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> املركز الرئيسي: صنعاء ش الزبيري أمام البنك 
العربي، ت: 504906 فاكس: 272267

تعز:  شارع جمال جوار فندق االخوة
ت : 221520 جولة املسبح: 259480

> فرع صنعاء:
 ش تعز جوار مطبعة املفضل ت 263113

> عدن:
 كريتر، امليدان، مبنى فندق اجلزيرة ت 257486

> احلديدة: 
ش صنعاء جوار مركز اكرم لالتصاالت  ت :213745

> املركز العاملي للنظارات صنعاء، ت: 277739

شبك������ة إب���ن الهيث����م 
للبص�ري�����ات والسمع����ي�ات

أناقة متميزة -  جودة عالية - ذوق رفيع

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون: شبكة إبن الهيثم

مجانن فوبيا.. أخطاء 
اإلصالح!

< ناصر يحيى
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دعا رئيس اجلمهورية عبدربه منصور 
ه���ادي جماع���ة احلوثي���ن املس���لحة إلى 
إزالة مظاهر التوتر املتمثلة في املخيمات 
واالعتصام���ات املس���لحة ف���ي العاصم���ة 
صنع���اء، قب���ل الب���دء ب���أي ح���وار ح���ول 

مطالبهم.
وبعث الرئي���س عبدربه منصور هادي 
رس���الة إل���ى عب���د املل���ك احلوث���ي زعي���م 
جماعة احلوثين املس���لحة، تضمنت عدد 
من اخلط���وات املطال���ب بتنفيذها لتوفير 

مناخ لالتفاق مع الدولة.
ونصت اخلط���وات التي دع���ا الرئيس 
ه���ادي احلوثي���ن لتنفيذه���ا عل���ى: إزالة 
ف���ي  املتمثل���ة  التوت���ر  وعوام���ل  مظاه���ر 

املخيم���ات والتجمع���ات املس���تحدثة عل���ى مداخ���ل 
العاصمة والطرق املؤدية إليها، وعلى طريق مطار 

صنعاء الدولي داخل أمانة العاصمة.
إضاف���ة إلى اس���تكمال تس���ليم محافظ���ة عمران 
للدول���ة وخ���روج املس���لحن م���ن املدين���ة باعتب���ار 
ان مطالبك���م املتعلق���ة بأوض���اع احملافظ���ة اإلدارية 

واألمنية والعسكرية قد مت االستجابة لها.
وو وقف إطالق النار مبحافظة اجلوف، وسوف 
تتول���ى الق���وات املس���لحة مهم���ة اس���تالم املواق���ع 
وتثبي���ت األم���ن واالس���تقرار ف���ي جمي���ع مديريات 

احملافظة.
»ان  إل���ى احلوث���ي  ف���ي رس���الته  ه���ادي  وق���ال 
م���ا يتعل���ق برؤيتك���م ح���ول موض���وع اإلصالحات 
السعرية للمشتقات النفطية، واحلكومة والشراكة 
الوطني���ة، والهيئة الوطنية واإلعالم الرس���مي، فإن 
ذل���ك يتطل���ب إزال���ة عوام���ل التوتر والقلق املش���ار 

إليها«.
وأض���اف »من املمكن تنفيذ م���ا مت التوافق عليه 
بينك���م وبن اللجنة الوطنية الرئاس���ية، وهي نقاط 
اتف���اق ميكن البناء عليه���ا، ملواصلة احلوار وإقرار 
اآلليات التنفيذية املزمنة، وهذا يتطلب تفويض من 

ترونه ملواصلة احلوار مع اللجنة«.
إل���ى ذل���ك عبر مس���اعد أم���ن ع���ام األمم املتحدة 
ومستش���اره اخلاص لش���ئون اليمن عن قلقه البالغ 
للتوت���ر احلالي في اليمن والذي بلغ مس���توى عال، 
معتب���را أن الوض���ع بات مقلق���ًا جدًا، ويع���د األكثر 

إثارة للقلق منذ بداية العملية االنتقالية.
وق���ال املبع���وث األممي ف���ي بيان أصدره مس���اء 
الثالث���اء املاض���ي:« أعل���م أّن كثيرًا م���ن اإلعالمين 
ح���اول التواص���ل معنا في األي���ام املاضية للوقوف 
عل���ى تط���ورات الوض���ع ف���ي اليم���ن. لكن���ي كن���ت 

أجري مش���اورات مع مختلف األط���راف والقيادات 
السياس���ية اليمني���ة بعي���دًا ع���ن وس���ائل اإلع���الم. 
اس���تمعت إلى رؤى كثيرة ومازلت أحاول التوفيق 
بينه���ا من أج���ل إزالة عناص���ر التوتر، واملس���اعدة 

على إيجاد حل سلمي توافقي لألزمة الراهنة«.
وأض���اف: »جميع األطراف في اليمن ش���ركاء في 
ما آلت وما ستؤول إليه األمور ويجب على اجلميع 
أن ي���درك جي���دًا أن ال مخ���رج من هذه األزمة س���وى 
عبر حل س���لمي توافقي بناء على مخرجات مؤمتر 
احل���وار الوطن���ي الت���ي تواف���ق عليه���ا اليمني���ون، 

ودعمها مجلس األمن في القرار 2140«.
املتح���دة  األمم  ع���ام  أم���ن  مس���اعد  واس���تطرد 
و  قائ���ال:«  اليم���ن  لش���ئون  اخل���اص  ومستش���اره 
للوص���ول إلى مخرج س���لمي، ال بد م���ن عدم اتخاذ 
أي خط���وات أو أعم���ال م���ن ش���أنها تهدي���د األم���ن 
واالس���تقرار، واالمتناع فورًا عن اس���تخدام العنف 
وس���يلة لبلوغ أهداف سياس���ية، كما نصت قرارات 
مجل���س األم���ن«.. مضيفا: « وللوص���ول إلى مخرج 
السياس���ي  التصعي���د  وق���ف  م���ن  ب���د  ال  س���لمي، 
واإلعالم���ي ووق���ف حم���الت التحري���ض املذهب���ي 

واجلهوي.
وأك���د بنعمر في هذا الصدد على أهمية الدخول 
ف���ي مفاوضات جدي���ة وذات مصداقي���ة، وأن تبدي 
األطراف املعنية حس���ًا وطني���ًا ونوايا صادقة، وأن 

تتحلى باحلكمة.
وأردف قائ���ال: »يج���ب عل���ى األط���راف املختلف���ة 
أن تترف���ع عن املصالح احلزبي���ة والفئوية الضيقة 
إذا كان���ت فع���اًل تريد املصلحة العلي���ا لليمن وتريد 
جتنب األس���وأ«.. معبرا عن ثقته في انه إذا توفرت 
كل تلك العوامل،، وتابع »أنا على يقن أّن اليمنين 
ق���ادرون على التوص���ل إلى اتفاق على حل س���لمي 

لألزمة«.
وشدد املبعوث األممي بأنه حان الوقت 
ألن تتكث���ف اجله���ود لتمك���ن الدول���ة م���ن 
ممارس���ة س���لطاتها على أراضيه���ا كافة. . 
مذكرا اجلميع بان هذه مسؤولية مشتركة 
تواف���ق عليها اليمنيون في مؤمتر احلوار 

الوطني.
وأوضح أن مجلس األمن س���يجتمع في 
نيويورك في التاسع والعشرين من الشهر 

اجلاري ليناقش الوضع في اليمن.
وقال: »سأقدم إحاطة لالجتماع تتضمن 
والوض���ع  السياس���ية  للعملي���ة  تقومي���ًا 

الراهن عمومًا في اليمن«.
وتاب���ع: »أن���ا متأك���د أّن مجل���س األم���ن 
س���يواصل دع���م ه���ذه العملية بصوت واح���د.. لكن 
ف���ي الوقت نفس���ه، على اليمني���ن أن يعتمدوا على 
أنفس���هم م���ن أجل حل مش���كالتهم وترتي���ب بيتهم 

الداخلي ورسم مستقبلهم«.
وأس���تدرك قائ���ال: « وكما قلت خ���الل أحداث عام 
2011، إّن احل���ل لن يأتي من اخل���ارج ولن يكون إال 
حاًل مينيًا وعبر عملية سياسية يقودها اليمنيون«.
وتطرق بنعمر إلى دعم األش���قاء في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي لليم���ن، مؤكدا بأنهم لم يبخلوا 
بأي جهد ملس���اندة التس���وية السياسية منذ إطالق 
املب���ادرة اخلليجي���ة. واردف: « كم���ا عمل���ت األمم 
املتح���دة ومجل���س األم���ن واملجتم���ع الدول���ي كذلك 
بش���كل موح���د دعمًا ملش���روع التغيير الس���لمي في 
اليم���ن«.. مؤك���دا أنه قلما تش���هد قضي���ة عربية ما 
إجماع���ًا ودعمًا دولين على النحو الذي حظيت به 

التسوية السياسية في اليمن.
وعب���ر عن األمل في أن يق���ف اليمنيون أمام هذا 
املنعط���ف م���ن تاريخ البالد، ويس���تثمر ه���ذا الدعم 
مجددًا، حتت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، 

لتحقيق تطلعاتهم في بناء الدولة اجلديدة.
وج���دد املبع���وث األمم���ي تأكي���ده بأن التس���وية 
السياس���ية ف���ي اليم���ن، ش���كلت مب���ا فيه���ا مؤمتر 
احل���وار الوطن���ي، منوذجًا فريدًا ف���ي بلدان الربيع 
العربي والقت إش���ادة دولي���ة ويتم اإلفادة منها في 

دول عدة.
وأختتم بيانه بالقول: « وأنا متأكد أّن اليمنين، 
ف���ي  س���يعملون  العري���ق،  وتاريخه���م  بحكمته���م 
ه���ذه امل���رة كذل���ك للحف���اظ عل���ى املكتس���بات التي 
حققوه���ا وللمضي قدمًا في بن���اء الدولة االحتادية 
الدميوقراطية اجلديدة املبنية على سيادة القانون 

واملواطنة املتساوية«.

زيد الشامي

 خواطر

 Zaid.Ashami@yahoo.com

في اليمن متسع للوئام 
والعيش بسالم!!

 

باألمن واالس������تقرار تبني الش������عوب حضارتها، تبدع العقول، 
وتنطل������ق األفكار، ويتق������دم التعلي������م، وتتطور الزراع������ة، وتزدهر 
الصناعة، ويتحسن االقتصاد، ويتجاوز املجتمع عوامل الضعف 
وأس������باب التخلف، وحني يفتقد الناس األمان تتحول اهتماماتهم 
وإمكاناته������م إل������ى توفير احلماية ألنفس������هم وأهله������م وأموالهم، 
ويتراجع إنتاجهم، ويتجمد نشاطهم اإلقتصادي وتضعف ثقتهم 

باآلخرين من حولهم...
املس������لمون اليوم يبددون طاقاتهم ف������ي الصراعات بينهم، ومن 
أجلها يه������درون إمكاناتهم ومواردهم، العال������م يتقدم ويتأخرون؛ 
يش������ّيد ويهدمون، يتعل������م ويجهلون؛ يقوى ويضعف������ون، ومنذ أن 
س������قطت دولتهم اجلامعة لم تقم لهم قائمة، جنح أعداؤهم في بذر 

الشقاق بينهم فصاروا دواًل كثيرة الوزن لها بني دول العالم.
أضحت س������كاكني األنانية والطغيان والبغي تعمل في جس������د 
املسلمني الواهن: عداوة وبداوة، متزيقًا وتفريقًا، بغضًا وكراهية، 
لم يجعلوا من االختالف تنوعًا وتكاماًل، وال من الس������عة س������عادة 
ورخاًء، وال من الثروات مناًء وتقدمًا، وال من الكثرة قوًة وتعاونًا!!

ماتزال أمتنا مشغولة ببعضها ال مبا ينفعها: تآمر وتنافر، كيد 
وحروب، غلٌو وتطرف، اس������تعداء واستكبار، وكم يحزن املرء وهو 
يرى اإلمكانات الهائلة لشعوبنا مشتتة مبددة، جعلت القوة ضعفًا 
وذاًل، والغنى فقرًا وحاجة، لم تصحو من غفلتها، ولم تس������تفد من 
خيراتها، ولم تأخذ بتجارب الشعوب من حولها، ولم تأخذ باحلد 
األدن������ى من التع������اون والتكامل والتعايش فيم������ا بينها، ولم تلتزم 

بهدي دينها العظيم.
ذل������ك حال أغلب دولنا العربية واإلس������المية على تفاوت بينها، 
ولن نذهب بعي������دًا فاليمن اليوم يعاني من االضطراب واالنفالت، 
وترتفع في������ه دعوات الفوضى والطيش، وتبدو البالد على ش������فا 
جرف هاٍر، فال الدولة حزمت أمرها، وال القوى السياس������ية وقفت 
بجدي������ة لتنفيذ ما اتفق������ت عليه، وال ال������دول الراعية ضغطت ملنع 
التدهور، وال املجتمع الدولي جاٌدّ في مس������اعدة اليمنيني للخروج 

من أزمتهم!!
بس������بب التوت������ر القائم والتحش������يد والتهديد، يخس������ر الوطن 
واملواطن كل يوم من ُق�وِت�ه وأمنه، تس������وء الظروف املعيش������ة، وال 
جتد اليد العاملة فرص������ًا للعمل، وبعض رجال األعمال بدأ يفكر 
بالرحي������ل إلى حيث يجد األمن واالس������تقرار، وتتحمل الس������لطة 
وجميع القوى السياس������ية مس������ؤولية املآالت الكارثية التي تتجه 

إليها البالد!!
ال يزال باإلمكان تدارك األمر، والبداية في قيام الدولة بواجباتها 
الدس������تورية والقانونية، واحلزم إليقاف احلروب واالقتتال، فليس 
مقب������واًل أن ُتضِع������َف الدولة نفس������ها؛ فهي قوية بش������عبها، وحني 
تنتص������ب قائمة وتغادر مربع العجز س������تجد جمي������ع أبناء وفئات 
الشعب معها، اجلندي في موقعه، والقائد في معسكره، واملوظف 
في مكتبه، واملس������ؤول في مؤسس������ته، والتاجر في مس������تودعه...
ف������إرادة القيادة وعزميته������ا تصنع القوة، وتوج������د األمن، وتردع 
العابثني، وتس������كت املرجفني، وتزرع األمل، وتش������جع اخلائفني، 

وتنقذ الطائشني من شرور أنفسهم..
نحن - اليمنيني - إن لم نساعد أنفسنا ونحزم أمرنا، ومنضي 
فيم������ا توافقنا عليه، ونفرض التعايش منهجًا وس������لوكًا؛ ونرفض 
العن������ف واس������تخدام الس������الح لتحقيق املطالب، ف������ال مبادرة وال 
تس������وية، وال مخرجات حوار، وال الدول العشر، وال مجلس األمن 
س������يفيدنا، ولن يكون هؤالء جميعًا أكث������ر حرصًا على مصلحتنا 
من أنفس������نا، وعلى كل من يحب اليمن أن يبتعد عن حتويلها إلى 
َبٌة َوَرٌبّ  س������احة حلرب تهلك احلرث والنس������ل، فما تزال )َبلَْدٌة َطِيّ

َغُفوٌر( وفيها متسع للوئام والعيش بسالم...

الرئيس يرد على احلوثي: عليكم  رفع  املخيمات من العاصمة وتسليم عمران وإعادة االسلحة
بن عمر: حان الوقت لتمكني الدولة من ممارسة سلطاتها على كل أراضيها

  عدنان اجلبرني. 
يحي���ى الس���املي« لق���ي حتف���ه عل���ى م���ن دراجت���ه 
النارية، لكن بطريقٍة تعد األولى من نوعها ومن إبداع 
جماع���ات احترف���ت وتفننت في قتل الناس بوس���ائل 
شتى. يحيى ذو اخلامسة والعشرين ربيعًا من أبناء 
قري���ة املنقب مبديري���ة همدان، وال���ذي ال يزال يدرس 

بجامعة عمران. 
اخلميس املاضي 21 أغس���طس، خرج يحيى قبيل 
ص���الة املغرب إلى الس���وق املجاور لقريته ليش���تري 
عالج���ًا لوال���ده الذي يعان���ي من مرض مزم���ن، وكان 
امل���وت والقتل���ة بانتظ���اره، وح���ن رك���ن دراجته إلى 
ج���وار اجل���دار ودخل إل���ى الصيدلية وضع مس���لحو 
احلوث���ي لغم���ًا في دراجته وم���ا إن انطلق بها يحيى 

حتى انفجرت به وتطاير جسده أشالء. 
يق���ول ش���هود العي���ان الذي���ن أن طقم���ًا كان يق���ل 
املس���لحن احلوثين هرع���وا بعد االنفج���ار وحملوا 
الدراج���ة عل���ى م���ن الطق���م وغ���ادروا املنطق���ة حت���ى 
يخف���وا أي���ة أدلة عل���ى اجلرم ال���ذي ارتكب���وه، بينما 

تركوا الرجل هناك ينزف حتى مات. 
بع���د احلدث مب���ا يقارب الربع س���اعة وصلت عدة 
أطق���م محمل���ة باملس���لحن إل���ى من���زل الش���هيد، مت 
تطويق���ه ثم اقتحم���ه املس���لحون ونهب���وا محتوياته 
بحج���ة أنه���م يحققون ف���ي احلادثة، وبعده���ا أخذوا 

أخ���وه معه���م في مش���هد يعكس بربرية وال إنس���انية 
هذه املليشيا املتجردة من كل قيم اإلنسانية. 

ق���ال  هم���دان  مبديري���ة  مبديري���ة  أمن���ي  مص���در 
»للصح���وة« إن احلوثين أعاقوا مس���ار التحقيق في 
احلادث���ة وأنهم أخذوا كلما يتعلق مبس���رح احلادثة 

بصفة غير قانونية.
 وأش���ار املصدر الذي طلب عدم الكش���ف عن اسمه 
أن أطقم تابع���ة للحوثين كانت متواجدة بالقرب من 
موق���ع احلادثة. وأض���اف » احلوثيون قاموا باقتحام 
املنزل واعتقال أخو املجني عليه ونحن قمنا بواجبنا 
ف���ي إطار املمكن املتاح حيث أن هذه جماعة مس���لحة 
مت���ارس مه���ام الدولة والدولة ممثل���ة بالقيادة العليا 

ه���ي من توج���ه بكيفية التعامل في مث���ل هذه األمور، 
نحن بدورنا رفعنا ما حصلنا عليه من أدله«. 

وف���ي س���ياق متص���ل اختطف���ت مليش���يا احلوثي 
أربع���ة من أبن���اء مديرية همدان دون إبداء لألس���باب 
واقتادتهم الى أماكن مجهولة بحجة التحقيق. حيث 
قامت املليشيات احلوثية باختطاف الناشطان ماجد 
الفقي���ه و أحم���د الس���ميح بع���د حص���ار ملنزلهما دام 
يومن بحجة أنهما مطلوبن أمنيًا لدى قيادتهم على 
الرغم من أنهم ال يقومون بأي أعمال عدائية ضد أحد 

كما ذكر بعض سكان القرية. 
م���ن جان���ب آخ���ر أقدم���ت عناص���ر احلوث���ي عل���ى 
اختطاف الش���يخ حمود محم���د اللكمي والذي ينتمي 
لقرية اللكمة بنفس احلجج والذرائع التي يسوقونها 

كل مرة. 
هذا فيما ش���هدت منطقة بيت نعم توافد عش���رات 
املسلحن القادمن من محافظة صعدة بحجة املشاركة 
ف���ي االعتصام���ات املس���لحة عل���ى مداخ���ل العاصمة، 
وقال )ن،م( من أبناء بيت نعم أنهم يعانون من وجود 
أولئك املس���لحون والذين يش���كلون مصدر قلق ألبناء 
القرية ويقومون بأنشطة وممارسات مستفزة جلميع 
أبناء القرية. وطالب )ن،م( الدولة بس���رعة إيجاد حل 
له���م إذ أن املس���لحون يجبرونهم عل���ى صنع الطعام 
وإخ���الء أجزاء م���ن منازلهم للمس���لحن الوافدين كل 

ذلك بقوة السالح ومنطق التهديد.

