمنين 
كج���زء م���ن ه���ذا العال���م املعاص���ر إل���ى املفاهي���م 
الدميقراطية أعتقد أن إذا حصل نوع من اإلصرار 
عل���ى حكم من هذا القبي���ل لن يؤدي إال فرز طائفي 
ث���م إلى فرز عنصري وس���تكون عواقبه على اليمن 

وعلين���ا جميعا وعلى احلوثين أنفس���هم بالتأكيد 
وخيمة وال أظ���ن أن مثل هذه احلقائق تخفى على 

عقائهم على األقل. 
< ثم������ة من يق������ول ان بل������دان اخلليج 
العربية التي تبن������ت املبادرة ينبغي أن 
يتابعونها إلى نهايتها تخلت عنكم انتم 
جماعة اإلصالح فيما تتمس������ك إيران 
بحلفائها في اليمن مثل حركة أنصار 
الل������ه، برأيكم ملاذا ه������ذا املوقف البارد 
من قبل اململكة العربية السعودية إزاء 
ما يجري وتكتفي اململكة اآلن بإصدار 
بيان������ات من بعيد وبني فت������رة وأخرى، 
ه������ل ألنها جتد فيكم خط������را أنتم كما 
جت������د في األخ������وان املس������لمني خطرًا 
عل������ى مصر أو على هيبته������ا كما تريد 
أن تظهر الس������عودية باعتبارها الزعيم 

األول واألوحد للعالم السني؟ 
- أوال املب���ادرة اخلليجية لم تكن حًا متجه لنا 
ولم يك���ن موقفا منحازًا من اخلليج نحو اإلصاح 
ولكنه كان موقف حريص على اليمن كلها بصورة 
عام���ة وجتنيب اليمن اخلط���ر وحصل تقصير في 
متابع���ة تنفي���ذ املب���ادرة اخلليجية ونح���ن نعاتب 
وعاتبن���ا أش���قائنا ف���ي اخللي���ج بص���ورة عامة أن 
املتابع���ة الازم���ة لتنفي���ذ املب���ادرة كان���ت أقل من 
املتوق���ع ولك���ن ه���و لي���س موقف اجت���اه أي طرف 
م���ن األط���راف ال اجتاه املؤمتر وال االش���تراكي وال 
اإلص���اح وال احلوثي���ن وال غيره���م فه���و املوقف 
كان عام جتاه اليمن والتقصير مردوداته السلبية 
كان���ت على اجلميع وعاقتنا كإصاح عاقة طيبة 
م���ع األش���قاء ف���ي اخللي���ج وعل���ى رأس���هم اململكة 
العربية الس���عودية وليست لدينا أي مشكلة معها 
ونح���ن جتمع مين���ي لإلصاح ال نح���اول أن نأخذ 
أو ننق���ل اإلش���كال احلاص���ل في مصر إل���ى اليمن 
على اإلطاق ونحن نعتقد أن السعودية تقف على 
مس���افة واحدة من جميع الفرق���اء الدولين وكذلك 

أشقائنا في اخلليج جميعًا.
< تتس������رب تقاري������ر ان القم������ة املقبلة 
بغ������ض النظ������ر عن اخل������الف فيما إذا 
كانت س������تعقد في الدوحة قمة مجلس 
التعاون اخلليجي العربي هنالك أيضا 
جدل فيما إذا ينبغي إدراج ملف اليمن 
ف������ي أولويات ه������ذه القم������ة، فيما لو لم 
يدرج اليمن ف������ي أولويات املجلس ولو 
حتى على هامشها برأيكم ماذا يعكس 
ذل������ك هل يعن������ي أن دول اخلليج تركت 

اليمن في مهب الريح؟ 
- أعتق���د أنه س���يكون خطأ منهم ل���و فعلوا ذلك 
فنح���ن جيرانه���م ولن���ا عليه���م ح���ق اجل���وار ولنا 
عليهم حق اإلخاء العربي واإلسامي ونحن أبناء 

اجلزيرة بصورة عامة نسيج اجتماعي واحد. 
< فيما لو امتدت حركة اجلنوب الذي 
تطلق على نفسها حركة حترير اجلنوب 
� هكذا تس������مى � باجتاه قيام استعادة 
دولة جن������وب اليمن ما هو موقفكم أنتم 
كحزب م������ن هذه النزعة التي تس������مى 
لدى بعض األطراف اليمنية بأنها نزعة 
انفصالية فيما يعتبرونها س������كان عدن 
واملناطق األخرى املطالبني بحق تقرير 
املصير وباعتب������ار أنهم كانوا دولة ولم 
فت������رة الوحدة بالعكس  يحققوا خالل 
كانوا مهمش������ني ولم تأتي لهم الوحدة 
بأي ري������اح طيبة ما هو موقفكم كحزب 

مما يعرف باحلراك اجلنوبي ؟ 
- نح���ن نعتق���د أن���ه فع���ا كان هن���اك مش���كلة 
كبي���رة والقضية اجلنوبي���ة بأبعادها السياس���ية 
واحلقوقي���ة كان���ت حقيق���ة وليس���ت أم���ر مفتع���ل، 
ونعتق���د أن م���ن مق���ررات احلوار الوطني ش���كلت 
املستوى الوسطي لتطلعات غالبية أبناء اجلنوب 
ولذل���ك نح���ن راضي���ن إذا نف���ذت بني���ة صادق���ة 
مق���ررات مؤمت���ر احلوار الوطني باجت���اه القضية 
اجلنوبي���ة ولك���ن بالتأكيد األح���داث األخيرة بروز 
جماعات مسلحة تخرج من أقصى الشمال تسيطر 
بقوة الس���اح وليس���ت مطمئنة كل هذا أثار القلق 
أن���ا في تقدي���ري أخوانن���ا اجلنوبي���ن إذا تيقنوا 
أن هن���اك دولة س���تنفذ مخرجات احل���وار الوطني 
ب���دون انتق���اص أو الت���واء أو التفاف س���يكونون 
معها وبالتالي سيتغير موقفهم وهذا ما ظهر بعد 
فترة انتهاء احلوار عندما كان حديث الناس كلهم 
ع���ن تنفي���ذ مخرجات احل���وار الوطن���ي ولكن هذه 
اإلش���كاالت التي حصلت وخوفه���م من عودة نظام 

صالح وهكذا.
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حكاية ج������دار برلني بدأت بس������بب أن 
الترتيبات التي اتفق عليها زعماء احللفاء 
في احلرب العاملي������ة الثانية في مؤمترهم 
الش������هير في )يالط������ا( اقتضت تقس������يم 
أملاني������ا بع������د هزميتها إلى أرب������ع مناطق 
تتولى كل واحدة منها: الواليات املتحدة، 
روس������يا، بريطانيا وفرنس������ا، على أن يتم 
تقس������يم العاصمة برلني بنفس الطريقة.. 
وه������و ما ح������دث بالفعل رغ������م أن الروس 
س������بقوا اآلخرين في الوصول إلى برلني 

واحتاللها!
وم������ع اس������تعار احل������رب الب������اردة بني 
املعسكر الشيوعي واملعسكر الرأسمالي؛ 
ص������ارت برلني ه������ي رمز ذل������ك الصراع 
الكوني، وخاصة بعد أن تأسس������ت دولة 
شيوعية في شرق أملانيا في املناطق التي 
كان يحتلها الروس، ودولة رأسمالية مقابلة 
في املناط������ق الثالثة الواقعة حتت احتالل 
األمريكيني والبريطانيني والفرنسيني، لكن 
برل������ني املدينة ظلت عل������ى حالتها الغريبة 
حيث تتداخل الش������وارع ويسمح للجميع 
باالنتق������ال حي������ث يريدون، وه������و الوضع 
الذي تضررت منه أملانيا الشيوعية كثيرا 
بس������بب هجرة آالف املواطن������ني وخاصة 
املتعلمني منه������م إلى أملانيا الرأس������مالية 
حي������ث االزدهار االقتصادي، واملس������توى 
املعيش������ي املرتفع، واألكث������ر أهمية: حيث 
توجد.. احلرية واملجتم������ع املفتوح وليس 
املجتمع املنغلق احملك������وم بكآبة األجهزة 
األمنية املتجبرة على الطريقة املش������هورة 

عن األنظمة الشيوعية!

الهروب من اجلنة!
وخ������الل األع������وام م������ن 1949حت������ى 
1961سنة بناء اجلدار؛ هرب قرابة ثالثة 
ماليني أملان������ي عبروا احل������دود املفتوحة 
من الش������رق إل������ى الغرب؛ حت������ى واجهت 
البالد أزمة في أع������داد العمال الزراعيني 
املطلوبني جلمع احملاصي������ل، وكذلك كان 
الضرر واقعا بس������بب ما قيل إنه انتعاش 
لس������وق العمالت الصعبة، وتهريب املواد 
الغذائي������ة الرخيصة من برلني الش������رقية 
إل������ى برلني الغربية.. وكل ذلك دفع النظام 
الش������يوعي إل������ى التفكير في بن������اء جدار 
فاصل مينع هروب الش������عب قبل أن يأتي 
ي������وم ال يجدوا ش������عبا.. يحكمون������ه! وبدأ 
بن������اء اجلدار وأس������موه: جدار الس������الم 
على عادة ش������يوعيي ذل������ك الزمان الذي 
كان������وا يخيطون كلمة )الس������الم( في كل 
في خطاباتهم  ويدس������ونها  مش������اريعهم، 
وش������عاراتهم ومقاالته������م.. وف������ي املقابل 
أطلق الرأسماليون الغربيون على اجلدار 

وصف: العار!
ب������دأ بناء ج������دار الس������الم/ العار في 
أغس������طس 1961عل������ى اخل������ط الوهمي 
ال������ذي كان يصل ب������ني قس������مي املدينة: 

165كم  بطول  والرأس������مالي  االشتراكي 
مع جدار إس������منتي عال جدا.. ومع ذلك 
فلم ينف������ع ذلك في منع الهروب متاما فقد 
تواص������ت عمليات ه������روب األملان من جنة 
الش������يوعيني إلى جحيم الرأس������مالية بكل 
الوس������ائل البش������رية املمكن������ة: باألقدام.. 
التهريب في صناديق س������يارات السياح 
واألجان������ب الذي������ن كانوا ي������زورون برلني 
الشرقية، التس������لل عبر األنفاق األرضية 
الت������ي كانت حتفر عند احل������دو الفاصلة، 
وبواس������طة الطيارات الش������راعية.. وأكثر 
تلك الوس������ائل مأساوية كان الصعود إلى 
البناي������ات املرتفعة املوج������ودة على جانبي 
احل������دود ث������م القف������ز منها إل������ى اجلانب 
اآلخر.. قد رأيت أثن������اء زيارة لبرلني عام 
1997 ه������ذه البنايات الضخم������ة العالية 
التي كان ش������كلها الكئيب يعطي انطباعا 
بأنها ثكنات عس������كرية.. وفي املقابل كان 
اجلانب الغربي عبارة عن شوارع واسعة 
خض������راء جميلة.. ولعل ه������ذا كان تدبيرا 
متعمدا إلغراء الن������اس بالهروب! وخالل 
عم������ر اجلدار قتل79 أملانيا وهم يحاولون 
تس������لق اجلدار أو اجلري بس������رعة حلظة 

انفتاح إحدى بواباته!
الظري������ف أن آخ������ر محاولتني ناجحتني 
حدثتا في صيف 1989أي قبل ش������هرين 
فقط من س������قوط ج������دار برلني، فقد متكن 
األملاني )هانز بيتر س������يتيرنر من التخفي 
ف������ي صن������دوق س������يارة زائ������ر أمريك������ي 
كان يتردد على برلني الش������رقية لش������راء 
منتجاته������ا الرخيص������ة.. أم������ا اآلخر فهو 
ماري������و واختلر ال������ذي أعد نفس������ه جيدا 
بعد أن اختار  الهروب س������باحة مع ابنته 
عب������ر بحر البلطيق وقطع مس������افة 36 كم 

لوصول إلى بر النجاة!
] سمعت حكاية ظريفة في السبعينيات 
كيف هرب أحد املواطنني من اجلنوب إلى 
الش������مال؛ وهو كان في منطق������ة البراميل 
الش������هيرة يعمل في تسوية الطريق، وفي 
حلظة ما كان منحنيا على األرض، ويبدو 
أن تلف������ت حوله فلم يجد أح������دا منتبها له 
فزح������ف على أرب������ع )قدمي������ه ويديه( على 
طريق������ة غوار ف������ي فيلم )احل������دود( حتى 

جتاوز احلدود الوهمية ![.

أعلى مراحل.. االشتراكية!
االش������تراكية/  البل������دان  اله������روب من 
الشيوعية/ اليس������ارية هو إحدى سماتها 
الدائمة املشتركة، وإذا كان الناس يهربون 
من أملانيا الش������رقية الت������ي كانت متقدمة 
جدا مقارنة بكثير من الدول أمثالها )مبا 
فيها االحتاد الس������وفيتي( بسبب اهتمام 
املعس������كر الش������يوعي به������ا لوقوعها في 
وجه املدفع الرأس������مالي؛ فما بالنا بغيرها 
م������ن البلدان أمثال كوب������ا وألبانيا وكوريا 
الس������وفيتي  االحتاد  وكذلك  الش������مالية.. 

الذين كان يعاني من هروب كوادره أثناء 
وجودهم في مهام دبلوماسية أو رياضية!
رمبا كان الهروب هو املمارسة الوحيدة 
التي لم يتطرق إليها الفكر الشيوعي؛ رغم 
اإلصرار على أنه يقدم األس������اس العلمي 
لفهم كل ش������يء.. ولذلك لم يكن غريبا أن 
يصاب الزعيم الش������يوعي الكوبي/ فيدل 
كاس������ترو بالذهول بداية الثمانينيات وهو 
يشاهد عشرات اآلالف من شعبه )العزيز( 
وه������م يهرب������ون جماعي������ا بالق������وارب إلى 
أمريكا.. وآخ������رون يعتصمون في حدائق 
السفارات األجنبية مطالبني مبنحهم حق 
اللجوء السياسي.. لكن ألن كاسترو كان 
ثوريا حقيقيا فقد خضع للمنطق وس������مح 
مل������ن يريد أن يغادر كوب������ا باخلروج! لكن 
غيره في شتى البلدان االشتراكية عاندوا 
منح الشعوب حريتها في السفر والهجرة، 
وابتكروا وسائل غريبة ملنع أو عرقلة ذلك 
بدءا مبنع الس������فر نهائيا، أو إقامة جدرا 
عازل.. أو فرض ضمانات مالية ثم تقدمي 
ضمان بش������ري )أي رقبة بني آدم( مقابل 
السماح بالس������فر، وقد تكون هذه الرقبة: 
ابن الراغب في السفر أو والده أو شقيقه 
أو زوجت������ه.. وكله من أجل منع اجلماهير 
من الوصول إلى أعلى مرحلة من مراحل 
االش������تراكية ؛كما س������ميتها ف������ي إحدى 

املرات؛ وهي الهروب من جنة االشتراكية!
ورمبا ال يعلم كثيرون أن االديب اليمني 
الش������هير/ علي أحم������د باكثير ه������و الذي 
تنبأ بأن ه������روب اجلماهير من املجتمعات 
الش������يوعية هي العالمة األخيرة على قرب 
س������قوط األنظم������ة التي حتكمه������ا باحلديد 
والن������ار، كما هو موجود في رائعته )الثائر 
األحمر.. قصة الصراع بني الرأس������مالية 
والش������يوعية والع������دل اإلس������المي(، وفقد 
كان������ت نهاية دولة حم������دان القرمطي )رمز 
الدولة الش������يوعية( بهروب الش������عب مبن 
فيهم بعض أفراد أسرة القائد االوحد، ثم 
كان هو نفس������ه أحد الذين خرجوا وتركوا 
املدينة! وفي نهاية الثمانينات كان املشهد 
األخير لسقوط األنظمة الشيوعية في أوربا 
الش������رقية هو نفس ما تنبأ به أدب باكثير: 
انهي������ار احلواجز، وانفت������اح احلدود أمام 
زحف املاليني، والسماح ملن يريد باخلروج 

من السجن الكبير!
ولعل هذا هو الفارق بني أديب خال من 
اإلبداع.. وب������ني بصيرة أديب أصيل مثل 
باكثير اس������تطاع في وقت مبكر )صدرت 
الرواية في يناي������ر 1949( أن يرى نهاية 
األنظمة الش������يوعية في الوقت الذي كان 
املتسلحون املزعومون بنظري االشتراكية 

العلمية يظنون مذهبهم نهاية التاريخ!

جداران جديدان: صهيوني.. 
وعربي!

ف������ي عصرنا هذا ج������داران عازالن في 
فلس������طني يخفيان وراءهما املوت واملعاناة 
املأساوية للبش������ر.. وبني هذين اجلدارين 
قواسم مشتركة: فاملس������تهدف منهما هو 
الش������عب الفلس������طيني في غزة والضفة، 
والهدف واحد ه������وك مواجهة اإلرهابيني 
املزعوم������ني.. والقائمون عل������ى اجلدارين: 
الصهاينة والعس������كر االنقالبني في مصر 
بينهما اتفاقات س������رية وتعاون عس������كري 

وأمني واستخباراتي وثيق!
جدار العزل الصهيوني مش������هور منذ 
ش������ارون..  املجنون/  اإلرهاب������ي  أقام������ه 
وهو مثل الثعب������ان الضخم يقطع أوصال 
الضفة الغربية نسفها، وبلغ من خساسة 
الصهاين������ة أنه������م أقام������وا جدارهم على 
األراضي الفلس������طينية التي استقطعوها 
والطرق������ات،  واملن������ازل  امل������زارع  م������ن 
ويعل������م اجلمي������ع املعاناة الت������ي يواجهها 
الفلس������طينيون: شيوخا ونس������اء وأطفاال 
وه������م يتنقلون ف������ي بالدهم بس������بب هذا 
اجلدار القائد شهادة على موت الضمائر 

في الوطن العربي قبل العالم اخلارجي.
وبني غ������زة وس������يناء يقيم ه������ذه األيام 
نظ������ام االنقالب العس������كري ف������ي مصر 
ج������دار عازال بزعم منع التهريب ومواجهة 
اإلرهاب القادم من.. غزة! وفي سبيل ذلك 
ب������دأ هدم مئات املن������ازل –كما هدم مئات 
األنفاق لنف������س املزاع������م- وتهجير قرابة 
ألف وس������تمائة أسرة مصرية من أرضها 
وموطن أجدادها في رفح املصرية إلقامة 
منطقة عازلة بدأت بعرض خمسمائة متر، 
وزيدت هذا األسبوع إلى واحد كيلومتر! 
وكأن غزة ال يكفيا احلصار الصهيوني-

املصري املشترك على األرض ومن حتت 
األرض حت������ى يقام جدار ع������ازل بقصد 
القضاء على ش������علة املقاوم������ة التي أذلت 
الصهاينة في الع������دوان األخير وجعلتهم 
للمرة االول������ى هم الذين يبحثون عن وقف 

إلطالق النار!
إن جنح������ت مؤامرة االنفصال اجلديدة 
التي تطبخ في اليمن وخارجها؛ فس������وف 
يك������ون هن������اك ج������دار ع������ازل ثال������ث في 
املنطق������ة.. لكن أخطر م������ن اجلدار املادي 
هو جدران الكراهية والبغضاء واألحقاد 
التي يتوس������لها دعاة االنفص������ال لتمرير 
مش������روعهم، ويعملون من س������نوات على 
غرزها في النف������وس والعقول باألكاذيب، 
والتزوي������رات، وتزييف احلقائق التاريخية 
اجلن������اة  ب������ني  واخلل������ط  واالجتماعي������ة، 
واألبري������اء.. وها هم يرفع������ون بوقاحة ال 
له������ا ش������عارات طرد الش������ماليني،  مثيل 
ويعتدون على إخوانهم البس������طاء دون أن 

يجدوا دولة أو حزبا يدين فعلتهم هذه!

وحي الكشكول

جــــــــــدران العالـــــــم.. وبرامــــيــل اليمــــن!

ناصــــر يحـــيى

شهر نوفمبر هو شهر س��قوط أشهر جدار عازل في العالم كان 
يقس��م مدينة برلين األلماني��ة إلى قس��مين كل منهما تتبع 
معس��كرا معاديا لآلخر؛ عندما انف عش��رات اآلالف من األلمان 
في برلين الشرقية ليهدموا الجدار إيذانا بسقوط أبرز األنظمة 
الشيوعية. وإعادة حكاية جدار برلين اليوم ليس فقط بمناسبة 

ذك��رى س��قوطه ال 24 ف��ي 9نوفمبر ؛1989 ولك��ن ألن هناك 
جماع��ات يمنية تريد إعادة جدار اليمن ال��ذي كان يفصل بين 
جنوب الوط��ن اليمني وش��ماله، وهو المعروف اس��م: براميل 

الشريجة-كرش!



ودع���ا حقوقيون اجلماعات املس���لحة الى االلتزام 
مبا ورد في اتفاق السلم والشراكة، واخلروج من املدن 

واتاحة الفرصة ملؤسسات الدولة الى القيام بواجبها.
وق���ال احملامي عبد الله الذبحان���ي انه مت التوقيع على 
اتفاق السلم والشراكة وكان من بنود هذا االتفاق أنه عند 
تش���كيل احلكوم���ة على اللجان الش���عبية ان تنس���حب من 

صنعاء وترفع املخيمات وتختفي هذه املظاهر املسلحة.
وأض���اف الذبحاني ف���ي تصريح للصح���وة: إن بقاء ما 
يس���مى باللجان الشعبية بعد تشكيل احلكومة واستمرار 
عملها يعتبر مخالفا التفاق السلم والشراكة، وينبغي على 
اجلمي���ع ان يحت���رم هذا االتف���اق مهما كان األم���ر الن هذا 
االتف���اق قد حظي باتفاق جميع القوى السياس���ية وحظي 
بتأيي���د دولي وينبغي احترامه وااللتزام به وعدم اخلروج 

عنه وينبغي رفع هذه املظاهر املسلحة.
ودع���ا احملامي عبد الل���ه الذبحاني ال���ى ايصال صوت 
االحتجاجات الش���عبية الى هذه اجلماع���ات عبر القنوات 
احلزبي���ة الت���ي تلتقي ف���ي اجتم���اع الرئاس���ة وان توصل 
ه���ذا الصوت الى رئيس اجلمهورية وتس���تدعيهم، وكذلك 
ايص���ال الصوت عبر وس���ائل االع���ام  وان تتحاور معهم 
مباش���رة. وق���ال اعتق���د ان���ه اذا مت التح���اور معه���م به���ذه 
الطريقة س���يتم االستجابة، لكن السكوت او االحتجاج في 
جانب معني واجلانب السياس���ي واالعامي ال يتحرك يعد 
رفض���ا قاصرا النه أصبح له���م أماكن معروفة ومتواجدين 
ومعروفني باشخاصهم ومسمياتهم وينبغي ان يتحاوروا 
معهم ويتواصلوا ويطرحوا لهم هذه االمور وبعد ذلك اذا 
رفضوا تنفيذ ما مت االتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة 
بعدها هناك طرق قانونية ميكن ان يس���تخدموها وال تقف 

املسألة عند هذ احلد.
وأش���ار ال���ى ان الس���كوت يفس���ر ان���ه نوع م���ن الرضى 
وأحيانا يفس���ر انه ن���وع من اخلوف وأحيان���ا رمبا يكون 
املوق���ف السياس���ي او الوض���ع يق���ف امل���رء حي���ران ف���ي 
بع���ض االمور.ه���م عندهم توجه مع���ني ينبغي ان يتحملوا 
مس���ؤوليتهم واحيان���ا هن���اك م���ن يق���ول انه ينبغ���ي على 
الدول���ة ان تتحم���ل مس���ؤوليتها والدول���ة ما ي���زال عندها 
ن���وع من االرتباك حتى اآلن، لكن النقابات ليس لها موقف 
واضح وصريح ولم نس���مع بيان���ات نقابية واضحة حتى 
اآلن وامن���ا ينبغ���ي تنفي���ذ اتفاق الس���لم والش���راكة مهما 
كان األم���ر وينبغ���ي التح���اور م���ع جميع األطراف بش���كل 
دميقراط���ي واتوقع انها ستس���تجيب الن املظاهر قد بدأت 
تخ���ف وقد رفعت م���ن بعض االماكن واتوقع انها س���ترفع 

من بقية االماكن.
وقال ان املنظمات اجلماهيري���ة والنقابات واالحتادات 
لكل منها دور محدد وينبغي ان التقف عند حد معني فالوطن 
محتاج للجميع وتكاتف جميع اجلهود ومحتاج للنقابات 
واملنظم���ات ويحت���اج ال���ى جميع أف���راد الش���عب اليمني، 
وينبغ���ي ان كل واح���د ان ي���ؤدي دوره وان يرش���د اجلميع 
النن���ا بحاجة الى حملة ارش���ادية ليس ض���د فئة معينة او 
حال���ة معينة، وينبغ���ي التوعية ما هي الدميقراطية ما هو 
ه���ذا الوطن  وماذا يحتاج، وما هي قضاياه التي يجب ان 
تناق���ش وحتفظ مصاحله. واس���تطرد بالق���ول : حقيقة ان 
كثيرا من املصالح أهدرت، كيف يعاد للوطن هيبته وكيف 
يحافظ على مصالح الوطن ومؤسساته وكيف يحافظ على 
أمنه وس���لمه، هذه أش���ياء مهمة جدا وحتت���اج الى نقاش 
طويل وتفاعل جميع املنظمات والنقابات وجلان السياسة 
والعلم���اء وينبغي ان يدل���ي كل واحد بدلوه وان ال يتركوا 
القضاي���ا الوطني���ة في وق���ت الوطن هو محت���اج لهم فيها 
وال ينبغ���ي ان تفس���ر القضاي���ا الت���ي س���تناقش انها ضد 
ط���رف معني وامنا نق���ول العمل البناء ال���ذي يبني الوطن 

ومصاحله.

شنق اخلوف
  أم���ا احملام���ي أحم���د الرحابي فيؤك���د انه بع���د ثورة 11 
فبراي���ر 2011 فقد خرج الش���عب اليمني عن طوق اخلوف او 
الصمت واالذعان الي جهة تريد ان تذل الشعب بقوة الساح 

أو بأي وسيلة كانت من وسائل القهر.
وق���ال الرحابي – في تصري���ح للصحوة – ان هذا احلراك 
الراف���ض  اجلمهوري���ة  محافظ���ات  ف���ي  املتنام���ي  الش���عبي 
للميليش���يا املس���لحة يعد مؤش���را عل���ى ان املجتم���ع اليمني 
أصب���ح مجتمع���ا حي���ا فاع���ا ال ميك���ن أن يقبل بوج���ود غير 
ش���رعي، أضف الى ذلك احلركات التي مت���ارس أعماال قمعية 

وف���رض رأي بقوة الس���اح، وقهر املجتم���ع اليمني على خط 
سياس���ي أو فك���ري معني هو أمر دخيل عل���ى املجتمع اليمني 
وال ميكن ان يقبل او يس���كت عليه مهما كانت وس���ائل القمع 

والتخويف في هذا اجلانب.
وأش���ار الى ان���ه كثيرا ما نس���مع ان احلوثي���ني على وجه 
التحديد تردد انها تس���عى الى بناء دولة مدنية وانها تسعى 
الى ايجاد البنية احلديثة للدولة وتس���عى الى رفاه الش���عب 
وكلنا ناحظ كل الكام الذي تورده هذه اجلماعة على وسائل 

االعام لكن كل ذلك يتنافى مع ما يجري على أرض الواقع.
وأضاف: أعتقد انه اذا ما ظل الش���عب اليمني حيا فمهما 
أصرت اجلماعات املس���لحة والعنيف���ة على موقفها فانها الى 
زوال ما دامت تنهج الس���لوك اخلاطىء مع الش���عب والشعب 

اليمني حي يستطيع ان يعبر عن رأيه باستمرار.
وأش���ار الى انه في كل اتفاق يوقعه احلوثيون ال يلتزمون 
ب���ه أبدا، وأكد ان الدول���ة ملزمة مبوقف مصيري اما ان تكون 
اوال تك���ون اذا أرادت الدولة ان تتحرك وتفرض وجودها وان 
متسك كافة اخليوط التي ميكن امساكها في التعامل مع هذه 
احلال���ة س���تعمل ذلك بح���زم وتوجد لها موط���ىء قدم من أجل 

التعامل مع واقع موجود.

وق���ال ان الدول���ة تتحمل املس���ؤولية القانوني���ة في حماية 
املواط���ن وكذلك س���لطة األمر الواقع تتحمل املس���ؤولية كذلك 
وفق���ا للقان���ون الدول���ي ه���ي تتحم���ل املس���ؤولية اجلنائي���ة 
واالخاقي���ة عل���ى م���ا تقوم ب���ه وف���ي ذات الوق���ت ال ميكن ان 
تتنص���ل الدول���ة أو تعفى من املس���ؤولية الت���ي يجب ان تقوم 

بها.

رفض طالبي للميليشيا
اخلامس���ة  للم���رة  جامع���ة صنع���اء  ط���اب  ويتظاه���ر 
للمطالبة بإخراج املليشيات املسلحة من احلرم اجلامعي .

وكان���ت توجهت مس���يرة االس���بوع املاضي إل���ى مبنى 
رئاس���ة اجلامع���ة وذلك بالتزامن مع اجتماع هيئة رئاس���ة 
اجلامع���ة، حي���ث أكدت احلرك���ة الطابية ف���ي بيانها على 
ش���رعية مطالبهم املتمثلة بخروج امليليشيات املسلحة من 
احلرم اجلامعي، والتعاقد مع ش���ركة حماية خاصة للقيام 
مبه���ام حماية اجلامعة، وس���رعة إج���راء انتخابات احتاد 
ط���اب اليمن، باإلضافة إلى إلغاء نظ���ام املوازي وااللتزام 

مبجانية التعليم كما نص عليها الدستور والقانون.
وه���ددت احلركة اإلحتجاجية الطابي���ة بالتصعيد الى 
س���قف عالي ملواصلة النضال الس���لمي إلخراج املليشيات 
من احل���رم اجلامعي وس���رعة إص���اح الوض���ع التعليمي 

املتدهور.
ال���ى ذلك أقدمت امليليش���يات التابع���ة جلماعة احلوثي 
االس���بوع املاضي، على اختط���اف الطالب خالد الصبيحي 
نائ���ب رئي���س احتاد ط���اب اليمن بكلية الط���ب في جامعة 

صنعاء.
 كم���ا أك���د ط���اب آخ���رون قي���ام امليليش���يات احلوثي���ة 
باختط���اف طالبني م���ن كلية اآلداب باجلامع���ة، واقتيادهم 

إلى إدارة أمن اجلامعة التي تسيطر عليها امليليشيات.
 وق���د حم���ل احتاد ط���اب اليم���ن امليليش���يات احلوثية 
مس���ئولية حياة نائب رئيس االحت���اد بكلية الطب، مطالبًا 

بسرعة اإلفراج عنه.
 اجلدي���ر ذكره أن امليليش���يات احلوثي���ة متارس العديد 
م���ن االنتهاكات واجلرائم بحق ط���اب جامعة صنعاء، مع 

استمرارها في احتال احلرم اجلامعي.

حراك تهامي
ويستمر »احلراك التهامي السلمي« مبحافظة احلديدة، 
في التصعيد من مس���يراته االحتجاجية لطرد ميليش���يات 
احلوثي املس���لحة من تهامة ومحافظة احلديدة، ويؤكد أن 
هن���اك تصعي���دات أخرى ستش���هدها مدين���ة احلديدة وكل 
أبناء تهامة مس���تمرون ف���ي تصعيدهم االحتجاجي وأنهم 
مع )القضية التهامية( في إقليم تهامة وهي خروج جماعة 

احلوثيني املسلحة وكافة امليليشيات املسلحة من تهامة.
 جت���در االش���ارة الى ان الش���ارع اليمني يأم���ل ان ينفذ 
اتف���اق الس���لم والش���راكة وتخ���رج اجلماع���ات املس���لحة 
مس���لحيها من احملافظات التي دخلتها ، والشعب اليمني 
يرفض تواجد امليليش���يا املس���لحة ويأمل ان يقوم اجليش 
واألم���ن مبهامه املوكلة اليه بحفظ األمن واالس���تقرار فهو 
وحده املخول من الش���عب بالقي���ام بهذه املهمة وال يطمئن 

الحد وال يقبل ان توكل هذ املهمة للميليشيا.
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يتنامى الحراك الش��عبي الرافض لوجود الميليشيا في بعض المحافظات كل يوم 
ويتسع لينتقل من محافظة الى أخرى باتساع انتشار الميليشيا في المحافظات. ودعا 
طالب جامعة صنعاء ميليش��يا الحوثي الى الخروج م��ن حرم الجامعة كون وجودهم 

وتواجدهم غير مبرر النه يتنافى مع حرمة الجامعة التي تعد مؤسسة مدنية.

   ناجي قدام

حراك شعبي يرفض وجود املسلحني..

حقوقيون يدعون الدولة الى تنفيذ اتفاق السلم 
والشراكة وإخراج املسلحني 

 علي قيس
أك������د الرئيس عبد ربه منصور ه������ادي أن تنفيذ مخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني واتفاق الس������لم والش������راكة الوطنية هو 

الطريق الوحيد إلخراج اليمن إلى بر األمان.
ج������اء ذلك خالل ترأس������ه ي������وم االثنني املاض������ي اجتماعا 
اس������تثنائيا لقي������ادات وزارة الدفاع بكل دوائرها وأقس������امها 
وتخصصاته������ا وذل������ك لإلط������الع عل������ى مس������توى اجلاهزية 
واالس������تعداد واليقظة العالية للقوات املس������لحة واستش������عار 

طبيعة الظرف احلالي الدقيق والصعب.

غطاء سياسي
وأش������ار الدكتور جميح إلى أن كل ما ميكن التوافق عليه، 

لن يكون له أساس ما لم يف احلوثيون مبا وقعوا عليه.
وأك������د جميح أنه يجب على األحزاب السياس������ية واجلانب 
الرسمي أن ال يعطوا للمليشيات املسلحة أية تغطية سياسية، 
وعلين������ا احلفاظ على ما تبقى من وجود رمزي للدولة، حملاولة 

استعادتها من جديد.

اتفاق بال تنفيذ
م������ن جانبه أكد الكاتب السياس������ي – فيصل علي –أنه 
لم يتم العمل باتفاق الس������لم والش������راكة منذ البداية ابتداًء 
اختي������ار رئيس الوزراء الذي تأخر عن فترته الزمنية والذي 
كان محدد له بثالثة أيام ومت تأجيله إلى ما يقارب الش������هر 
وبعد التوقيع وتعيني رئيس وزراء جديد لم نلحظ أي جديد 
واآلن احلكومة استلمت عملها بدون أي برنامج، وأضاف: 
حتى ل������و فرضنا أنها أع������دت برنامج فإن ه������ذا البرنامج 
سيملى عليها إمالءا ألنها لم تأِت من جهة سياسية واحدة 
ولم تأِت من جهة سياس������ية واحدة وال من جهة سياس������ية 

معينة بحكم أنها حكومة كفاءات.
وأش������ار علي إلى أن«هذه احلكومة لم تش������كل كما ينبغي 
أن تش������كل حكومة الكفاءات الطبيعية ف������ي العالم وحكومات 
الكفاءات يتم تشكيلها في الدول التي متر بأزمات اقتصادية 
فقط ولديها نوع من االستقرار السياسي فتلجأ إلى مثل هذه 

احلكومات.

حكومة الكفاءات
معتب������رًا أنه في اليمن س������قطت الدولة بس������قوط العاصمة 
وعندما تس������قط الدولة يس������قط كل ما هو مرتب������ط بها، مؤكدًا 
أن������ه من الصعب أن تقوم أي حكومة كفاءات بواجبها في ظل 

هذا الوضع املت������ردي اقتصاديا وامنيا فاخلوف ميلئ كل 
املدن وف������ي كل احملافظات هناك جماعات مس������لحة تغزو 
ه������ذه احملافظات وكل يوم لديها توس������عات، وما تبقى من 

مؤسسات الدولة لم تقم بواجبها«. 
وقال فيصل علي أنه سيتم اغتيال املؤسسة العسكرية 
واألمنية عندما يتم اس������تبدال مالبس املليش������يات املسلحة 
التي نراها في الش������وارع مبالبس عس������كرية وأمنية فقط 

وهنا ستكون الكارثة.

استعادة الدولة
وحول الواجب على اجلميع في هذا الوقت أكد فيصل 
أنه يجب تشكيل حركات اجتماعية الستعادة الدولة وعلى 
املجتمع أن يعيد دولته«، متس������ائاًل:«عندما تس������قط الدولة من 
املن������وط به إعادتها؟ ليس������ت بقايا قوات التي تس������يطر عليها 
املليش������يات أو بقايا القوى السياس������ية إمنا على املجتمع أن 
يعيد بناء دولته من الصفر أو من حيث ما بقت من مؤسسات 

لهذه الدولة. 

< فيصل < جميح 

مؤكدين أن تنفيذه مسئولية اجلميع

اتفاق السلم والشراكة... الطريق الوحيد إلخراج اليمن إلى بر األمان
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النازحون ف��ي اليمن معذبون في 
آمالهم، أغراب في وطنهم، خائفون، 
مه��ددون، مالحقون، كل ش��يء قد 
توق��ف في حياتهم، ولم يبق لهم إال 
الدعاء، تلك هي حال��ة من أجبرتهم 
الحروب على ترك بيوتهم ومزارعهم 

وأماكنهم للهجرة والنزوح.

  ذكرى الواحدي

الـنـازحـــــــون
مزقنا برد الشتاء .. وأبعدنا عن أرضنا ومنازلنا

 خرج������وا هربا م������ن مليش������يات ال تع������رف الرحمة 
واإلنس������انية قتلت ودمرت وفتكت واس������تباحت األرض 
حول������ت احلياة إلى م������وت، واألمل إلى ش������قاء، والفرح 
إلى بؤس، غوغائية ش������يطانية هجرت مئات من األس������ر 
وتركتهم حتت مطرقة التش������رد والضياع وسندان برد 

الشتاء القارص.
برد زينب

اقتصر لباس الطفلة زينب على )صندل( وس������روال 
ب������ال وقميص بأكم������ام قصيرة لم حتمه������ا تلك املالبس 
الرث������ة من االرجتاف.. نزحت زينب وعائلتها من عمران 
ليس������تقروا في إحدى حارات العاصم������ة صنعاء، كان 
اخلوف والرع������ب من احلرب ش������بحا يالحقهم في كل 
زاوي������ة مبنطقتهم ف������كان الهروب هو احل������ل ألرواحهم 
اخلائف������ة.. تق������ول زينب: تركنا كل ش������يء ف������ي املنزل، 
ولم جنلب معنا س������وى غي������ار واحد من املالبس لم يكن 
لدينا املال الس������تئجار منزل، ولذا نعيش اآلن في غرفة 
جدرانها متهالكة وتنتشر فيها الثقوب فعند موسم املطر 
تسيل الغرفة من كل اجتاه أما هذه األيام وبرد الشتاء 

تتجمد أطرافنا وتصبح أجسادنا كثالجة املوتى.
وتشير زينب إلى أخيها عصام )5سنوات( الذي لف 
جسده ببطانية صغيرة وصدره يتمزق من سعال شديد
أخي أصي������ب بنزالت برد ش������ديدة واش������تدت عليه 
احلمى وأوجاع ال حتصى لم نس������تطع ش������راء قارورة 
دواء أو أخذه إلى املش������فى بسبب ظروفنا الصعبة لذا 

نستسلم هنا للموت كما ننتظر احلياة.
أم������ا أم زينب فتقول: أحاول أغطي أطفالي الس������بعة 
بقط������ع املالبس البالية وه������ذه البطانيات املهترئة لكن ال 
يكفي مع وجودنا في هذه الغرفة التي تشبه املنخل وفي 

بعض الليالي نشعر أننا سنموت من البرد.
عندما ترى حال النازحني تعرف انه ليس من السهل 
أن تغادر أرضك مجبرا، وليس من احلق أن تنام خائفا 
تصارع برد الش������تاء واجلوع، وتدرك أنه ليس منصفا 
أن حتتل الوحوش أماكن الناس وحياتهم رجال، نساء، 
أطفال وش������يوخ، مرضى ومعوق������ني أصبحوا اليوم من 
دون م������أوى وال مع������ني، ف������ال مجتمع أعانه������م وال دولة 
قامت بواجبها اجتاه نازح كانت هي سببا مباشرا في 

معاناته.
في بيوت النازحني

قص������ص وحكايا كثي������رة تختب������ئ وراء بعض بيوت 
النازحني في ه������ذه الرقعة القصيرة من األرض وصور 

كثيرة من النزوح تختبئ في أكنافها.
تش������كل هذه البيوت ملجًأ مناسبا في فصل الشتاء، 

لكنها ال متنع مواصلة املعاناة وجترع األلم بصنوفه.
خال������د - نازح من صع������دة يقول: نح������ن نزحنا إلى 
هنا منذ أربع س������نوات وبسبب إهمال احلكومة نتجرع 
برد الش������تاء وزمهرير احلر في بيوت ال ترقى ملس������توى 

تصنيفها من املنازل التي تصلح للعيش أو السكينة.
يتابع بغضب: نزحنا أم������ال في تعويضنا في إيجاد 
من يس������مع شكوانا ويساعدنا في إعادة أمالكنا وعودة 

حياتنا كما كانت ولكن ال حياة لم تناد.
ويس������لط جاره الضوء على أح������وال النازحني بقوله: 
لقد باتت متطلبات احلياة البس������يطة أش������به باملس������تحيل 
فالنازحني جاءوا إلى هنا فضاعوا بني وعود كاذبة وبني 
حياة صعبة بعد أن سلب منهم كل شيء فال ميلكون إال 
مناشدة اإلنسانية التي ماتت وانقرضت على حد وصفه.
ويصف وال������د آية ابنته »الصغي������رة املدللة« بالقول: 
عندما أنظر إليها أشعر بألم عميق في قلبي أذكر كيف 
كانت معتادة على أن تركض نحوي عندما أعود للمنزل 
م������ن العمل وهي تص������رخ »عاد أبي، ع������اد أبي«! كنت 
محمال بكل ما تشتهي نفوسهم ال أتركهم أبدا للحاجة 
أو للعوز واملرض.. ميسح دموعه ويتابع قائال: أطفالي 
يرجتفون أمام عيناي من البرد وال أستطيع حتى جلب 
ما يدفئ أجسادهم الصغيرة، إنني حقا أشعر بالعجز 
وقلة احليل������ة وهم يتأملون من الب������رد.. في تلك اللحظة 
ارمتت آية في حضن والدها وجهها احلزين يفتش عن 
دموع أبيها النازلة لتمس������حها بيدها الصغيرتني قهرا 

تالشي معه صموده وصبره.
أص������ر علينا بع������ض النازحني زي������ارة منازلهم التي 
يعيش������ون بها لرؤية واقعهم املر مع قدوم الشتاء كانت 
هن������اك منازل ال توجد بها س������وى بع������ض الفرش التي 
ال تكفي لألس������رة النازحة وقد يزداد الوضع مأساويه 

عندما تكون مكونة من ثالث أسر فأكثر.
فكثير من تلك املنازل ال تصلح للعيش فيها بس������بب 
رداءة البناء أو عدم احتوائها على أساسيات ضرورية 
إضافة إلى ارتفاع إيجارها بشكل جنوني تعجز معظم 
األسر النازحة على اإليفاء بها، ولفت انتباهنا أطفالهم 
والت������ي اعتلت ضربات البرد وقس������وة الش������تاء أيديهم 
الطرية ووجوههم البريئة ولوال شغفهم باللعب واحلركة 
التي تعطيهم قدرا من الدفء ملا توقفت أجس������ادهم عن 

االرتعاش.
ويعل������ق أبو آية في آخر مط������اف جتولنا بقوله: هكذا 
يعيش معظم النازحني حياة كصقيع الشتاء بال مالمح. 