زرعوا لغمًا في دراجة الشاب الساملي فتطاير جسده أشالء

عناصر حوثية.. مجرمون في ثوب العدالة 
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أحمد عثمان
ahmedothman6@gmail.com

.تاريخي������ا مدارات جماعات العنف السياس������ي 
ال تزيده������ا إال متاديا ولهذا يج������ب أن ترتبط هذه 
امل������داراة أو محاولة إقام������ة احلجة إن وجدت بحد 
زمن������ي وبفع������ل عل������ى األرض يتعامل مع أس������وأ 
االحتم������االت وليس م������ع التمني������ات ,التمنيات هي 
أوه������ام الفاش������لني وصف������ة العاجزي������ن؟ اجلدي������ة 
واملس������ؤولية هو  م������ا نأمل به  أن يك������ون اآلن  .. 
خاصة وصنعاء مهددة من كل جانب من حش������ود 
قدموا إلى صنعاء أميني ومس������اكني واليعرفون من 
الوطن والش������عب واملس������تقبل واملاضي إال صورة 
)س������يدي( اإلمام وكمان ب������ا )مصاريف( )حتيف 
نتي������ف ... (  وهناك م������ن يغريهم ويغرر بهم بنفس 
أدوات املاض������ي وبدافع أن لكم في صنعاء فرصة 

العمر وغنى األوالد واألحفاد؟
وس������يلة ال متس للوطنية وال للدين بصلة لكنها 
ذات صلة بالتاريخ اليمني؟ كان احدهم قد صعق 
عندم������ا أخبره أحد أقاربه القادم������ني بهذا التوجه 

والتوجيه قادم من املناطق احمليطة بصنعاء ...
ه������و طلب من قريبه  )س������لفه( الن فرصة العمر 
تأخرت وه������ي قضي������ة تاريخية م������ازال  بعضهم 
يردده������ا كبطولة قام بها اإلمام احمد بعد فش������ل 
ثورة 48م م������ن القرن املاضي عندم������ا أباح لهذه 
القبائل الغب������راء املتلحفة باجلهل والهمجية ما في 
صنعاء وجاء في رس������الة اإلمام احم������د لعبد الله 
الوزير مهددا له وواصفا له باملارق ب�� )انه سيأتيه 
ب�� )أنصار الله (إنا أول مرة اعرف إن اإلمام احمد 
كان مع������ه )أنصار الله( أيضا وه������م من اقتحموا 
صنع������اء ونهبوها وعاثوا فيها؟ وال افتراء هنا على 
أنصار الله املوجودين الذي مازلت أمل أن يعذبوا 
الشيطان ويتحولوا إلى حزب سياسي مثلهم مثل 
بقية اليمنني؟ وإمنا أعيد حقيقة تاريخية موثقة مبا 
فيه من الش������به والتشابه حد التطابق ماعدا عاما 
واحدا ومهما وهو  تغير جذري لس������كان العاصمة 
صنعاء كما وكيفا وهو م������ا ملح له الرئيس عبدربه 
عندما قال في إحدى خطبه )إن صنعاء اليوم غير 
صنع������اء املاضي ... لقد  أصبح������ت صنعاء متثل 
كل اليمن( بحس������ب الرئيس هادي وهذا مايحاول 
احلوثي أن يتجاهله فصنعاء ليست حارة من بداية 

القرن املاضي.
أكد ذلك س������كان العاصمة في خروجهم العظيم  
واملذه������ل يوم األحد املاضي بان صنعاء هي اليمن 
ولم تعد مش������روع )فيد( وال محل طمع للمراهقني 
واملغامرين وهي رسالة قلبت الطاولة وال يتجاهلها 
إال مخذول يس������عى إلى احلفرة برجليه؟ وإذا كان 
مجموعة مئات من شباب ثورة سبتمبر قد كسروا 
عش������رات اآلالف م������ن احملاصري������ن الطامعني في 
حص������ار الس������بعني  فان هذه املاي������ني قادرة على 
الدفاع على اليمن من خال الدفاع على العاصمة 

بل وعلى جعل املقامرين يدفعون الثمن غاليا.
اعتقد أن م������ن بني جماعة احلوث������ي ومقربيهم 
سياس������يون وعق������اء يدركون  خط������ورة أي تهور 
وسيعملون على منعها من االنتحار لكن الميكن أن 
تركن وتعول على عقل ق������د يكون بعيد عن التأثير 

بينما اثبت اجلنون والتهور وجوده كل يوم؟
البد من عمل ينق������ذ املجانني والعقاء معا؟ عن 
طري������ق رفع  درجة التحف������ز  و االيجابية والتأهب  
إلى أعلى مس������توى ومباش������رة  وضع كل اجلهود 
والعوامل  لبس������ط نفوذ الدولة  الشعب اليوم وراء 
الدولة ويريد لها أن تبس������ط نفوذها على العاصمة 
بصورة عاجلة وعلى كل الوطن بحق وحقيق وواقعا 
اليقب������ل التردد   وال حتى لعبة التوازانات ؟   ومن 
يظن انه يلعب على طاولة التوازنات بورقة الساح 
واملشاريع املس������لحة فهو ليس أكثر من )محشش 
( مدوخ يرى األصبع الواحدة عش������ر والقطة منرا 
واحلمار قطارا والدجاجة طائرة ارباص  ....هؤالء 
عليهم أن يستريحوا ويخلدوا إلى النوم من أجلهم 

وأجل الوطني.

الشعب يريد بسط سلطة 
الدولة على العاصمة؟

  علي قيس
عق������د الرئيس عبدربه منصور هادي - بعد يوم من 
عودة اللجنة الرئاس������ية من صعدة وتقدميها تقريرها 
إلي������ه - اجتماع������ًا  للجنة األمنية والعس������كرية العليا, 
مش������ددًا على اجلميع باليقظة العالي������ة واحلذر ورفع 
اجلاهزية واالس������تعداد ملواجهة أي احتماالت تفرض, 
وبحث االجتماع املوقف األمن������ي في صنعاء وعمران 
في ضوء التط������ورات اجلديدة والتحديات األمنية التي 
تفرضه������ا جماع������ة احلوثي املس������لحة.. يأتي ذلك بعد 
عودة اللجنة الرئاسية من محافظة صعدة دون حتقيق 

أي اتفاق مع زعيم جماعة احلوثي 
عبداملل������ك املخاف������ي – الناطق الرس������مي باس������م 
اللجن������ة الوطني������ة الرئاس������ية للتفاوض م������ع احلوثي, 
كش������ف أن قيادة احلوثيني ظل������وا مياطلونهم في الرد 
على املقترح������ات التي تقدمت بها اللجن������ة إليهم دون 
أن يقدم������وا له������م أي رد مكتوب, معتب������را ذلك مناورة 
واس������تغباء لهم لكسب املزيد من الوقت من أجل املزيد 
من الزحف وأضاف: يبدو أن احلوثيني مبيتون للحرب 

ورفضوا كل املقترحات التي قدمت إليهم.
وف������ي تصريح لقناة اجلزي������رة أوضح املخافي أن 
اللجنة الرئاس������ية ذهبت إلى صع������دة واألمل يحدوها 
للتوص������ل إل������ى نتيج������ة إيجابية على أس������اس أن »ما 
طالبوا به من مطالب هي مطالب مش������روعة من وجهة 
نظرن������ا جميعا, وإن اتخذت أس������اليب غير مش������روعة 
مثل حصار صنعاء وفرض وضع متأزم مثل تس������ليح 
وغيرها..«, مس������تدركا »ومع ذلك قلنا لنذهب ونناقش 

هذه الوسائل«.

تعنت واستغباء
وحول املش������اكل التي واجهة اللجنة الرئاسية قال 
املخافي:«كلم������ا توصلنا إلى نتيجة كانوا يقولون لنا: 
ل������م تقدموا لن������ا أي تنازل«, مؤك������دا أن احلوثيني »لم 
يقدموا لنا أي ش������يء مكتوب«.. بل ظلوا يعيدون طوال 
الوقت الكام الس������ابق نفس������ه وقال إن ذلك األسلوب 
وتل������ك الطريق������ة أفقدتهم »األمل«, ما أك������د لهم انه »ال 
جدوى من بق������اء اللجنة, وأن هناك ن������وع من املناورة 
ونوع من االستغباء ونوع من الزحف وكسب الوقت«.
وكان عبداملل������ك املخافي قبي������ل عودته من صعدة 
أش������ار إلى أن جماع������ة احلوثي واجه������ت كل احللول 

واملقترحات التي مت تقدميها في كل القضايا بالرفض 
والتعن������ت, وق������ال املخافي أن اللجنة س������تضع اللقاء 
الوطني املوسع والشعب اليمني والرأي العام العربي 
والدولي ف������ي صورة ما قدمته اللجن������ة من حلول وما 
بذلته م������ن جهود, قال إنها قوبل������ت بالرفض والتعنت 

واإلصرار على جتاهل الواقع واملخاطر.
مقترحات كالرمال:

من جهته قال حس������ن زيد, عضو اللجنة الرئاسية: 
اكتش������افنا أن كل م������ا قدمناه من مقترح������ات وحلول 
وما قمنا به مجرد رم������ل تطاير في الهواء », مضيفًا: 
»تقدمن������ا مبقترحات كثيرة, وحل������ول جيدة, إال أن تلك 
اجلهود واحللول قوبلت بانس������داد كافة األفق من قبل 

اجلماعة ».
وأعرب أعضاء اللجنة عن خيبة أملهم »إزاء ما جرى 
من نق������اش وتداول مع احلوثي وس������يقدمون تقريرهم 
النهائ������ي بعد ذل������ك, إلى الرئيس في اجتماع موس������ع 

لقيادات الدولة واحلكومة ومستشاري الرئيس«.

أجندة احلوثي املشبوهة
وفي اجتم������اع الرئيس باللجنة األمني������ة العليا أكد 
هادي أن »الدولة حريصة على تثبيت الس������كينة العامة 

واحلرص على األرواح والدماء الزكية«.
وأضاف:«صنع������اء الي������وم يقطنه������ا اثن������ني مليون 
وس������بعمائة ألف نس������مة من كافة أبناء اليمن وليست 

صنع������اء الس������بعينات فالعاصمة صنع������اء اليوم هي 
عاصمة الوحدة اليمنية عاصمة ؟؟مليون ميني من كل 

أبناء اليمن مبختلف مشاربهم وثقافاتهم«.
مشيرا إلى أن هناك رمبا أجندات مخفية ومشبوهة, 
وليست اليافطات أو الشعارات التي ترفعها جماعات 
احلوث������ي س������وى دغدغة ملش������اعر وعواطف الش������عب 
ومس������كنات كاذبة تخفي ورآها مرامي وأهداف أخرى 
وان كل من يتعارض مع مخرجات احلوار الوطني يعد 

حتديا سافرا لإلجماع الوطن«.
وبعد يومني من عودة اللجنة الرئاس������ية من صعدة 

دعا اجتماع عقده عبدربه منصور هادي
كما اجتمع الرئيس هادي بس������فراء الدول العش������ر 
الراعي������ة لعملي������ة االنتقال السياس������ي وأك������د لهم أن 
مس������لحي جماعة احلوثيني ميارس������ون اإلرهاب عبر 
نص������ب نقاط التفتي������ش في الطرق������ات ونصب اخليام 

املسلحة في العاصمة صنعاء.
 وأضاف:نتائ������ج زي������ارة اللجنة الرئاس������ية لزعيم 
اجلماعة عبد امللك احلوثي لم تنجح, وإن ذلك يعد من 

األسباب املعرقلة ملخرجات احلوار.
مش������يرا إلى أن جماعة احلوثيني املسلحة استغلت 
انش������غال ق������وات اجلي������ش ف������ي املواجهات ف������ي أبني 
وحضرموت إلس������قاط عمران, وشدد على انسحابهم 
من املدينة وتسليم األسلحة واملعدات واإلمكانيات التي 

استولوا عليها.
من جهتهم جدد س������فراء الدول العشر دعم دولهم 
الكامل للرئيس اليمني الس������تكمال تنفيذ بنود املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية املزمنة, وأوضحوا رفضهم 
املطل������ق ألي خروج عن هذا اإلجماع من أي جماعة أو 

 حزب أو جهة.
استخفاف واستهتار

وفي أسلوب استهتار واستخفاف باللجنة الرئاسية 
املش������كلة ومحاولة لإلس������اءة إلى اللجنة الرئاسية قال 
الناط������ق الرس������مي باس������م جماعة احلوث������ي - محمد 
عبدالس������ام – إن اللجنة الرئاس������ية »غي������ر مخولني 
بالنقاش ف������ي القضايا التي قال إن الش������عب اليمني 
طالب بها »إمنا يحملون رس������الة أن نستجيب ملوقفهم 
دون إيج������اد حلول واضح������ة«, معتب������را اللجنة جلنة 
إيصال رس������الة الرئيس وأنها ليس������ت مخولة بتقدمي 
احللول واملقترحات, وأضاف »سنقوم بإرسال رؤيتنا 

للمعاجلات إلى رئيس اجلمهورية«.

خالصة 3 أيام من مفاوضات اللجنة 
الرئاسية في صعدة 

أعلن الشعب اليمني خال األيام املاضية كلمته 
صريحة, وأس������مع القاص������ي والداني, والداخل 
واخلارج رسالته الواضحة واملترجمة إلى لغات 
العالم بلس������ان احلال املش������اهد والفعل السلمي 
واملقال الفصيح وبلغة سلمية وسليمة, ال تختلف 
ترجمته������ا من م������كان إلى آخر وال م������ن لغة إلى 

أخرى. 
خرج������ت احملافظ������ات بحش������د ش������عبي فري������د, 
ومسيرات مثلت اصطفافا شعبيا حتددت معامله 
بسقف اجلمهورية والوحدة والدميقراطية وتنفيذ 
اصر اليوم  مخرجات احلوار الوطني ال������ذي حتحُ
وتحُعرقل تنفيذه املليش������يات املس������لحة وجماعات 

العنف.
لقد قال الش������عب اليمني كلمته املدوية من خال 

تلك املس������يرات والتي توجتها مسيرة العاصمة 
صنع������اء التي خرجت عن بكرة أبيها في حش������د 
ش������عبي لم يس������بق له مثيل حتمل رسالة الشعب 
اليمن������ي للعالم كل������ه مؤكدة اصطفاف الش������عب 
اليمني إل������ى جانب القي������ادة السياس������ية وعلى 
أس������اس احملاور واملعال������م التي ذك������رت أعاه؛ 
ونطمح, بل نثق أن القيادة السياس������ية ستترجم 
هذه الرسالة بحصافة وش������جاعة واقتدار ونثق 
أنه������ا وه������ى تعتز به������ذا االصطفاف الش������عبي 
الواس������ع نثق أنها لن تس������مح ألي كائن من كان 
أن  يفرغ هذا االصطفاف الش������عبي من  عظمته 
وقوت������ه لصالح املليش������يات املس������لحة وجماعات 
العنف واإلرهاب , خاصة وأن القيادة السياسية 
قد بذلت كل جهد وس������لكت كل سبل املفاوضات 

م������ع تلك األطراف والتي ل������م حتترم تلك اجلهود 
ول������م تعبأ بها , ومن هنا نثق أن هذا االصطفاف 
الش������عبي سيترجم إلى مسارات عملية وخطوات 
االصطف������اف  ه������ذا  م������ع  تتناس������ب  وق������رارات 
اجلماهيري الواس������ع وتلبي أهدافه ومطالبه في 
حياة حرة كرمية آمنة ومستقرة بعيدا عن فرض 
اإلرادات بالقوة املس������لحة, التي ينبغي أن تنزع 
م������ن يد من  يتمترس بها حتى ال تغري مغامرين 

آخرين بسلوك ذلك املسلك املرفوض؟ 
إن هذا االصطفاف الش������عبي قوة متناهية ينبغي 
أال يهدده الب������طء والتلكؤ وأن يترجم إلى مواقف 
عملية تلبي الطموح لهذا الشعب الكرمي وأهمها 
بس������ط نفوذ الدولة عل������ى كامل الت������راب اليمني 

وحفظ أمن الوطن واملواطن.

اصطفاف شعب
احمد عبدامللك املقرمي 
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أحتدث اليوم عما ميكن وصفه بـ)فوبيا اإلصالح( 
واإلســــــالميني عامة.. أو إن شــــــئتم فيمكن تســــــميته 
باحلملة الكونية للحديث املستمر الذي ال يتوقف لياًل 
ونهارًا عن )أخطاء اإلســــــالميني( الذين وصلوا إلى 
السلطة بواسطة االنتخابات احلرة والنزيهة؛ وسواء 

أكانوا منفردين أو متحالفني مع غيرهم!
جماعات وأفراد، وصحف ومواقع وقنوات، وكتاب 
ومحللون.. قدامى أكل الفشل واإلخفاق منهم، وجدد 
ما يزالون بقراطيســــــهم، يصاب الواحد منهم برازم 
من النوع الثقيل وهو يجاهد إلكمال كتابة ميني مقال 
ضد.. اإلصالح الفاشل أو اإلسالميني الفاشلني في 
ــــــي حكمتها إلى  ــــــالده.. أحــــــزاب أوردت البالد الت ب
الهاوية والتخلف والفشــــــل مبستويات عاملية نادرة.. 
وأحزاب أخــــــرى تعقد مؤمتراتهــــــا العامة في غرفة 
ــــــل )5×6( متر.. ومع ذلك يجلســــــون كلهم على  مقي
راحتهــــــم، وميــــــدون أرجلهم إلى آخــــــر مدى دون أن 
يضايق الذي بجانبه، وعندمــــــا يريد أن يهدي جاره 

شيئًا من القات يضطر لرميه إليه رميًا!
ــــــة عصبية بالغــــــة احلرج ليس للمشــــــار إليهم  حال
فقط؛ بل لنا نحن أيضا أبناء التيار اإلســــــالمي؛ فقد 
صرنا نشــــــعر أننا عبء على هــــــؤالء املرضى بفوبيا 
اإلصالح واإلســــــالميني في كل مكان.. ونحن نقصد 
بالذات اإلســــــالميني الذين يوصفون باملعتدلني الذين 
ميارسون نشــــــاطهم في إطار سلمي ملتزم بالقوانني 
والدســــــاتير.. وال نقصد اجلماعات املسلحة التي ال 
ــــــارت الرعب في نفــــــوس مرضى فوبيا  ــــــة إن أث غراب
اإلســــــالميني، وجعلتهم يجتهدون لتعلم ما تيسر من 
تعاليم اإلســــــالم احتياطا ليوم قد يســــــألون فيه عن 

أبجدياته!

أصل.. العلة!
ــــــق ظريف ألحــــــد الزمالء )أظنه موســــــى  في تعلي
النمري( ســــــخر فيه من فوبيا اإلســــــالميني قائال ما 
ــــــون.. بس ما  ــــــون.. ومناضل ــــــاه: ]اإلخوان طيب معن
ــــــات![.. مبعنى أن املطلوب من  يفوزوش في االنتخاب
اإلســــــالميني أن يكونوا أغلبية فــــــي مقدمة الصفوف 
حني الكر والفر.. وعندما تســــــيل الدماء، ويتســــــاقط 
الشــــــهداء في مواجهة بطش األنظمة ورصاصاتها، 
ــــــى باملئات في  ــــــع أن يحصــــــدوا املراكز األول وال مان
ــــــوا على األغلبية  عدد الشــــــهداء واجلرحى، ويحصل
الكاســــــحة في ذلك.. وأن يسهروا الليل في حراسة 
منافذ ســــــاحات الثورة.. ويأتون بنســــــائهم وبناتهم 
ليقفوا حتت الشمس في املداخل اخلاصة بالنساء.. 
وعليهم أال ينســــــوا واجب الضيافة لثوار آخر حلظة 
ــــــن سيســــــلقونهم بألســــــنة حداد بعــــــد النصر  )الذي
وليســــــوا الثوار الطيبني املخلصــــــني( فيوفروا املياه 
ــــــي بنوها بينما اآلخرون  في احلمامات الســــــفري الت
ميضغون القات في اخليام وهم يتحدثون عن الثورة 
الناقصــــــة والكاملة.. وفي أوقــــــات الطعام عليهم أن 
يقومــــــوا بخدمة اآلخرين.. وفــــــي املواجهات الدموية 
فجرًا ولياًل عليهم أن يتصدوا جلنود عفاش والبقرة 
الضاحكة عندما يكون اآلخرون ذوو األلسنة احلداد 

قد آووا إلى بيوتهم!
من اليســــــير فهم حالة العداء الصليبي للمخلوعني 
ــــــدول الراعية لهم لإلســــــالميني الذين  وأتباعهم، وال
كانوا القوة الشعبية األكبر التي أسهمت في اإلطاحة 
ــــــام العرب.. لكن محاولة فهم عداء الذين كانوا  بأصن
مع اإلسالميني )أو خلفهم على األصح!( في ساحات 

الثورة تبدو صعبة إال إذا مت تفسيرها بأن الثورة لم 
تطهرهم من اجلنب، ورفض اآلخر، وعدم اإلنصاف، 
وتفضيل زمن الذل حتت بيادات العســــــكر واحلكام 
على زمن الكرامة في ظل حكم اإلســــــالميني.. وحتى 
وصل بهم املرض إلى درجة املشــــــاركة في انقالبات 
ومؤامرات عســــــكرية تقف وراءها دول طاملا عادوها 

كما يحدث اآلن في مصر وليبيا!
املخلوعون العرب الذين أوصلوا بلدانهم إلى حالة 
مريعة من الفشل االقتصادي، والتخلف احلضاري، 
ــــــة للعدو التاريخــــــي لألمة؛ راحوا  ــــــة والتبعي والعمال
يتحدثون - وكأن الواحد منهم رجب أردوغان ومحمد 
مهاتير- عن فشل الربيع العربي وفشل اإلسالميني 
ــــــي حققوها )حتى  مقارنة بالنجاحــــــات املزعومة الت
قال مســــــيلمهم الكّذاب: إن الراكــــــب في زمنهم كان 
يســــــير من صنعاء إلى حضرمــــــوت آمنا مطمئنا!(.. 
رغــــــم أن الواحــــــد منهم هبش الســــــلطة ثالثني عاما 
امتدت عند القذافي إلى أربعني ســــــنة ما يعدون.. ثم 
انكشــــــفت حقيقة حكمهم أنها ليست فاشلة فقط بل 
هي األمنوذج للفشــــــل العاملي: فــــــال كهرباء صاحلة 
لالســــــتخدام اآلدمي.. وال خدمات صحية وبيئية مما 

حتظى به احليوانات في أوروبا!
      وال غرابة أكثر من ذلك إال أن املشار إليهم من 
ساحات الثورة؛ امتشقوا أقالمهم وبياناتهم ليبرروا 
ــــــات بعبارة واحدة هي: فشــــــل  االنتكاســــــة واالنقالب
اإلسالميني في احلكم! وفي حتقيق أهداف الثورات! 
وممارساتهم اإلقصاء والتهميش! ولم يخجلوا حتى 
ــــــوا رديفا للمخلوعــــــني وأبواقا في صحفهم  أن يكون
وقنواتهم! وهم أنفسهم الذين يسكتون حتى اآلن عن 
التنديد ولو كان رومانســــــيا بحرب اإلقصاء الشاملة 
ــــــة في املناطق التي يحتلونها.. أو  التي ينفذها احلوث
عن الفشــــــل في إدارتهم لدولتهم حتى جعلوها كعهد 

اإلمام يحيى!  