معاناة املعاقني واملرضي
ل������دى أم فراس، النازحة ثالثة أبن������اء معاقني هربت 
م������ن احل������رب بع������د أن تكفل أح������د اخليري������ن بأخذها 
وأوالدها بس������يارته من ذلك اجلحيم اس������تأجرت منزال 
صغيرا يحتوي غرف������ة وحمام ال غير فوضعت في تلك 
الغرف������ة )آلة طبخ وبعض من الصح������ون(، كانت تأمل 
في مس������اعدة أهل اخلير لها لتخفي������ف مصابها ولكن 
األحداث املتالحق������ة قضت على آخر أمل لها وألبنائها 

املعاقني.

تقول: برد الش������تاء زاد من املعان������اة واأللم فأبنائي 
يحتاج������ون الدفء كي ال يتبولون على أنفس������هم فانا ال 
أملك ش������راء )حفاظات( لتخفيف معاناتهم وال بطانيات 
لتدفئه������م.. بكت أم فراس وهي تكم������ل حديثها: الدولة 
نس������تنا قبل وبعد أنا امرأة كبيرة في الس������ن ال يوجد 
لدي مع������اش أو عمل أصرف على أبنائي املعاقني وكل 
يوم صاحب البيت يهددنا بالطرد للشارع وقلبت يديها 

حسرة أين أذهب بهم للشارع أو إلى املوت.
أم س������يدة ربة منزل كانت تعتاش على راتب زوجها 
التقاع������دي الذي ش������ل املرض حركته ش������أنها ش������أن 
الكثير من النازحني، اس������تولت املليشيات على منزلها 
وكل ممتلكاتها، ولم حتمل س������وى بعض مالبسها هي 
وزوجها، تفتح كيس������ا ممتلئا بأدوية ق������د نفذ معظمها 
لتق������ول: نحن هنا منوت ببطء، زوجي مش������لول ويحتاج 
إل������ى أدوية كثيرة والبرد يزيد من أمله ومعاناته ويصيبه 
بتشنجات ش������ديدة وكما ترين يا بنتي كيف نعيش في 

هذا املكان العاري.
»محمد« أب خلمسة أطفال حتدث عن معاناته قائال: 
لدي خمس������ة أطفال فيهم املري������ض واملصاب بأمراض 
مزمنة وال أملك أية نقود لش������راء االحتياجات من طعام 
وغ������ذاء وبطانيات، حيث يبقى أطفالي ليومني على نص 
قطعة خبز فاألوضاع املتأزمة واملتالحقة أفقدتني حتى 
عملي كما أفقدتني احلرب منزلي ومزرعتي في دماج.

ويضي������ف: تخيلي أنه ال توج������د بطانيات إمنا مجرد 
شراش������ف ال تعم������ل ش������يء س������وى مزيدا م������ن البرد 
واملعاناة.. وتس������اءل وهو يدس يده متحسس������ا راحتها 
وتظهر عليه عالمات احلزن: نحن الكبار ال نتحمل هذا 

البرد واجلوع فكيف بأطفالنا.

برد املوت بقيفه
وكأن احلكاية مس������تمرة في ثالوث احلرب والرعب 

والبرد والصورة التي رأيناها على جروف أرحب ونهم 
وبن������ي جرموز أيام الثورة تتك������رر في منطقة قيفة التي 

احتوت على مالمح الطفل املرجتف واملرأة الثكلى..
عبر األثير ج������اء صوت أم صالح متش������نجا يحمل 
صقيع املكان وألم املعاناة تقول: أحدثك وأنا وأحفادي 
حتت جرف مفتوح ال يوجد معنا س������وى املالبس التي 
نغطي بها أجس������ادنا فال م������أوى وال ملجأ وال غذاء وال 
دواء، تعال������ى نحيبه������ا: أطفالنا ونحن ف������ي هذا العراء 
حتت خياري������ن ال ثالث لهما إما منوت من البرد أو من 
القذائف والطي������ران.. طلبت منه������ا احلديث ألحفادها 
الصغ������ار فانقطع االتصال قبل س������ماعي هدير طائرة 

حتمل املوت ألبنائها.
وصف منصور الفقيه صحفي وناشط وأحد أعضاء 
الفريق احلقوقي اإلعالمي الذي زار منطقة قيفة بقوله:
أبناء قيفة رداع حالتهم ووضعهم اإلنساني سيء جدا 
خاصة بعد ما قامت مليش������يات احلوثي بتش������ريدهم من 
قراهم ومنازلهم فأصبحوا بال مأوى وال أكل وال مالبس.

يضيف الفقيه: في مناطقه������م املرتفعة اجلبلية تزاد 
قس������اوة الش������تاء فترى أجس������ادهم ترتعد م������ن البرد 
ووجوههم ش������اخت م������ن ضرباته فقد ترك������وا منازلهم 
الدافئة وراءهم ليختبئوا ف������ي اجلروف واجلبال خوفا 

من طائرات املوت ولهيب احلرب.
يتابع: وجدنا صعوبة في تصويرهم ونقل معاناتهم 
فالتصوير في ثقافتهم عيب لذا اكتفى أكثرهم باحلديث 
معنا فمئ������ات من النس������اء واألطفال مش������ردين داخل 
امل������دارس وعند أقاربهم في الق������رى املجاورة وتعرض 
النازح������ني من أبن������اء قيفه للقصف وه������م في الكهوف 
واجلب������ال، أصيبت على إثرها س������ت نس������اء وطفل لم 
يتجاوز الس������نتني وذلك بعدما نشر ناشطون صور لهم 
وه������م باجلبال واجلروف فقامت امليليش������يات بالضرب 

عليهم دون رحمة.
ويذك������ر الفقي������ه: التقاء الفري������ق احلقوقي اإلعالمي 
بحالة حرجة لطفل أصيب بطلقة في رأسه أعلى العني 
اليس������رى وهو في حاله إغماء من������ذ يومان حيث طلب 
منهم األهالي إس������عافه إلى العاصم������ة إلنفاذ حياته.. 
وذكر أن احد األطفال توفي وهو ينزف بس������ب أصابته 
بقذيف������ة هاون لم يس������تطع األهالي إس������عافه لتواصل 

القصف واحلرب.
يقول :لم نستطع إسعاف الطفل خوفا من احتجازه 

في أحد نقاط احلوثي
وينقل الفقي������ه مطالب أبناء رداع لوس������ائل اإلعالم 
احمللية والدولية واجلمعيات اخليرية ومنظمات املجتمع 
املدن������ي ورجال األعمال بزي������ارة املنطقة واالطالع على 
أوضاع املأس������اوية في ظل ح������رب ظامله يزيدها معاناة 

تواطئ الدولة وقسوة برد الشتاء.
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منذ اندالع املواجهات املس������لحة ف������ي رداع يعيش 
النازحون هناك ظروفًا إنس������انية صعبة بس������بب غياب 
املس������اعدات، س������واًء من قب������ل اجله������ات احلكومية أو 
املنظم������ات اإلنس������انية، وجتاهل وس������ائل اإلعالم هذه 
القضية، وقد اضطرت عش������رات األس������ر إلى النزوح 
م������ن منازله������ا وقراها في مناطق »قيف������ه« في البيضاء 
إث������ر املواجهات الدائرة منذ أكثر من ش������هر بني تنظيم 
القاعدة والقبائل من جهة، واحلوثيني من جهة أخرى.

ويصل عدد األس������ر النازحة إلى 970 أس������رة على 
األقل نزحت في عدة مناطق من مدينة رداع ويتجمعون 
ف������ي قرية املناس������ح الس������فلى وقرية بني علي وس������لية 
اجلراح وخبزة وصرار اخلش������م ويبلغ عددهم 7446 
ش������خصا بينهم 1904إم������رأة و 4199طف������ل وأغلب 
هذه األس������ر تقيم لدى أقاربها ف������ي قرى مجاورة، مثل 
احلميض������ة وجب������رة دار النجد، والبعض يس������كن في 
كهوف اجلب������ال، وجميعها تفتقر إلى امل������واد الغذائية 
واملالبس الش������توية واخليام،ويش������تكي النازحون من 
غي������اب التدخل احلكومي وجتاهل معاناة النازحني في 
ظل تزايد أعدادهم مع استمرار املواجهات وعدم تناول 

قضيتهم في وسائل اإلعالم احمللية.

مأساة امرأة نازحة..
يس������رد الناش������ط مجاهد الس������اللي قص������ة احدى 
النازحات في منطقة خب������زة وهي تقول »لم نكن نتوقع 
أن تضرب قريتنا لكننا تفاجأنا بالقصف العنيف على 
البيوت وصل������ت بيتنا قذيفة فخرجنا مس������رعني تركنا 
كل ش������يء خلفنا اهم ما كنا نفك������ر فيه تلك اللحظة ان 
ننقذ انفس������نا وابناءنا من موت محققهربنا والرصاص 

والقذائف تتساقط من أمامنا ومن خلفنا«
وتواص������ال امل������رأة حديثها »احتمين������ا بالكهوف في 
رؤوس اجلبال هناك بيوت سويت باألرض لسنا قاعدة 
وال عالق������ة لنا بها  بيوتنا دم������رت وقتل ابن خالي ابن 
خالي ثم قتل خالي وهو يغس������ل ابن خالي في املسجد 

عندما قصفه احلوثيون«
ويقول مجاهد الس������اللي » أن ام������رأة فقدت زوجها 
قتل وألنه������ا كانت في كهوف اجلبال ل������م تعلم باخلبر 
ولديهااربع������ة أطفال كانت وجوه كس������يرة لم تعد تنظر 
ال������ى املاضي بق������در تطلعها الى املس������تقبل »ويضيف 
الساللي وهو احد الناشطني الذين زاروا رداع ضمن 
مجموعة م������ن احلقوقيون »لن تصدقوا أن قلت لكم ان 

معظم أبناء قيفة يفضلون املوت جوعًا على ان يستلموا 
مساعدات من احد« 

ويتابع » أبناء قيفة: تربوا على عزة النفس وعاش������وا 
رافعني رؤوس������هم ولم ينحنوا يوم������ًا واذا حصل الحد 
منه������م مصيب������ة تكاتفوا ملس������اعدته كاًل يأت������ي بغرمه 
وهكذا لذلك ان معظم نس������اؤهم عندما نزحن بأطفالهن 
صعدوا اجلب������ال والكهوف ورفض������وا ان يذهبوا الى 
القرى االخ������رى بالرغم من ان لهم فيه������ا اقرباء كثر« 
وأوضح الس������اللي أن ما يحتاجه أبناء قيفة في رداع 
هو املناص������رة لقضيتهم اإلنس������انية وإيصالها للعالم 
احلر ومن باس������تطاعته إيقاف هذه احلرب الظاملة التي 

يتضرر منها النساء واألطفال األبرياء .

جتاهل ومعاناة...
م������ن جهته  قال مدير مكتب اإلعالم في رداع ناصر 
الصانع : أن الس������لطات الرسمية لم تقم بواجبها جتاه 
النازحني برداع وجتاهلت مأساتهم اإلنسانية، فهي لم 
تكلف أيًا من مسؤوليها بزيارة أماكنهم بخالف حروب 

سابقة تدخلت خاللها بشكل محدود.
وقال الصانع إن الوضع اإلنساني يزداد تعقيدا مع 

مرور الوقت في ظل احت������دام املواجهات وطول أمدها 
وارتفاع أعداد النازحني املقدرين مبئات األس������ر، وفي 
عدم وجود أي مس������اعدات من احلكوم������ة أو املنظمات 
اإلنس������انية وغياب مخيمات لإليواء عدا كهوف اجلبال 

أو البقاء لدى األقارب.
ف������ي املقاب������ل، عزا مس������ؤول مبكت������ب األمم املتحدة 
لتنس������يق الش������ؤون اإلنس������انية بالعاصمة صنعاء في 
تصري������ح للجزي������رة نت ع������دم تدخلهم ف������ي رداع إلى 
املخاوف من األوضاع األمنية التي حتول دون حتركهم 
بسهولةومتنى املسؤول -الذي فّضل عدم ذكر اسمه- 
تعاون اجلهات احمللية اليمنية معهم ملساعدة النازحني 

في مناطق الصراعات.
وكان������ت احلكوم������ة قّدرت ف������ي يولي������و املاضي عدد 
النازحني داخليًا بقرابة نصف مليون، وطالبت املجتمع 
الدولي بدعم جهودها ملعاجلة قضايا النزوح الداخلي 
ومواجه������ة تدفق الالجئ������ني واملهاجرين من دول القرن 
األفريق������ي الذين يصل عددهم إل������ى 750 ألف مهاجر 
غير مسجل ،واستجابة ملناشدة احلكومة، أقر االحتاد 
األوروبي في الش������هر ذاته تخصي������ص ثمانية ماليني 
دوالر لتوفير املساعدات الغذائية للنازحني واملتضررين 
من الصراعات املس������لحة بعدة مناطق في البالد عبر 

برنامج األغذية العاملي.

أوضاع صعبة ..
قال وفد صحفي وحقوقي إن األوضاع اإلنس������انية 
للنازحني ف������ي مناطق قيفة مبديري������ة رداع مبحافظة 
البيض������اء بالغة الس������وء لع������دم توفر امل������واد الغذائية 
األساسية ومستلزمات مواجهة البرد لدى النازحني.

وأوض������ح الوفد – الذي زار الس������بت املاضي عدد 
من قرى قيفة كأول وفد يزورها منذ اندالع املواجهات 
بني احلوثيني والقبائل – أن نحو مائة وخمسني أسرة 
نزحت من منازلها في قرية«ُخبزة«،هربا من املوت بعد 
تعرض منازله������ا للقصف ما أدى إل������ى تدميرها إما 

بشكل جزئي أو كلي.
ووصف س������ليم عالو – منس������ق الوف������د – أحوال 
النازح������ني بالصعب������ة جدا وقال إن عددا من األس������ر 
اضطرت ملغادرة كهوف اجلبال التي نزحت إليها إثر 
تعرضها للقصف من قبل احلوثيني ما أدى إلى مقتل 

امرأة وإصابة ثالث أخرى.

وأشار إلى أن بقية األسر تتوزع على بعض مدارس 
القرى املجاورة مثل قرية«النجد«،وقرية »بقرات«،وعند 
أقاربه������ا وجميعه������ا حتت������اج للمواد الغذائي������ة وحليب 
األطفال والبطانيات ومستلزمات مواجهة فصل الشتاء 

األخرى.
ونقل الوفد ش������كاوى النازحني من غياب املس������اعدة 
احلكومية واملنظمات اإلنس������انية األخرى – باس������تثناء 
تلقيهم دعما من جمعية اإلصالح ببعض البطانيات – 
مناشدين السلطات الرسمية واملنظمات املعنية بحقوق 

اإلنسان التحرك العاجل إلنقاذهم.
وعل������ى هامش زيارته التقى الوف������د بعدد من أهالي 
س������كان قرية«خبزة«،وغيره������ا م������ن القرى واس������تمع 
لش������كاوى املصابني وما تعرضوا له من قصف عنيف 
من قبل احلوثيني وقوات احلرس اجلمهوري)س������ابقا(، 
واطلع على تقديرات أولية حلجم اخلس������ائر البش������رية 

واملادية.

أطفال ونساء ضحايا..
من جانبه يقول منص������ور الفقية أحد أعضاء الوفد 
احلقوقي »ان الوضع االنساني في رداع سيء ومعقد 
ويصعب على العني رؤيته والقلب حتمله، بعد أن قامت 
مليش������يات احلوثي بتفجير املنازل واخراج الناس من 

قراهم فاصبحوا بال مأوى«
ويق������ول الفقية » التقينا طفل عمره 15 س������نة وكان 
بحال������ة حرجة جدا  اصيب بطلقة ف������ي الرأس ويعالج 
بالبيت بعالج طبيعي وهو في حالة إغماء مستمرة منذ 
يومني حس������ب افادة اقاربه طلب������وا منا ان نأخذه معنا 

الى صنعاء »
ويضيف » لم نس������تطع ان نقوم بذلك وكان الس������بب 
خوفنا بأن نصل الى إحدى النقاط التابعة للمليشيات 
وتقوم بأخذه واحتجازه بتهمة انه من القاعدة وهذه هي 

حجتهم الدائمة ضد االهالي هناك«
ويسرد الفقية مأساة أبناء قيفة قائال »احد االطفال 
هناك اصيب بش������ظية قذيفة هاون في فخذه االيسر لم 
يستطع االهالي ان يفعلوا له اي شيء وبقي ينزف حتى 
مات وهناك ست نس������اء اصنب بالقصف بعد نزوحهن 
ال������ى اجلبال وطفل لم يتجاوز الس������نتني بعد ما نش������ر 
ناش������طون صور النازحني باجلبال قامت امليليش������يات 

بالضرب عليهم.

لفته انسانية ..
وكانت جمعية اإلصالح برداع قد دش������نت مشروع 
السلة الغذائية للنازحني من املواجهات واحلروب التي 
تش������هدها عدد من مناطق قيفه رداع بني رجال القبائل 

واحلوثيني .
وأش������ار أمني عام جمعية اإلصالح ب������رداع عبدالله 
قاس������م الطش������ي إلى أن مشروع الس������لة الغذائية يعد 
املش������روع الثان������ي للجمعية للنازحني ف������ي قيفة  حيث 
وزعت اجلمعية 300 بطانية في منطقة املناسح وسيلة 

اجلراح مبديرية ولد ربيع التابعة لقيفه رداع.
وأوض������ح الطش������ي أن مش������روع الس������لة الغذائية 
اس������تهدف 200 أس������رة نازحة من قرية خبزة مبديرية 
القريش������ية بقيفه رداع والتي ش������هدت نزوحًا جماعيًا 

بشكل كامل .
وأش������ار الطش������ي إلى أن ما مت تقدمي������ه حتى اآلن 
قلي������ل ج������دًا ال يرتقي إلى حجم املأس������اة التي يعانيها 
النازح������ني هناك ؛ مؤك������دًا أن جمعية اإلصالح بصدد 
تنفيذ مش������اريع اغاثية أخرى للنازح������ني خالل األيام 

القليلة القادمة.

  ياسر عقيل

ف��ي كهوف جبال قيف��ة برداع تعيش أس��ر نزحت م��ن منازلها وقراها 
قس��را إثر المواجهات الدائرة منذ أكثر من شهر بين القبائل والحوثيين 
م��ن وعناصر القاعدة من جهة اخرى ، في ظل غياب كامل لدور الس��لطات 

والمنظمات المعنية باإلغاثة.