متخصصون في.. الفشل!
بصرف النظر عن أن اإلسالميني في تونس واليمن 
ــــــل متحالفني مع  ــــــم يكونوا يحكمــــــون مبفردهم ب ل

آخرين.. وأن اإلســــــالميني فــــــي مصر بدأت حملة 
ــــــل أقل من  اتهامهم بالفشــــــل بعد ثالثة شــــــهور ب

وصول مرشحهم إلى كرسي الرئاسة!
وبصرف النظر عن أن احلكم عن فشل أو جناح 
سلطة حاكمة في نظام دميقراطي ال يكون إال عبر 
ممارســــــة دميقراطية نزيهة يوق الشعب رأيه فيها 
ــــــس عبر املقــــــاالت والتســــــريبات الصادرة من  ولي

مركز التحشيد والتآمر!
ــــــك.. إال أن حملة  بصــــــرف النظــــــر عــــــن كل ذل
)اإلســــــالميون فاشلون( تبدو مضحكة بالنظر إلى 

نوعية جنودها.. وإلى مضامينها ومبرراتها:
فبالنسبة جلنودها كان مســــــليا أن تقرأ ملبتدئ 
في العمل السياســــــي؛ وحالم تاريخي بنشر مقاله 
فــــــي بريد القراء لوال فوضى اإلنترنت؛ يتحول إلى 
محلل سياســــــي وجهبذ اقتصــــــادي وهو يتحدث 
ــــــة وتنمية  عن فشــــــل اإلســــــالميني في إدارة الدول
االقتصــــــاد.. ومثله آخرون قضوا كل الســــــنوات 
الســــــابقة وهو ينكرون وجود دولة في اليمن ثم ها 
هم يتهمون اإلصالح بالفشــــــل في إدارة الدولة.. 

املهلنيش!
 يحتار الواحد من املشار إليهم كيف يبدأ حياته 
الصحفية؛ فيطمئنه زميله بأن أبســــــط مما يتخيل: 
اندع مقال ضد فشل اإلسالميني.. وانقالبهم على 

الثورة!
 وحتتار ناشتة كيف تروج لنفسها علها حتصل 
على جائزة دولية أو ســــــفرة تفتهن فيها من الثورة 
ــــــس آخــــــر أن تصوب  ــــــوار.. فينصحهــــــا إبلي والث
رصاصاتها ضد اإلصــــــالح واإلصالحيني الذين 
منعوهــــــا من االلتحــــــام بالرجال في املســــــيرات.. 
ووضعوا حواجــــــز بني الذكور واإلناث ألســــــباب 
كثيرة أقلها لكيال يتخذها ســــــفهاء النظام السابق 
فرصة للتهريج اإلعالمي عن االختالط احملرم في 
الســــــاحات.. ودعوة اآلباء لســــــحب بناتهم صيانة 

ألعراضهم!
ــــــكاد كثيرون مــــــن املصابني مبرض أخطاء  وال ي
اإلصالح ينسونه مرة واحدة.. فإذا أدانوا أخطاء 

اإلســــــكندر األكبر أو نابليون أو علي صالح أو أي 
ــــــوق فــــــي األرض؛ فال بد أن يزجــــــوا )أخطاء  مخل
اإلصــــــالح( في الكالم لكيال يظــــــن أحد أنهم غير 

موضوعيني.. أو عمالء له.. أو ال قدر.. متدينني!
ــــــث عن الفشــــــل مرض كما ســــــلف؛  وألن احلدي
فقــــــد وجدت بني األوراق نصا لتصريح قدمي ألحد 
زعامات الســــــلطة الفلســــــطينية بعــــــد فوز حماس 
باألغلبية احملرمة – أي قبل قرابة ثماني ســــــنوات 
- يندد فيها بفشل.. حماس!  والرجل عاش حتى 
ــــــه كيف جنحت حماس احملاصرة  اآلن ورأى بعيني
في حتقيق ما عجزت عنه دول عربية الواحدة منها 
تســــــاوي بسكانها ومساحتها وثرواتها قطاع غزة 
أضعاف أضعافا! ونسي كيف فشلت سلطته حتى 
في حماية قادتها وجنحت فقط في حتويل الضفة 
الغربية لتكون مزرعــــــة لبني صهيون يعيثون فيها 

فسادا أما ناظريهم!

اضحك مع مبررات.. الفشل!
في رصد على املاشــــــي ملبررات دعاوى فشــــــل 
اإلصالح، وحتميله مســــــؤولية مــــــا يحدث.. كانت 
ــــــاك هــــــذه االتهامــــــات التي حتمــــــل اإلصالح  هن

مسؤولية كل مشكلة حسب رؤية صاحبها:
- املؤمتر يحمل اإلصالح املسؤولية ألنه حتالف 

مع االشتراكي واملعارضة!
- اآلخرون يحملون اإلصالح مســــــؤولية الفشل 

ألنه حتالف مع نصف النظام السابق!
ــــــف مع  ــــــه حتال ــــــه ألن ــــــون يبغضون - والوحدوي

االنفصاليني!
- االنفصاليون يكرهونه ألنه دافع عن الوحدة!

- احلوثيون يعادونه ألنه أقصاهم في الساحات 
وحاربهم!

ــــــددون به ألنه ســــــمح لهم  - كارهــــــو احلوثة ين
بالوجود في الساحة ولم يحاربهم!

ــــــه منفتح على  -  كارهــــــو الغــــــرب يرفضونه ألن
الغرب ويواليه، ويلتقي مبمثلي السفارات األجنبية!

ــــــه حزب متطرف  ــــــو الغرب يرفضونه ألن - محب
معاد للتطور والتقدم!

ــــــه وافق على  ــــــن لم يلحقوا عســــــلها: ألن -  الذي
املبادرة اخلليجية وملتزم بها!

- الذين تضرروا منها ألنه يتآمر عليها!
 وأثناء إعالن جرعة إلغاء دعم املشتقات النفطية:

- املؤيدون للجرعة يتهمونه برفضها والتحريض 
عليها والتحالف مع احلوثيني!

- الرافضــــــون للجرعة يصفونهــــــا بأنها جرعة 
اإلصالح!

ــــــرًا.. وقبل أن تتحــــــول أخطاء اإلصالح   وأخي
ــــــى قضية عاملية شــــــائكة وال انتشــــــار ســــــالح  إل
التدمير الشــــــامل.. ندعو األخوة حاملي شهادات 
املاجستير والدكتوراه في أخطاء اإلصالح خاصة 
ــــــال بأخطائهم  واإلســــــالميني عامــــــة أن يهتموا قلي
وبالويهــــــم بوصفهم بشــــــرا هم أيضــــــا، وال ميكن 
أن يديروا دواًل ووزارات ومؤسســــــات ومحافظات 
دون أن يرتكبوا أخطاء وفظائع.. وحبذا لو تفرغوا 
لنقد أنفسهم عن أخطائهم اجلديدة املتجددة.. أما 
القدمية وحتى التي ما نزال نعاني من آثارها حتى 
ــــــوم؛ فال نقول لهم إال: ســــــماح يا عني.. وخلوا  الي

الطبق مستور!

وحي الكشكول

مجانني فوبيا.. أخطاء اإلصالح!
ناصــــر يحـــيى

      ألنه قاس��م مش��ترك في الخطاب السياس��ي واإلعالمي لجماعات سياس��ية وفكرية عدي��دة؛ وعلى اختالف 
مشاربها وأهوائها؛ فقد صار هاجسا جنونيا لها جميعا.. وكابوسا كالسرطان يفرض أحالمه المزعجة في النهار 

قبل الليل.. وفي اليقظة قبل المنام!
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ستظل المرأة اليمنية هي وهج الثورة ووقودها، فكما كان دورها الرائد في الثورة الشبابية خرجت المرأة 
اليوم للتصدي  للمش��روع التوس��عي اإليراني الذي تحمله مليش��يات الحوثي والذي يس��تغل  أللم الناس 
وأوجاعهم  لتمرير مشروعه وسحق كل مكتسبات الثورة والنظام الجمهوري لتقول له المرأة اليمنية لست 
الش��عب يا حوثي.. فكان لها مع 24 أغس��طس موعدا لتقول كلمتها وتقف في الصفوف األول للدفاع عن 

الجمهورية واليمن.

   ذكرى الواحدي

أطفال من أجل املستقبل
اش����تبكت أي����دي األطفال بأي����دي أمهاته����م وآبائهم في 
مسيرة االصطفاف الوطني ورسم كثير منهم ألوان اليمن 

على وجوههم واحتضنت  أيديهم  أعالمه..
تقول  الطفلة :ميس����اء )9س����نوات( احلوثيون يهددون 
اليمن واستقرارها  نقول لهم كفى قتاًل وتشريدًا وارفعوا 

أيديكم عن اليمن..
وتتس����اءل الطفل����ة قم����ر )11س����نة(: مل����اذا احلوثي����ن 
يحمل����ون الس����الح في وج����ه الناس ويقول����ون إنهم نزلوا 

من أجل اجلرعة..
وتضي����ف: إذا دخ����ل احلوث����ي صنع����اء س����وف يقت����ل 
األطف����ال كم����ا قتله����م في عم����ران وصعدة. فكي����ف يصدق 

الناس أنه خرج ألجلهم.
وتوضح غيداء )10عشرسنوات( أن نزولهم مع آبائهم 
وأمهاتهم للحفاظ على اليمن وعلى مستقبل الطفولة في 
اليمن الذي يدمرها احلوثي بحروبه ومغامراته الدموية.

ال حوثية وال ملكية
نبيهة س����عيد )ناش����طة( تق����ول: خرجن����ا مطالبن بفك 
احلص����ار املفروض على صنعاء والدعوة إلى االصطفاف 
الوطني بن كافة القوى والفعاليات السياسية في البالد. 

فالنريد حوثية وال ملكية في هذه البالد..
وتضي����ف: خروج اليمنين به����ذه  الصورة لم يأت من 
فراغ، بل رفضًا لالس����تحداث العس����كري للحوثين، حول 
العاصم����ة صنعاء التي أعادت إلى أذهان اليمنين ذكرى 
حصار السبعن، خصوصًا أن من يحاول فرض احلصار 
في ه����ذه الفترة على صنعاء مرتبط عرقيًا وس����الليًا مبن 

حاصروا ثوار سبتمبر في ستينيات القرن املاضي.
وتابعت قائله: نحن النس����اء أول من س����يقف من وجه 

من أراد تدمير اليمن.
تؤكد أس����ماء هبه )ناش����طة(: احلشود املليونية أعلنت 
بش����كل صري����ح، املقاوم����ة الش����عبية حماق����ة امليلش����يات  
احلوثي����ة التي تق����ف ضد من خيارات اليمنين سياس����يًا 

واجتماعيًا وثقافيًا«.
ومضت منى الفقيه )صحفي����ة( بقولها: نطالب بتنفيذ 
مخرج����ات احل����وار الوطن����ي وبس����ط س����يادة الدولة على 
احملافظ����ات الت����ي س����قطت بفعل اخليانة ف����ي يد احلوثي 
سحب أس����لحة احلوثين، والبد من تشكيل جلنة حتقيق 
لالنته����اكات الت����ي مارس����ها احلوثي����ون، ض����د الكثير من  

أبناء اليمن من قتل وتهجير واختطاف.
وتضي����ف: »امل����رأة اليمني����ة ش����اركت في هذه املس����يرة 
اس����تمرارًا للفعل الث����وري وحفاظًا على مكتس����بات ثورة 

2011م«.
وعب����رت الفقيه عن أملها في أن تس����تمر هذه الصحوة 
الشعبية، ملقاومة كل املخططات الهادفة إلى إعادة إنتاج 

النظام السابق.
  اليمن أم اجلميع

كان����ت تته����ادى ب����ن اجلم����وع حامل����ة عل����م اليمن بن 
جنبيها لم مينعها كبر س����نها ووهن عظمها أن تكون في 

الصفوف األولى ملسيرة االصطفاف الوطني.

تقول بحماس����ة: من اكتوى بنار احلوثي س����يدرك ملاذا 
خرجن����ا؟ قتل����وا أبناءنا وش����رودنا من منازلن����ا وما خلوا 
الن����اس ف����ي حالهم )يش����توا اليوم يدم����روا صنعاء هؤالء 

الناس قتلة عصابات للنهب والسلب.
تضي����ف وكلماتها ترجتف: )نش����تي نقول لهادي خاف 
الله في شعبك ال تضيعه يضيعك الله وللحوثة ......والله 
لو بقت أظافرنا نقاتل بها لنقاتلكم حتى نحمي اليمن من 

شروركم فاليمن هي أم اجلميع.

  سنحمي الثورة بأرواحنا
طوف����ان بش����ري امتزجت في����ه كل األطي����اف حاملة هم 
الوط����ن ون����داء واح����د تس����مع في����ه اآلذان الت����ي أصابه����ا 

الصمم لتقول: )اليمن فوق اجلميع(.
إفتكار عبده )ربة منزل( تقول: خرجنا اليوم لنعبر عن 
حبن����ا لهذا الوطن ودع����وة لكل ميني أن يحافظ على أمنه 

واستقراره.
وتتاب����ع بانفع����ال: والله لو كنا منتلك ف����ي هذا الوطن 

فقط شارع خلرجنا ندافع عليه بأرواحنا ودماءنا.. 
رس����التي للحوثي: اعقل ....وال جتعل غطرستك تعميك 
ع����ن هذه اجلموع الرافضة ملش����روعك التوس����عي الدموي 
واس����تغالل أوجاع الناس  فنحن لك باملرصاد وألن ننجر 

أو نخاف من جنونك وسالحك.

نحن  الشعب ياحوثي
صب����اح اله����ادي )طالب����ة( رس����مت في يدها عل����م اليمن 

وربطت على جبينها فداك يامين..
أش����ارت إلى يده����ا وجبينها )اليم����ن بترابها وأرضها 
وهواءها جتري هنا في الش����راين ......فليحاول احلوثي 

نزعه من قلوبنا..
وتضي����ف بغض����ب: م����ن كان باألم����س يقت����ل النس����اء 
واألطف����ال ويدم����ر بي����وت الل����ه ودور القرآن لي����س مؤهاًل 
اليوم يتحدث باسم الشعب أو يحاول إيهامنا أنه يحمل 

مشروع همومه وأحزانه.
فقد دمر الش����عب خالل س����بعة حروب دموية الستعباد 
أهال����ي صعدة لتمت����د أطماعه لكل املناط����ق وأرض اليمن 

ليكمل مشروعه االستعبادي.
تتاب����ع: وق����د ترقرق����ت دموعها قائل����ة: قدمن����ا أكثر من 
1500 ش����هيد وآالف اجلرحى واملعتقلن واملخفين نقول 
حلوث����ي س����نقدم تضحيات أكب����ر وأكثر س����نقدم أرواحنا 
واألبناء واألزواج كل شيء للدفاع عن مكتسباتنا الثورية 
وعن احلرية التي يريد أن حبسها في سجونه الظالمية.

نقول له: )نحن الشعب ياحوثي(
ش����اركتها صديقته����ا هب����ة س����ليم قائل����ة: ال للعنصرية 
ال����ذي حتمله����ا جماع����ه  الدم����وي  املش����روع  والطائفي����ة 
احلوث����ي إلش����اعة الفوضى والدمار واالنتق����ام من الثورة 
الت����ي دحض����ت أحالمه����م وأطماعه����م األمامي����ة ألن مي����ر 

سيكون حبيس لكهوفه في مران.
وأضاف����ت: خرجنا  لنق����ول  له ألن تخدعنا )فمن يحمل 
سالحه ليوجهه إلى صدر أخيه ال ميكن أن يكون من هذا 

الشعب أو يحمل همومه(.
ستندم إن لم تفهم

تؤكد رباب عبده -إحدى املشاركات في املسيرة: أدراك 
معظ����م الش����عب اليمن����ي للمؤامرة الت����ي يقودها احلوثي 
م����ع أدوات داخلية وخارجية والت����ي تريد إجهاض ثورة 
التغيير وإغراق اليمن بفوضى وحروب حتى يتسنى لهم 

وضع اليمن حتت سيطرتهم واالستيالء على خيراتها.
وتضي����ف: طوفان بش����ري خ����رج اليوم  ليوجه رس����الة 
واح����دة للحوث����ي، ومن يح����اول أن يعبث باليم����ن وأمنها 

)ستندم إن لم تفهم(.
أول  ف����ي  اليمني����ة س����تكون  امل����رأة  بقوله����ا:  وت����ردف 
الصف����وف للدفاع ع����ن اجلمهورية والثورة واملكتس����بات 
الوطني����ة، وس����تقطع ي����د كل م����ن يح����اول يدم����ر أه����داف 
الث����ورة واجلمهورية التي س����الت ألجلها الدماء الطاهرة 
لتبن����ي حلمها الكبير بيمن خاٍل من الفس����اد والعنصرية 

والطائفية التي يحاول احلوثي زرعها في أرض اليمن.

خرجنا لنقول نحن  الشعب يا حوثي
نساء اليمن:
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حشود مليونية بالعاصمة واحملافظات تأييدا لالصطفاف 
ورفضا لدعوات العنف والفوضى

أثبتت األمواج البشرية الهادرة في مس��يرات االصطفاف الوطني ضد دعوات 
العن��ف والفوضى أنه ال خوف على عاصمة اليم��ن الموحد، وال قلق على صنعاء 
طالما وفيها قرابة ثالثة ماليين مواطن جميعهم مس��تعدون للدفاع عنها في 
وجه أي طيش أو تهور يريد أن يسلبها وجهها الحضاري، وجميعهم تواقون إلى 

مستقبل أفضل.. 

 عماد المشرع

رس������ائل كثيرة بعثتها مسيرات االصطفاف في 
العاصم������ة وعدد م������ن احملافظات إلى م������ن اعتمد 
القوة والعنجهية خالفًا للقانون مفادها أن اخلروج 
ع������ن الصف الوطن������ي وادعاء الوصاي������ة املتعجرفة 
عل������ى أكثر من 25مليون ميني لن يثمر كل س������وى 

اخلسران املبني.
فق������د ش������هدت العاصم������ة صنعاء  ي������وم األحد 
املاضي مسيرة تاريخية وحشود مليونية استجابة 
لدعوة هيئة االصطفاف الشعبي حلماية املكتسبات 
الوطنية وتنفيذ مخرجات احلوار الوطني ومواجهة 
كل التحدي������ات وكذا رفضا لكافة األعمال اخلارجة 
ع������ن النظ������ام والقانون التي تس������تهدف أمن الوطن 

واستقراره ووحدته ونظامه اجلمهوري.
وقالت رئاس������ة االصطفاف الش������عبي في بالغ 
صحفي إن األوضاع وصل������ت إلي مرحلة ال ميكن 
الصم������ت إزاءها في ظل تطوي������ق العاصمة صنعاء 
وإغالق مداخلها مبخيمات للمسلحني حتت مبررات 
واهية ومحاوالت الستغالل معاناة الشعب وقضاياه 

لتحقيق مكاسب سياسية غير وطنية. 
وأكدت أن فعاليات االصطفاف ال تعني أنها ضد 
طرف مطلقا، ذلك أن هدف االصطفاف خلق قاسم 
مش������ترك بني كل األطراف ومحاولة المتصاص أي 
فع������ل و رد فعل بغية احملافظة على وحدتنا الوطنية 
خالية م������ن كل ما يوجد الفرق������ة واخلالف الذي ال 

معنى له«
ورفعت احلش������ود اجلماهيرية أعالم اجلمهورية 
والفتات تدين وتستنكر محاصرة مداخل العاصمة 
صنع������اء م������ن قب������ل احلش������ود احلوثية املس������لحة 
والتهديدات التي أطلقها عبد امللك احلوثي س������عيا 
منه لف������رض خياراته اخلارجة عن اإلجماع الوطني 

بالقوة املسلحة.
كم������ا رفعوا ش������عارات تؤيد دع������وة األخ رئيس 
اجلمهورية لالصطف������اف الوطني وتنفيذ مخرجات 
احل������وار وترف������ض العنف واإلره������اب والتمرد على 
الش������رعية الدس������تورية واإلجماع الوطن������ي املتمثل 
مبخرج������ات احل������وار الوطني الش������امل وك������ذا أية 
محاوالت تس������تهدف جر البالد إلي أتون الفوضى 

والصراعات الدموية.
وكتب على الالفتات التي رفعها املش������اركون في 

املس������يرة » نع������م لالصطفاف الوطن������ي .. ال العنف 
واملس������اس مبكتس������بات الوطن«، » نعم لالصطفاف 
الوطن������ي ملواجهة املخططات التآمري������ة خارج إطار 
الوح������دة الوطنية واإلجم������اع الوطني«، » مين واحد 
وتوحيد الصف بني أبناء الش������عب جميعا ضرورة 
وطني������ة »، » لن نس������مح باالنقالب عل������ى مخرجات 
احل������وار »، » االصطفاف الش������عبي ركي������زة مهمة 
حلماية اجلمهورية والثورة والوحدة«، » ال للمذهبية 

.. ال للملكية«، » ال للعنف .. ال للدم«.
وردد املشاركون في املسيرة املليونية احلاشدة 
الت������ي انطلق������ت من جول������ة عصر وجابت ش������ارع 
الزبيري، وص������وال إلى باب اليمن، الهتافات املنددة 
واملس������تنكرة بش������دة لكافة األعمال الت������ي تتبناها 
جماع������ة احلوثي ورفضه������ا التجاوب م������ع اللجنة 
الوطنية التي أوفدتها الدولة للقاء قيادة اجلماعة في 
صع������دة بغية إنهاء التوتر، معتبرين أن هذا الرفض 
واس������تحداث احلوثيني مخيم جديد بجانب وزارات 
هامة واس������تمراره في حشد املسلحني إلي مداخل 
العاصم������ة صنعاء يعك������س النية املبيت������ة للحوثيني 
لتنفيذ مخططات تأمريه تس������تهدف إذكاء نار الفنت 
وزعزعة أمن الوطن واس������تقراره واملساس بوحدته 
ونظام������ه اجلمهوري وإعاقة تنفيذ مخرجات احلوار 
الوطن������ي وبناء الدولة املدنية احلديث������ة دولة العدالة 

واملساواة.