الصحوة تزور  أماكن املواجهات

رداع ... مأساة نازحني في الكهوف واجلبال شردتهم احلرب 



 عبد الحفيظ الحطامي

أعم������ال اخلطف والقت������ل الت������ي تتفاقم حد 
الكارث������ة ف������ي مدين������ة احلديدة ، تش������كل حالة 
اس������تثنائية في هذه احملافظة املساملة التي تعد 
فيها هذه املمارسات انتهاكات صارخة وأعمال 
إجرامية كما يصفها احلقوقيون والناش������طون 
وقادة منضمات املجتمع املدني ، فأثناء صياغة 
هذا التقرير مس������اء الثالثاء كانت مليش������يات 
احلوثي تختطف عدد من النش������طاء وقادة ثورة 
11 م������ن فبراير وه������م نقيب املعلم������ني اليمنيني 
مبحافظة احلديدة ومنس������ق شباب الثورة فيها  
طارق سرور ، إضافة إلى الدكتور ماهر جميل 
الصلوي رئيس املجلس الش������باب املس������تقل ، 
وأمني عام نقابة املعلمني والقيادي في س������احة 
التغيير باحلديدة سالم بافقيه، ولم تتوقف هذه 
املمارسات بل قامت سيارات خاصة مبسلحي 
احلوثي مبطاردة الناش������ط في س������احة التغيير 
الصحفي بس������يم اجلناني ، س������بقها اختطاف 
الش������يخ عبد الرحمن مك������رم أمني عام احلراك 
التهامي ، في مشهد وصفه القياديان في اللقاء 
املشترك األستاذ محمد الدغبشي والدكتور طه 
املعمري بأنه س������لوك ارعن وطعن������ة توجه إلى 
اتفاقية السلم والشراكة الذي يقضي بانسحاب 
مس������لحي احلوثي من احملافظات ليفاجأ أبناء 
محافظ������ة احلديدة بهذه األعمال واملمارس������ات 
غير املس������ئولة التي تسعى إلى توتير األوضاع 
وتوس������يع دائرة الصراعات ، واالستمرار في 
انته������اكات صارخة طالت قيادات في ش������باب 
الث������ورة في احلدي������دة ، وطال������ب القياديان في 
اللقاء املش������ترك الس������لطات املعني������ة باحملافظة 
توفي������ر احلماي������ة واألمن والس������الم للمواطنني 
وناشطي احلقوق واحلريات واإلعالميني وقادة 
شباب الثورة التي يتعرضون اليوم النتهاكات 
صارخة من زمالء لهم في الثورة الش������باب .. 
وفي ضل هذه األجواء تش������هد مدينة احلديدة 
تشهد مدينة احلديدة مس������يرات واحتجاجات 
ينفذها احلراك التهامي وع������دد من الفعاليات 
واملكون������ات التهامية الثوري������ة  احتجاجا  على 
صمت اجلهات احلكومية والرسمية إزاء سقوط 
قتل������ى بني املواطن������ني في ظروف ومالبس������ات 
س������يطرت احلوثيني في عدد من النقاط األمنية 
مبحافظة احلدي������دة ، كما ان احملتجون طالبوا 
بسرعة اإلفراج عن أمني عام احلراك التهامي 
املختطف من قبل مسلحي احلوثيي منذ أسبوع 
وال ي������زال مغيب عن أهله وأس������رته دون معرفة 
مكان اختطافه بحسب بيانات احلراك التهامي 
في هذه الفعاليات واملسيرات ، يأتي هذا حتت 
مرأى ومسمع السلطات احمللية وأجهزة العدل 
والقضاء واألمن الت������ي تقف متفرجة إزاء هذه 
الت������ي يصفها املواطنون  األحداث والتطورات 
بأنه������ا غريبة عن أبناء هذه احملافظة املس������املة 
، فيم������ا ال تزال النياب������ات واحملاكم متوقفة عن 
أعمالها في احتجاج على اس������تمرار سيطرت 
احلوثيني على مجمع النيابات والس������يطرة عليه 
ويطالب القضاة ف������ي احلديدة جماعة احلوثي 

إخالء مبنى مجمع النيابات من مسلحيها حتى 
يتمكن القضاة في احملاك������م املعنية من القيام 
بأعماله������م بعيد ع������ن أي تواجد للمس������لحني ، 
فيما تش������هد قيادة القوات البحرية احتجاجات 
منذ أس������بوع لينتهي األمر بس������يطرة مسلحي 
احلوث������ي  يوم أم������س االثنني على مق������ر قيادة 
الق������وات البحرية ، وأوض������ح مصدر مطلع في 
قي������ادة البحرية ، أن مس������لحني حوثيني قاموا 
بالسيطرة على مقر قيادة القوات البحرية، في 
الوقت الذي قالت فيه مص������ادر أخرى بوزارة 
الدف������اع ، أن جلنة م������ن وزارة الدفاع وصلت 
أمس االثنني إلى قيادة القوات البحرية والدفاع 
الس������احلي مبحافظة احلديدة لتقصي احلقائق 
والنظ������ر ف������ي مطالب معتصمني من منتس������بي 
القوات البحرية والدفاع الساحلي ، وذلك تلبية 
ملطالب محتجني من منتس������بي القوات البحرية  
والدفاع الس������احلي في احملافظ������ة، واملتضمنة 
املطالبة بالنزول إلى القاعدة ملعاجلة قضاياهم 
وإزالة الفس������اد احلاصل في القوات البحرية ، 
وأضاف������ت هذه املص������ادر أن احلوثيني متكنوا 
من دخ������ول مقر القاع������دة البحرية حتت غطاء 
االحتجاجات املطلبية لضباط وأفراد القاعدة، 
ه������ذه األح������داث املتتالي������ة وح������دت الكثير من 
الفعالي������ات واملكونات التهامية هنا في محافظة 
احلدي������دة ، لتخرج اح������زاب اللقاء املش������ترك 
مبحافظ������ة احلديدة ع������ن صمته������ا  لتعلن عن 
إدانتها لعمليات القتل واالختطافات التي تطال 
املواطن������ني ف������ي محافظة احلدي������دة وعبرت في 
بيان لها عن إدانتها ، لقتل مليش������يات احلوثي 
ملواطنني وجرح آخرين دون رادع من ضمير أو 
وازع من دين ، كما استنكر املشترك اختطاف 
املناضل األس������تاذ عبد الرحمن مكرم من قبل 
مليش������يات احلوثي بتلك الطريقة الهمجية التي 
تؤس������س ملمارس������ات غريبة على أبناء محافظة 
احلدي������دة تط������ال الناش������طني وقي������ادات الرأي 

والنضال من اجل احلرية والكرامة ، كما دعت 
أحزاب فروع اللقاء املشترك مبحافظة احلديدة 
رئيس اجلمهورية والدولة إلى س������رعة اخراج 
مليش������يات احلوثي املس������لحة م������ن كافة املدن 
اليمنية ومنه������ا مدينة احلديدة املس������املة وذلك 
تنفيذا التفاقية الس������لم والشراكة التي أجمعت 
عليها كل الق������وى الوطنية ومن ضمنها جماعة 
احلوثي ، وأكدت أحزاب املش������ترك باحملافظة ، 
على أهمية أن تطلع الدولة بواجبها في حتقيق 
األمن واالستقرار والعدالة واملواطنة املتساوية 
والتي تضمن حق أقارب الش������هداء واجلرحى 
واملختطف������ني في مقاض������ات هذه املليش������يات 
املس������لحة التي انتهكت حق احلي������اة واملواطنة 
والكرامة حني استباحت دماءهم دون رادع من 
دي������ن أو وازع من ضمير ، كم������ا نطالب الدولة 
وأجهزته������ا املختلفة إلى بس������ط األمن واألمان 
واالس������تقرار في هذه احملافظة املس������املة ، من 
جهته������ا اس������تنكرت الهيئة التنفيذية للش������باب 
الثورة مبحافظة احلديدة ، قتل املواطن رياض 
محمد احمد العليم������ي رميا بالرصاص احلي 
منذ 4 أيام على يدي مليش������يات احلوثي بينما 
كان مير بس������يارته آمنا في ش������ارع الشهداء ، 
حلقه  قتل املواطن علي عبد الله عبد ، وإصابة 
فيصل محمد خميس بج������راح خطيرة ، وهما 
من أبناء دير عبد مبديرية اللحية بعد أن وجهت 
املليشيات الرصاص وابال من الرصاص احلي  
جتاه س������يارة كان������ت تقلهم في مف������رق مديرية 
الضحي أثناء عودتهم من عزاء ألقارب لهم في 
مدينة احلديدة ، وكذا اس������تهداف الطفل علي 
سيف سعيد الذي أصيب بطلق رشاشة مضاد 
للطائ������رات أثناء م������روره ف������ي الكورنيش أثناء 
اش������تباك مسلحي احلوثي مع من يقولون أنهم 
مس������لحني ، وغيرها من االنتهاكات الصارخة 
التي بدأت تتزايد بشكل مروع في ضل صمت 
كل اجله������ات املعنية في الدول������ة .. كما أدانت 

الهيئة التنفيذية لش������باب الثورة  عملية اخلطف 
اجلبانة المني ع������ام احلراك التهامي الش������يخ 
عبد الرحمن مكرم طس������ي والذي اختطف من 
قبل مليش������يات احلوثي املسلحة  أثناء خروجه 
بدقائق من لقاء تشاوري ألبناء تهامة الرافضني 
لتواج������د مليش������يات احلوثيى املس������لحة والتي 
بات������ت تهدد كافة القوى احلية املناهضة للعنف 
والتطرف واإلرهاب  ، وتطالب الهيئة مليشيات 
احلوثي املسلحة بسرعة إطالق سراح األستاذ 
عبد الرحمن مكرم واحلفاظ عليه وعدم املساس 
بحياته .. كما طالبت الهيئة التنفيذية السلطات 
املعنية في الس������لطة احمللية والدولة مس������ؤولية 
توفير األمن واالس������تقرار ألبناء احملافظة الذين 
أصبحوا عرضة للموت واخلطف من قبل هذه 
املليشيات التي ال يوجد مسوغا لتواجدها في 
هذه احملافظة املس������املة ، ودعت الهيئة ش������باب 
الثورة وكافة املكون������ات التهامية إلى التصعيد 
الث������وري ضد هذه املليش������يات املس������لحة التي 
أرعب������ت املواطنني وأقلقت الس������كينة العامة .. 
توالي عمليات سيطرت احلوثي على مؤسسات 
الدولة ومش������اركتها كل أجهزته������ا حتت الفتة 
احلماي������ة والدف������اع عنها ، يجعله������ا في موقع 
املسؤولية واملساءلة أمام أجهزة الدولة املختلفة 
، عما يحدث من اختالالت أمنية ، في محافظة 
عرف������ت على امت������داد تاريخها بأنه������ا محافظة 
مساملة ، يأتي وسط تدهور للكثير من اخلدمات 
العامة وعلى رأس������ها ش������بكة املج������اري التي 
عادت إل������ى ما كانت عليه من خ������راب، أحالت 
حياة سكان العديد من األحياء والشوارع إلى 

جحيم. 
إل������ى ذل������ك أدانت نقاب������ة املعلم������ني اليمنيني 
اختطاف رئيس������ها باحلديدة االس������تاذ طارق 
س������رور وكذلك االمني العام من قبل احلوثيني.. 
وحملت احلوثيني مسؤولية حياتهم، داعية إلى 
سرعة اطالقهم والتحقيق في  جرمية اعتقالهم.
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بعد قتل مواطنني واختطاف أمني عام احلراك التهامي وعدد من قيادة ثورة الشباب 

احتجاجات غاضبة ضد احلوثيني باحلديدة ..
< نقابة املعلمني تدين اختطاف رئيسها وأمينها العام  وحتمل 

احلوثي مسؤولية حياتهم



أحمد طاّلن احلارثي
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

حظي����ت الوحدة اليمني����ة باالهتم����ام ودخلت حيز 
املتابع����ة منذ وقت مبكر م����ن مراحل النضال الوطني 
التح����رري، الذي تبّنته القوى السياس����ية الثورية في 
اليم����ن، فق����د ج����اءت مؤك����دًا عليه����ا في أه����داف ثورة 
26 س����بتمبر 1962م كه����دف خامس وال����ذي جاء فيه: 
)العم����ل عل����ى حتقي����ق الوح����دة الوطني����ة ف����ي نطاق 
الوح����دة العربية الش����املة(، كما ن����ص عليها امليثاق 
الوطني للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن احملتل 
كه����دف خام����س أيضًا ومبا نص����ه: )إن إع����ادة وحدة 
ش����عبنا العربي في إقليم اليمن شماله وجنوبه سيرًا 
نح����و وح����دة عربية متحررة مطلبًا ش����عبيًا وضرورة 
تفرضه����ا متطلبات الثورة ويجب أن تتم على أس����س 

شعبية وسلمية(.
وبالرغ����م من تفاوت دق����ة الوضوح في صياغة تلك 
األهداف، إاّل أن القاسم املشترك بينها يؤكد االهتمام 
البال����غ مبس����ألة الوح����دة كأه����داف ثوري����ة ال ب����د م����ن 
الوصول إليها باعتبارها من أهم الركائز التي تعتمد 
عليها القوى السياس����ية في مخاطبة اجلماهير ونيل 
ثقتها ومس����اندتها لتل����ك األهداف، غي����ر أن الوصول 
إل����ى الس����لطة قد أع����اق حتقي����ق املضامني الش����عبية 
للوح����دة اليمني����ة بع����د تل����ك الث����ورات والتضحي����ات 
ووس����يلة  أس����لوبًا  الوح����دة  وغ����دت  اجلماهيري����ة، 
للمزاي����دة ب����ني تل����ك األنظمة، حت����ى وص����ل األمر إلى 
نشوب حربني بني شطري اليمن، مما يؤكد عدم رغبة 
األنظم����ة احلاكم����ة في حتقيقه����ا على غير األس����لوب 
الذي يحقق الكسب واملصالح الضيقة بعيدًا عن آمال 
وتطلع����ات اجلماهير، إذ كان كل نظام يرفض التوّحد 
م����ع اآلخ����ر بس����بب التوجه����ات الفكرية والسياس����ية 
واالقتصادية املتعارضة للنظامني الشطريني، اللذين 
يتهم كل منهما اآلخر بأفظع االتهامات التي جتاوزت 
املصطلحات احمللية إل����ى مصطلحات عاملية ينتقص 

كل منهما اآلخر بسببها.
وع����اوة على ذلك فقد ج����اء اتفاق الوحدة وتنظيم 
الفت����رة االنتقالية مبا يؤكد حال����ة الطمع في احلفاظ 
عل����ى املصالح واملناف����ع التي تس����عى للوصول إليها 
اجله����ات املمثلة للش����طرين بعيدًا ع����ن كل ما له صلة 
مبصال����ح وحق����وق اجلماهي����ر، ذل����ك االتف����اق  ال����ذي 
اش����تمل على عش����ر مواد فق����ط كان هو النظ����ام الذي 

سارت عليه دولة الوحدة خال الفترة االنتقالية، وقد 
خ����ا ذلك االتفاق م����ن كل ما من ش����أنه حماية حقوق 
ومصال����ح املواطنني، عدا ما يتعلق بحقوق القيادات 

السياسية واحلزبية والعسكرية فقط.
وتأسيس����ًا عل����ى قاع����دة التقاس����م واملناصفة التي 
تضمنته����ا االلتزام����ات اخلاصة فقد انه����ارت اتفاقية 
الوح����دة وم����ا ترت����ب عليه����ا عن����د م����ا تعرض����ت تل����ك 
املصالح للخطر وش����عرت القي����ادات بفقدان األمل في 
االس����تحواذ على كل ش����يء، جريًا على عادة التقاسم 
الس����ابقة، ف����كان قرار االنفص����ال، وهو الق����رار املبني 
عل����ى أس����اس تل����ك املصالح، ألن����ه لم يك����ن مبنيًا على 
رغب����ة جماهيري����ة أو منطلقًا منها، األم����ر الذي أفقده 
املس����اندة والدع����م الش����عبي البتع����اده ع����ن حتصي����ل 

حقوق ومصالح اجلماهير سابقًا والحقًا.
واس����تخاصًا مما س����بق ميكن القول بأن الوحدة 
واالنفص����ال كانت وم����ا زالت مطاي����ا ركوب ألصحاب 
املصال����ح الذاتي����ة الذين لم يجدوا س����وى اللعب على 
حب����ال الوحدة من جهة واملطالبة بحق تقرير املصير 
م����ن جه����ة ثاني����ة، وه����ذا واض����ح جل����ي ف����ي كثير من 
املواقف واملمارس����ات التي يش����هدها واقعنا املعاش، 
والتي ميكن اإلش����ارة إلى بع����ض منها لغرض الداللة 
والبي����ان، حت����ى ال يظ����ل أصحابها في مأم����ن من عدم 

الكشف والتعري أمام جماهير الشعب.
فعل����ى س����بيل املث����ال: فق����د كان للث����ورة الش����بابية 
الش����عبية الس����لمية دورها وأثرها الكبير في كش����ف 
جزء من تلك املمارس����ات املستورة، حيث اتضح جليًا 
أجتاه كثير من قيادات وقواعد املؤمتر الشعبي العام 
واجلنوبية منها بالذات إلى دعم عملية االنفصال إن 
ل����م يكن علي عفاش احلميري على قمة هرم الس����لطة 
واملمارس����ات  الس����لوكيات  وه����ذه  الوح����دة،  لدول����ة 
مش����اهدة في واقع احلال وال يس����تطيع إنكارها أحد، 
وصور وكلمات ومشاركات تلك القيادات تشهد بذلك، 
إل����ى جانب خطابهم اإلعام����ي التحريضي والدعائي 

بني أوساط اجلماهير الذي يؤكد ذلك.
أم����ا فيما يتعلق بدور احل����راك اجلنوبي في تبّني 
عملي����ة االنفص����ال فاألم����ر ال يحت����اج إل����ى مزي����د م����ن 
الش����رح والبيان، ألن املمارس����ة خير شاهد على ذلك، 
ولكن الذي يهمنا في هذا اجلانب أن نقف متس����ائلني 

م����ع إخوانن����ا اجلنوبي����ني الراغب����ني ف����ي االنفص����ال 
الستيضاح األمر، باعتبار االنفصال خيارهم الوحيد 
الس����تعادة حرية وكرامة املواطن اجلنوبي، ومن أهم 
التساؤالت: ملاذا التفرق واالختاف وتعدد املسميات 
الت����ي تتبّن����ا عملي����ة االنفص����ال ف����ي ح����ني أن الهدف 
اجلام����ع لها هو حتقيق االنفص����ال القائم على إعادة 
االعتبار للحقوق التي افتقدها الش����عب اجلنوبي في 
ظ����ل دولة الوحدة حس����ب ما يرون؟ وتس����اؤل آخر ما 
ه����ي دول����ة اجلنوب التي يجب أن تؤول إليها س����لطة 
احلك����م!! أهي دويات ما قبل االس����تقال السياس����ي 
ال����ذي حتقق في ع����ام 1967م؟ أم أنها دولة جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشعبية؟ أم أن هناك دولة جديدة 

بنظام جديد يجب أن تسود؟
ه����ذه اخلي����ارات جعل����ت اجلماهي����ر في حي����رة من 
أمره����ا وتاه����ت به����ا اخلي����ارات املتع����ددة واملجهولة 
املصي����ر، وحت����ى نعيد للجماهير ثقته����ا في أي خيار 
ترغبه، يتوجب حتديد الرؤية التي تقوم عليها عملية 
املطالب����ة باالنفص����ال من خ����ال حتديد ش����كل الدولة 
املراد لها الس����يادة والس����لطة والنفوذ، وعلى أساس 
الفرضي����ات التالي����ة: الفرضي����ة األول����ى الع����ودة إلى 
عه����د ما قبل االس����تقال وفقًا ومنه����ج دعاة )اجلنوب 
العرب����ي( وه����ذا يؤي����د تقس����يم اجلن����وب إل����ى ث����اث 
وعش����رين س����لطنة ومش����يخة وإم����ارة وبالتال����ي فإن 
أصحاب احلكم والس����لطة واألولى بها هم الساطني 
واألمراء واملش����ايخ ألن ل����كل منهم ح����دوده املتعارف 
عليه����ا م����ع اآلخرين، ويجب التس����ليم له����م بذلك على 
اعتبار حقهم في تسيير أمور مواطنيهم على الكيفية 

التي تناسبهم ويتفقون عليها.
والفرضية الثانية العودة إلى عهد دولة جمهورية 
اليم����ن الدميقراطي����ة الش����عبية وه����ذه الدولة نش����أت 
وترعرعت على يد التنظيم السياسي اجلبهة القومية 
ثم التنظيم السياسي املوحد اجلبهة القومية وأخيرًا 
احل����زب االش����تراكي اليمن����ي، وهذا يعط����ي احلق في 
األولوي����ة له����ذا احل����زب ال����ذي حتّمل أعب����اء بناء تلك 
الدولة وس����اقها إلى أحضان دول����ة الوحدة بالرضاء 
واالختي����ار ومن حق����ه أن يعود بها إلى ما كانت عليه 

قبل ذلك.
وأم����ا الفرض����ة الثالث����ة فبن����اء دولة جدي����دة وهذا 

يتطلب وجود عقد اجتماعي ينظم وجودها.
ولك����ي يتض����ح لن����ا موق����ف اجله����ات والوجه����ات 
الت����ي تتبّن����ا عملي����ة االنفص����ال، وم����دى تعامله����ا مع 
مطال����ب وحق����وق ومصال����ح اجلماهير، يج����ب عليها 
حتديد ش����كل الدولة التي تقوم على أساس����ها عملية 
االنفصال، وهذا يعني أن دويات ما قبل االس����تقال 
يج����ب أن تظه����ر قياداته����ا املطالب����ة به����ا واملمثلة في 
ع����دد من الس����اطني واألمراء واملش����ايخ حتى يتمكن 
جمه����ور كل دول����ة م����ن مخاطب����ة والة األم����ر فيها مبا 
يرون����ه مناس����بًا لهم في إع����ادة صياغة نظ����ام احلكم 
ومتطلبات����ه، وهنا ينتف����ي دور بقية اجلهات ولم يعد 

لها احلق في حتديد مصير اآلخرين.
 وأما دولة جمهورية اليمن الدميقراطية الش����عبية 
فيجب أن تتبناها قيادات وقواعد احلزب االشتراكي 
اليمن����ي وال حاج����ة لبقي����ة اجلهات ف����ي أن جتعل من 
نفس����ها وصي����ًا على كائن ح����ي يرزق وكام����ل األهلية 
القانوني����ة والعرفية، ولديه من الق����درات واإلمكانات 
م����ا يتي����ح ل����ه تس����يير ش����ؤون الدول����ة ب����كل اقت����دار، 
وسيكون للناس معه وقفات فيما يتعلق مبستجدات 
األحداث على املس����توى الوطن����ي واإلقليمي والدولي 

التي تتطلبها عملية الشراكة الوطنية.
وفيم����ا يتعل����ق بالفرضية الثالث����ة املتعلقة بالدولة 
اجلدي����دة ف����ا بد للداع����ني لانفصال م����ن تقدمي رؤية 
متكاملة عن طبيعة نظام احلكم واألس����س التي تقوم 
عليه����ا العملي����ة السياس����ية في تل����ك الدول����ة الوليدة 
حت����ى يضع����وا للجماهي����ر مس����ارا مح����ددا وخي����ارا 
جذابا يس����اعدهم على التفكير فيم����ا ينبغي فعله في 
ه����ذه القضي����ة، ومبا يحف����ظ للناس حقوقه����م ويحدد 
واجباته����م بش����كل واض����ح يعي����د للجماهي����ر ثقته����ا 
مب����ن يتبنى همومه����ا وقضاياها بجدي����ة ومصداقية 
عالي����ة بعيدًا عن املتاج����رة بآالمها ومعاناتها في ظل 
متغيرات متسارعة ومطامع واسعة لم تعد للجماهير 

فيها مصلحة أو منفعة مباشرة.
وخاصة القول ستظل عملية االنفصال، كما كانت 
الوح����دة م����ن قب����ل، مطايا رك����وب ألصح����اب املصالح 
والنف����وذ، وللجماهي����ر اخلطاب����ات الرنان����ة والوعود 
الكاذبة وال ش����يء س����وى ذلك طاملا والتفرق هو سيد 

املوقف والتجربة أكبر برهان.      