بيان املسيرة
وف������ي ختام املس������يرة املليونية ص������در بيان تاله 
عضو هيئة االصطفاف الدكتور على ناجي األعوج، 

جاء فيه: يا جماهير شعبنا اليمني األبي:
تأت������ي مب������ادرة االصطفاف الش������عبي والوطني 
حلماي������ة املكتس������بات الوطني������ة من واق������ع الظروف 
االس������تثنائية احلرجة التي متر به������ا بالدنا، األمر 
ال������ذي يف������رض عل������ى كل أبن������اء الوط������ن التالحم 
واالصطفاف أمام هذه التحديات التي تهدد الوحدة 
الوطني������ة والس������لم االجتماعي، وت������كاد أن تعصف 
باملكتس������بات الوطنية التي ناضل من أجلها أحرار 
اليمن بإقامة نظامه اجلمهوري وحتقيق االستقالل 
واستعادة الوحدة اليمنية، وهو اليوم يستعد بكافة 

مكوناته لتنفيذ مخرجات احلوار الوطني الشامل.

شعبنا اليمني العظيم:
إن جن������اح االصطفاف يعتمد على مس������اندتكم 
العظيم������ة وإرادتكم احلرة، فأنتم أصحاب املصلحة 
احلقيقي������ة في جتني������ب الوطن املنزلق������ات اخلطيرة 

وتفكيك النسيج االجتماعي.
وانطالقا من املسؤولية الوطنية فإننا:

أوال: ندع������و أبن������اء الش������عب اليمن������ي مبختلف 
مكونات������ه وفئات������ه لالصطفاف الش������عبي والوطني 
حلماي������ة املكتس������بات الوطنية والوق������وف في وجه 
العنف واإلره������اب الذي يعيق البناء واالنطالق نحو 
املستقبل، ومساندة اجلهود الرسمية الداعية ملزيد 

من التالحم واالصطفاف الوطني.
ثانيا: نطالب سلطات الدولة بتحمل مسؤولياتها 
الوطنية في حماية الوطن واملواطنني وس������رعة تنفيذ 
مخرجات احلوار الوطني الشامل التي تعتبر احلل 
املمكن إلخراج الوطن من دوامة الصراع وفق إطار 

زمني محدد.
ثالثًا: بسط نفوذ الدولة على كافة التراب الوطني 
ونزع س������الح املليش������يات واجلماعات املسلحة أًيا 

كانت تنفيذًا ملخرجات احلوار الوطني.
رابعًا: نطال������ب الدولة باملعاجل������ات االقتصادية 
واملعيش������ية العاجلة لرفع معاناة املواطنني وحتقيق 
العدالة االجتماعية واحلياة الكرمية، وجتفيف منابع 

الفساد ومحاكمة الفاسدين.
خامس������ًا: دعوة كل األط������راف إليقاف احلمالت 
اإلعالمية التحريضية التي تعيق مس������ار الس������الم 

وتقود البالد إلى املجهول.
سادسًا: ندعو كافة القوى واملكونات السياسية 
واالجتماعية إلي جتس������يد ثقاف������ة التعايش والقبول 
باآلخر، ورفض دعوات الفوضى واالحتراب، ونؤكد 
رفضنا الستخدام أي تصرفات غير مسؤولة حول 
العاصم������ة صنعاء أو داخلها أو أي محافظة أخرى 

مما يقلق السكينة العامة واألمن العام.
س������ابعًا: نحيي نضال وتضحيات أبناء القوات 
املس������لحة واألمن املدافعني عن أمن وسالمة الوطن، 
وندين م������ا يتعرضون له من قب������ل جماعات العنف 
واإلره������اب، ونطالب الدولة مبكاش������فة الرأي العام 
والتعام������ل بح������زم جتاه م������ن يهدد األمن والس������لم 

االجتماعي وعرقلة التسوية السياسية.

شهدت محافظة صنعاء الثالثاء املاضي  
مهرجان������ا جماهيري������ا دعم������ا لالصطفاف 
الوطن������ي وتأكي������دا للحف������اظ عل������ى الثورة 
واجلمهوري������ة والوحدة والدميقراطية وتنفيذ 

مخرجات احلوار الوطني.
وخ������الل املهرجان أك������د محافظ صنعاء 
عب������د الغني حف������ظ الله جميل أن احلش������د 
اجلماهي������ري يأتي استش������عارا من اجلميع 
مبا مي������ر به الوط������ن من ظرف اس������تثنائي 
ح������رج وخطير يف������رض على أبناء الش������عب 
كافة الوقوف بص������دق واالصطفاف كبنيان 
مرصوص لرس������م صورًة ذات داللة عظيمة 
تأييدًا ومس������اندًة جلهود األخ الرئيس عبد 
رب������ه منصور هادي رئي������س اجلمهورية في 
احلف������اظ عل������ى وحدة الش������عب الراس������خة 
ومتاسك نسيجه االجتماعي في ظل النظام 
اجلمهوري الذي أعلنته ثورتي 26 سبتمبر 

و 14 أكتوبر املجيدتني .
وأضاف » إن الوطن لم يعد يحتمل مزيدًا 
من التوت������رات وال يحتمل إضاعة مزيدا من 

الفرص وتبديد الوقت ف������ي اخلالفات التي 
ال تخدم الوطن وتعيق مس������يرة القافلة التي 
اس������تطاع األخ الرئي������س أن يقودها بحكمة 
واقتدار بعيدًا عن كل املخاطر الصعبة التي 

اعترضتها«.
وش������دد محاف������ظ صنعاء عل������ى ضرورة 
حتمل اجلميع للمس������ؤولية الكاملة في تنفيذ 
مخرجات احلوار وعدم جر البالد إلى أتون 
ص������راع لن ينجو من أثاره أحد.. داعيا إلى 
حتكيم العقل والضمي������ر الوطني واالحتماء 
بنهج احل������وار حلل أي اش������كاالت باعتبار 
احل������وار أرق������ى األدوات الناجع������ة لتحقيق 
املصلحة الوطنية العلي������ا .وصدر في ختام 

املهرجان بيان جاء فيه :
في ظل الظروف العصيبة واالس������تثنائية 
التي مير بها الوطن واستشعارا باملسؤولية 
الوطني������ة، وتلبية لدعوة القيادة السياس������ية 
لالصطف������اف الوطن������ي والوق������وف بجدي������ة 
للحفاظ على املكتس������بات والثوابت الوطنية 
احتشدنا نحن أبناء محافظة صنعاء من كل 

صنعاء
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املديريات واألطي������اف والفئات في مهرجان جماهيري عظيم .واستش������عارا بحجم 
املس������ؤولية العظمى امللقاة على عاتقنا في الوق������وف بحزم أمام ما يهدد الوطن من 
مخاط������ر ويواجهه من حتديات تكاد تعصف به، فإننا في هذا املهرجان احلاش������د 

نعلن ما يلي:
�������� نؤكد أن دعوة القيادة السياس������ية تأتي في ظ������روف وحتديات خطيرة حتدق 
بالوط������ن يدركه������ا اجلميع وتتطلب العمل معًا من أجل جت������اوز هذه التحديات التي 

تهدد أمن واستقرار البالد.
�������� نؤي������د تأييدا مطلقا دعوة فخام������ة رئيس اجلمهورية عبد رب������ه منصور هادي 
الذي يقف على مس������افة واحدة من جميع األطراف والقوى السياسية واالجتماعية 
لالصطفاف الوطني النابعة من حرصه على األمن واالستقرار ولم شمل أبناء اليمن 

وتوحيد كلمتهم وتدشني املعركة احلقيقية معركة التنمية والتطور.
�� ندعو إل������ى جتنيب الوطن واملواطن������ني الصراعات احلزبية والسياس������ية التي 
تهدد الوطن وسالمة أراضيه، ونشدد على ضرورة الوفاق الوطني وجتاوز مآسي 

وأحقاد املاضي.
�� ندين كل األعمال واملمارسات اخلارجة عن النظام والقانون والتي تخل باألمن 
واالس������تقرار وتهدد السلم االجتماعي وتهدف الى عرقلة وتعطيل مخرجات احلوار 

الوطني الشامل.
�� نطالب القيادة السياس������ية وكافة القوى الوطنية املش������اركة في مؤمتر احلوار 
الوطني الش������امل بس������رعة تنفيذ مخرجات احلوار التي متثل املخرج احلقيقي من 

دوامة الصراع ووفق إطار زمني محدد.
�������� نطالب الدولة بوضع املعاجلات االقتصادية واملعيش������ية العاجلة لرفع معاناة 

املواطنني وحتقيق العدالة االجتماعية واحلياة الكرمية، وجتفيف منابع الفساد .
�� ندعو كافة القوى واملكونات السياسية واالجتماعية باآلتي :

�� جتسيد ثقافة التعايش والقبول باآلخر ورفض دعوات الفوضى واالحتراب.
�� احلرص على مد جسور احملبة واملودة بني أبناء الوطن في أي مكاٍن منه إليجاد 
ج������ٍو من التآلف والتآخ������ي والتآزر بينهم باعتبارهم ميثلون في مجموعهم جس������دًا 

واحدًا ُمتماسكًا في مواجهة الظروف املختلفة .
�������� غرس حب االنتماء اإليجابي للوطن، وتوضي������ح معنى ذلك من خالل مختلف 

املؤسسات ، وعبر وسائل اإلعالم املختلفة.
�� تعظيم الوطن واإلس������هام الفاعل واإليجابي في كل ما من ش������أنه خدمة الوطن 
ورفعت������ه واحملافظة على مرافقه وُمكتس������باته التي من حق اجلميع أن ينُعم بها وأن 

يتمتع بحظه منها كاماًل غير منقوص .
عقب املهرجان توجه املشاركون في املسيرة التي جابت شارع اخلمسني وصوال 
إلى جولة شهران .. مؤكدين دعمهم ومساندتهم للقيادة السياسية في تعزيز األمن 
واالس������تقرار وتنفيذ مخرجات احلوار الوطني التي ش������ارك فيها قيادات الس������لطة 
احمللي������ة مبحافظة صنع������اء وقيادات األح������زاب والتنظيمات السياس������ية ومنظمات 

املجتمع املدني
ورفع املشاركون الش������عارات والالفتات املؤكدة على أهمية االصطفاف الوطني 
واحلفاظ على النظام اجلمهوري والوح������دة والدميقراطية وتنفيذ مخرجات احلوار 

الوطني.

إب 

ذمـــــــار

سقطرى

البيضاء

احتشد أبناء محافظة أرخبيل سقطرى االثنني في مسيرة جماهيرية حاشدة 
دعما لالصطفاف الوطني وتأكيدا على تنفيذ مخرجات احلوار الوطني.

وأكد أبناء سقطرى في مس������يرتهم التي شارك فيها قيادات السلطة احمللية 
باحملافظة وقيادات األحزاب والتنظيمات السياس������ية ومنظمات املجتمع املدني 
اعتزازهم باملواقف البطولية والتضحي������ات العظيمة التي يقدمها رجال القوات 

املسلحة واألمن في مختلف مواقع الشرف والبطولة . 
ورفع املشاركون خالل املسيرة التي جابت شوارع مدينة حديبو الشعارات 
والالفت������ات التي أك������دت على أهمية االصطفاف الوطن������ي واحلفاظ على النظام 

اجلمهوري والوحدة والدميقراطية وتنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار الوطني.
وأك������د وكيل احملافظة فهد كفاي������ن في كلمة الس������لطة احمللية ضرورة رص 
الصف������وف والعمل بروح الفري������ق الواحد من أجل إخ������راج الوطن من الوضع 
الراه������ن واحلفاظ على الثواب������ت الوطني������ة واملتمثلة في اجلمهوري������ة والوحدة 
والدميقراطية وتنفيذ مخرجات احلوار الوطني الش������امل.. مشددًا على ضرورة 
استش������عار اجلميع ملس������ؤولياتهم الوطنية وإجن������اح العملي������ة االنتقالية وتنفيذ 
مخرجات احلوار الوطني الشامل من اجل بناء مين جديد موحد يسوده العدل 

واملساواة بني كل أبنائه.

ش������هدت محافظة البيضاء الثالثاء املاضي مهرجان ومس������يرة 
جماهيرية حاش������ده، تأييدا لالصطفاف الوطني وتنفيذ مخرجات 

احلوار.
وف������ي املهرجان اجلماهيري، قال وكي������ل أول محافظة البيضاء 
صالح احمد الرصاص إن الشعب لن يقبل اليوم بالتفريط بنظامه 

اجلمهوري ووحدته ومكتسباته.
وأك������د الرص������اص أن أبن������اء محافظ������ة البيض������اء كغيرها من 
احملافظ������ات يرفضون رفضا قاطعا املمارس������ات الغير مس������ئوله 
والهادفة إلى إثارة الفنت وزعزعة امن واستقرار اليمن، وسيقفون 
صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على كافة املكتسبات 

الوطنية.
وأش������ار بيان صادر ع������ن املهرج������ان إلى أن أبن������اء محافظة 
البيضاء احتشدوا اليوم تلبية للنداء الوطني الذي دعا إليه رئيس 
اجلمهورية عبد ربه منص������ور هادي من أجل االصطفاف الوطني 

ومواجهة التحديات التي يواجهها اليمن.
وأكد البيان أن حضور أبناء احملافظة للمهرجان ميثل رس������الة 
وطنيه تعبر عن حبه������م وتقديرهم من مختلف القوى حول القيادة 

السياسية التي استطاعت إخراج الوطن من أصعب أزماته السياسية.
ودعا أبناء احملافظة والش������عب اليمني إل������ى مواجهة العنف واإلرهاب الذي 
يعيق البناء واالنطالق نحو املس������تقبل، ومساندة اجلهود الرسمية الداعية ملزيد 
من التالحم واالصطفاف الوطني، ووقف احلمالت اإلعالمية التحريضية التي 

تعيق مسار السالم، وتقود البلد إلى املجهول.
وطالب البيان بس������رعة تنفيذ مخرجات احلوار الوطني الذي قال أنها متثل 
احلل الوحيد إلخراج الوطن من مستنقع الصراعات احلزبية والطائفية املقيتة، 

ورفع املعان������اة عن كاهل املواطنني، وإيجاد املعاجلات االقتصادية واملعيش������ية 
للمواطن وجتفيف منابع الفساد.

وجاب������ت املس������يرة اجلماهيرية ش������وارع وأحياء مدينة البيض������اء .. وطالب 
املشاركون فيها بضرورة حماية الوطن ووحدته، وفرض هيبة الدولة على كافة 

أراضيه.
شارك في املهرجان الذي نظمته السلطة احمللية باحملافظة، قيادات األحزاب 
السياس������ية ومنظمات املجتمع املدني والش������خصيات االجتماعية والش������بابية، 

وحشد كبير من أبناء احملافظة.

على صعيد متصل أحتش������د عش������رات اآلالف من أبناء 
محافظة إب مبختل������ف توجهاتهم السياس������ية واالجتماعية 
واحلزبية ومنظمات املجتمع املدني اليوم باإلستاد الرياضي 
ف������ي مدينة إب دعما لالصطفاف الوطني الذي دعا إليه األخ 
رئيس اجلمهورية وملساندة تنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
حتت ش������عار » نحو اصطف������اف وطني يحمي املكتس������بات 

الوطنية ودعما لألمن واجليش وضد اإلرهاب والتطرف ».
وحمل املش������اركون في املهرجان العل������م الوطني والفتات 
كتب عليها شعارات تدعو إلى االصطفاف الوطني من أجل 
إخ������راج الوطن من أزمته الراهن������ة وتنفيذ مخرجات احلوار 
الوطني الشامل واحلفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن 
وإدان������ة العنف بكافة صورة وأش������كاله وأس������لوب الترهيب 
واالس������تعالء واس������تهداف ومحاص������ر املدن بقوة الس������الح 

واخلروج عن النظام والقانون والسلم االجتماعي.
وأكدت اجلماهير احملتشدة على ضرورة االلتزام الكامل 
بكافة متطلبات إجناح التس������وية السياس������ية وفقًا للمبادرة 
اخلليجي������ة وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤمتر احلوار 
الوطني وما يترتب على ذلك من اس������تحقاقات وطنية قادمة 
وإج������راء إصالح������ات اقتصادية ومكافحة الفس������اد والفقر 
واالبتعاد عن االس������تغالل السياسي للظروف التي مير بها 

اليمن لتحقيق مأرب تضر مبصلحة الوطن واملواطن.
وفي املهرجان حت������دث محافظ إب يحيى محمد االرياني 
بكلم������ة حيا فيه������ا احلش������د اجلماهيري للق������وى واألحزاب 

والتنظيمات السياس������ية واالجتماعية والثقافية والش������بابية 
وامل������رأة وكافة أبن������اء احملافظ������ة، تلبية لدع������وة األخ رئيس 
اجلمهورية لالصطف������اف الوطني ملواجه������ة التحديات التي 

حتدق بالوطن.

 وق������ال :« إننا نقف اليوم جميعا أمام جملة من القضايا 
الهام������ة وأبرزها االصطفاف الوطني الذي جتاوب معه أبناء 

محافظة إب من خالل هذا احلشد اجلماهيري املبارك«.
وأك������د محافظ إب أن أبناء احملافظة يرفضون أي دعوات 
لتمزيق وحدة الوطن وزعزعة أمنه واس������تقراره مشيرا إلى 
أن مؤمت������ر احلوار الوطني الذي انتهجه اليمن يعد أمنوذجا 
متف������ردا وتقدما وحتضرا في تنظيم العالقة بني أبناء الوطن 
وجمع كاف������ة فئات وش������رائح املجتمع ومت خالله مناقش������ة 
مختل������ف قضايا الوطن وبلورة رؤي������ة وطنية ملعاجلة مختلف 

االختالالت وبناء اليمن اجلديد .
فيما أك������دت كلمة أح������زاب اللقاء املش������ترك التي ألقاها 
الدكت������ور عب������د العزيز الوح������ش أهمية تعزي������ز االصطفاف 
الوطني إلرس������اء أس������س بناء الدولة واحلفاظ على الثوابت 
الوطنية وأن يؤمن اجلميع بالش������راكة في الثروة والس������لطة 
دون إقصاء أو تهميش وفقا ملا أكدت عليه مخرجات احلوار 

الوطني.
وأوض������ح أن الوضع الراهن يتطل������ب تكاتف كافة القوى 
السياس������ية واالجتماعية لتجسيد الوحدة الوطنية واخلروج 

بالوطن إل������ى بر األمان من خالل تغلي������ب املصلحة الوطنية 
والتنازل م������ن أجل الوطن مهما كان������ت التضحيات.. داعيا 
كاف������ة الق������وى السياس������ية واالجتماعي������ة إلى نب������ذ العنف 
واالستقواء بالسالح أو اللجوء للقوة بأي صورة من الصور 
و التحريض املذهب������ي أو الطائفي أو املناطقي والذي بدوره 
سيؤدي إلى تدهور البالد وجرها إلى هاوية ال يحمد عقباها.

وألقيت كلمة ع������ن قطاع املرأة ألقته������ا رضية البعداني، 
أشارت إلى دور املرأة اليمنية وإسهامها في احلياة العامة.

وقال������ت :« املرأة اليمنية أثبت بج������دارة فاعليتها في كافة 
ميادين العم������ل وامليادين ووقفت إلى جان������ب أخيها الرجل 

ف������ي كافة املجاالت ».. مؤكدة دعم امل������رأة جلهود الدولة في 
محارب������ة اإلره������اب والوقوف ضد كل الق������وى املعادية ألمن 

واستقرار الوطن ومقدراته ومكتسباته .
كما ألقيت كلمة عن القطاع الش������بابي ل� علي العمري أكد 
فيها أهمية دور الش������باب في مواجه������ة املخاطر التي يعانى 
منها اليمن وعلى رأس������ها التطرف واإلرهاب باإلضافة إلى 
دورهم اإليجابي في ردع كافة احملاوالت الهادفة إلى زعزعة 
ام������ن واس������تقرار الوط������ن .. مؤكدا وقوف ش������باب محافظة 
إب صف������ا واحد ض������د كل من يحاول اإلخ������الل بأمن اليمن 

واستقراره ووحدته ومكتسباته ومقدراته.

في ذات السياق احتش������د أنباء محافظة 
ذمار الس������بت املاضي في مسيرة جماهيرية 
حاش������دة دعما لالصطفاف الوطني وتأكيدا 
على احلف������اظ عل������ى اجلمهوري������ة والوحدة 
والدميقراطي������ة وتنفي������ذ مخرج������ات احلوار 

الوطني.
وأك������دت املس������يرة مس������اندتها للقي������ادة 
السياس������ية ف������ي تعزيز األمن واالس������تقرار 

وتنفيذ مخرجات احلوار الوطني.
وأكد أبناء محافظة ذمار في مس������يرتهم 
التي ش������ارك فيها قيادات الس������لطة احمللية 
مبحافظة ذمار وقيادات األحزاب والتنظيمات 
السياس������ية ومنظم������ات املجتم������ع املدني – 
اعتزازه������م باملواقف البطولي������ة والتضحيات 
العظيمة التي يقدمها أبطال القوات املسلحة 

واألمن في مختلف مواقع الش������رف والبطولة 
دفاعا عن الوطن ونظامه اجلمهوري والوحدة 

والدميقراطية.
ورفع املش������اركون خالل املس������يرة التي 
جاب������ت ش������وارع مدين������ة ذمار الش������عارات 
والالفتات التي أكدت على أهمية االصطفاف 
الوطن������ي واحلفاظ على النظ������ام اجلمهوري 
وتنفي������ذ مخرجات  والدميقراطية  والوح������دة 

احلوار الوطني.
وخ������الل املس������يرة أكد محاف������ظ محافظة 
ذمار يحيى علي العم������ري أن محافظة ذمار 
مبختلف ش������رائحها السياسية واالجتماعية 
ومنظماتها اجلماهيرية لن تفرط في احلفاظ 

على الثوابت الوطنية.
وأدان احملاف������ظ العمري م������ا يتعرض له 

أبطال القوات املسلحة واألمن من اعتداءات 
متكررة وأعم������ال إرهابية وهو ما يتطلب من 
اجلميع مس������اندتهم والوق������وف إلى جانبهم 
باعتباره������م صمام أمان الوط������ن والصخرة 
املؤام������رات  أمامه������ا كل  الت������ي س������تتحطم 
والدس������ائس الت������ي حت������اول الني������ل من امن 

واستقرار الوطن ووحدته.
وصدر عن املش������اركني في املسيرة بيان 
أك������دوا في������ه وقوفه������م ومس������اندتهم للقيادة 
السياس������ية والق������وات املس������لحة واألمن في 
اتخ������اذ اإلج������راءات والتدابي������ر الش������رعية 
الالزم������ة مبا يصون أمن واس������تقرار الوطن 
واحلف������اظ على النظام اجلمه������وري والوحدة 
والدميقراطي������ة وتنفي������ذ مخرج������ات احلوار 

الوطني الشامل.
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 حماية الصحفي
وق���ال الدكت���ور عب���د الباق���ي شمس���ان، 
أس���تاذ العلوم السياس���ية: إن الوس���يلة 
الت���ي تضعها جماع���ة احلوثي بالتعبير 
عن مطالبهم تتنافى متاما مع إعالناتهم 
باالنخ���راط بالدول���ة اجلدي���دة، بع���د أن 
أسس الشباب وعملوا على إحالل ثقافة 
املطال���ب االحتجاجية الس���لمية بدال عن 
االقتت���ال ف���ي 2011 وكنا ق���د عملنا على 
ل���دى املجتم���ع  الثقاف���ة  تأس���يس ه���ذه 

اليمني.
تصري���ح  ف���ي   – شمس���ان  وأض���اف 
احلوثي���ن  بإم���كان  كان   - للصح���وة 
الس���احة  ف���ي  متواج���دون  ه���م  الذي���ن 
إذا كان���وا يعتق���دون به���ذه الدول���ة وان 
خياراتهم خي���ارات وطنية كان باإلمكان 
التواج���د  في س���احة التغيي���ر والتعبير 
ع���ن مطالبه���م بوس���ائل س���لمية إال أن 
استراتيجية احلوثين واضحة وحصار 
األس���باب  ع���ن  النظ���ر  بغ���ض  صنع���اء 
املعلن���ة له���ذا احلصار وه���ي مرحلة من 
مراحل اس���تراتيجية خاص���ة للحوثين 
اس���قط من حساباتها املش���روع الوطني 
وبالتال���ي األمر واضح فق���د وظفت هذه 
ومصلحي���ا  برجماتي���ا  االس���تراتيجية 
املشاركة في احتجاجات ثورة فبراير ثم 
اتفقت في احلوار الوطني تكتيكيا حتى 
يحن الوقت املناس���ب لتنفيذ مشروعها 
وح���ان ه���ذا الوق���ت ف���ي ه���ذا التوقي���ت 

وتريد خلط األوراق.
وأكد أن استراتيجية احلوثين واضحة 
وكان متوقع���ا ذل���ك واعتقد أن احلوثين 
اآلن خرج���وا عن اإلجم���اع الوطني وعن 
مخرج���ات احل���وار الوطن���ي ووضع���وا 
املجتم���ع برمت���ه ف���ي ش���فا هاوي���ة رمبا 
طائفي���ة.  دوي���الت  إل���ى  الوط���ن  مت���زق 
وأض���اف: أمتن���ى أن نخ���رج م���ن ه���ذا 
امل���أزق بأق���ل األضرار فاملجتم���ع اليمني 
لم يعد يحتم���ل أكثر مما حتمل فمطالب 
اجلرع���ة وتغيي���ر احلكومة ه���ذه مطالب 
كانت لكل أبناء الش���عب ولكن كان هناك 
ش���روط له���ذه احلكوم���ة فق���د طل���ب م���ن 
احلوثي���ن املش���اركة ف���ي احلكوم���ة مع 
تسليم س���الحهم أما بخصوص اجلرعة 
ف���كان باإلمكان الضغط عل���ى عدم اتخاذ 
اجلرعة أو املش���اركة في التخفيف منها 
دون احلاج���ة إلى هذا احلصار املس���لح 
والتهديد املباشر ألبناء املجتمع اليمني 

ووحدتهم الوطنية.
وعد الدكتور عبد الباقي شمسان وسيلة 
االحتجاج ال عالقة لها بتأس���يس الدولة 
له���ا  عالق���ة  وال  الدميقراطي���ة  املدني���ة 
واالصطف���اف  الدميقراطي���ة  بالوس���ائل 
الوطني بل ه���ي عملية ابتزاز في حلظة 
مفصلية، س���لطة هشة واملجتمع اليمني 
يعان���ي الكثي���ر حت���ى اختي���ار اجلرع���ة 
واحلكومة اتخذ بحرفية عالية ومبطبخ 
سياس���ي رس���مها بش���كل دقي���ق حت���ى 
يرب���ط النخب السياس���ية األخ���رى التي 
ال تس���تطيع أن تصطف ضد اجلرعة وال 
تستطيع أن تتهم احلوثين احملاصرين 
لصنعاء واس���تحضار جتربة الس���بعن 
املطال���ب  ه���ذه  اختي���ار  مت  فق���د  يوم���ا 
املعلن���ة بعناي���ة دقيقة ولك���ن األهداف ال 
عالقة لها بإس���قاط احلكوم���ة وإمنا لها 
عالقة مبش���روع ما قب���ل الوطني خاص 

باحلوثين.
وقال إن مشروع احلوثين ال يأخذ بعن 
االعتب���ار الوح���دة الوطني���ة بل يس���عى 
لتأس���يس مش���روع في املجال التأريخي 
ف���ي الدول���ة الزيدي���ة ولتقس���يم اليم���ن 
طائفي���ا ومناطقي���ا واملش���روع احلوث���ي 
مهم���ا كان متعاضم���ا فه���و حت���ت تأثير 
تفجي���ر الص���راع ب���ن اجلماع���ات إال أن 
كثي���را م���ن أبن���اء املناط���ق واحملافظات 
ه���ذا  يرفض���ون  والش���مالية  اجلنوبي���ة 
املش���روع. واس���تطرد قائ���ال: أعتق���د انه 
ل���م يؤخ���ذ بعن االعتب���ار املخاط���ر على 
املس���توى الوطن���ي وبالتال���ي نحن أمام 
مرحل���ة خط���رة ج���دا كم���ا أن الرهان���ات 
ب���ن  الصراع���ات  احلوثي���ون  وظفه���ا 

اجلماعات القبلية والعس���كرية وحتالف 
ذك���ي،  بش���كل  االجتماعي���ن  اخلص���وم 
من���ذ  الزيدي���ة  الدول���ة   تأسس���ت  فق���د 
نش���أتها ودخ���ول اإلم���ام اله���ادي اليمن 
ووظ���ف احل���روب ب���ن القبائ���ل فهن���اك 
خب���رة تأريخي���ة ف���ي توظيف مث���ل هذه 
الصراعات وإقام���ة التحالفات والدخول 

من هذه اخلارطة الصراعية والثأرية.
وع���ن البدائ���ل اآلمن���ة م���ن االن���زالق في 
االصطف���اف  أن  اعتق���د  ق���ال:  الهاوي���ة 
الوطني ب���ن كل املكونات وإعادة وضع 
املتغي���رات  له���ذه  وفق���ا  اس���تراتيجية 
واتخ���اذ اإلج���راءات احلازم���ة م���ن قب���ل 
رئاس���ة اجلمهوري���ة وإش���راك املجتم���ع 
اإلقليم���ي والدولي فيم���ا يحدث وتوعية 
املجتم���ع اليمن���ي مبخاط���ر م���ا يح���دث 
وأيض���ا لس���نا بحاج���ة إل���ى أن نخل���ق 
س���احتن كما كنا في 2011 الن املس���ألة 
أكب���ر م���ن ذل���ك، وال ينبغ���ي االنخ���راط 
ف���ي تأس���يس صفن نح���ن بحاج���ة إلى 
إعادة االس���تراتيجية وإعادة التحالفات 
ملكون���ات  الوطن���ي  املفه���وم  وتوظي���ف 
املجتم���ع اليمن���ي والتوظي���ف اإلقليمي 
اللحظ���ة  ه���ذه  م���ن  للخ���روج  والدول���ي 

اخلطرة.

االستجابة الكارثة
م���ن جهته ق���ال الكات���ب السياس���ي عبد 
الباري طاهر، نقيب الصحفين األسبق، 
أن البل���د تعي���ش كارثة والوض���ع القادم 
كارث���ة والناس يطالب���ون بتغيير احلكم 
هذا منذ البداية ويرفضون التقاس���م وال 
يستجاب للناس وال ملطالبهم ويستجاب 
للبندقية والس���الح وه���ذه كارثة، النظام 
ال يس���تجيب للضمي���ر ومنط���ق العق���ل 
ه���ي  ه���ذه  الس���الح  لق���وة  ويس���تجيب 

الكارثة احلقيقية.
وأضاف طاهر – في تصريح للصحوة - 
مطالب الناس وأزمة املعيش���ة واجلرعة 
أن���ت  ترفضه���ا.  الن���اس  كل  املوج���ودة 
بحاج���ة إل���ى معاجل���ة أوض���اع الن���اس 
ش���املة  أزم���ة  ف���ي  والن���اس  املعيش���ية 
و50 % م���ن التقاري���ر الدولي���ة تقول إن 
اليمنين يعيش���ون حتت خ���ط الفقر وال 
تعال���ج الفس���اد وال تعال���ج النه���ب وال 
م���وارد البالد ثم تقوم تلقم الناس جرعة 
وجاء احلوث���ي وركب املوجة واملش���كلة 
ع���دم املعاجل���ة لقضاي���ا الناس.أنا أدين 
امليليشيات املسلحة للحوثي كما أدينها 
م���ن كل األط���راف يج���ب االحت���كام إل���ى 
املنطق والى العقل واخلطيئة الكبرى إن 
ال تستجيب احلكومة إال ملنطق السالح.

للعن���ف  الدول���ة  اس���تجابة  إن  وأك���د 
بالفس���اد والطغي���ان  كارث���ة ومتس���كها 
القائ���م كارث���ة ه���ي األخ���رى واملفروض 
االس���تجابة الحتجاجات الن���اس املدنية 
وخطاب الن���اس املدني على مدى عامن 
لم يس���تجب له ومخرج���ات احلوار الذي 
يتكل���م عنه���ا اجلمي���ع تقتضي تش���كيل 
حك���م جدي���د تقوم عل���ى أس���اس الكفاءة 
والنزاهة وليس على أس���اس الطائفة أو 

احلزب أو القبيلة أو اجلهة.
وأشار إلى أن احلوثي ميليشيا مسلحة 
واحلك���م عاج���ز ع���ن االلت���زام مبطال���ب 
الناس التي جتسدت في احلوار الوطني 
الش���امل ومخرجات���ه، ال الدول���ة التزمت 
ملطالب الناس واحلوثي أيضا هو اآلخر 
خ���ارج عن هذا الس���ياق واجلميع مدان، 
الدول���ة يج���ب أن حتتك���ر العنف وتطبق 

النظام والقانون على اجلميع.
عب���ر  ه���و  املوق���ف  ت���دارك  إن  وق���ال 
االستجابة ملطالب الناس وحل املشكالت 
الت���ي تواجههم حتى ال تس���تغل من قبل 
أن���اس خارجن عن النظام والقانون وال 
يري���دون أمن وس���المة الب���الد طبق أنت 
بي���دي ال بيد عمرو معاناة الناس كبيرة 
وحكامن���ا ال يحس���ون مبعاناته���م أن���ت 
لديك حصص عينية يستلمها أناس من 
النف���ط والغ���از وعندك هدر م���ن األموال 
وفس���اد وتهري���ب وب���دل م���ن أن تعاقب 

الناس الفاسدين تعاقب املواطنن.

مشروع عنف
أم���ا الباحث ف���ي اجلماعات اإلس���المية 
زاي���د جاب���ر فق���ال إن جماع���ة احلوث���ي 
مس���لحة ول���م مت���ارس السياس���ة ول���م 
ي���رى  فاحلوث���ي  ولذل���ك  به���ا  تش���تغل 
إن األه���داف السياس���ية الت���ي يس���عى 
لتحقيقها ال تتحقق إال عن طريق القوة.

ف���ي تصري���ح للصح���وة –  وأض���اف – 
ان���ه خ���الل الفت���رات  املاضي���ة وخ���الل 
توس���عه العس���كري دون موقف جاد من 
قب���ل الدول���ة وقبوله ف���ي مؤمتر احلوار 
الوطن���ي والتعام���ل مع���ه وكأن���ه حرك���ة 
سياس���ية دون النظر إل���ى أعمال العنف 
التي يقوم بها احلوثي كل ذلك أغراه في 
اإلفراط في التوسع في استخدام العنف 
وكأن���ه يقوم بعم���ل مش���روع وطبيعيي 
وه���ذا خطي���ر عل���ى العملية السياس���ية 
سياس���ية  أه���داف  حتقي���ق  برمته���ا 
وان كان���ت مش���روعة ع���ن طري���ق القوة 
والتلويح بها هذا هو اإلرهاب وتعريف 
اإلرهاب هو استخدام القوة أو التلويح 

بها لتحقيق أهداف سياسية.
وقال إن األهداف السياسية املشروعة ال 
ميكن أن تتحقق بوسائل العنف والقوة 
هناك خطورة شديدة أن يتم التعامل مع 
احلوث���ي والرض���وخ ملطالب���ه وان كانت 
مش���روعة ألن���ه يري���د اس���تغالل مطالب 
الش���عب املش���روعة واس���تغالل حالت���ه 
االقتصادي���ة لتحقي���ق أهداف���ه األخ���رى 
الت���ي ليس له���ا عالقة مبطالب الش���عب 
وأهداف���ه وبالتال���ي ه���ذا أم���ر يق���وض 
ويدف���ع  برمته���ا  السياس���ية  العملي���ة 
جماعات أخرى المتالك الس���الح والقوة 
م���ن أج���ل حتقي���ق أهدافه���م ومطالبهم  
الت���ي ي���رون أنه���ا مش���روعة مثلما يرى 

احلوثي أن أهدافه مشروعة.
وعن س���ؤاله عالم يع���ول احلوثي حتى 
يتحدى الداخل واخل���ارج أم أنها قراءة 
غي���ر واعي���ة للواق���ع السياس���ي..؟ ق���ال 
زاي���د أن كل االحتماالت واردة رمبا كان 
هن���اك تواطؤ أو عجز أو ضعف من قبل 
الدول���ة في مواجهته من���ذ بداية حتركه 
كان النظام يرى انه ال ميكن زج اجليش 
في حرب عسكرية وهناك من يروج لهذه 
األطروحة بان اجليش ضعيف وال ميكن 
أن يواج���ه احلوث���ي ويدخل ف���ي صراع 
مس���لح كل ه���ذه األمور ورمب���ا أن هناك 
أجنح���ة تس���عى إلضع���اف ق���وى داخ���ل 
الس���لطة وخارجها من أحزاب سياسية 
وذل���ك عوام���ل مجتمع���ة ي���رى احلوث���ي 
فيها فرصة س���انحة لتوسعه بالقوة الن 
التجربة خالل الثالث السنوات املاضية 
رأى أنه���ا فرصة س���انحة وان���ه ال ميكن 
ألحد أن يقف في وجهه أن لم يكن هناك 
تواط���ؤ فهناك عج���ز أو ضعف وكل هذا 
العوام���ل مجتمعه جعلت���ه يتمادى أكثر  

في مشروعه التوسعي بالقوة.
وق���ال ان���ه يج���ب عل���ى الدول���ة أوال أن 
تعل���ن موقفا سياس���يا قب���ل الدخول في 
أي���ة مواجه���ة عس���كرية يج���ب أن يكون 
ض���د  واض���ح  سياس���ي  موق���ف  هن���اك 
احلوث���ي وض���د أفعال���ه اخلارج���ة ع���ن 
تس���مى  أن  ويج���ب  والقان���ون  النظ���ام 
األش���ياء مبس���مياتها إل���ى اآلن رمبا في 
اآلون���ة األخي���رة هناك تلوي���ح باحلوثي 
لك���ن يج���ب أن تك���ون األم���ور واضح���ة 
الرئاس���ة واحلكومة يك���ون هناك موقف 
بإدان���ة ه���ذه األفع���ال  رس���مي واض���ح 
وكذل���ك تفعي���ل األمر لدى الدول العش���ر 
الراعي���ة للمبادرة اخلليجي���ة وفي قرار 
مجلس األم���ن في حتدي���د املعرقلن، أن 
لم يكن هذا التحرك وهذه االستحداثات 
العس���كرية والتلوي���ح بالعن���ف تهدي���د 
للمس���ار السياس���ي فم���ا ه���ي العرقل���ة 
وم���ن ه���ي الق���وى املعرقل���ة يج���ب أن ال 
األس���ماء  تس���مى  القضاي���ا وان  متي���ع 
مبس���مياتها وان يك���ون هن���اك موق���ف 
سياسي أوال وبإمكان احلكومة أن تتخذ 
موقفا سياسيا قويا جتاه احلوثي رمبا 
جتعل���ه يعيد النظر وجتعله يتراجع عن 

هذه املغامرة غير احملسوبة.

< تعز - عبد القوي العزاني
 عل���ى وقع التهدي���دات احلوثي���ة باقتح���ام العاصمة 
صنعاء خرج أبناء تعز اخلميس املاضي إلى الشوارع 

والساحات وكان احتشادهم بحجم التحدي..
حش���د مليون���ي أعلنها صراح���ة في وج���ه احلوثين 
وتهديداتهم، لستم الشعب أيها اخلارجن من كهوف 
الع���رق  الكهن���وت وس���راديب اخلراف���ة وخزعب���الت 

والساللة.. 
ترفضون اجلرعة الس���عرية وفي جعبتكم جرع املوت 
أيه���ا امللطخ���ن بالدم، املهووس���ن بالقت���ل والتفجير 
والهدم، امللوثن بالعنف واالنتقام، املدججن باحلقد 

األسود.. 
عل���ى امت���داد س���نوات ومحافظ���ات قتلت���م ودم���رمت، 
فج���رمت وغ���درمت، س���لبتم ونهبتم وأش���علتم احلروب 
ف���ي صعدة وعمران وحجة واجلوف وأرحب وهمدان 
ول���م تكن ثم���ة جرعة تعلقون عليها ش���ماعة أطماعكم 

ومخططاتكم.. 
فلم���اذا اآلن تذرف���ون دم���وع التماس���يح عل���ى أعتاب 
العاصم���ة صنع���اء وترفعون قمي���ص عثمان وتدعون 

وصال بليلى.. 
كان���ت الرس���الة واضح���ة وضوح ش���مس ذل���ك اليوم 
التاريخي املزلزل، مدوية بحجم وهدير تلك احلش���ود 
التي أجلمت إدعاءات احلوثي وعرت أوهامه الزائفة، 
وعكس���ت حج���م وحقيق���ة االصطف���اف الوطن���ي ف���ي 
وجهة دعاة الظالم والس���اللية واملذهبية واالنتهازية 

السياسية.. 
وف���ي مهرجان االصطف���اف الوطني الذي أقيم وس���ط 

شارع جمال قال محافظ تعز / شوقي أحمد هائل
ب���أن اجلميع يدرك طبيعة الظروف االس���تثنائية التي 
تعيش���ها بالدن���ا والت���ي بلغ���ت ذروته���ا م���ن التعقيد 
والتداخ���ل لتضعن���ا جميع���ا حكومة وأح���زاب وقوى 
وطني���ة ومكونات سياس���ية وش���بابية أم���ام رهانات 
ج���ادة تتطل���ب منا أن نكون عند مس���توى املس���ئولية 
الوطنية وعلى قدر عال من الوعي واليقظة واحلرص 
عل���ى حاض���ر ومس���تقبل الوط���ن والس���مو ف���وق كل 
الصغائ���ر والتكاتف حت���ت راية اليم���ن املوحد وعدم 

السماح لعقد الوطن باالنفراط.

مؤكدا: بأن تعز خصوصا وإقليم اجلند عمومًا سيظل 
منتميًا ومنحازًا لالصطفاف الوطني الكبير الذي هو 
سمة اليمن واليمنين على مر التاريخ، محذرا من زج 
الوط���ن وأبن���اءه وقواه في أتون صراعات لن يكس���ب 

منها احد سوى اخلسران للوطن وأبناءه.