الوحدة واالنفصال ... مطايا ركوب

نص البيان:
ينعي املجل������س األعلى ألح������زاب اللقاء 
املش������ترك إلى الش������عب اليمني استشهاد 
القيادي في مش������ترك تعز واألمني املساعد 
للتجمع اليمني لإلصالح باحملافظة صادق 
منصور الذي اس������تهدف اليوم الثالثاء 18 
نوفمبر بعملية إرهابية جبانة بعبوة ناسفة 

زرعت بسيارته.
ويدي������ن املجلس بأش������د العب������ارات هذا 
العمل اإلجرامي الذي يس������تهدف الس������لم 
األهلي في اليمن ويهدف إلش������اعة اخلوف 
والرعب والفوضى وخلط األوراق، معتبرا 
أن احلادث جرمية اغتيال سياسي مكتمل 
األركان، وي������رى أن اإلمع������ان مبسلس������ل 
االغتي������االت في ه������ذه املرحلة احلساس������ة 
مخطط خاس������ر تنفذه أي������اد خبيثة وحاقدة 

على الشعب والوطن ولن مير دون عقاب.
ويدعو كافة األجهزة األمنية والعسكرية 
القي������ام بواجبه������ا الوطن������ي والدس������توري 
مبالحق������ة اجلناة والقبض عليهم وتقدميهم 
للعدالة وكشف من يقف وراء هذه اجلرمية 

النكراء للشعب بأسرع وقت ممكن.
وفي هذا الس������ياق، يدع������و املجلس كافة 
ش������ركاء العمل السياس������ي على الس������احة 
الوطنية إلى رص الصفوف وعدم االجنرار 
إلى مربع العنف وتفويت الفرصة على جتار 
احلروب ومصاصي الدماء من يريدون جر 

البالد إلى أتون احلرب األهلية.
لق������د خس������رت اليم������ن مناض������ال وطنيًا 
جسورًا وخسرت العملية السياسية بحيل 

منصور أحد أبرز املساهمني فيها.
وبهذا املص������اب اجللل والفاجعة األليمة 
يتوج������ه املجلس األعل������ى ألح������زاب اللقاء 

التعازي  وأح������ر  بأصدق  املش������ترك 
واملواس������اة القلبي������ة إلى أس������رة 

الش������هيد ومحبي������ه وأصدقائه 
اإلصالح  وأعضاء  وقيادات 
وأعضاء  وقي������ادات  خاصة 
في  ورفاقه  عامة  املش������ترك 

العمل السياسي والوطني.

ن���ص البي���ان ه���ام ص���ادر ع���ن األمانة 
العامة لإلصاح  

تنع���ي األمانة العام���ة للتجمع اليمني 
لإلص���اح للش���عب اليمن���ي وألعض���اء 
القي���ادي  اإلص���اح  وأنص���ار 
ص���ادق  األس���تاذ  واملناض���ل 
ال���ذي  املخاف���ي  منص���ور 
اغتالته أيادي الغدر واإلجرام 
الي���وم الثاثاء 18 من نوفمبر 
2014 وس���ط مدين���ة تعز وهو 
ف���ي طريق���ه إل���ى عمل���ه رحمه 

الله.
إن األمان���ة العام���ة لإلصاح 
وه���ي تنعي رجل الس���لم واحلوار 
الوطني���ة  الش���خصيات  وأح���د 
الت���ي ناضل���ت من���ذ عقود 
الش���عب  أج���ل  م���ن 
ه  ي���ا قضا و
العادلة 

لتؤكد أن دماء الش���هيد الطاهرة لن متنح 
القتل���ة أهدافهم ولن حتقق للمجرمني أي 
فرص���ة لتمري���ر مخططاته���م املوغل���ة في 
الش���ر والفتنة واملتربصة بالسلم األهلي 
والس���اعية جلر الوطن نحو اخلراب، كما 
أن تل���ك الدم���اء لن تذه���ب دون أن يعاقب 
ي���د العدال���ة،  القتل���ة، ودون أن تطاله���م 
ودون أن ينالوا ج���زاء ما اقترفت أيديهم 
من جرم بحق أحد أبناء الوطن الش���رفاء 

األوفياء األبرار.
إن األمانة العامة لإلصاح وهي تودع 
الي���وم أح���د قياداته���ا امليداني���ة الب���ارزة 
لتحتس���ب عند الله دم���اؤه الطاهرة التي 
س���كبت م���ن أج���ل وطن ي���راد ل���ه أن يظل 
حبي���س القه���ر والظل���م أو أن يدفع غاليا 
فات���ورة مضي���ه نح���و احلري���ة والكرام���ة 

ورفضه ملشاريع العنف واالستبداد.
وأمام ه���ذا احلادث اإلجرام���ي الغادر 
تدع���و األمانة العامة لإلص���اح للتحقيق 
الف���وري في اجلرمي���ة وتطال���ب اجلهات 
املعني���ة التح���رك العاجل م���ن أجل ضبط 
مرتكبيه���ا وتقدميهم للعدالة، وتدعو إلى 
فت���ح مل���ف االغتي���االت السياس���ية التي 
طالت عددا من الرموز الوطنية والى عدم 
الس���ماح لغياب حقيقة ه���ذه اجلرائم عن 

الشعب أو تقييدها ضد مجهول.
وتؤك���د األمان���ة العامة لإلص���اح بأن 
أي تقاعس أو تس���ويف ف���ي التحقيق في 
تلك احل���وادث اإلرهابية أو أي محاوالت 

إلخفاء احلقائق أو التس���تر عنها ال يعني 
س���وى تس���تر على القتلة ومنحهم فرصا 
أخ���رى للمض���ي ف���ي مش���اريعهم الغادرة 

بحق الوطن وأمنه وسكينته العامة.
وتدع���و األمانة العام���ة لإلصاح كافة 
الق���وى الوطني���ة للوق���وف بح���زم أم���ام 
ه���ذه الظاهرة وإلى العمل س���ويا وبروح 
صادق���ة ويقظ���ة م���ن أج���ل حص���ار دائرة 
العن���ف وع���دم الس���ماح ملش���اريع العنف 

واإلرهاب باالتساع والتمدد.
لإلص���اح  العام���ة  األمان���ة  وتتق���دم 
بصادق العزاء ألس���رة الشهيد واملناضل 
األستاذ صادق منصور وألوالده ومحبيه 
وكاف���ة قيادة وأعضاء اإلصاح مبحافظة 
اجلمهوري���ة،  محافظ���ات  وجمي���ع  تع���ز 
وتؤك���د األمان���ة العام���ة لإلص���اح بأنها 
ستظل في متابعة دائمة ومتواصلة لكافة 
مجري���ات التحقيق ف���ي حادث���ة االغتيال 
حت���ى الوص���ول للحقيق���ة وحت���ى تق���ول 
العدالة كلمتها في كل من نفذ أو شارك أو 
تورط في جرمية اغتيال الشهيد املناضل 

صادق منصور رحمه الله تعالى.

»والله غالب على أمره«،،
األمانة العامة للتجمع اليمني لإلصالح 

- صنعاء
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املشترك: استهداف الشهيد منصور  
جرمية اغتيال سياسي مكتملة االركان

اإلصالح: دماء الشهيد لن حتقق للمجرمني أي فرصة لتمرير 
مخططاتهم املوغلة في الفتنة واملتربصة بالســـلم والســـاعية 

جلر الوطن نحو اخلراب



تستس���لم إللتواءات الطريق املعبدة في هضبة س���يدي 
بوس���عيد التونسية، قرب العاصمة، وتنساب لزرقة البحر 
املتوس���ط الصافي���ة التي تبع���ث فيك احلي���اة فتحملك في 
هدوء تام الى مكان يسحر ويبهر كل من جال فيه، ولطاملا 
أث���ار فض���ول الكثيري���ن ب���أن تطأ قدماه���م أجنحت���ه.. إنه 
قصر الرئاس���ة ب�منطقة »قرطاج« الس���ياحية األثرية، حيث 
ينع���م س���اكنه بجو خاص ميزج بني رهاف���ة حس الطبيعة 

وعصارة ابداع اإلنسان.
في انتظار س���اكنه الس���ادس، يقبع قص���ر قرطاج وميد 
أجنحت���ه عل���ى ضفاف املتوس���ط بع���د أن مر به 5 رؤس���اء 
حي���ث بن���اه وس���كنه أول رئي���س من���ذ اع���ان اجلمهورية 
س���نة 1957، احلبي���ب بورقيبة ثم خلف���ه زين العابدين بن 
عل���ي،  وامت���د حكمهما حلوالي نصف ق���رن، قبل أن متنح 
ث���ورة يناي���ر 2010 / 2011 والية املكان حملمد الغنوش���ي 
)الوزير األول في حكومة بن علي(  ملدة 24 ساعة  ثم فؤاد 
املب���زع وليخلف���ه محمد املنصف املرزوق���ي، واليوم تزوره 
األناض���ول لس���بر أغ���واره قبل أن تفت���ح أبواب���ه للرئيس 
القادم في أول إقتراع مباشر للشعب بعد الثورة في ال�23 

من الشهر اجلاري.
يتك���ون القص���ر من 4 أج���زاء، جناح يخص���ص للقصر 
وأجنحت���ه وآخر ملنزل الرئي���س وثالث ألمن القصر ورابع 
بالقرب منه هو مقر إقامة السفير السويسري وميتد على 

حوالي 40 هكتارا )400 ألف متر مربع(.
بالقص���ر  العام���ة  القائم���ة  محج���وب،  نائل���ة  وتق���ول 
لألناض���ول ع���ن تاري���خ امل���كان  »القص���ر كان أص���ا مقرا 
للمقيم العام الفرنس���ي ثم قرر الرئيس بورقيبة  أن يجعل 
من���ه قصرا للرئاس���ة وبدأت أعم���ال البناء والتوس���ع فيه 
س���نة 1959 حيث اس���تعان باملهندس املعم���اري اليهودي 
التونس���ي الفرنس���ي، أوليفييه كليمون كاك���وب، وانتهت 
عملية البناء س���نة 1970 بصفة كلية بعد أن بدأ استغال 

اجلزء اجلاهز منه منذ 1964«.
حني تلج القصر من الناحية املطلة مباشرة على البحر 
فتب���دأ مظاه���ر الفخام���ة تطل ش���يئا فش���يئا م���ع الزرابي 
)الس���جاجيد( التونس���ية الت���ي تكس���و الب���اط واألخ���رى 
اإليراني���ة الصنع الت���ي تغطي اجلدران وحتتار خطاك أي 

األروقة تختار.
 ُتع���دد القائم���ة بأعم���ال القص���ر الفض���اءات الرس���مية 
الت���ي خبرتها ع���ن ظهر قلب منذ س���نني وتوضح، » يدخل 
الضيف الرس���مي أوال،  من الباب الرئيس���ي ويسمى بهو 
الرؤس���اء ثم يس���تقبله البروتوك���ول في قاعة ال���وزراء أو 
قاع���ة االس���تقبال ويوجهه للقاعة الت���ي مت تخصيصها له 
حي���ث أن كل ش���خصية رس���مية ان كانت رئي���س دولة  أو 
وزي���را أو غي���ره،  كل له املكان والقاع���ة التي تليق مبقامه 

وطبيعة النشاط الذي سيجمعها بالرئيس التونسي ».
 وأن���ت تتج���ول تتقاطع في مخيلت���ك روايات وقصص 

الش���رق مع ألف ليلة وليلة وكأنك تتحول ألحد شخوصها 
وتعي���ش حلظ���ات م���ن أح���داث حكاي���ات ش���هرزاد للمل���ك 

شهريار.
 وُتفص���ل نائل���ة محج���وب مس���احات القص���ر قائل���ة: 
»جند بهو الرؤس���اء ثم قاعة الرؤس���اء ث���م القاعة الذهبية 
األكثر رس���مية من غيرها ويتم فيه استقبال رؤساء الدول 
وال���وزراء األجان���ب ورؤس���اء احلكومات والس���فراء ومن 
خلفها القاعة الزرقاء يستقبل فيها ممثلي املجتمع املدني 
وأحيان���ا تعق���د في���ه الن���دوات الصحفية يليه���ا الصالون 
األزرق والت���ي كانت املكتب الرس���مي لرئي���س اجلمهورية 
الس���ابق زي���ن العابدي���ن ب���ن عل���ي أصبح���ت الي���وم قاعة 
لاس���تقبال ث���م قاع���ة اب���ن خل���دون وه���ي مكت���ب الرئيس 
احلال���ي املنصف املرزوقي يجاوره مكتبة بورقيبة ثم بهو 
الباي���ات )ال���والة( ويضم 12 لوحة للباي���ات الذين حكموا 
تون���س كما يحت���وي البهو جمل���ة الهدايا الت���ي يتحصل 
عليها الرئيس احلالي  في زياراته معروضة في واجهات 

بلورية ثم قاعة املجلس الوزاري«.
ب���ني  يرب���ط  عل���ى مم���ر  عب���ارة  ه���و  الباي���ات  ورواق 
فض���اءات القصر وبني ش���رفاته وأبوابه الش���رقية وتعود 
أصل تس���ميته للوح���ات الباي���ات املتوجة بش���عار الدولة 
احلس���ينية وقد رس���مها الفنان االيطال���ي »قيدا جيرانتي« 

في أزيائهم ونياشينهم الرسمية.
لبه���و الرؤس���اء طابع خ���اص مميز، حي���ث تعلو اجلزء 
األول من���ه قبة من اخلش���ب جتمع زخ���ارف وتؤرخ لفنون 
النقش والتذهيب وفي اجلزء الثاني من الس���قف سلس���لة 
م���ن العق���ود اجلصي���ة املنقوش���ة عل���ى الطريق���ة املغربية 

الدقيق���ة )تس���مى نق���ش حدي���دة( س���اهم في نحته���ا أمهر 
الفني���ني املغارب���ة الل���ذان بع���ث بهما املل���ك املغربي محمد 

اخلامس آنذاك لبورقيبة.
وتتابع السيدة، وهي الوحيدة التي متلك مفاتيح غرف 
القصر وكل مكان فيه، » ننزل بعد ذلك  إلى أس���فل القصر 
أين يتركز املس���رح والذي استعمل حس���ب املزاج الثقافي 
ل���كل رئي���س حك���م تون���س، فق���د وظفه بع���د ث���ورة 2011 
الرئي���س املرزوقي لع���رض الفيلم الوثائق���ي »جرمية دولة 
ومقتل اليوسفيني'' كما عرضت فيه مسرحيات للمعوقني«.
و يحتوي املس���رح  وفي جزء منه على بعض من صور 
الرئي���س احلبي���ب بورقيب���ة ومتاثيل���ه وألبوم���ات ص���ور 
زيارات���ه الرس���مية، مت تزويق���ه وفق���ا للطراز الكاس���يكي 
وميك���ن تصنيف���ه ضمن مس���ارح '' لويس اخلامس عش���ر'' 
واس���توحى مصم���م ديك���وره الزخرفة من ''قصر فرس���اي'' 
بفرنس���ا وش���ارك ملك املغرب احلس���ن الثاني في افتتاحه 
رس���ميا ف���ي يوني���و 1964 ويض���م 157 مقع���دا منه���ا 11 

شرفية تنوعت ألوانها من األزرق املذهب والوردي . 
»كل زائ���ر للقص���ر مبا فيهم الرؤس���اء أول ما يبهره هو 
اللمس���ات التجميلية ورونق الديكور والهندسة املعمارية 
للقاع���ات وكل قاعة تعطيك ل���ون ونفس خاص بها كما ان 
كل واحدة شهدت على مرحلة من تاريخ هذه الباد.. فمثا 
القاع���ة الزرقاء أدت فيها احلكوم���ة املنبثقة عن انتخابات 
املجلس الوطني التأسيس���ي ف���ي 2011 اليمني القانونية، 
وهي ذات القاعة التي قدم فيها رئيس احلكومة الس���ابقة 
حم���ادي اجلبالي اس���تقالته كما أدى فيه���ا أعضاء الهيئة 
العلي���ا املس���تقلة لانتخاب���ات والهيئ���ة العلي���ا املس���تقلة 

للس���معي البصري اليمني الدستورية حني مت تشكيلهما«، 
تروي نائلة محجوب.

 وتسلم فيه كذلك رئيس احلكومة احلالي املهدي جمعة 
أوراق مهامه وتوجها باخلطاب األول للش���عب التونس���ي  
ف���ي حني كانت القاع���ة الذهبية مكان اللق���اءات مع كل من 
ملك املغرب محمد الس���ادس مؤخ���را.. كما توضح القائمة 
العامة بالقصر باسهاب في حرص شديد في الوقت نفسه 

على ال تنزلق نحو أسرار محظورة ُتكشف للعموم.
هناك من القاعات والصالونات التي كانت شاهدة على 
العصر وعلى قرارات هامة غيرت وجهة الباد السياسية  
خاص���ة منه���ا قاعة االس���تقبال التي كان���ت مكتبا للرئيس 
الس���ابق زين العابدين بن علي والتي ألقى فيها خطاباته 
الثاث قبل أن يغادر الباد  إلى اململكة العربية السعودية 
بعد تواتر االحتجاجات االجتماعية التي طالبت بإس���قاط 

النظام أواخر 2010 وبداية 2011.
تقتادك رائحة البحر املتسللة من النوافذ إلى الشرفات 
واحلديق���ة والت���ي ُتتفت���ح عل���ى مس���توين، عل���ى اجله���ة 
الش���رقية ويتمت���ع الناظ���ر منه���ا مبش���هد الش���روق عل���ى 
احلديق���ة املطلة مباش���رة عل���ى البحر األبيض املتوس���ط.. 
احلديقة صممت وفق الطراز الفرنس���ي املتناظر البس���يط 
وحتتوي على مجلس صغير حتت شجرة صنوبر عماقة 

، أين يفضل الرئيس احلالي تناول قهوة الصباح.
عن���د اخلروج من القصر ينتابك إحس���اس بعدم الرغبة 
في املغادرة  وتعي جيدا أن التنافس على كرس���ي قرطاج 
ليس بالهني ويشفع وطيس الصراع احملتدم فيتونس من 

أجل 5 سنوات من »النعيم القرطاجي«.
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قصر قرطاج.. جوهرة تونس ومغوي الرؤساء..في انتظار ساكن جديد

رؤساء تونس..اثنان في نصف قرن من نظام احلزب الواحد وثالثة منذ ثورة 14 يناير 2011 )إطار(

من بورقيبة وبن علي إلى املرزوقي مرورا مبحمد الغنوشي وفؤاد املبزع
عرف����ت تونس منذ اس����تقالها عن فرنس����ا  
ف����ي 20 من م����ارس/آذار 1956 إل����ى حد اآلن 
وصول 5 رؤس����اء إلى س����دة احلك����م منهم من 
دام حكمهم عقودا على غرار احلبيب بورقيبة 
الذي حكم الباد ل�30 عاما وزين العابدين بن 
علي الذي اس����تمر على رأس الدولة 23 س����نة 

ومنهم من حكم ليوم واحد فقط.
وبع����د زه����اء 50 س����نة م����ن حك����م احل����زب 
ال����ذي  الدس����توري  احل����ر  )احل����زب  الواح����د 
حت����ول إلى احل����زب االش����تراكي الدس����توري 
ف����ي الس����تينات ثم إل����ى التجمع الدس����توري 
الدميقراطي في عهد بن علي( س����جلت تونس 

مفارقة لم تعرفها في تاريخ رؤسائها.
فف����ي ظ����رف ل����م يتج����اوز 3 س����نوات من����ذ 
زي����ن  الس����ابق  الرئي����س  بنظ����ام  اإلطاح����ة 
العابدين بن علي س����نة 2011 تقلد 3 رؤس����اء 

مقاليد احلكم.
فبع����د اإلطاح����ة ب����ن عل����ي ف����ي 14 يناير/
كان����ون ثان����ي 2011،  تول����ى رس����ميا الوزي����ر 
األول حينها محمد الغنوش����ي احلكم بش����كل 
مؤقت ألقصر فترة لم تتجاوز 24 ساعة يومي 
14 و15 يناي����ر/ كانون الثاني 2011،  ليتقلد 
بعده رئيس مجلس النواب في عهد بن علي، 
ف����واد املبزع، منصب رئاس����ة اجلمهورية ملدة 
تقارب الس����نة. بعدها يت����م انتخاب احلقوقي 
ورئي����س ح����زب املؤمتر من اج����ل اجلمهورية 
حينه����ا محم����د املنص����ف املرزوق����ي م����ن قب����ل 
املجلس التأسيس����ي رئيس����ا لتونس يوم 13 

ديسمبر كانون األول 2011.
ووص����ل الرئيس األس����بق الراحل احلبيب 
بورقيب����ة إلى احلكم إبان حصول تونس����على 
اس����تقالها م����ن االس����تعمار الفرنس����ي، فق����د 
ُانتخب رئيسا للجمهورية التونسية من قبل 

املجلس القومي التأسيس����ي ف����ي 25 يوليو/
مت����وز 1957 بع����د إعان اجلمهوري����ة وإلغاء 

النظام امللكي.
وش����رع الرئيس بورقيبة عندها في القيام 
بإصاحات داخل في املجتمع التونسي، لعل 
أبرزه����ا تعمي����م التعلي����م والصّح����ة وإصدار 
مجّل����ة األح����وال الش����خصية ي����وم 13 أوت/

أغس����طس 1956 ملن����ح مزي����د م����ن احلق����وق 
للمرأة.