ودعا ش���وقي هائ���ل اجلميع إلى التكات���ف والتعاضد 
حت���ت راي���ة اليمن الواح���د وخلف قيادته السياس���ية 
ممثل���ة برئي���س اجلمهورية املش���ير عبدرب���ه منصور 
ه���ادي للعب���ور بش���عبنا العظي���م إل���ى ب���ر األم���ان ، 
كم���ا اس���تعرض معان���اة املواطن���ن نتيج���ة للظروف 
االقتصادي���ة الصعب���ة للوط���ن، مؤك���دا عل���ى ضرورة 
حتس���ن الظروف املعيش���ية للمواطن���ن والعمل على 
جتفي���ف منابع الفس���اد ومعاجل���ة االزدواج الوظيفي 
وتقلي���ص النفق���ات احلكومي���ة وحتس���ن اإلي���رادات 
الضريبي���ة واجلمركي���ة واالس���تفادة املثل���ى من املنح 
واملس���اعدات والقروض املقدمة لبالدنا وزيادة فرص 

تشغيل األيادي العاملة، كما دعا إلى ضرورة احلفاظ 
على الثروات الوطنية وترش���يدها وحسن استغاللها 
وفق منهج اقتصادي صحيح يحقق تنمية مس���تدامة 

والتخفيف من الفقر والبطالة.

وأض���اف : بأن جميع أبن���اء إقليم اجلند على مختلف 
مش���اربهم وتوجهاته���م يؤمن���ون كغيره���م م���ن أبناء 
اليم���ن أن تنفيذ مخرجات احلوار الوطني هو املطلب 
الرئيس���ي واملل���ح ألبن���اء الش���عب اليمن���ي وبالتال���ي 
يس���توجب على اجلميع العمل ب���روح الفريق الواحد 
وتق���دمي منط���ق التهدئة واحلكمة على ما س���واه وما 
ي���ؤدي إل���ى مزيد من االس���تقرار والتواف���ق واحلوار، 
الغي���ر  األعم���ال  أهمي���ة مواجه���ة كل  عل���ى  مش���ددا 
مس���ئولة واخلارجة ع���ن القانون والتع���اون من أجل 
أم���ن واس���تقرار املجتم���ع واحلف���اظ عل���ى س���كينته 
العام���ة وس���لمه املجتمعي واإلس���هام الفاعل في نزع 
فتيل التوت���ر القائم في البالد والتعاطي مع األحداث 

مبسئولية وطنية.
وأكد البيان الصادر عن مسيرة ومهرجان االصطفاف 
الوطني بتعز بأن هذا احلش���د املليوني ليس حش���دًا 
مناطقيًا أو حزبيا أو مذهبيا وإمنا حشد وطني حتت 

يافطة اليمن الكبير.
وق���ال البي���ان الذي ت���اله النائ���ب علي املعم���ري: بأن 
ش���عبنا اليمن���ي العظي���م الذي فج���ر الث���ورة اليمنية 
س���بتمبر وأكتوب���ر ونوفمب���ر وطرد املس���تعمر ومحا 
النظام األمامي ما زال مس���تمر في تقدمي التضحيات 
ف���ي س���بيل إح���داث التغيي���ر وبن���اء الدول���ة املدني���ة 
احلديث���ة دول���ة احلري���ة والعدال���ة والنظ���ام واحلك���م 

الرشيد.
وأش���ار البي���ان إل���ى أن ش���عبنا الي���وم مدع���و إل���ى 
اصطفاف ش���عبي واس���ع ال يقصي أحد وال يس���تثني 
جهة وال يس���تبعد طرفا من األطراف وان ميضي هذا 
االصطفاف الش���عبي ي���دا بيد مع القيادة السياس���ية 
ممثل���ة باألخ املناض���ل عبدربه منصور ه���ادي رئيس 
اجلمهورية القائد العام للقوات املسلحة وحتت سقف 
اجلمهورية وجتذيرًا للدميقراطية وتعزيزها واملضي 
بح���زم وق���وة ف���ي تنفي���ذ مخرج���ات مؤمت���ر احل���وار 
الوطن���ي ال���ذي توافقت عليه���ا كل األطراف، مش���ددا 
عل���ى أهمية العمل على حتس���ن الوض���ع االقتصادي 
واملعيش���ي للمواطنن ورفع املعاناة وتفعيل منظومة 

اإلصالحات االقتصادية.
داعي���ًا الدول���ة إل���ى فرض س���يطرتها وبس���ط نفوذها 
عل���ى كافة الت���راب اليمني ونزع أس���لحة املليش���يات 
املسلحة ومكافحة كل جماعات العنف واإلرهاب ، كما 
دعا البيان إلى إس���قاط كل املخططات التي تستهدف 
أمن اليمن وجمهوريته واستقرار نسيجه االجتماعي 
الواحد ، فاليمن س���فينة تتس���ع للجميع ووطن واحد 
يس���تظل حت���ت س���مائه كل اليمنين بعي���دا عن القهر 
والتس���لط واإلك���راه واإلره���اب وفرض ال���رأي والفكر 
بقوة السالح ، ودعا البيان إلى حكومة وحدة وطنية 
تقوم على أساس الشراكة الوطنية الواسعة وحتتكم 
إل���ى معايي���ر الكف���اءة واالقت���دار، وعبر احملتش���دون 
رفضه���م القاطع ملا تقوم به كافة اجلماعات املس���لحة 
م���ن أعم���ال عن���ف وإخ���الل باألم���ن ومحاص���رة املدن 
واس���تهداف أبن���اء القوات املس���لحة واألم���ن وهو ما 
ميث���ل خروج���ًا عن اإلجم���اع وتهديدا حقيقيا للس���لم 

االجتماعي مما يتوجب التصدي له ومواجهته.

أبناء تعز للحوثي : 

حصار احلوثي لصنعاء إرهابلست الشعب أيها اخلارج من كهوف الكهنوت 
أجمع سياس��يون أن جماعة الحوثي جماعة خارجة على النظام والقانون وخارجة على اإلجماع 
الوطني ومخرج��ات الحوار الوطن��ي، وأن حصارها للعاصمة صنعاء عم��ل إرهابي يهدد األمن 
والس��لم االجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ووضعوا المجتمع برمته في شفا هاوية. وأكدوا أن 
اس��تراتيجية الحوثيين واضحة وما مش��اركتهم بالحوار الوطني إال تكتيك حتى جاءت الفرصة 
س��انحة لها لالنقضاض على الحكم وأن الجرعة وإس��قاط الحكومة ما هي إال ش��عارات تخفي 

أهدافها.
< ناجي قدام

سياسيون



مت���ارس جماع���ة احلوث���ي املس���لحة ف���ي ه���ذه األوضاع 
ابتزاز سياس���ي  في ظل دولة هش���ة لم تس���تطع أن تفرض 
قوته���ا عل���ى األرض وألنه���م كانوا طرفا ف���ي صناعة القرار 
م���ن خالل مش���اركتهم في مؤمت���ر احلوار الوطن���ي هم اآلن 
ميارسون املزايدة مبخرجاته في حني يعملون ضد ما اتفق 
علي���ه اليمني���ون مبؤمتر احل���وار وذلك من خالل اس���تمرار 
حروبه���م ض���د الدولة وفئ���ات املجتمع املختلف���ة في عمران 
واجلوف وقبل ذلك في دماج وس���يطرتهم على صعده أثناء 
اندالع الثورة الش���بابية ف���ي 2011، وكانت حكومة الوفاق 
ق���د دعت  ممثل���ي احلوثيني املش���اركني في مؤمت���ر احلوار 
الوطن���ي إلى اإلعالن وبوضوح عن موقفهم جتاه مخرجاته 

ومدى التزامهم بها من عدمه.
 وشاركت جماعة احلوثيني في جلسات احلوار الوطني 
بعد س���تة حروب خاضتها اجلماع���ة مع اجليش منذ مطلع 
الع���ام 2004، وكان ممثلوه���ا أبرز املوقع���ني على مخرجاته 
والت���ي تن���ص على تس���ليم اجلماعات املس���لحة ألس���لحتها 

الثقيلة.
وق���د طالب���ت احلكوم���ة  ف���ي اجتم���اع له���ا احلوثي���ني 
واجلماعات املس���لحة باالنسحاب من مدينة عمران وتسليم 

كافة األس���لحة واملعدات العسكرية املستولى عليها وإخالء 
املؤسس���ات احلكومي���ة م���ن أي تواج���د للمس���لحني فيه���ا، 
وش���ددت احلكومة على ضرورة االلت���زم مبخرجات احلوار 
الوطني وتنفيذها على أرض الواقع، وأكدت إن اللجوء إلى 
اس���تخدام العنف والس���الح رهان خاس���ر ويؤثر سلبًا على 
النسيج االجتماعي للبلد وال يفرض أي جماعة على حساب 

مصلحة البلد.

مخرجات احلوار ..
ف���ي وثيق���ة   وم���ن احلل���ول والضمان���ات واملعاجل���ات 
مخرج���ات مؤمتر احل���وار الوطني التي وق���ع عليها ممثلو 
جماع���ة احلوث���ي  في الفق���رة )20( التي تن���ص على النحو 
التال���ي » نزع واس���تعادة األس���لحة الثقيلة واملتوس���طة من 
كاف���ة األط���راف واجلماعات واألحزاب واألف���راد التي نهبت 
أو مت االس���تيالء عليه���ا، وه���ي مل���ك للدولة على املس���توى 
الوطن���ي وفي وقت زمني مح���دد » وفي الفقرة رقم )55( من 
احلل���ول والضمان���ات واملعاجلات جند الن���ص على النحو 
التال���ي: )على أنصار الله )احلوثيني ( س���حب نقاطهم وكل 
عم���ل يتنافى مع واجبات الدول���ة( وترفض جماعة احلوثي 
التخلي عن الس���الح واالنخراط في العمل السياسي، وتبرر 
ذل���ك بع���دم وج���ود دول���ة قوي���ة تف���رض قوتها فيم���ا متتلك 
اجلماع���ة أس���لحة خفيف���ة ومتوس���طة وثقيل���ة تص���ل إل���ى 
الدبابات التي استولت عليها كغنائم في حروبها مع قوات 

اجليش. 
وتس���يطر مليش���يا جماعة احلوثي عل���ى صعدة وعمران 
ومتنع أي ناشطني سياسيني أو صحفيني من دخول مناطق 
سيطرتها  إال بإذن وموافقة مسبقة منهم، كما تقوم بتجرمي 
»الغناء« وهذا ما يتنافى مع مخرجات احلوار الوطني الذي 
كفل احلقوق واحلريات لكافة أبناء الشعب وأكد على بسط 

نفوذ الدولة.

جماعة عنف ..
مؤخرًا قامت جماعة احلوثي املس���لحة  بحشد أنصارها 
عل���ى مداخ���ل صنعاء ونص���ب عدة خيام في بج���وار حديقة 
الث���ورة مطالبة بإس���قاط اجلرع���ة وإقالة احلكوم���ة وتنفيذ 

مخرجات احل���وار الوطني لكن محلل���ني يعتبرونها مزايدة 
عل���ى احتي���اج الناس وغضبهم ضد اجلرع���ة ويقول احمللل 
السياس���ي عل���ي الش���ريف:  احلوثي أص���ال جماعه ال جتيد 
غير العنف ولم تبد أي تقدم ملموس باجتاه نبذ هذا العنف 

والتحول إلى حزب سياسي .
وق���ال الش���ريف ف���ي حديث ل����� الصح���وة:  إن احلوثيني 
رفض���وا التعاط���ي مع اللجنة الرس���مية الت���ي ضمت املمثل 
األممي بن عمر عندما نزلت هذه اللجنة إلى صعده وطالبت 
احلوثي بتس���ليم سالحه فرفض ذلك وأعلن ناطقه الرسمي 

هذا األمر علنا في تصريح رسمي.
وأضاف: أن التعاطي مع هذه اجلماعة خطأ من أساس���ه 
فهناك من يتعامل مع هذه املليش���يا بش���كل سياسي طبيعي 

بينما هي تعمل من خارج قواعد اللعبة.
 وتاب���ع الش���ريف: التعاط���ي م���ع جماع���ة احلوث���ي هي 
املش���كلة األه���م الت���ي ال تري���د النخ���ب السياس���ية احلزبية 
والرس���مية الوق���وف أمامها بجديه ومبنط���ق مدني محترم 
ولي���س بانتهازيه  لو انك أم���ام فريقني يلعبون كرة قدم فال 
ش���ك انك تتوقع أنهم محكوم���ون بقواعد تلك اللعبة؛  ولكن 
ل���و أن اح���د هذي���ن الفريق���ني نزل امللع���ب في ي���د كل العبيه 
س���واطير أو عصي فال ش���ك أن األمر هنا سيكون اقرب إلى 

صراع الثيران منه إلى كرة القدم. 
وأوضح الش���ريف أن مطالب���ات جماعة احلوثي األخيرة  
في صنعاء كانت بطريقه مسلحه من خالل وضع معسكرات 
املس���لحني ف���ي مداخ���ل العاصم���ة والتلوي���ح بالعن���ف ف���ي 

خطابات زعيم املليشيا احلوثية وهذا غير مقبول مطلقا .
وأش���ار إلى أن  األمر ال يتعلق باجلرعة وإقالة احلكومة 
ف���كل اليمني���ني ق���د جهروا به���ذه املطالب واحلوث���ي ما زال 
يفج���ر املناطق ويقتل اجلنود وإمن���ا األمر مرتبط بالطريقة 

وبتاريخ هذه املليشيا التي تتهدد السلم االجتماعي.

إسقاط املدن ..
من جهته يقول رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السالم 
محم���د، : كان م���ن املفت���رض عل���ى جميع القوى السياس���ية 
واالجتماعية بعد انتهاء مؤمتر احلوار أن تذهب للمشاركة 
السياس���ية خالل الفترة االنتقالي���ة، لكّن احلوثيني توجهوا 

إل���ى عم���ٍل عس���كري فأس���قطوا بع���د ه���ذا املؤمت���ر مدين���ًة 
ومحافظًة كاملة ومعسكراتها في َعمران. 

مش���يرا إل���ى أن توج���ه املس���لح  للحوثي���ني قض���ى على 
الفرص متامًا وزاد بأن جاء احلوثيون إلى صنعاء وبدؤوا 
بحصاره���ا مما اس���تدعى الدول العش���ر ألن ترس���ل رس���الة 
تهديد قوية لعبد امللك احلوثي، وأوضح عبد السالم محمد 
ف���ي تصري���ح صحف���ي أن ما يفعل���ه احلوثيون ه���و امتطاء 
ملوج���ة املطالب املعيش���ية وأضاف: نحن أم���ام جماعة عنف 
مس���لحة تري���د فرض فك���ر وواقع بق���وة الس���الح وحتى لو 
جنح احلوار معهم إلش���راكهم في احلكومة فهم لن يتجهوا 
إال باجت���اه إس���قاط الدول���ة أو باجت���اه التوغ���ل ف���ي الدولة 

والسيطرة عليها .
م���ن جهت���ه ق���ال الكات���ب الصحف���ي س���امي نعم���ان: أن 
املظاه���رات التي يدعو لها عبدا ملل���ك احلوثي، حتت يافطة 
و«م���ن أع���ذر فقد أنذر، هي مجرد خطوة يتقدم بها إس���قاطا 
لواج���ب، وم���ن ضمنها ه���و املطالبة بتنفيذ تل���ك املخرجات 

التي يخرقها احلوثي  مبمارسته للعنف.
وأضاف نعمان على صفحته في فيسبوك: إن املظاهرات 
املش���روطة بالعن���ف، عل���ى طريقة فهم احلوث���ي للمظاهرات 
الس���لمية، تعتبر أكبر ضربة قاصم���ة للحقوق املدنية وهي 
تن���م عن طريق���ة فهم اجلماعة للحقوق املدنية والسياس���ية، 
اجلماع���ة الت���ي بات���ت تس���تعرض الش���عبية ش���كليًا وتنفذ 
خياراتها بقوة الس���الح واملقاتل���ني، وليس بقوة االحتجاج 

الشكلي .
ويعتب���ر املراقب���ون أن مخرجات احل���وار الوطني تتعلق 
ببن���اء الدول���ة والدس���تور، واالنتقال إلى النظ���ام االحتادي 
يج���ب قبل���ه تصفي���ة القضاي���ا العالقة والتي م���ن أهمها أن 
يك���ون للدول���ة جي���ش واح���د وليس جي���وش ألنه���ا تتحول 
جماعات لبس���ط النفوذ بالقوة، وإنهاء اجلماعات املس���لحة 

ونزع سالح املليشيات. 
وي���رى مراقب���ون أن أم���ام الدولة فرص���ة تاريخية لتنفيذ 
مخرجات احلوار ونزع سالح املليشيات في ظل التهديدات 
واحملاوالت احلثيثة إلسقاط العاصمة، خاصة بعد استنفاد 
كل الوس���ائل املتاح���ة وال بد من حماي���ة العاصمة ثم العمل 

على نزع أسلحتهم. 

متر اليمن بظروف اس������تثنائية حرج������ة ومنعطفات خطرة، 
تبع������ث على القلق ل������دى اجلميع، ما يف������رض على املخلصني 
واحلريص������ني من أبنائها التداعي بصورة عاجلة لالحتش������اد 
واالصطف������اف في مواجه������ة مايعصف بوطنه������م من حتديات 

ويهدد وحدتهم ونسيجهم االجتماعي وأمنهم واستقرارهم.
املس������يرة الش������عبية الكبرى التي خرج������ت األحد املاضي 
24 أغس������طس بالعاصمة صنعاء عبرت عن داللة استش������عار 
املواطن������ني باألخطار احمليط������ة بالعاصمة باس������تهداف أمنها 
وحتويلها إلى س������احة معرك������ة مفتوحة واس������تجابة لدعوات 
االصطف������اف الش������عبي والتالحم ملواجهة األخط������ار، كما أن 
تلك املس������يرة الضخمة عبرت عن مدى رفض أبناء العاصمة 
الس������تغالل ظروفه������م املعيش������ية لتحقي������ق أهداف سياس������ية 

ورفضهم لذلك االستغالل وأعلنوا رفضهم للجرعة.
الكات������ب واحملل������ل السياس������ي ياس������ني التميم������ي قال إن 
االصطف������اف الوطني هو التعبير األرقى عن روح املس������ئولية 
الوطنية الفردية واجلماعية، وهو ضرورة وطنية في كل وقت، 
لكن������ه ضروري بص������ورة أكبر في هذه املرحل������ة، التي تواجه 
فيها البالد تهدي������دات حقيقية لوجودها ولهويتها اجلمهورية، 
ولوفاقها الوطني، والس������تحقاقات التس������وية السياسية وفي 
مقدمته������ا مخرجات احلوار الوطني الش������امل، والدس������تور، 
واحلل الذي حتقق للقضية اجلنوبية وصيغة احلل التي أقرها 

احلوار لقضية صعدة.
وأضاف التميمي في تصريح ل�«الصحوة« أن االصطفاف 
الوطني هو ال������رد العملي على كل االدعاءات التي تصدر عن 
بع������ض احلركات واألطراف بش������أن متثيل اإلرادة الش������عبية، 
في محاولة مفضوحة لتجير هذه اإلرادة لصالح مش������اريعها 

التفكيكية، وما قبل الوطنية.
وأوض������ح أن األهمية القصوى لالصطفاف الوطني تتجلي 
خلف املشروع السياسي الوطني اجلامع املتمثل في مخرجات 
احلوار الوطني، في أن هذا االصطفاف يشكل سياجًا منيعًا 
حلماية لهذا املش������روع وللوحدة الوطنية على حد س������واء، من 
هذا التحش������يد املناطقي واملذهبي الذي تت������ورط فيه حركات 

متطرفة وأطراف سياسية موتورة، مدفوعة بغرور القوة.
وأشار إلى أن االصطفاف الوطني هو الفعل اخلالق الذي 
تذوب فيه الهويات السياسية، لتلوذ بالهوية الوطنية اجلامعة، 
ف������ي حلظ������ة اختب������ار اس������تثنائية ومصيرية للوع������ي الفردي 
واجلمعي، أمام حالة التش������ويش التي تخلط األوراق وتس������فه 

املنطق وتشوه احلقائق.
وأكد التميمي أنه ال وجود ملا هو أبلغ أثرًا من االصطفاف 
الوطني ف������ي تقرير القضايا املصيرية للوطن والش������عب؛ ألن 
االصطف������اف تتحد في إط������اره اإلرادة الش������عبية وتتضاعف 
بواسطته قوة الفعل اجلمعي، املتسلحة بالوعي فتكون النتيجة 
االنتصار الناجز إلرادة الش������عب على كل التحديات الطارئة 

واملستدمية.
من جهته قال عضو هيئة رئاسة االصطفاف الشعبي عبد 
اله������ادي العزعزي إن الهدف من االصطف������اف حماية البالد 
م������ن االنزالق للهاوية ووصولها إل������ى وضع مثل الصومال أو 

رواندا، مشيرا أن البالد تقف على مفترق طرق.
وأضاف العزعزي الذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة 
الثقافة في تصريح ل�«الصح������وة« أنه علينا جميعا أن نتحمل 
مسؤوليتنا سلطة ومنظمات مجتمع مدني مبختلف مسمياتها 
وش������خصيات اجتماعية للمحافظة عل������ى وطننا حتى نصل به 

إلى بر األمان وأن نعلم أن الوصول إلى الس������لطة محس������ومة 
بالصندوق وليس العنف.