وكان بورقيب����ة ش����اهدا عل����ى ج����اء آخ����ر 
جندي فرنس����ي م����ن األراضي التونس����ية في 
15 م أكتوبر/تش����رين األول 1963 إث����ر حرب 
بنزرت )ش����مال العاصمة( والتي س����قط فيها 

عدد هام من الشهداء.
وشهدت فترة حكم احلبيب بورقيبة عديد 
التجارب االقتصادية كالتجربة »التعاضدية« 
)االش����تراكية( ف����ي س����تينيات الق����رن املاضي 

والتجربة الليبرالية في السبعينات.
كم����ا عرف����ت فت����رة حكمه ف����ي الوق����ت ذاته 
ه����ّزات مختلفة كمحاولة االنقاب عليه س����نة 
1962 بقي����ادة األزه����ر الش����رايطي وجماعت����ه 
والصدام مع االحتاد العام التونس����ي للشغل 
ف����ي 26 يناير/كان����ون الثان����ي 1978 و«ثورة 

اخلبز« في يناير/كانون الثاني 1984.
واتس����مت فترة احلك����م البورقيبي باحلكم 
االح����ادي ورف����ض التعّددّية السياس����ية حتى 

أنه أصبح رئيسا  مدى احلياة في 1975.
وف����ي 7 نوفمبر 1987، واثر قرابة الس����نة 
م����ن املواجه����ات مع حركة االجتاه اإلس����امي 
مت����ت اإلطاح����ة بالرئي����س بورقيبب����ة من قبل 
وزي����ره األول اجلنرال الس����ابق زين العابدين 

بن علي.
بّش����ر ب����ن علي ي����وم توليه الس����لطة مبزيد 

احلري����ات والدميقراطي����ة ولكنه بدأ حملة في 
1991 عل����ى أب����رز ق����وة معارضة وه����ي حركة 
النهضة ')االجتاه اإلس����امي س����ابقا( سرعان 
م����ع ش����ملت بع����د م����دة معارض����ني آخري����ن له 
يس����اريني ونقابيني وحقوقيني كان من بينهم 

الرئيس احلالي محمد املنصف املرزوقي.
وانتخ����ب بن علي خلم����س واليات متتالية 
و2009   و2004   1999 و1994  ف����ي1989 
لش����روط  تفتق����د  انتخاب����ات  كله����ا  وكان����ت 
الدميقراطية والنزاهة، كما اجمعت شهادات 

جهات حقوقية داخلية وخارجية.
ووص����ل حكم بن علي إلى التآكل مه نهاية 
ع����ام 2010، ومثل����ت حادث����ة إض����رام الش����اب 
وبائ����ع اخلض����ار املتنق����ل محم����د البوعزيزي 
النار في جس����ده في 17 من ديس����مبر/كانون 
األول 2010 في محافظة سيدي بوزيد )وسط 
غ����رب( القط����رة الت����ي أفاضت ال����كأس والتي 
أحدثت هبة ش����عبية في مختل����ف احملافظات 
انتهت بتجمهر ش����عبي ضخم ف����ي العاصمة 
تون����س حيث هت����ف اجلميع بض����رورة رحيل 
النظام والرئيس آن����ذاك واحلزب الذي ميثله 

التجمع الدستوري.
وأحدث فرار زين العابدين بن علي  في 14 
جنفي/كان����ون الثاني 2011 إلى الس����عودية 
فراغ����ا في منصب الرئاس����ة م����ا أدى بالوزير 
األول محمد الغنوش����ي آن����ذاك إلى تولي هذه 
املهم����ة مل����دة 24 س����اعة وذل����ك اس����تنادًا على 
الفص����ل 56 م����ن الدس����تور التونس����ي والذي 
ين����ص عل����ى أن لرئي����س الدول����ة أن يف����وض 
الوزي����ر األول ف����ي حال عدم متكن����ه من القيام 
ه����ذه احلال����ة  ف����ي  مبهام����ه وقتي����ا، ويبق����ى 

محتفظا مبنصبه.
غي����ر أن املجل����س الدس����توري أعل����ن إن����ه 

بع����د اإلط����اع عل����ى الوثائ����ق، لم يك����ن هناك 
تفويض رس����مي واضح ميك����ن االرتكاز عليه 
بتفوي����ض الوزي����ر األول كم����ا أن الرئي����س لم 
يس����تقل رسميا، ومبا أن مغادرته حصلت في 
ظ����روف معروف����ة وبعد إع����ان الطوارئ ومبا 
أنه ال يس����تطيع القيام مب����ا تفرضه مهامه ما 
يعن����ي الوصول حلالة العج����ز النهائي فعليه 
قرر اللجوء للفصل 57 من الدس����تور وإعان 
ش����غور منصب الرئيس وبناًء على ذلك أعلن 
ف����ي ي����وم الس����بت 15 جانفي/كان����ون الثاني 
2011 عن تولي رئيس مجلس النواب حينها 
محمد فؤاد املبزع منصب رئيس اجلمهورية 

بشكل مؤقت، كما يقضي الدستور.
وأواخر 2011، انتخب الطبيب واحلقوقي 
ورئيس حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية في 
ذاك الوق����ت محمد املنصف املرزوقي رئيس����ا 
لتون����س من قب����ل  نواب املجلس التأسيس����ي 

ب153 صوتا من مجموع 217 نائبا.
وخ����ال تقلده هذا املنصب، اختارته مجلة 
التامي األمريكية من بني أكثر 100 ش����خصية 
املجل����ة  اختارت����ه  كم����ا  العال����م  ف����ي  مؤث����رة 
األمريكية فورين بوليسي من بني أفضل 100 
مفكر عاملي لس����نتي 2012  و2013 وجاء في 

املرتبة الثانية في كل منهما.
وفي أواخر نوفمبر 2013 أصدرت رئاس���ة 
اجلمهوي���ة كتابا بعن���وان »منظوم���ة الدعاية 
حت���ت حكم اب���ن علي- الكتاب األس���ود« يفتح 
فيه أرشيف اإلعام واإلعاميني الذي تعاملوا 
م���ع الرئيس املخل���وع زين العابدي���ن بن علي 
من التونسيني واألجانب و شهد الكتاب ردود 

أفعال متباينة دى الرأي العام التونسي.
وق����د اعت����رف الرئي����س احلال����ي املنص����ف 
املرزوق����ي ف����ي تصريح����ات إعامي����ة س����ابقة 
بارتكاب����ه أخط����اء خال فت����رة حكم����ه أوالها 
تعيينه ملستش����ارين لم يكونوا في املس����توى 
وثانيه����ا ثقت����ه في سياس����يني ال يس����تحقون 
الثق����ة فض����ا ع����ن ع����دم تقدي����ره عن����د تولي����ه 
الرئاس����ة حج����م الصعوب����ات الت����ي تعانيه����ا 

الباد.
وتستعد تونس هذه األيام ألول انتخابات 
رئاس����ية دميقراطية جت����ري باالقت����راع العام 
املباش����ر في تاريخها في 23 نوفمبر/تشرين 
27 مترش����حا  فيه����ا  يش����ارك   2014 الثان����ي 
إبرزه����م املرزوقي والباجي القايد السبس����ي، 
زعيم ح����زب ن����داء تونس����الفائز باالنتخابات 

التشريعية األخيرة.
وتس����تمر احلمات االنتخابية  التي بدأت 
غ����رة نوفمب����ر/ تش����رين الثان����ي احلال����ي إلى 
حدود  21  من الش����هر نفس����ه عل����ى أن يكون 

اليوم التالي مخصصا للصمت االنتخابي.
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مجيب احلميدي

عبد العزيز العسالي

   عندما ُيحبر شعب على أن يخضع لسلطة مستبدة 
فإنه يتعرض للفتنة، ولهذا ش���رع الله اجلهاد إلسقاط 
الفتنة، وكان األصل أن ممارسة الظلم هي الفتنة، وأن 
مقاومة الظل���م ومقارعة الظاملني هي اجلهاد املفروض 
ملجابهة هذه الفتنة، والش���هداء في هذا اجلهاد س���ادة 
الش���هداء،وفي س���ياق ه���ذا اجلهاد تبل���ور مفهوم أخر 
للفتن���ة ل���دى املتأخري���ن م���ن علماء الس���لف ه���ي فتنة 
القم���ع الدموي الذي ميارس���ه الطاغ���وت املتغلب على 
الثائري���ن على الظلم حني يكون الثائرون أقلية وس���ط 
أغلبية مس���تكينة، وفي س���ياق كهذا ذه���ب أكثر علماء 
الس���لف في مدرس���ة أهل الس���نة على حت���رمي اخلروج 
بالس���اح،إذا كان���ت النتيج���ة غي���ر مضمون���ة والفتنة 
غي���ر مأمونة، وذهبوا إلى تفضيل الطاعة في القضايا 
كاجله���اد  اجلماع���ة،  الضروري���ة حلي���اة  التس���ييرية 
وال���زكاة ونح���و ذل���ك، دون املش���اركة ف���ي املعصية مع 
ممارس���ة العصي���ان املدني م���ن خال انتهاج سياس���ة 
مقاطعة العمل مع الس���اطني، وتطبيقًا لهذه السياسة 
كان علم���اء احلدي���ث يرفض���ون قب���ول األحادي���ث ممن 
يدخل في عمل الس���لطان،وكان إمام أهل الس���نة أحمد 
ابن حنبل يرى أن من يقوم بخياطة مابس الساطني 

من الظاملني ال من أعوانهم.
هذا الفقه الس���ني لم يكن في جوهره فقه اس���تكانة 
للظل���م وتصال���ح مع االس���تبداد والفس���اد كم���ا حاول 
ويحاول تصويره علماء السوء وفي كل زمان ومكان بل 
كان فقهًا دميقراطيًا ش���ورويًا، يرى أن شرعية احلاكم 
م���ن األمة-اجلماع���ة- ال م���ن النخبة-العلم���اء- ف���إذا 
اس���تكان أهل الش���وكة القادرون على القت���ال للطاغية 
املتغلب،فما هي جدوى اخلروج العسكري لألقلية. وما 
ج���دوى اخلروج إذا كان اخلروج العس���كري س���يؤدي 
إلى فتنة أكبر، في هذا الس���ياق أعمل الفقهاء أحاديث 
الصب���ر عل���ى ح���كام اجل���ور م���ع حت���رمي إعانته���م في 
جورهم وممارسة األعمال الس���لطانية معهم، ووجدنا 
الكثي���ر م���ن الفقه���اء يس���جنون وُتلد ظهره���م ألنهم 
رفض���وا تولي القضاء أو بعض املناصب اإلدارية، كما 

حدث لإلمام األعظم أبو حنيفة.
وه���ذا ه���و س���ر ت���دد موق���ف علم���اء الس���لف من 
اخل���روج املس���لح عل���ى احلاك���م، حي���ث ذه���ب علم���اء 
الس���لف ف���ي الق���رن األول والذي يليه إل���ى تويز هذا 
اخل���روج ألنهم كانوا يرون أن أغلبية األمة مع التغيير 

ومقاوم���ة الظلم، ولهذا أعملوا اآليات واألحاديث التي 
حتث عل���ى مقاومة الظل���م كقوله تعال���ى« وملن انتصر 
بع���د ظلم���ه فأولئك ما عليهم من س���بيل' إمنا الس���بيل 
عل���ى الذين يظلمون الن���اس« وكقوله صل���ى الله عليه 
وس���لم »س���تكون أمراء بع���دي يقولون م���ا ال يفعلون ، 
يفعلون ما ال يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن ال إمي���ان بعده«.وحديث: َلَتْأُمُرَنّ ِبامْلَْعُروِف، 
ُه  اِلِم، َوَلَيْأِطُرَنّ َوَلَتْنَهُوَنّ َعِن امْلُْنَكِر، َوَلَتْأُخُذَنّ َعَلى َيِد الَظّ
ُه ُقُلوَب َبْعِضُكْم َعَلى  ِقّ َأْطًرا، َأْو َلَيْضِرَب���َنّ الَلّ َعَل���ى احْلَ
ُكْم َكَما َلَعَنُه���ْم« وحديث«من رأى منكم  َبْع���ٍض، َوَلَيْلَعَنَنّ
س���لطانًا جائرًا مس���تحًا حل���رام الله ناكث���ًا لعهد الله 
مخالف���ًا لس���نة رس���ول الل���ه يعم���ل ف���ي عب���اده باإلثم 
والع���دوان فلم يغير عليه بفع���ل وال قول كان حقًا على 
الله أن يدخل���ه مدخله«.وعندما رأى العلماء أن أغلبية 
األم���ة مس���تكينة خاضعة للطغ���اة طالب���وا بالعصيان 
املدني واملعارضة السلمية من خال رفض الدخول في 
األعم���ال الس���لطانية وااللتزام بالواجبات التس���ييرية 
م���ع عدم إقرار الظل���م، والتأكيد على حق األمة في عزل 

الظالم عندما تضعف شوكته ُوتؤمن فتنته.
   وف���ي أج���واٍء ملب���دٍة بغي���وِم االس���تبداد واحلك���م 
اجلبري ظهر علماء السوء من عبدة الطواغيت وحملة 
مباخ���ر النفاق، الذي���ن يزينون للظال���م الظلم وحولوا 
ممارس���ة الظل���م إلى أص���ل ومقاومة ونص���رة املظلوم 
إل���ى فتن���ة، أال ف���ي الفتنة س���قطوا. وأطلق ه���ذا الفقه 
الس���لطاني املفتون العنان لسيف الطاغية ليتجول في 
رقاب الثائري���ن اخلارجني على طاعة ولي أمر نعمتهم 
.وق���دم الكثير من العلماء الصادقني األجاء رؤوَس���هم 
وظهوَره���م ضحي���ًة له���ذه الفئ���ة الضال���ة م���ن عب���دة 
الطواغيت، كالش���يخ اجلليل س���عيد ب���ن جبير وأحمد 
ابن حنبل وأحمد بن نصر اخلزاعي وغيرهم وتطايرت 
اجل���ور وعب���دة  ح���كام  وبن���ا  كثي���رة  رؤوٌس  بعده���م 
الطواغيت من جماجم العلماء الصادقني فقهًا سياسيًا 
ُيوجب الطاعة والصَبر للظالم ولو جلد ظهورنا ونهب 
أموالنا.وتوس���ع فقه���اء الفتن���ة حتت س���ياط الترهيب 
والترغي���ب ف���ي إط���اق صاحي���اِت احلاك���م وحش���د 
التبري���رات لتصرفات الس���اطني وفجورهم ومتاديهم 
في أم���وال وأع���راض الرعية ودمائه���م بالباطل، حتى 
اس���تطاع بعض الساطني أن يحش���د أكثر من أربعني 

عال���م يش���هدون لله أنه لي���س هناك حس���اب وال عقاب 
على الساطني.

وميك���ن أن تس���تبني الف���رق ب���ني منهج أهل الس���نة 
ومنه���ج أه���ل الفتن���ة م���ن عب���دة الطواغيت م���ن خال 
تقس���يم مواقف مدارس الفقه السياس���ي ف���ي التعامل 

مع شرعية السلطة السياسية إلى ثاثة مدارس هي:
-1 مدرس���ة املقاوم���ة العس���كرية للظلم واالس���تبداد 
والتأكي���د على فرضية الش���ورى والع���دل وقد مثل هذا 
املدرس���ة الكثير من أهل الس���نة الذين خرجوا ملواجهة 
احلجاج بن يوس���ف، مع احلس���ن وابِن الزبير وجميِع 
أه���ِل املدينة وأعداٍد غفيرِة من التابعني والصدِر األول 
كما ينتس���ُب إلى هذه املدرس���ة اإلماُم زيد وأتباُعه من 
بعده الذين تبنوا نظرية اخلروج على الظالم، واملعتزلة 
واخل���وارج واجلهمي���ة الذي���ن خرجوا م���ع اجلهم ابن 
صف���وان واإلم���ام يحيى ب���ن زيد بن علي ف���ي مواجهة 
النظام األموي الذي استباح دماء املسلمني في خرسان 
واستشهد في هذه املعركة اجلهم ابن صفوان ويحيى. 
وترى ه���ذه املدرس���ُة وحتديدًا املعتزل���ة واخلوارج أن 
الش���عَب هو مرجعيُة الس���لطِة السياسية، وأن احلاكَم 
يختاره الناُس وهذا االختياُر مجرُد ترش���يٍح ال ُيصبح 
احلاكُم مبوجِبه ش���رعيًا إال بعد مبايعة أغلبية الناس 
له،وبعد البيعة يصبح ش���رعيًا،وال يشترط بالضرورة 
أن يك���ون احلاك���ُم أعل���َم الناس أو أفضَله���م، ألن إمامَة 
املفض���ول ت���وز مع وج���وِد الفاض���ل، وه���ذا هو رأي 
اإلم���ام زيد الذي أقر بخافة الش���يخني أبي بكر وعمر، 
وي���رى بعُض الباحثني أن إق���رار اإلمام زيد ببيعة أبي 
بكر وعمر،ال ينطلق فقط من مبدأ جواز والية املفضول، 
بق���در م���ا يتعل���ق ب���إدراك زيد للظ���روف الت���ي مت فيها 
ترشيُح الشيخني ومبايعُتهما واإلجماُع عليهما. ومما 
يعيُب هذه املدرس���ة أنها غلبت النزعة املثالية، ودائمًا 
جن���د التي���ارات التي تتغل���ب عليها النزع���ة الطهورية 

املثالية تتورط في ممارسة العنف.
-2 مدرس���ة املعارضة السليمة التي مثلتها املذاهب 
األربعة: فضلت هذه املدرسة املقاومة السلبية للظلم، و 
رأت أن املقاومة املسلحة غير مجدية وتؤدي إلى إدخال 
املجتم���ع في حلقات غي���ِر متناهية من العنف املتبادل، 
ورأت أن الواج���َب ه���و التربي���ُة للمجتم���ع واإلذع���ان 
لس���لطة األم���ر الواق���ع ، م���ع التأكي���د على ع���دم جواز 
الطاع���ة ف���ي املعصية وش���رعيِة اخلروج عن���د القدرة، 

ومارس���ت هذه املدرس���ة املعارضة الس���لمية من خال 
مجانبة مس���ايرة الس���لطة ورفض العمل في أجهزتها، 
حت���ى أن أحم���د اب���ن حنب���ل وصف من يحي���ك مابس 
الساطني بأنه من الظلمة أنفِسهم وليس من أعوانهم، 
وكان علم���اُء نقِد احلديث يقدحون في روايِة من يدخل 
في عمِل الس���لطان ومن أبرِز رموِز هذه املدرس���ة فقهاُء 
املذاه���ب األربع���ة، الذين ُجل���دت ظهورهم ملمارس���تهم 
املعارض���ِة الس���لمية، فأب���و حنيفة جل���د لرفضه تولي 
القض���اء، و ه���ذا اإلم���اُم مالك يجلد ألن���ه أفتى ببطان 
م���ا يترتب على بيع���ِة اإلكراِه السياس���ي.ويجلد أحمُد 
اب���ن حنبل ألنه رفض التن���ازل عن رأيه في محنة خلق 
القرآن ويعذب بعُض أتباعه حتى املوت كالشيخ أحمد 
ب���ن نص���ر اخلزاعي. وال���ذي يبدو لي أن هذه املدرس���ة 
الس���نية الواس���عة اعترف���ت بالش���رعية السياس���ية- 
ش���رعية الطاع���ة واألم���ر ف���ي القضاي���ا ذات العاق���ة 
بالتحاكم في قضايا الدني���ا- لألنظمة املتغلبة ولكنها 
ل���م تعت���رف بالش���رعية الديني���ة املثالية التي يش���ترط 
له���ا حتقيق الع���دل والنزاهة ونحو ذل���ك، وهناك فارق 
مهم للغاية بني الش���رعيتني، ألن شرعية املتغلب كانت 
ف���ي األخير تس���تمد مصدَر قوِتها م���ن األغلبية املقاتلة 
وه���م تقريبًا أغلبية األمة، ألن األمة كانت كلها جيوش 
مقاتلة، وفي هذه احلالة فإن اإلقرار بش���رعية األغلبية 
كان إق���رارًا منطقيًا ينس���جم مع املوقف اإلس���امي من 
مص���در الش���رعية السياس���ية، بل إن كلم���ة املتغلب قد 

تعني التغلب العددي.
وله���ذا ذهب اإلمام مالك إل���ى أبعد من ذلك حني أكد 
شرعية طاعة املتغلب ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله، 
إذا كان ه���ذا املتغلب صاح���ب أغلبية عددية وهذه قمة 
الدميقراطية، فقد روي أن عبَد الله بن عبد العزيز ابن 
عبدالله ابن عمر س���أل مالكًا بن أنس فقال: يا أبا عبٍد 
الله أيس���ُعنا التخلُف عن قتال من خرج عن أحكام الله 
ع���ز وجل وحكم بغيره���ا؟ فقال مالك: األمر في ذلك إلى 

الكثرة والقلة.
-3 مدرس���ة علم���اء الس���اطني، وكان يطل���ق عليه���م 
تاريخيا »علماء السوء« وكان الكثير من علماء السلف 
يعتقدون أن حتالف هؤالء العلماء مع س���اطني اجلور 
هو س���بب فساد الدين والدنيا يقول ابن املبارك في ذم 
حتالف ثنائية الطاغوت السياسي والكهنوت الديني: 

وهل أفسد الديَن إال امللوُك وأحباُر سوٍء ورهباُنها 

المنهجية الدعوية في مواجهة 
طواغيت الداخل

 )كان الن���اس أمة واح���دة فاختلفوا فبعث الله 
النبيني مبشرين ومنذرين(. 