وأوض������ح أن العنف ال يبني أوط������ان وإمنا يدمرها وميزق 
النس������يج االجتماعي وإمكانية احلي������اة، وعلينا أن نحدد كيف 
نختل������ف وكيف نتفق بعدا عن اللجوء للعنف، وما يجري اليوم 

هو السعي إلى تدمير إمكانيات احلياة.
وأشار أن وصول املليشيات املسلحة إلى العاصمة وضع 
خطير ومعناه إس������قاط الدولة، ول������ذا على كل مواطن وموظف 
وعام������ل وعلى كل عاقل أن يعي خط������ورة املرحلة وأن يتحرر 
من الع������داوة والكراهية وال ميكن ألحد أن ينفرد بالبالد بقوة 

السالح.
وش������دد العزعزي على أن تقوم الدولة والقوى السياس������ية 
بواجباته������ا باحلفاظ على البالد وعل������ى النظام والقانون كون 
الدولة واملكتسبات الوطنية، وإيقاف كل من يحاول النيل منها 

ولو كان جزءا من الش������عب حتى لو أدى ذلك إلى اس������تخدام 
القوة واملال العام.

وأكد اس������تمرارهم ف������ي هيئة االصطف������اف الوطني توجيه 
الفعالي������ات إلى احملافظ������ات لنكون اصطفاف ش������عبيا لدعم 
الس������لطة للحف������اظ على اجلمهوري������ة والنظ������ام واحلفاظ على 
إمكانية احلياة داخل البالد، مشيرا أنه مت إعادة تشكيل هيئة 
االصطفاف واختيار األس������تاذ يحيى العرش������ي رئيسا للهيئة 

وعلي املعمري ناطقا وصالح باتيس أمينا عاما.
وطالب اجلمي������ع  أن يعوا أن العنف ال ميكن أن يحقق أي 
مكاس������ب وأن أي تدمير في البالد سوف يدفع  اجلميع ثمنه، 
واخلاس������ر الوحيد هم املواطنني البس������طاء ونحن بحاجة إلى 
الس������لم والناس لن تتسامح مع من يتعرض ملصاحلهم وعلى 
احلوثيني حتكيم العقل واخلروج من لغة االس������تقواء إلى لغة 

احلوار. 
وكانت رئاس������ة االصطفاف الش������عبي«، قالت في بيان لها 
إن »األوض������اع وصلت إلى مرحل������ة ال ميكن الصمت إزاءها، 
ف������ي ظّل تطويق العاصمة صنعاء، وإغالق مداخلها مبخيمات 
للمسلحني، حتت مبررات واهية، ومحاوالت الستغالل معاناة 

الشعب وقضاياه، لتحقيق مكاسب سياسية غير وطنية«.
اجلدير بالذكر أن مليش������يات جماعة احلوثي تفرض طوقا 
مس������لحا على العاصمة صنعاء منذ أس������بوع كما استحدثت 
خياما وس������طها وبالق������رب م������ن وزارة الداخلي������ة والكهرباء 
واالتص������االت والبريد كخطوة تصعيدية ظاهرها رفض الدعم 
عن املش������تقات النفطية وفي باطنها أهداف وأجندات مشبوهة 
أهمها إس������قاط العاصمة صنعاء وتكرار سيناريو عمران كما 

يقول مراقبون.
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< العزعزي  < التميمي 

االصطفاف الوطني مطلوب في كل 
الحاالت والمراحل ومطلوب أكثر حين 
يكون الوطن معرض لتهديدات أمنية 
عل��ى وجه التحديد كما ه��و الحال مع 
العاصم��ة صنعاء التي تتعرض لحصار 
مس��لح موجود عند منافذها الرئيسية 
وموجود داخلها وبالق��رب من وزارات 

سيادية..

   عماد المشرع

االصطفاف الوطني..واجب وطني إلنقاذ البالد من االنزالق نحو الهاوية

يتدفق المس��لحون الحوثي��ون على تخوم 
صنع��اء هذا المرة تحت الفتة إس��قاط الجرعة 
وتنفي��ذ مخرج��ات الح��وار الت��ي يمارس��ون 
خروقات فيها منذ اختتام مؤتمر الحوار وذلك 
في تمددها  المسلح وبسط نفوذها على أكبر 
مس��احة جغرافية  فقد حاربوا ف��ي  دماج ألن 
فيها أجانب وتكفيريين وقاتلوا في حوث ألن 
فيها آل األحمر، وس��يطروا عل��ى عمران تحت 
مبرر إس��قاط الس��لطة المحلي��ة، وهكذا تتم 
عمليات النفوذ الحوثي المسلح في مناهضتها 

للدولة والمجتمع.

   ياسر عقيل

احلوثيون ومخرجات احلوار..  مزايدات سياسية وخروقات على األرض 
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

 التاري������خ يعيد نفس������ه ها ه������ي  فلول احلوثي حتاص������ر العاصمة 
صنعاء إلسقاطها في يد قوى التخلف والرجعية واحلكم الكهنوتي 
املتخل������ف تريد إعادة التاريخ إلى ما قبل ثورة س������بتمبر ورحم الله 

الزبيري القائل:
»ما أشبه الليلة الشنعا ببارحة مرت

وأشنع من يهوى وينتكس«  
هذه الفلول التي جاءت من كهوف مران كما جاء أس������افها سابقا 
تظن بأنها قادرة على إعادة حكم أجدادها الذين استقبلهم اليمنيون 
كضي������وف وأكرموهم كعادة اليمنيني "أرق قلوب وألني أفئدة" وعلى 
حني غرة حتول هؤالء الضيوف إلى حكام سادة أخضعوا اليمنيني 
باإلرهاب واإلرعاب وبقوة الساح وبعد جهاد طويل متكن اليمنيون 
األحرار من التخلص من احلك������م اإلمامي الفردي العفن املتخلف 
بثورة سبتمبر بعد أن قدموا آالف الشهداء في عام 1968م جتمعت 
فلول امللكيني من كل حدب وصوب وحاصرت صنعاء سبعني يومًا 
وصمد األح������رار الثوار بقيادة الش������هيد عبدالرقي������ب عبدالوهاب 
وعبدالرقيب احلربي وغيرهم والذين رفعوا ش������عار "اجلمهورية أو 
امل������وت" وانتصرت  الثورة وانهزمت فلول امللكية. واليوم تعود فلول 
احلوثي القادمة من مران لتحاصر العاصمة صنعاء, جاءت حتمل 
معه������ا احلقد واجلهل والتخلف فهي حتصد األخضر واليابس من 
طريقها هدفها إعادة اليمن إلى عهود الظلم واجلهل والتخلف وذلك 
بقت������ل األبرياء و املعارضني لها وبهدم املس������اجد وتفجير املدارس 

والبيوت ودور  القرآن الكرمي!!

أي مدني������ة ه������ذه التي حتملها ه������ذه الفلول اخلارج������ة من كهوف 
الظام والتخلف "وإذا تولى س������عى في األرض ليفسد فيها ويهلك 
احلرث والنس������ل..." لقد أغراها سلمية الش������عب اليمني والتعامل 
معها باحلوار واملنطق, ولكن بع������د جتاوزها لكل العهود واملواثيق 
واالتفاق������ات ونقضه������ا كل ش������يء ها هو الش������عب اليمن������ي يعلن 
االصطفاف ويدش������ن هذا االصطفاف في يوم 21 أغس������طس في 
تع������ز الثورة واحلرية فتخ������رج تعز عن بكرة أبيها معلنة أن ال عودة 
إلى عهود الظلم والتخلف واحلكم امللكي الكهنوتي املس������تبد, وأن 
ثورة سبتمبر التي ضحى من أجلها اآلباء واألجداد ال ميكن لفلول 

امللكية بإعادتنا إلى ما قبل الثورة.
وكذل������ك خرجت إب واحلديدة وذمار وعدن وأبني معلنة اصطفافها 
ووقوفه������ا أم������ام فل������ول احلوثي املتخلف������ة التي حتم������ل العنصرية 
والطائفي������ة وهاهي العاصمة تخرج مبس������يرة ال مثي������ل لها معلنة 
وقوفه������ا مع اجلمهورية والثورة وتصديه������ا لقوى العنف والهمجية 
والتخلف هذه املس������يرة التي متثل انتصارًا للثورة واجلمهورية في 
يوم 24 أغس������طس 2014م, لقد اس������تطاع اليمنيون االنتصار في 
حصار الس������بعني على فلول امللكية بعد خمس سنني من قيام ثورة 
سبتمبر واليوم يظن احلوثي وفلوله وبعد 52 عامًا من ثورة سبتمبر 
وبعد قرابة أربع س������نني من ثورة 11 فبراير 2011م ثورة الشباب 
السلمية الشعبية ضد الظلم واالستبداد أنه سيعيد احلكم اإلمامي 
الكهنوتي املتخلف وأنه سيس������رق ثورة الش������باب السلمية وأَنى له 

ذلك؟

فعل������ى احلوثي وفلوله أن يدرك أن الش������عب اليمني الذي اصطف 
وخرج ف������ي كل احملافظات ضد املخلوع وحكمه هاهو اليوم يخرج 
ليق������ول للحوث������ي وفلوله قف عند حدك فالش������عب اليمني مس������تعد 
للتضحية بكل غاٍل ورخيص من أجل ثورته وجمهوريته وحريته ولن 
يقب������ل وصيًا حاكمًا عليه كائنًا م������ن كان؛ فعلى احلوثي وفلوله إما 
أن يقبل مبخرجات احلوار وينزل عند إجماع الش������عب أو يستمر 
ف������ي غيه ومغامرته حتى يلقى حتفه )وعل������ى الباغي تدور الدوائر( 
"وال يحيق املكر الس������يئ إال بأهله" "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون". 
فكل م������ن يصطف مع الش������عب والثورة واجلمهوري������ة اليوم يؤكد 
متسكه بدماء ش������هداء وجرحى ثورة سبتمبر وأكتوبر و11 فبراير  
ضد االستبداد واالستعمار ومن يصطف مع  احلوثي وفلوله  فهو 

يصطف ضد الثورة واجلمهورية واحلرية ...
وال يستخف احلوثي بالشعب اليمني باسم اجلرعة والشعب اليمني 
ذك������ي وفطن يدرك ماذا يري������د احلوثي الذي قتل منه اآلالف وجرح 
اآلالف وش������رد مئات اآلالف وس������بب بحروبه هذه أزمة اقتصادية 
يعان������ي منه������ا كل أفراد الش������عب اليمني ومس������يرات االصطفاف 
الوطن������ي كلها طالبت باإلصاح االقتصادي الش������امل ووقوفها مع 

الشعب بتحسني أوضاعه املعيشية..
 الرحمة للشهداء, والشفاء للجرحى, واحلرية للمعتقلني, والنصر 

للثورة, واخللود للجمهورية..
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون".

االصطفاف اجلمهوري

عبداحلافظ الفقيه 

جمال أنعم

احلوثي������ون والق������وى املنتقم������ة م������ن وراءه������م 
اس������تثمروا املس������احات الفارغة الت������ي تركناها 
وراءنا لصالح االنضمام الي اخلديعة املرعية من 
اخلارج والتي لم تفعل شيئا سوى حشر القوى 
السياسية في مربع اخلسران خسران املشروع 

والقوة والوحدة والثقة.
احلوثي ال عب مدفوع خدمه فش������ل الاعبني 

الكبار ال اكثر
وكم������ا اخلي������ت أمام������ه املواق������ع العس������كرية 
واملدائن وجد الس������احة السياسية خاء مفتوحا 
للحضوربدا كل ش������ي معه وضد جميع الساسة 

وال ح اليأس العام نصيرا وظهيرا.
كان م������ن الس������هل عليه بعد صع������دة وعمران 
والترب������ص باجلوف أن يبس������ط عل������ى املعارضة 

والشعب وأن يعلن عن نفسه ممثا له بالقوة.
ف������ي مواجهة كل امحش������ورين داخل س������جن 
املبادرة والذين بدوا كمن خسر وا الباد والعباد 
ولم يكس������بوا س������وى احلوثي عبد امللك خصما 
الميلك الكثيرممايؤهله لنيل هذا الش������رف, االن 
هل في وس������ع الكبار الفكاك من سجن اخليبات 
والع������ودة ال������ي ماتبقى من الش������ارع املوزع بني 

املمخارف والكوابيس املرعبة.
م������اذا س������يحدث ان ترك االص������اح احلكومة 
واعلن موقف������ا متخففا ش������بيها مبوقف احلوثي 
ون������زل بجماهيره الي الش������وارع معلنا تبرأه من 

غيه القدمي وانحي������ازه للجماهير رافضا اجلرعه 
ومطالبا باسقاط احلكومة وتشكيل حكومة بديلة

ماذا لو خرج بحش������وده ودومنا س������اح الي 
مداخ������ل العاصم������ة واعلن تطويقه������ا كما يفعل 
احلوث������ي وأعطى ه������ادي مهلة ك������ي يتراجع عن 

اجلرعة وينفذ مطالبه؟.
م������اذا ل������و فعل ذل������ك والح اليدوم������ي كل يوم 
بخط������اب ضاج فظ مهدد يطف������ح بالوعيد ويحذر 
م������ن التصعيد وين������ذر هادي مبا يس������لبه الهدوء 

والسكينة ؟.
م������اذا لوخرج االصاح م������ن احلكومة متأبطا 
مخرج������ات احلوار واألس������لحة الثقيلة داعيا الي 
تنفيذها قس������را وحسب ما يراه ويقرره, ماذا لو 
فعلها االصاح وعاد معارضا متجاوزا احلوثيني 

في تعبيره عن قضايا الوطن واملواطن؟.
ترى هل ستتس������ع له شوارع املدائن وصدور 
النخب ؟وهل س������يمنح بعضا م������ن املباركة التي 

يحضى بها احلوثيون ؟
هل س������يمنح من البشاشة والهشاشة مايغري 

برفعه الصوت وتلويحه باملوت ؟
ماذا لوش������رع االصاح بشن الغارات الفعلية 
واخلطابي������ة وش������رع بتغيير اس������ماء الش������وارع 
واس������تحدث املتاري������س واخلنادق ف������ي كل حي 
ونشر مليش������ياته املس������لحة هنا وهناك انتظارا 

لكلمة العزي اليدومي األخيرة ؟

هل سيمنحه احلوثيون هذا احلق الوطني كما 
مينحون انفسهم مطلق احلقوق اإللهية والبشرية 

في قول وفعل مايشاؤون ؟
ماذا س������يقول الكتاب العصابيون املتحذلقون 

املباركون مسيرة املوت وزحف حشوداخلراب؟
هل س������يهللون لإلصاح ؟ أم سينهالون عليه 
ضرب������ا وطعن������ا واتهام������ا وجترمي������ا ورميا بكل 

املوبقات ؟
كل ماهنال������ك أن االصاح مثق������ل بالتزاماته 
املبدئية ال يقدر علي التصرف اال كحزب سياسي 
الميكنه العمل خارج الش������روط الوطنية وال يسعه 
القيام مبايجافي جوهره وطبيعته املدنية ال يسعه 
االعتماد على وسائل وأليات قتل وتدمير وأدواة 
ارهاب وارعاب وليس مبقدوره التنصل بسهولة 
من واجباته ومس������ؤلياته وتعاقداته وشراكته في 
العملي������ة السياس������ية وحماية هذا املس������ار الذي 

توافق عليه اجلميع من اجل بناء اليمن.
احلوثيون متخففون ال يتصرفون كحالة مدنية 
وال يعمل������ون ككيان سياس������ي حتكم������ه التقاليد 

واملواضعات املقرره
ال يرون انفس������هم ملزمني بشي جتاه احد, في 

وسعهم التنصل والتهرب من كل االتفاقات.
هم حالة منفلته ووجود اش������كالي استغل قلق 
املرحلة وفرض نفس������ه كتهدي������د وكطرف متخلي 
متطلب لارضاء يطلب االعتراف من اجلميع في 

حني ينكرهم با تردد ودومنا اكتراث.
دخل احل������وار بذهنية احملارب واس������هم تفلته 
وتخففه من قيود املمارس������ة السياس������ة لتوسيع 
مس������احات مناورات������ه في ح������ني الح أن خيارات 
االح������زاب اخذت تضيق نظرا لهشاش������ة املرحلة 
وتناقض بنية احلكم وتعاظم املش������كات وتنامي 

الفقر والختناق املعيشي العام.
اس������تمر احلوث������ي معب������را عن نفس������ه كحالة 
خ������ارج اإلجماع الوطني مطالب������ا بحق املنتصر 
من املهزوم, اس������تمر جانحا ال تعنيه التبعات وال 
العواقب يبحث عن غطاء من عداوات تس������هل له 
مهمات افتراس احلي������اة احلزبية املعيقة لبدائيته 

النزقه.
متني������ت أن لو يس������تطيع االص������اح اخلاص 
م������ن أس������ار التزاماته الكبرى واالنس������حاب الي 
املعارض������ة س������يما في ظ������ل منظوم������ة حاكمة ال 
تبدي اس������تعدادا للدفاع عن االحزاب السياسية 
وهي من اهم املكاس������ب الوطنية في تاريخ اليمن 
املعاصر في ح������ني تتملق حاالت خارجة متمردة 

مبا يثير الريبة ويبعث على الشك.
الذين س������اووا بني االصاح واحلوثي بعمران 
ارتكبوا خطأ كبيرا يرون االن بعضا من نتائجه 
املرة, اليوجد حزب سياس������ي يس������تطيع اقتراف 

هذه الفظاعات.
ليس سوى احلوثيني يفعل هذا

ليس سوى احلوثي يفعل هذا

يوما بعد آخر يتكش��ف لنا هذا المس��ار عن مخاطرجمة وخيب��ات تفوق احتماالت 
األمن والرجاء

وبحساب المكسب والخسارة
نحن نخسر كل يوم نخسر الحضور والقوة والجماهير ونخسر المعارضة والسلطة 

والدولة وال نكسب غير مزيد من المخاوف واألوهام والشرور المحدقة.
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منازل دمرت وأس��ر ش��ردت وممتلكات خربت،  ومقدرات فقدت، وعش��رات من 
القتل��ى والجرحى. هذا أقل ما يمكن أن نصف ب��ه محافظة عمران جراء األعمال 
التي تقوم بها مليشيات الحوثي التي فرضت نفوذها في المحافظة،  منذ مارس 
2011، رغم أن الرئيس عبدربه منصور هادي زار المحافظة، أواخر يوليو الماضي، 

وأعلن تطبيع األوضاع فيها..

   هيثم األحمدي

متارس جماعة احلوثي نش������اطها في محافظة عمران 
كس������لطة األمر الواق������ع، وبالطريقة ذاته������ا التي تدير بها 
صعدة، بوجود شكلي ملكاتب احلكومة والسلطة احمللية، 
وتفرض س������لطتها عل������ى املواطنني، ويس������يرون دوريات 
مسلحة ملالحقة وتعقب كل مخالف لهم، واعتقاله وإيداعه 

سجونهم املختلفة.
وفي الس������ياق يق������ول الناش������ط احلقوق������ي واحملامي 
عبدالرحم������ن برمان: إن الوضع اإلنس������اني في عمران، 
في غاية الس������وء حيث ما يزال عش������رات اآلالف من أبنا 
احملافظة ال يس������تطيعون العودة إلى منازلهم. وهم عبارة 
عن نازحني بال حقوق ولم تس������تطع احلكومة حمايتهم أو 

تقدمي املساعدة لهم.
وأض������اف في تصريح ل�«الصحوة«أن هناك عديد كبير 
ممن فقدوا حياتهم وآخرين تعرضوا لإلصابة والطرد من 
منازلهم والنهب والسلب، ورغم ذلك عجزت النيابة العامة 
أو األجه������زة األمنية أن تفتح حتى مجرد حتقيق في هذه 

الوقائع وكأن جماعة احلوثي محصنة.
وقال برمان إن هذه احلالة املأس������اوية تعود إلى ترهل 
احلكومة وضعفه������ا وان هناك حت������دي للحكومة وللدولة 
والش������عب وملخرجات احلوار الوطني م������ن قبل جماعات 
احلوث������ي، وان احلكومة واألجه������زة األمنية والقضائية لم 

تقم بدورها حتى على األقل في توثيق هذه اجلرائم.
من جهته قال الناش������ط احلقوقي عبدالرش������يد الفقيه 
رئيس منظمة مواطنة حلقوق اإلنس������ان في صفحته على 
موقع فيس������بوك إن س������كان محافظتي عم������ران وصعده 
ش������مالي اليمن يعيشون حتت سلطة احلوثي خارج إطار 

القانون.