من خ���ال هذه اآلية واآلي���ات املتصلة باملعنى 
ميكنن���ا التأمل ف���ي الق���ول )أمة واح���دة( والقول 
)فاختلف���وا( ثم القول )فبعث الله النبيني...( فأمة 
واح���دة معناه���ا: ال تفاخ���ر ال متايز، ال اس���تعاء 
فال���كل مخل���وق م���ن ذك���ر وأنث���ى إذن فا س���يادة 
ألح���د عل���ى أحد إال بالتق���وى )إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم(، كرامة أخروية ال كرامة سيادة واستعاء 
دنيوي، لكن النفس البش���رية مفطورة على حرية 
االختي���ار، والت���ي متث���ل أرق���ى درج���ات التكرمي، 
وحري���ة االختي���ار هن���ا ه���ي األمانة الت���ي حملها 
اإلنس���ان، واملنهج السماوي واضح من أول وهلة 
بع���د هب���وط أب���ي البش���ر إل���ى األرض )... فقلن���ا 
أهبط���وا منها جميعا فإما يأتيّنكم مني هدى فمن 
تب���ع هداَي فا يضل وال يش���قى( هكذا اخليار لك 
أيها اإلنس���ان.. هذا منهج الل���ه أمامك وأنت أيها 
اإلنسان حر في رسم طريقك إلى الله. لكن نزعات 
النف���وس إل���ى ح���ب التس���يد جعلت األم���ة تتنّكب 
الطري���ق وه���ذا معن���ى قول���ه )فاختلف���وا(، وعن���د 
االخت���اف ال ب���د من جه���ة تكون املرجعي���ة، وهذا 
معنى قوله )فبعث الل���ه النبيني...(. وملعترض أن 
يق���ول: األنبياء ج���اؤوا لتزكية القل���وب وإصاح 
املعتق���دات واحل���ث على عب���ادة الل���ه املتمثلة في 
الش���عائر التعبدية، واحلث عل���ى مكارم األخاق. 
وجوابن���ا الزمة عقلية ال محي���ص عنها وهي: أنه 
إذا كان ه���ذا ه���و هدف األنبياء من إرس���الهم إلى 
األمم: فل���م كان���ت املواجه���ة بينه���م وب���ني املل���وك 
والطواغي���ت؟ ملاذا يأتي الطاغوت النمرود وُيلقي 
إبراهي���م ف���ي الن���ار؟ ول���َم حص���ل م���ا حص���ل بني 
موس���ى وفرعون؟ ولَم ٌقتل أكثر األنبياء والرس���ل 
ف���ي معظم األمم؟ لَم ُطورد عيس���ى؟ لمَ  قتل يحيى 
بن زكريا ووالده زكريا خال ساعات من ِقبل ملك 
بن���ي إس���رائيل )هيردوس(؟ ومل���اذا اصطدم خامت 
األنبي���اء مع س���ادة قريش، أبي جه���ل والوليد بن 
املغيرة وأبي سفيان.. إلخ؟ بل إن السيرة النبوية 
ذكرت لنا أن خامت األنبياء كان يعرض نفسه على 

القبائل في مواسم احلج، وكان الرد من سيد بني 
شيبان: إن امللوك يكرهون ما تدعو إليه ونحن في 

حلف مع كسرى.. الخ.
وحت���ى ال نطيل نورد هذا النص القرآني الذي 
ن���زل مبكة، أعن���ي أن الدعوة احملمدي���ة من وقتها 
املبك���ر كان���ت ألجل الع���دل، وك���ذا س���ائر األنبياء 
فا تس���تغربوا يا أهل مكة )ولقد أرس���لنا رس���لنا 
بالبين���ات وأنزلنا معه���م الكتاب واملي���زان ليقوم 
الناس بالقس���ط( والقس���ط هو العدل، وإذن: فهذا 
النص يحدد الهدف من إرس���ال سائر الرسل: هو 
إقام���ة الع���دل، ولهذا حصل االش���تباك واملواجهة 
بني الرس���ل وطواغيت األرض. نعم بدأت رساالت 
الرس���ل: بالتوعي���ة ل���ألمم، ويتطور الص���راع إلى 
الطرد والتش���ريد والتنكيل باألحرار الذين سعوا 
لانعتاق من أس���ار االس���تبداد ورفض العبودية، 
وبالتالي: أرادوا انتشال األمة الراسفة في أغال 
الظلمة، وينتهي مصير الظاملني بعقوبة إلهية في 
األغل���ب ألجل االتع���اظ، وفي رس���الة محمد صلى 
الل���ه عليه وس���لم انتهى الص���راع بينه وخصومه 
إل���ى املقارع���ة بالس���نان، والنتائ���ج ف���ي معظمها 
لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 
واألقل كانت س���قوط ش���هداء م���ن أصحابه.. األمر 
الذي يؤكد أن احلرية ُتنتزع من أيدي املستبدين.
ويكف���ي أن���ه صل���ى الل���ه علي���ه وس���لم ش���ّجع 
االعت���راض عل���ى الظالم جاعا م���ن املعترض إذا 
سقط شهيدا ورفعه إلى مصاف سيادة الشهداء.

وإذن فإن الرس���ل يأتون ف���ي طليعة املكافحني 
في سبيل احلرية عبر التأريخ؛ ألن دعوة التوحيد 
دع���وة حت���رر، يليه���م الصديق���ون وه���م العلم���اء 
واحلكم���اء واملصلح���ون، وك���ذا س���ائر الش���عوب 
الثائ���رة ف���ي وج���ه جاديه���ا فالهدف واح���د؛ ألن 

مصالح الدنيا يدركها العقل.
وزي���ادة في تبصي���ر القارئ مبزيد م���ن األدلة: 
أدع���وه ألن يعي���د النظ���ر في قص���ص األنبياء في 
الق���رآن وبال���ذات ف���ي س���ورة األع���راف وس���يجد 
أن األنبي���اء والرس���ل عليه���م الص���اة والس���ام 
اصطدموا بش���ريحة الطغيان التي سّماها القرآن 

)امل���أل( وامل���أل هنا هم ش���لة الطاغوت وجلس���اؤه 
واملقربون منه إنهم الوجهاء ذوو املكان واملصالح 
الذاتية في كل املجتمعات.. هذه املصالح قد تكون 
اجتماعية، سياس���ية، وقد تك���ون اقتصادية، وقد 
تختل���ط معا في األعم األغل���ب، فإذا قيل: إن دعوة 
األنبياء هي إل���ى توحيد الله، قلنا صحيح، ولكن 
م���ا هو توحي���د الله؟ إن���ه التبرؤ م���ن كل خضوع 
لغير الله؛ ألن اخلضوع لغير الله هو عني الش���رك 
الذي ال يغفره الله )إن الله ال يغفر أن يشرك به(.

على أن من اجلدير ذكره في هذا املقام هو: أنه 
م���ا م���ن أمة إال وقد خا فيها نذير، نبي ورس���ول، 
بل أكثر من هذا أن الرس���ل كانوا على تقارب على 
مستوى املدن واألقاليم، بل داخل املدينة الواحدة 
كما هو حال زكريا وولده يحيى عليهما الس���ام، 
وقبلهم���ا إبراهيم ولوط عليهما الس���ام فقد كانا 
متقاربني جغرافي���ا.. على أن حكمة الله قضت أن 
يكون محمد صلى الله عليه وس���لم خامت الرس���ل، 
وال نب���ي بعده ويس���تنتج العقاء من هذا املفهوم 
خت���م النب���وة أن العق���ل البش���ري قد نض���ج وأنه 
ال وصاي���ة علي���ه، فم���ا عليه س���وى االنط���اق من 
املعالم احملمدية والوس���ائل القرآنية التي أشارت 
إلى تقليم أظافر االس���تبداد، فالوس���ائل احملمدية 
القرآنية، أوالها الوعي بالذات، وثانيها الشورى، 
وهات���ان وس���يلتان متث���ان املرتكز احمل���وري في 
مكافحة االستبداد، فاألولى هي قاعدة التغيير )إن 
الل���ه ال يغي���ر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس���هم( 
إنها قاعدة وعي الذات، الشعور بالعزة والكرامة، 
وأن التفريط بها كاخلضوع لغير الله، وهو شرك 

بالله مرفوض دينا.
وإذن: فه���ذه القاعدة تق���ف عند املجال النظري 
الفكري الثقافي في املعتقد، لكن الوس���يلة الثانية 
ه���ي وس���يلة عملي���ة فاملجتم���ع إذا أراد محاصرة 
االس���تبداد فإن���ه ال ب���د من وس���يلة تنظي���م حركة 
املجتم���ع حت���ى يتمكن م���ن محاصرة االس���تبداد، 

هذه الوسيلة هي الشورى.
ومم���ا يلف���ت النظر ف���ي هذا الصدد أن س���ورة 
س���ميت بهذا االس���م.. ومتى؟ إنها في العهد املكي 

والتش���ريعات في مجاالت احلياة املختلفة لم تكن 
ق���د نزلت لم تكن قد نزلت بل والش���عائر التعبدية 
أيض���ا -ح���د رأي بع���ض الفقه���اء- وهن���ا يأت���ي 
الس���ؤال قائ���ا: ما قيمة تش���ريع قاعدة الش���ورى 
كعب���ادة جماعي���ة ف���ي ه���ذا الوق���ت املبك���ر املكي؟ 
واجل���واب ه���و تعزي���ز الوع���ي بال���ذات وحماي���ة 
وصيان���ة هذا الوع���ي، وأنه لم يعد هناك ش���ورى 
فرضه���ا توازن القوى القبلية والعش���ائرية مبكة، 
وإمن���ا نح���ن أم���ام مب���دأ دين���ي يلتزم���ه اجلميع، 
م���ن لهم عش���ائر وم���ن ليس له���م عش���ائر مطلقا. 
ويس���اورني حدس قوي، أن ثبات سمية أم عمار، 
وزوجها ياس���ر، وولدهما عمار، كان أمام جبروت 
وطغيان س���ادة مكة، وصمودهم األس���طوري، في 
حني أنهم عبيد رقيق ال يجدون من يحميهم وفوق 
ذلك ليس���وا من مك���ة، أن تصمد س���مية الضعيفة 
حتى املوت ويلحقها زوجها، فا ش���ك أنهما كانا 
كغيرهم���ا قد وعيا هذه احلقيق���ة وعي الذات وأن 
س���ورة الش���ورى ق���د نزلت ف���ي هذا الوق���ت املكي 
املبك���ر إش���ارة إلى مي���اد مجتمع جدي���د مجتمع 
الرش���د، وهو مجتمع سيتس���اوى فيه رأي سمية 
م���ع رأي أب���ي س���فيان وس���ائر س���ادة قري���ش، أو 
كون اجلي���ل املبكر الذي رباه الرس���ول صلى الله 
علي���ه وس���لم والذي ميث���ل النواة ملجتمع الرش���د 
القادم فإن املش���رع األعلى جلت قدرته، قدم درس���ا 
عملي���ا ف���ي العهد املدني له���ذا املجتمع قائا لهم: 
إن الوس���يلة املثلى في محاصرة االس���تبداد ووأد 
الظلم: هي الشورى فانتبهوا لهذا الدرس العملي، 
إن���ه مطلوب منكم التزامه وتنفيذه )دينا( كما هو 
مطلوب م���ن نبيكم أن يلتزمه وهو املعصوم، فهو 
مطال���ب لزوم���ا ووجوب���ا أن يطبق هذه الوس���يلة 
)وش���اورهم ف���ي األم���ر(، هكذا يا محمد ش���اورهم 
بعد انتكاسه عس���كرية حصدت عشرات الشهداء 
من الصحابة، فإي���اك يا محمد، وإياكم أن تفكروا 
أن هذه االنتكاس���ة لس���بب الش���ورى. وإمنا هناك 
س���بب آخ���ر ال عاق���ة ل���ه من قري���ب وال م���ن بعيد 
بالش���ورى. تلت ه���ذه التربية القائمة على وعي 
الذات أوال، ثم بترس���يخ وس���يلة الشورى حلماية 

ه���ذا الوع���ي ثاني���ا، في أبه���ى صورها ف���ي بيعة 
اخللفاء الراش���دين، إذ برزت حس���ب وس���ائل ذلك 
العص���ر في صوٍر مختلفة عند بيعة كل خليفة من 
الراش���دين، األمر الذي يعطين���ا مرونة في ابتكار 
الوس���ائل والش���روط احلامية للحق���وق والكرامة 

اإلنسانية املنبجسة من مرتكز وعي الذات.
نع���م اختلف���ت الص���ورة ولك���ن اله���دف واح���د 
ف���ي نظ���ر العقاء، وم���ن هنا بدأت مام���ح الدولة 
املؤسس���ة، أو دول���ة املؤسس���ات عل���ى املس���توى 
السياس���ي واملال���ي واإلداري واالجتماع���ي، ه���ذا 
م���ا يقول���ه التاري���خ بل ش���هد به واحد م���ن أوائل 
املفكري���ن الذي���ن فتحوا عيونه���م. وعمل على فتح 
عيون اآلخرين، إنه رجل التحول والثورة العقلية 
املش���هورة )روس���و( إذ يق���ول: إن ش���ريعة حفي���د 
إس���ماعيل - محم���د صلى الله عليه وس���لم- التي 
كانت حاكمة طيلة العش���رة الق���رون املاضية تدل 
على عظمة الرجال الذين دونوها منوها إلى عدم 
االلتف���ات إل���ى بع���ض املستش���رقني ذوي األنانية 
الذين نظروا إلى املس���لمني الفقهاء أنهم أنانيون 
متعصبون خبثاء ماكرون، واتتهم الفرص وحسن 
الطال���ع هك���ذا صدف���ة. ويص���ل إل���ى الق���ول: لكن 
رج���ال السياس���ة الواقعية، يقصد م���ن الغربيني، 
ي���رون أن التنظيم االجتماعي ال���ذي أبدعه هؤالء 
املس���لمون، وراَءه عقلية عظيمة استطاعت إيجاد 
مؤسس���ات ثابتة مكينة وقابلة لاستمرار. )العقد 
االجتماع���ي، الترجمة الفارس���ية ص110(. وهذا 
أك���ده كثي���رون، أن مؤسس���ات الدول���ة واملجتم���ع 
أصوله���ا ب���دأت وتبلورت في الش���رق اإلس���امي 
قب���ل أن تظه���ر ف���ي أوروبا. وإن الغ���رب ما نهض 
إال بعدما أرس���ى احلري���ة أوال: قاعدة وعي الذات. 
قال كاتب هذه الس���طور: مع تسليمنا أن الشورى 
أصيبت بالش���لل بعد عصر الراشدين لكن احلاكم 
ح���رص عليه���ا من باب التمس���ح بالش���رعية، كما 
أن الفقهاء دونوا تأصياتهم ملؤسس���ة الش���ورى 
بصوره���ا املختلف���ة وه���ذا بحد ذاته عم���ل عظيم، 
وه���ذا ما يريده »روس���و« قياس���ا بح���كام اإلقطاع 
ومؤسسات الكنيسة في الغرب، فلم ميلكوا شيئا.

رسالة الحرية وطاغوت االستعالء 
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أصـــــــدق التعــــازي وعظــــيم املواســــاة إلى
أوالد الشهيد صادق منصور وكافة اسرته الكرمية

 في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى  - 
االســـتاذ صـــادق منصـــــور  - األمني املساعد لإلصالح مبحافظة تعز

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

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

أصـــــــدق التعــــازي وعظــــيم املواســــاة إلى

األخ/ خالد قائد الزبيري
في وفاة املغفور لها بإذن الله تعالى

والدته الفاضلة
تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

أصـــــــدق التعــــازي وعظــــيم املواســــاة إلى

األخ/ خالد قائد الزبيري
في وفاة املغفور لها بإذن الله تعالى

والدته الفاضلة
تغمدها الله بواسع رحمته 

وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان 
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

احمد البكري  ويحيى الثاليا

أصـــــــدق التعــــازي وعظــــيم املواســــاة إلى
أوالد الشهيد صادق منصور 

وكافة اسرته الكرمية
 في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى  - 

االســـتاذ صـــادق منصـــــور  
 األمني املساعد لإلصالح مبحافظة تعز

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

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

التجمع اليمني لإلصالح 
مبحافظة حجة

التجمع اليمني لإلصالح - الصحوة

د. عبدالعزيز الكباب، عايض املراني، حميد اخلدري
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عبدالله عبدالوهاب نعمان

تح��ت هذا العنوان أقامت مؤسس��ة اإلبداع للثقاف��ة واآلداب والفنون عصر االثني��ن الماضي ندوة ثقافية، 
ش��ارك فيها كل من الدكتورة نادية الكوكباني، والزميل الصحفي محمد الش��لفي المحرر الثقافي في يومية 
المصدر، والشاعر عامر السعيدي، والكاتب المعروف فتحي أبو النصر، وقد هدفت الندوة إلى بحث أسباب تراجع 
الصحاف��ة الثقافية في اليمن في الس��نوات األخيرة، بعد أن كانت قد قطعت ش��وطا كبي��را في إيجاد متابعة 

صحفية معنية بمتابعة الشأن الثقافي، من جوانب شتى.

  عبدالغني المقرمي

الصحافة األدبية.. الفريضة الغائبة

هوت الصواعُق وأرمتى اإلعصار
ف��ت��ف��ج��رت م���ن ج��ان��ب��ي��ه ال��ن�����اُر

فتدافعت كتاًل على صهواتها
واألخط��اُر واملهلكات  البركاُن 

فركبتموها باسمني كأن�ها
 ُفرشت لكم في متنها األزه��اُر

عبس الهالُك لكم فلم تخشوا له
أبصاُر لكم  تخشع  ول��م  بأسًا   

ومشيتُم شم األنوف كأنكم
ق������دٌر ت���ه���اب ل����ق����اءه األق���������داُر

تتبسمون إلى املنون كأمن�ا
خ��ب��أت ل��ك��م ف���ي ط��ي��ه��ا أع��م�����اُر

سرمت فأرجفت الشوامخ روعًة
م��ن��ك��م وغ�����َضّ ه���دي���ره ال���زخ���اُر

وعنْت ذكآء كأن كاًل منكم
ن������اٍه ع���ل���ى م����ا حت��ت��ه��ا أّم�����������اُر

سيروا وحسبكُم فخارًا أنكم
 ف��ي وج��ه طاغية ال���ورى ث��واُر

بيُض الوجوِه من العفاف كأمنا
أق��م��اُر صفحاتها  على  ذاب���ت   

المتلكون سوى نفوس ملؤها
س��ل��ٌم وع�����زٌم ص�����ادٌق وف��خ�����اُر

أبِت التصعلَك والرضوخ فلم يطق
 إخ��ض��اع��ه��ا ط����اٍغ وال ج��ّب��اُر

تأبى الكرامة أن يطأطأ ربها
الناُر عليه  صب�ت  وإن  رأس���ًا   

مهٌج بها سمِت الكرامُة واحلجى
 وس��م��ى ب��ه��ا إمي��ان��ه��ا ال��ّف�����واُر

ربيت بأحضان املالئك وأغتذت
األنواُر لها  واعتصرت  بالبرِق   

فكأنهن صواعٌق مكت���وبٌة
 ف��ي��ك��م ي��غ��ال��ب��ه��ا ح��ج��ى ووق����اُر

سيروا وما األغالل في أعناقكُم
ش��ع�����اُر ال��ع��ظ��ي��م  مل��ج��دك��م  إالَّ   

أو أنها سبح الطهارة والُتّقى 
س��ل��ك��ت ب���ه���َنّ م���الئ���ك أط���ه���اُر

ما العار في لبس احلديد وقاية
 للعرض إذ ميشي إليه صغاُر

ما العار إالَّ أن ُيرى لكم على
ق��راُر العابثني  ال��ق��س��اة  ضيم   

والسجن أشرف من تنسم جيفٍة 
والع�اُر جوفها  م��ن  اخلنا  نفح 

وله��امكم أغلى وأرفع قيمة
م��ن أن ُي��ق��������اس ل��ه��ا ب��ه م��ق��داُر

ابتسامة في 
وجه الموت

وف������ي تصريح������ه لصحيفة الصحوة قال األس������تاذ 
عبدالس������الم عثمان مدير عام اإلب������داع أَنّ هذه الندوة 
تأت������ي إعالنا من املؤسس������ة بعودة أنش������طتها الثقافية 
األس������بوعية من جهة، ومحاولة لتس������ليط الضوء على 
قضي������ة من أه������م قضايا املش������هد الثقاف������ي، أال وهي 
الصحاف������ة الثقافية التي يلحظ املتاب������ع لها دون كثير 
تأمل مدى التراجع الذي تعيشه، خاصة بعد أن توقف 
أهم إصدارين صحفيني في ه������ذا املجال، وهم ملحق 

الثورة الثقافي، وصحيفة الثقافية.

اإلعالم الغائب
في ورقتها املعنونة ب�)اإلعالم الغائب والثقافة املعنية( 
ت������رى الدكتورة نادية الكوكباني أنه ال ميكن تناول دور 
اإلعالم الثقافي مبعزل عن الدولة ونظامها السياس������ي 
في رؤيته������ا ألداء هذا ال‘الم على الواق������ع، مؤكدة أَنّ 
املثق������ف في اليمن وقع ضحية دهاء سياس������ي وثقافي 
معا، وأصبح محاصرا بكيانات شتى تّدعي تشجيعه، 
والدفع به قدم������ا، لكنها في حقيقة األمر متارس ضده 
ش������تى أنواع اخلذالن، ال على املستوى الداخلي فقط، 
وإمنا على املس������توى اخلارجي أيضا، وتبعا لذلك فإن 
ضحية أخرى وقع في شراك هذا الدهاء السياثقافي، 
وه������م الغالبية املهتمة بالش������أن الثقافي الذي عليهم أن 
يتلق������وا كل صنوف الثقافة ليتمتع������وا بها، على اعتبار 
أن بهم يحدث احلراك الثقافي املطلوب في أي مجتمع 

من املجتمعات.
وفي قضية املالحق الثقافية تؤكد الكوكباني أن هذه 
املالحق لعبت دورا هاما ليس فقط في تش������كيل الوعي 
العام، ولكن في تطوير أدوات الكتاب املشاركني فيها، 
كما عملت عل������ى إيجاد حالة من احلراك اإليجابي بني 

الكاتب من جهة وبني القارئ من جهة أخرى.
ومع ذل������ك فالعالقة بني هذه املالح������ق وبني الكتاب 
املس������اهمني فيها ل������م تكن دائما عل������ى الوجه املرضي 
� تؤك������د الكوكباني � خاصة تل������ك املالحق التي حتول 
القائمون عليها من أدب������اء مبدعني إلى مجرد موظفني 
ألقوا باجلانب اإلبداعي في س������لة املهمالت، وتعاملوا 
م������ع كتابات املبدعني بنوع من االس������تحياء، في نش������ر 
أفكاره������م ورؤاهم، مؤكدة في هذا الس������ياق أن كثيرا 
من املالحق تتدخل في النصوص املنشورة اختصارا، 

وحذفا مما أفقدها حياديتها املطلوبة.

قناعات مغلوطة
وفي ورقته الت������ي قدمها بعن������وان )الثقافة وخديعة 
املسلمات( تناول الزميل الصحفي محمد الشلفي حال 
الصحاف������ة األدبية من واقعه جتربت������ه في هذا املجال، 
واملمتدة ألكثر من خمس س������نوات، مشيرا إال أنه رغم 
االنتكاس������ات املتالحقة في املس������توى العام إال أن ثمة 
ح������راك ثقافي واض������ح، حتاول السياس������ة بني احلني 
واآلخر الطغيان عليه، وتهميش������ه، لكن س������احة الثقافة 

تظ������ل عصية الرتباطها باإلنس������ان، مؤكدا أن القصور 
يكمن في غالب األحيان في أن القائمني على الصحافة 
الثقافي������ة – رغم كونه������م أدباء- لم يأخ������ذوا حظا من 
التأهي������ل الصحفي ميكنهم من جتاوز  مس������ألة نش������ر 
النص������وص األدبية، إلى بحث القضاي������ا املتعلقة التي 
تقف وراء إنتاج النص، والتي هي أكثر ارتباطا بالفعل 

الثقافي.
ويش������ير الش������لفي إلى وجود اعتقاد لدى رؤس������اء 
التحري������ر، ومدراء القن������وات الفضائي������ة بعدم جدوى 
الثقافة اقتصادي������ا، ومن هنا فإن الصفحات واملالحق 

الثقافية تصبح عرضة للغياب، والتوقف.

عوائق
الشاعر الش������اب عامر السعيدي بدأ ورقته املعنونة 
ب�)عوائق الصحافة الثقافية( متس������ائال: هل الصحافة 
الثقافي������ة موج������ودة أصال، أم أنها مج������رد حلم يراود 
املثقف������ني، واملهتمني بالش������أن الثقافي ف������ي هذه البالد 

املنكوبة على كل املستويات؟
وكمحاولة لإلجابة على التس������اؤل الس������ابق يوضح 
الس������عيدي أن حظ اليمن من ه������ذه الصحافة هو األقل 
من ب������ني دول املنطقة، وذلك ألس������باب عدي������دة أهمها: 
التدخل املباشر من قبل السلطات في فرض رؤى حتد 
من حرية العمل الثقافي وانس������يابه، والنظرة الهامشية 
للثقافة، ون������درة وجود الصحفي املثق������ف، مما يجعل 

الصحيفة خاضعة ملزاج رئيسها، ومحررها.
وم������ن عوائ������ق الصحافة أيضا في نظر الس������عيدي 
الصداقات والعالقات الش������خصية التي جتعل من هذه 
املالح������ق والصفح������ات الثقافية مكانا ش������لليا، حتكمه 
العالقات الش������خصية، ومدى قرب هذا األديب أو ذاك 

من احملررين.
ويختتم الس������عيدي ورقته باإلش������ارة إل������ى الفجوة 

القائمة بني املتلقي وبني الثقافة بأنواعها، وما للمشكلة 
املالي������ة من دور ف������ي تعثر هذه املالح������ق الثقافية، مما 

يجعلها عرضة للغياب في كل حلظة.
وفي ورقته )احلاجة لصحافة ثقافية جادة( أش������ار 
الكات������ب املع������روف فتحي أب������و النصر إل������ى أن هناك 
ركودا في املش������هد الثقافي، وفجوة كبيرة بني الثقافي 
واإلعالمي، كتأثير مباش������ر لتدهور الوضع السياسي 
الع������ام، مؤكدا تراج������ع دور الصحاف������ة الثقافية اليوم 
قياس������ا بفترة الس������بعينيات والثمانيني������ات، مع وجود 

جهود إلكترونية معتبرة تستحق اإلشادة.
ويعرج أبو النصر على مناذج صحفية مثلت عالمات 
فارقة في املش������هد اليمني، لكنه يش������ير في ذات الوقت 
إل������ى جملة من العراقيل التي وقف������ت في طريقها، مما 
أدى بها إلى التوق������ف واالضمحالل، مؤكدا في ختام 
ه������ذه الورقة على حاجتنا إلى صحاف������ة ثقافية جادة، 
ومدعومة، تتميز بالروح املهنية التجديدية، األمر الذي 
يجعله������ا تلبي االحتياج������ات، وال يهددها االضمحالل 

والتوقف.
وفي ختام الندوة قدم األستاذ عبدالهادي العزعزي 
وكيل وزارة الثقافة للتراث الالمادي مداخلة أكد فيها 
أن الثقاف������ة في اليمن بكل تفاصيلها تعاني عوزا ماليا 
مدقعا، وأن ما يرصد من ميزانية لتس������يير الثقافة في 
هذا البلد يذهب منه أكثر من %75 مرتبات للموظفني، 
فيما ال يبقى إلقامة املناش������ط الثقافية بعد ذلك ش������يء 
يذكر، داعيا إلى تسليع الثقافة، واعتبار املثقف مجاال 
خصبا للتنمي������ة االقتصادية يفوق ف������ي مردوده املالي 
مردود بئر من النف������ط، داعيا في هذا الصدد اجلهات 
املعنية بالثقافة س������واء الرسمية أو األهلية إلى التوقف 
عن خذالن املثقف، وبذل املتاح في س������بيل إيجاد ثقافة 
حقيقي������ة، تتجاوز النمطية الس������ائدة إل������ى أداء فعال، 

ينعكس إيجابا على مختلف مفاصل الفعل الثقافي.

جبران خليل جبران
إن ما تش���عرون به من ألم هو انكس���ار القشرة 
التي تغلف إدراككم وكما أن قشرة النواة الصلدة 
يجب أن تتحطم وتبلى حتى يبرز قلبها من ظلمة 
األرض إل���ى نور الش���مس هكذا انت���م ايضا يجب 
أن حتط���م اآلالم قش���وركم قب���ل أن تعرف���وا معنى 

احلياة .
إن القلب بعواطفه املتشبعة مياثل شجرة األرز 
بأغصانه���ا املتفرق���ة ف���إذا م���ا فقدت ش���جرة االرز 
غصنا قويا تتألم ولكنها ال متوت بل حتول قواها 
احليوي���ة إل���ى الغص���ن املج���اور لينم���و ويتعالى 

وميأل بفروعه مكان الغصن املقطوع .
أن���ت أعمى،وأنا أصم أبكم ،إذن ضع يدك بيدي 

فيدرك احدنا اآلخر .

بعضن���ا كاحلب���ر وبعضنا كالورق فلوال س���واد 
بعضن���ا لكان البياض أصم ول���وال بياض بعضنا 

لكان السواد أعمى .
ليست حقيقُة اإلنسان مبا يظهرُه لك ، بل مبا ال 
يس���تطيع أن يظهرُه .لذلك إذا أردت أن تعرفه، فال 

تصِغ إلى ما يقوله بل إلى ما ال يقوله .
نص���ف ما أقوله ل���ك ال معن���ى له،ولكنني أقوله 

ليتم معنى النصف اآلخر .
م���ع أن أمواج األلف���اظ تغمرنا أب���دًا فإن عمقنا 

صامٌت أبدًا .
ما أنبل القلب احلزين الذي ال مينعه حزنه على 

ان ينشد أغنية مع القلوب الفرحة .
عون  يغمس���ون أقالمهم ف���ي دماء قلوبنا ث���َمّ يَدّ

الوحي واإللهام .
ُر األلفاُظ عنُه ، بل أنشودٌة  ليس الشعر رأيًا تعِبّ

تتصاعُد من جرٍح دام، أو فم باسم .

منبر اإلنسانية قلبها الصامت ال عقلها الثرثار.
���م جميع  اء حتِطّ الوح���دة عاصف���ة هوج���اء صَمّ
األغصان اليابس���ة في ش���جرة حياتنا ولكنها تزيد 
ة. ة ثباتًا في القلب احلِيّ لألرض احلَيّ جذورنا احلِيّ

رمبا عدم االتفاق أقصر مسافة بني فكرين.
لق���د تعلمت الصمت من الثرثار، والتس���اهل من 
ب، واللطف من الغليظ، واألغرب من كل هذا  املتعِصّ

أنني ال أعترف بجميل هؤالء املعِلّمني.
ال ي���درك أس���رار قلوبن���ا إال من امت���ألت قلوبهم 

باألسرار.
إذا تعاظم حزنك أو فرحك َصُغَرْت الدنيا.

لي���س م���ن يصغ���ي للح���ق بأصغر مم���ن ينطق 
باحلق.

جمي���ل أن تعط���ي من يس���ألك ما ه���و في حاجة 
إلي���ه ولكن أجم���ل من ذلك أن تعطي من ال يس���ألك 

وأنت تعرف حاجته.

شــــــــــــــذرات أدبيــــــــة
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اجلميع في بالدن������ا يعلم أن هذه احلكومة 
قد ولدت من رحم وثيقة » الس������لم والشراكة 
الوطني������ة » التي مت التوقي������ع عليها من قبل 
كل القوى السياسية بقناعة تامة وانحياز 
ال لب������س في������ه للمصلحة الوطني������ة العليا، 

متجاوزين بها كل األنانيات الذاتية واحلزبية 
!..

كم������ا أن اجلميع على يق������ن أن تنفيذ هذه 
الوثيقة وموادها التي تعددت على صفحاتها 
لن يت������م إال بصدق اإلحس������اس باملس������ئولية 
الوطني������ة على عات������ق كل منا وأن������ه البد من 
االلتفاف حولها ق������واًل وعمال دومنا خداع أو 

محاولة زيغ مما مت االتفاق عليه ..!
كما يالحظ اجلمي������ع أن هذه الوثيقة ومن 
خالل االس������م الذي ُأطل������ق عليها ال ميكن لها 
أن تطبق في الواقع إالَّ في أجواء يترفع فيها 
اخلطاب اإلعالمي لكل القوى السياس������ية عن 
الن������ن الطائف������ي واملناطقي والقبل������ي، وأن ال 
يتم������رغ في وحل العنصري������ة والتفرقة املقيتة 
مهما كانت الدواف������ع واملبررات غير املنطقية، 
وأن يس������عى جه������ده ف������ي بث إش������اعة ثقافة 
التس������امح ورف������ض ثقافة الثأر السياس������ي، 
وإدراك أنه ال مجال أمامنا إالَّ أن نتعايش وأن 
ننبذ سياسة الوقيعة بن القوى السياسية من 

أي جهة أطلَّت برأسها منها ..!
إن اخلطاب اإلعالمي الذي يواكب املرحلة 
التي منر بها اليوم واألس������باب التي تنخر فيه 
محف������وف بغي������وم حتجب الرؤية ع������ن الواقع 
املأساوي الذي نعيش������ه، ويؤجج العداوة بن 
األطراف السياسية ويرفع من قامة احلواجز 
بينه������ا، ويباعد ب������ن قواعده������ا وأنصارها، 
ويدفع بها إلى التحلق املنفرد حول الصنمية 
السياس������ية، والنأي بها بعي������دًا عن املصلحة 
العليا للوطن وعن املبادئ املس������تقاة من ديننا 

اإلسالمي احلنيف ..!
إذا كان البع������ض يتص������ور أنن������ا بخطابنا 
اإلعالم������ي احلال������ي وبهذا ال������ردح من القول 
وبهذا اإلس������فاف من الكتابة ميكن أن ننتشل 
أنفس������نا من املس������تنقع الذي نغوص فيه فهو 

واهم ..!
إنن������ا نكاد أن نغ������رق في بح������ر جّلي من 
املصاعب واملعاناة، وما ل������م نعتبر مبصائب 
غيرنا ونتجنب خط السير الذي أوصلهم إلى 
م������ا وصلوا إليه ونس������تحضر اخلطر احملدق 
بن������ا من كل جانب في حاضرنا ومس������تقبلنا، 
وأن نعق������ل أن������ه ال ميكن لبالدن������ا أن تنهض 
من كبوتها وال أن تس������تفيق من غفوتها على 

أنقاض أبنائها ..!
إننا ندعو كل األقالم واأللس������ن التي تلهب 
ظهر السلم االجتماعي لشعبنا، والتي متارس 
أساليب النخاسة اإلعالمية ؛ أن تنسحب من 
سوق البيع والشراء بأمن واستقرار هذا البلد 
الطيب، وأن تتوقف عن التس������ول في الدهاليز 
املظلمة واالستجداء املذل على حساب األهل 

والوطن ..!
إن على القوى السياس������ية بكل أس������مائها 
ومس������مياتها أن تصح������ح مس������ار خطابه������ا 
اإلعالمي وأن ال تسمح بخطاب يسهم مبزيد 

من االنزالق نحو التصدع واالنهيار ..!
إنن������ا نري������د خطاب������ا إعالميًا ال يس������اعد 

اآلخرين على النكاية بنا وبوطننا ..!
إنن������ا نريد خطاب������ا إعالميًا يس������اعد على 
البناء ال الهدم، وأن يلتزم الرش������د في الرأي 
ال النميمة واالتهام، وأن يتبرأ من سفاس������ف 
األمور، وأن ينهض بشعبه ووطنه إلى معالي 

األمور ..!
د القلوب،  إنن������ا نريد خطابا إعالمي������ا يوِحّ
ويس������هم ف������ي االرتق������اء بالعق������ول، ويجب������ر 
د جراح الصراعات، وميسح  اخلواطر، ويضِمّ

عن العيون عبرات املظلومن ..!
لقد آن األوان إلزالة كل أس������باب اخلطاب 
املتش������نج والال مس������ئول، فلم يعد في القوس 

منزع ..!!

محمد عبدالله اليدومي

لم يعد في القوس منزع

عندم���ا تفج���ع الش���عوب بأبنائه���ا الطيبني تلم���ع لوامع 
الن���ور من بني أك���وام الفجيعة.. تضئ الطري���ق وُترى نهاية 
النف���ق  وحقيق���ة النصر خاصة عندما يك���ون هوال املغيبون 
بالغ���در واالغتي���ال من حملة غصن الزيتون ومن املس���لحني 

بحب الناس واحلرص على املجتمع وسالمته...
 كان األس���تاذ الش���هيد  صادق منصور جزءا من تركيبة 
تع���ز الثورة والتغير.. تعز الوئام واالنس���جام وقوة الس���لم 
التي ظهرت بقوة وجنبت تعز ويالت احلروب وهو ما أزعج 
أعداءها الذين يحاولون جرحها بأي وسيلة كانت ... صادق 
منص���ور من العظم���اء الذين يرتدون ثوب البس���اطة في كل 
أحواله التي ال تعرف االستعراض وال الوجل وال املرافقني.. 
ش���خصية ُتع���رف باملثاب���رة والتفاني والبعد ع���ن األضواء 
والضجي���ج ... ال تعرف اليأس وال التوقف.. يصول ويجول 
بني مكونات وأحزاب تعز وقواها واملس���ئولني احملليني  من 
كل األطي���اف م���ن أج���ل جمع كلمة أبناء تع���ز، و كان من أهم 
م���ن عمل���وا لتجنيب تع���ز الفتن���ة األخي���رة وكان يعتبر ذلك 

مشروعه الوطني وهو كذلك.
لق���د اس���تهدفوا الس���لم والس���الم والتواف���ق االيجاب���ي 
باغتيالهم األستاذ صادق منصور بتلك العملية القذرة التي 
أودت بحياته  الثالثاء املاضي وفجعت معها تعز بإنسانها 
وأطيافها وس���هلها وجبالها، لقد ش���عر اجلمي���ع أن الطعنة 
وجه���ت للوف���اق بغية خلط األوراق وإح���داث ثقب في جدار 
تع���ز  الت���ي صاحت بكلم���ة واحدة نحن مجتم���ع واحد ومع 
اختالفن���ا نس���يج واح���د ... وبهذه الكلمة تف���ردت تعز وكان 
الش���هيد من الكوكب���ة القيادية مع قيادة األحزاب والس���لطة 
احمللي���ة حي���ث كان ش���عارهم كلن���ا تع���ز وم���ن هنا م���ن تعز 
الواحدة السلمية ننطلق إلى اليمن األمن كنموذج للتعايش 
واحل���رص على روابط الدم والوطن ووش���ائج القربى واملاء 

والعيش وامللح..
ه���ذا أول اغتيال سياس���ي لقيادة سياس���ية بهذا احلجم 
ف���ي تعز، فتعز ل���م تعرف االغتياالت السياس���ية وال الثارات 
حتى في أوج القالقل واحملن، فالغدر ال مكان له، والعنف ال 
مس���تقر له في  هذه احملافظ���ة التي تتحارب عندما تتحارب 
بالكلمات، وتتعانق عند امللمات، وتنام وعينها على س���المة 

اليمن  ...
هن���اك اغتي���االت هي اق���ل من أصاب���ع الي���د الواحدة في 
تع���ز  منذ عقود، إن ل���م تخني الذاكرة، فهذا االغتيال الثالث 
بع���د اغتيال الش���هيديني محم���د على عثمان واحمد س���يف 
الش���رجبي في س���بعينات القرن املاضي  ....االغتيال اختار 
تع���ز املكان وصادق منصور الش���خصية والتوقيت من اجل 
خل���ط األوراق   ف���ي اليمن من تعز هذه املرة  بعد ما فش���لت 
كل األوراق جل���ر تعز إلى مربع احلرب األهلية وجنحت بكل 
أطيافه���ا ف���ي التصدي ل���كل تداعيات ما يج���ري من مؤامرة 

على اليمن وسلمها االجتماعي ....
باعتقادي أن القتلة  الذين سيكش���فون قريبا وس���ينالون 
عقابهم  سيفشلون فشال ذريعا في حتقيق أهداف  اجلرمية 
وعل���ى أبن���اء تعز أن يش���دوا م���ن العزم وااللتح���ام ويتلقوا 
الرسالة جيدا، فهي رسالة سودا تستهدف احملافظة وخطها 
الس���لمي ومتاس���كها املتف���رد، وانتقام���ا من ه���ذه  احملافظة 
احملوري���ة وأبنائه���ا الت���ي قتلته���م بالوحدة واالتف���اق على 
حماية أبجديات الس���لم، فاس���تعصوا على االنزالق في بحر 
الدم���اء والفتنة  لتبقى وكأنه���ا حتتفظ بنواة الدولة وأمانة  

احلفاظ على روح األخوة..
قبل أيام و في لقاء ضم  احملافظ  وقيادة السلطة احمللية 
والسياس���ية واألمني���ة ف���ي احملافظ���ة  كان الش���هيد  صادق 
منصور يصرخ: مس���تعدون أن نتخلى عن كل ش���يء خاص، 
ونض���ع كل االنتم���اءات الصغي���رة حت���ت أقدامن���ا، من أجل 
احلف���اظ على أمن احملافظة ونس���يجها، ألن ذل���ك حفاظ لكل 

الوطن وما بقى من أمل الناس.
إن اس���تهداف الش���هيد صادق منصور ف���ي هذا التوقيت 
ه���ي محاول���ة قذرة الغتيال ما تبقى م���ن أمل الناس في هذه 

احملافظة وفي اليمن عموما ...
الش���هداء ه���م مش���اعل لتجديد عزم الش���عوب ومش���اعل 

ضوء، عندما تتراكم ظلمات وحقارة أعداء األوطان.  

أحمد عثمان

في تعز.. محاولة قذرة 
الغتيال أمل الناس 

الخميس 27 محــرم 1436هـ 
الموافق 20 نوفمبر 2014

العدد )1447(
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