وأش������ار الفقيه أن هذه املليش������يات متارس انتهاكات 
واس������عة ال حص������ر لها تب������دأ بوقائع اإلع������دام والتعذيب 
وتقييد احلريات العام������ة وال تنتهي عند انتهاك احلريات 
الش������خصية، ومتتلك مراكز اعتقال في جميع املديريات 
التي تخضع لس������لطتها الفعلي������ة، ولديها محاكم خاصة، 

وجهاز أمني خاص وكتائب خاصة.
بدوره ق������ال عضو مؤمتر احلوار الوطني عن ش������باب 
الثورة املس������تقل والقيادي في الثورة الش������بابية باس������م 
احلكيمي أن الوضع اإلنس������اني في عمران س������يء جدا 
فقد نزحت آالف األسر بسب احلرب التي اشتعلت هناك 
وه������ؤالء النازحون البعض منهم ع������ادوا والبعض اآلخر 
لم يعد بس������بب تخوفهم من بطش احلوثي حيث يعتبرهم 

خصوم سياسيني.
وأض������اف احلكيم������ي في تصري������ح ل�«الصح������وة« أن 
النازحني الذي������ن لم يتمكنوا من الع������ودة يعانون ظروف 
إنس������انية صعب������ة خصوصا مع ارتف������اع درجة احلرارة 
في الصيف، وبس������بب تقصير اجلهات احلكومية بالقيام 
بواجبه������ا بتوفير املس������اعدات الضرورية لهم ويجب على 
الس������لطات أن تتحمل مس������ئوليتها األخالقية واإلنسانية 

جتاه النازحني.
وطالب الدولة بفرض هيبتها وبسط نفوذها في عمران، 
وفي كل شبر في هذا الوطن، مشيرا أن استمرار احلوثي 
في س������يطرته على عمران يعن������ي أن الثارات واالنتقامات 

سوف تزداد وستتحول احملافظة إلى ساحة دموية.
وي������رى أن الرئيس كان يلعب على التوازنات في إدارة 
املش������هد السياسي، فهو أراد أن يقضي على مركز قوى 
مبرك������ز قوى آخر، لكن اعتق������د أن إدارة البالد باألزمات 

واحلروب ال يؤس������س لبناء دولة قوي������ة، وعلى الرئيس إن 
يتحمل مس������ؤوليته ويقوم ببسط نفوذ الدولة، ويتحمل كل 
التبيعات على ذلك كون������ه أعلى رجل في الهرم التنظيمي 
للس������لطة وإذا لم يقم بهذه اخلط������وة فهذا يعني أن البالد 

ذاهبة للتشظي. 
وأوضح أن هن������اك صراعا إقليميا ي������دور في اليمن، 
وعل������ى الرئي������س أن يقط������ع الطريق أمام هذه املش������اريع 
التفتيتية باالجتاه نحو بناء الدولة القوية، وأن التأخر في 
هذا االجتاه سيس������اعد هذه القوى أن توسع من مساحة 

صراعها في اليمن.
ودعا احلكيمي احلوثي إلى اس������تيعاب املتغيرات التي 
رافقت ثورة الشباب، فهناك توازن في التوليفة السياسية،  
وليس ألحد أن ينفرد في إدارة املشهد اليمني، وعليه أن 
يدرك أن املجتم������ع الدولي قد أجمع على ضرورة ووحدة 
واس������تقرار اليمن، ول������ن يقبل مبمارس������ة الفوضى وأن 
س������كوته ال يعن������ي أنه راضي عن أعم������ال احلوثي، ولكن 

سياسة املجتمع الدولي تتس������م باملرونة وإعطاء الفرصة 
تل������و األخرى، وهو ما يجب أن يفهم������ه احلوثي لكن هذا 
الصبر لن يطول إذا ما استمر احلوثي في تعنده وحتديه 
فهن������اك عقوبات قد يتخذها املجتم������ع الدولي وفقا لقرار 

مجلس األمن.
وكان مجل������س األمن طالب احلوثيني باالنس������حاب من 
عمران، والتخلي عن الس������يطرة عليها وتس������ليم األسلحة 
والذخائ������ر التي نهبت من عمران إلى الس������لطات الوطنية 
التابع������ة للحكوم������ة، وش������دد عل������ى نزع س������الح جميع 
املجموعات املس������لحة واألطراف األخرى املش������اركة في 
العن������ف احلالي، وحث على تطبي������ق اتفاقات وقف إطالق 

النار املوقعة سريعا.
كما طال������ب مجلس الوزراء، جماع������ة احلوثيني وكافة 
اجلماعات املس������لحة م������ن غير أبن������اء محافظ������ة عمران 
باالنسحاب من احملافظة، وتسليم كافة األسلحة واملعدات 

التي مت االستيالء عليها من قبل عناصرهم.

الوضع اإلنساني مأساوي في عمران... 

عشرات اآلالف من النازحني عاجزين عن العودة 

متكن���ت ق���وات األمن ف���ي امل���كال، اخلميس 
املاض���ي، م���ن تدمير ث���الث س���يارات مفخخة 
تابع���ة لتنظي���م القاعدة قبل وص���ول أهدافها، 
وق���ال مصدر عس���كري في املنطقة العس���كرية 
الثاني���ة إن ق���وات اجلي���ش واألم���ن متكن���ت 
م���ن إحباط مخط���ط إجرامي خطي���ر للقاعدة، 
ودم���روا ث���الث س���يارات مفخخ���ة في ش���ارع 
الس���تني مبدين���ة امل���كال كان���ت متجه���ة نح���و 

معسكر الشرطة قرب القصر اجلمهوري.
ونقلت وكالة س���بأ احلكومي���ة، عن املصدر 
قول���ه إن ثالثة جن���ود أصيبوا خالل تصديهم 
للهجم���ات، بينم���ا لق���ي ع���دد م���ن املهاجم���ني 
اإلرهابي���ني مصرعهم، كما قام���ت وحدات من 
ق���وات اجلي���ش واألمن ف���ور إحب���اط املخطط 

بتمشيط املنطقة التي استهدفها الهجوم.
وفي هذا الش���أن يقول الباحث في ش���ؤون 
اجلماعات املس���لحة علي الذهب أن مواجهات 
القوات احلكومية ضد تنظيم أنصار الشريعة 
تظل مواجهات ال نهاية لها على املدى القريب، 
ولذل���ك ال بد من انتهاج »إس���تراتيجية النفس 
الطوي���ل« وه���و ما يب���دو أنه قد ش���رع بالعمل 
به من قبل الدول���ة ممثلة بقيادة وزارة الدفاع 

والداخلية.
وأض���اف الذهب في تصري���ح ل�«الصحوة« 

أن ه���ذه االس���تراتيجية جتري على مس���ارات 
مختلف���ة حي���ث يتجل���ى النش���اط املخابرات���ي 
في املق���ام األول، ثم يلي ذلك اس���تخدام القوة 
العس���كرية ب���ذات الطريق���ة الت���ي يلج���أ إليها 
أنص���ار الش���ريعة »اإلغ���ارة والكمائ���ن«، وبني 
ه���ذا وذاك يب���رز اجلهد الش���عبي ف���ي مؤازرة 

القوات املسلحة .
وكان مس���لحون من عناصر تنظيم القاعدة 
اقتحم���وا »بن���ك اليم���ن الدول���ي«، اخلمي���س 
املاضي، بالتزامن مع الهجوم الذي اس���تهدف 
معس���كرًا للنجدة ف���ي مدينة امل���كال مبحافظة 

حضرموت شرقي البالد.
وق���ال ش���هود عي���ان إن مس���لحني ترف���رف 
أعالم تنظيم القاعدة على سيارتهم، اقتحموا 
»بن���ك اليم���ن الدولي« ونهبوا م���ا بداخله، في 

منطقة الشرج باملكال.
وكان عناص���ر تنظي���م القاع���دة، ق���د نهبوا 
بنوكًا وش���ركات صرافة محلية مطلع الش���هر 
اجل���اري، في مناط���ق فرضوا س���يطرة مؤقتة 

عليها في احملافظة.
وح���ول تزاي���د نش���اط تنظي���م القاع���دة في 
حضرم���وت يقول الذهب أن حضرموت تعتبر 
حيزًا جغرافي���ًا مثاليًا يف���ي مبتطلبات إعالن 
قيام الدولة التي يس���عى إلى حتقيقها أنصار 

الش���ريعة، كما تش���ير إلى ذلك أدبياتهم، التي 
من أش���هرها كتاب »إدارة التوحش« ألبي بكر 

ناجي.
وفي س���ياق متص���ل، قال الكات���ب واحمللل 
السياس���ي نبيل البكي���ري »أن اخلطوات التي 
يج���ب أن تتبع للحد من هذه العمليات حتتاج 
إل���ى كالم كبير جدًا دائمًا ما نتحدث فيه وهو 
أن النظ���ر إلى أعراض امل���رض طريقة خاطئة 
لعالج���ه أي أن���ه لع���الج أي حال���ة ينبغ���ي أن 
ننظر إلى أس���بابها لعالجها وفي هذه احلالة 
جند أن أس���باب مايجري هو وجود مؤسسة 
أمني���ة وعس���كرية مترهلة ومفكك���ة وضعيفة 
تعاني الش���لل التام ف���ي أدائها ومن ثم يجب 
البدء واإلس���راع بإعادة هيكلة هذه املؤسسة 
كخطوة عملية أولى للحد من هذه العمليات.«
تصريح����ه  ف����ي  البكي����ري  وأض����اف 
ل�«الصحوة« أن سبب انتشار تنظيم القاعدة 
في حضرموت سياسي بحت ويتعلق مبدى 
اإلسراع في تنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
وإعادة بناء مؤسس����ات الدولة كلها ومن ثم 
احلديث ع����ن املعاجلات األخرى السياس����ية 
والتنموي����ة وغيره����ا بالنظ����ر إل����ى تعقيدات 
مل����ف القاع����دة وحتول����ه إلى ما يش����به ورقة 
سياس����ية في يد أطراف الصراع السياس����ي 

احلالي.
وق����ال مصدر عس����كري في قي����ادة املنطقة 
اجلي����ش  ق����وات  إن  الثاني����ة،  العس����كرية 
قتل����ت أربعة م����ن عناصر القاع����دة واعتقلت 
خمس����ة آخرين ف����ي مدينة القط����ن مبحافظة 
حضرم����وت الس����بت املاض����ي، فيم����ا داهمت 
وح����دات من اجلي����ش خلية إرهابي����ة باملكال 
كان����ت ف����ي ش����قة س����كنية، االثن����ني املاضي، 

واشتبكت مع من كانوا بداخلها.
تلق����ي  وف����ور  أن����ه  املص����در،  وأض����اف 

قام����ت  إرهابي����ة  املعلوم����ات بوج����ود خلي����ة 
الق����وات مبحاصرة الفلة في ش����ارع الس����تني 
باملكال واالش����تباك مع اإلرهابيني الذين جرح 
ع����دد منه����م والذوا بالفرار تاركني وس����ائلهم 
ومعداته����م الت����ي كان����وا يس����تخدمونها ف����ي 

عملياتهم.«
وأوض����ح املصدر أنه مت العث����ور في الفلة 
على كمية من الوس����ائل واملع����دات واألجهزة 
والصواع����ق واملتفج����رات واألدوي����ة وأجهزة 
صوتي����ات وجه����از كمبيوتر ومالب����س مدنية 

وعسكرية ووس����ائل إنارة وتلفونات وذخائر 
متنوعة وقذائف )آر.بي.جي(.

وأه����اب املص����در بكافة املواطن����ني اإلبالغ 
ع����ن أي����ة أعم����ال مش����بوهة أو أماك����ن تواجد 
العناص����ر اإلرهابية والتع����اون مع الوحدات 
ومس����اندة  األمني����ة  واألجه����زة  العس����كرية 
جهوده����ا في مالحق����ة اإلرهابي����ني ومداهمة 
خالياهم وأوكارهم باعتبار األمن مس����ئولية 
ف����ي  أن يش����ارك اجلمي����ع  يج����ب  مجتمعي����ة 

ترسيخه على أرض الواقع.

دعوات ملؤازرة شعبية للجيش في التصدي لإلرهاب 
رأى باحثون في شؤون الجماعات المسلحة أن هيكلة الجيش 
واإلسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة كفيلة للحد 
والتوجه نحو تجفيف منابع اإلرهاب وخطر الجماعات المسلحة 
التي تهدد كيان الدولة والمجتمع، داعيين إلى مؤازرة شعبية 

والتفاف حول الجيش واألمن..

   هيثم أحمد

تقي���م جمعي���ة عم���ر ب���ن عب���د العزي���ز 
الب���ر  جمعي���ة  م���ع  بالتع���اون  اخليري���ة 
الع���رس  أغس���طس   31 ف���ي  والعف���اف 
اجلماعي الثالث ل� 150 عريس���ا وعروسا 
من أبن���اء مديرية بني احل���ارث في أمانة 
العاصمة حتت شعار »أعراسنا بال قات«.
وأوض���ح رئي���س جمعية عم���ر بن عبد 
العزي���ز األس���تاذ زيد الش���امي أن العرس 
اجلماعي ينبع من ح���رص اجلمعية على 
مس���اعدة الش���باب إلكم���ال نص���ف دينهم 
وتكوي���ن أس���ر صاحل���ة وبي���وت س���عيدة 
مطمئن���ة تك���ون لبن���ات قوي���ة ف���ي بنيان 
املجتمع، مش���يرا إلى املشروع يهدف إلى 
تيس���ير الزواج وجتنب مظاهر البذخ في 

ظل الظروف املعيشية الصعبة. 

وأش���اد الش���امي ب���دور رج���ال اخلي���ر 
و تفاعله���م م���ع اجلمعية ف���ي إجناح هذا 

املشروع االجتماعي اخليري. 
 اجلمعي���ة  الت���ي تكفل���ت بإقام���ة حفل 
امل���ؤن  وبع���ض  ال���زي  وتق���دمي  الزف���اف 
املعيش���ية واملبالغ املالية س���بق أن أقامت 
عرس���ني جماعيني ل�350 عريسا وعروسا 

خالل األعوام املاضية.
وق���د عق���دت اجلمعي���ة دورة تثقيفي���ة 
للعرس���ان والعرائس والس���عادة األسرية 
وكيفية إقامة بيت س���عيد، كما اش���ترطت 
اجلمعية على العرسان إجراءات فحوص 
ما قبل الزواج في املختبر املركزي التابع 
لوزارة الصحة ضمانا للصحة املجتمعية 

واخللو من األمراض الوراثية. 

جمعية عمر بن عبد العزيز تقيم عرسها اجلماعي  
الثالث لـ 150 عروسا وعريسا في بني احلارث 
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 اس������تضافتني الس������بت املاضي منظم������ة صحفيات بال قيود 
لتق������دمي ق������راءة نقدي������ة لكتاب »احلرية في اإلس������الم. األس������س 
واملظاهر والضوابط واملعايير«.. لألس������تاذ الفاضل محمد سيف 
عبدالله العديني، الصادر حديثا عن املؤسس������ة ضمن مش������روع 
إصداراتها الفكرية والكتاب يتصدى ملهمة متييز مفهوم احلرية 
في اإلسالم من املفهوم الغربي. والذي يربط بني احلرية ونظرية 
احلق الطبيعي. وهذا التمييز ال مناص عندما ندرك أن ثمة فارق 
جوهري وأساس������ي بني نظرة املؤمن للحياة واإلنس������ان والنظرة 
املادية لإلنس������ان واحلياة. ومن خالل التأمل في فصول الكتاب  

نستطيع تلخيص الفارق املهم واجلوهري مبسألة احملورية..
فإذا كان التصور الغربي يقوم على أس������اس أن اإلنسان هو 
محور الكون فإن التصور اإلسالمي يقوم على أساس أن الله هو 
محور الكون وأس������اس الوجود وأن وجود املسلم على ظهر هذه 
األرض مرتبط بغاية العبودية لله، وأن جميع املوجودات اسلمت 
لله بصورة آلية، وحتمل األنسان مسؤولية حرية االختيار، فتميز 
ه������ذا الكائن باحلرية القائمة على أس������اس املس������ؤولية والواجب 
وتبل������ور على ضوء ذلك املنظور اإلميان������ي للحياة باعتبارها دار 
ابتالء واختبار واس������تخالف وعلى ذلك فإن احلرية في اإلسالم 
ال تتناقض مع املس������ؤولية والواج������ب ألن احلرية ولدت من رحم 
املس������ؤولية ومن قاعدة آمانة التكليف التي رفضتها الس������موات 
واألرض وحتملها اإلنس������ان واستحق بذلك أن يستخلفه الله في 

األرض وأن مينحه أسرار كلمات التسخير.
 ومن هنا فإن أهم الوجبات الدينية على املسلم الكفر بالطاغوت 
واجلهاد في س������بيل التحرر من جميع مظاه������ر الطاغوتية التي 
تتس������لط على عقيدة اإلنسان أو سلوكه وعقله من غرائز تسلطية 
أو أهواء شهوانية و اجلهاد في سبيل املستضعفني من الرجال 
والنساء والولدان. وفي هذا السياق تناول املؤلف جدلية العالقة 
بني احلرية ومش������يئة الله، واحلرية و إرادة اإلنسان، وإرادة الله 
املطلقة. وتعدد مفاهيم احلرية تبعا لألسس العقائدية أو املذهبية 

أو االجتاهات السياسية.
  وما أكدته في مداخلتي عدم وجود هناك تصورات تفصلية 
واضح������ة في ثقافة املس������لمني ملفه������وم احلري������ة وتطبيقاته قابلة 
لالستنساخ في كل زمان ومكان ألن اإلنسانية تتطور باستمرار 
ومعظم نتاج الفقهاء ميثل تفاعالتهم مع التطورات الثقافية التي 
يعيشونها في عصورهم ويتفاعلون معها ويجتهدون لعصروهم 
وم������ن هنا تأتي أهمية ما أش������ار إليه مؤل������ف الكتاب حول أهمية 
اضط������الع علم������اء املس������لمني اليوم ب������دور كبير في اس������تيعاب 
املتغي������رات واالجتهاد ف������ي بلورة ثقافة احلق������وق واحلريات مبا 
يتواكب مع متطلبات التطور والبشري ويتفق مع مرجعية القران  
والتطبيق العملي لس������يرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في 

سبيل حتقيق مقاصد اإلسالم  لتحقيق مصالح الناس .
 ولعل أكثر املفاهيم املتعلقة باحلرية واإلس������الم إثارة للجدل 
واللبس ما يتعلق بحد ال������ردة وحرية التعبير  ومعظم اللبس في 
هاتني القضيت������ني مرتبط باخللط بني موقف اإلس������الم احلقيقي 
الذي يح������دده القرآن الك������رمي والتطبيق العلمي الذي جتس������ده 
السيرة النبوية وبني اجتهادات الفقهاء في عصور تاريخية الحقة 
في س������ياق تفاعلهم مع حتدي������ات عصورهم والتي ترتبط بطبيعة 

النظام السياسي وعالقاته.
ولو أخذنا مثاًل جرمية الردة والردة دون ش������ك جرمية منكرة 
فليس بعد الكفر ذنب وال يوجد مس������لم عاقل يقول بجواز الردة، 
وإباحتها كما يتداول بعض الوعاظ االجتهادات الفكرية احلديثة 
للعلماء واملفكرين اإلس������الميني. وإمنا اإلش������كال هو حول ماهية 
العقوب������ة الدنيوي������ة لهذه اجلرمية ولو تأملنا ف������ي كتاب الله وفي 
س������يرة رس������وله ال جند ما يوجب احلرج أو يستدعي استشكال 
االجتهادات احلديثة ألن هذه االجتهاد تتفق مع صريح كالم الله 
عز وجل ومع ما ورد في صحيح التطبيق النبوي.ولو تتبعنا هذا 
احلكم من بداية تاري������خ اخلليقة وحتى أخر تطبيق نبوي ميكننا 
اخل������روج بهذا املوجز  فأول انتكاس������ة عقدية في تاريخ اخلليقة  
وأول جرمي������ة ردة هي جرمية املرتد األول وزعيم املرتدين إبليس 

فكانت عقوبته
 • متييزه عن جماعة املسلمني واإلعالن بأنه لم يعد منهم.

 • التحذير منه و تبيني فساد منهجه وكشف باطله مع منحه 
حرية اإلغواء والترصد والصد عن سبيل الله.

 • اإلنظار في الدنيا والوعيد األخروي.
لعل ثاني انتكاسة يسجلها لنا القرآن الكرمي قصة السامري 

الذي كان من قوم موس������ى وأرتد على عقبيه بعد غياب موس������ى 
وصن������ع للناس عجال من الذهب فلما جاء موس������ى فضح باطله 
وكش������ف زيف تلبيس������ه ومنحه حرية الق������ول« وإن لك في احلياة 
أن تقول«. وفي حياة النبي »صلى الله عليه وس������لم« سمعنا عن 
ردة في س������ياق قصة اإلس������راء ولكن الروايات ال تس������عفنا في 
معرف������ة حقيقة األمر وفي املدينة جاءت قصة أبناء  أبو احلصني 
األنصاري الذي ذهب إلى رس������ول الل������ه ليخبره أن إبنيه تنصرا 
فقال له الرس������ول صلى الله عليه وسلم قبحهما الله هما أول من 
كفر. فقال له ابعث يا رس������ول الله في طلبهما: فقال له الرس������ول 
الكرمي ال إكراه في الدين: فوجد في صدره حرجا فقرأ رس������ول 
الله » فال وربك ال يؤمنون حتى ال يكون في صدورهم حرجا مما 
قضيت ويس������لموا تس������ليما« وجاء في البخاري أعربيًا ارتد ولم 
يبعث الرس������ول أحدا لتطبيق حكم ال������ردة عليه وجاء في القرآن 
الك������رمي في أخر مرحلة من مراحل التش������ريع وبعد فتح مكة أن 
أقواما قالوا كلمة الكفر وهموا مبا لم ينالوا« بقتل الرسول صلى 
الله عليه وس������لم« ولو يأمر النبي عليه الصالة والس������الم  بقتلهم 
م������ع أنهم تورطوا بالردة ومحاولة اغتيال صاحب الرس������ال بعد 

غزوة تبوك.
ول������م يثبت أن أبا بكر قتل أي مرت������د غير محارب ولكنه قاتل 
مرتدين محاربني أو بغاة مس������لمني م������ن مانعي الزكاة وثبت في 
صحي������ح الصنعاني  أن اخلليفة الثاني عمر ابن اخلطاب رفض 
قت������ل املرتدين وكان يرى اس������تتابتهم مدى احلي������اة ولكن بعض 
املالبس������ات البس������يطة كان له������ا دور كبير فيما ح������دث من لبس 
ومنها ما يروى أن مس������لمًا قتل أحد املس������لمني ث������م ارتد وأراد 
أن يعلن إس������المه ليتحايل على القصاص فجاءت عبارة من بدل 
دينه فاقتلوه في هذا الس������ياق وجاءت أحاديث قتال البغاة الذين 
يخرجون على اإلجماع بالس������يوف فتط������ورت إلى أحكام خاصة 
باملرتدي������ن ألن اخلروج ع������ن الدين كان يتضم������ن خروجا على 
اجلماعة السياس������ية بالضرورة نظرا لطبيعة النظام السياس������ي 
القدمي ال������ذي كان يقوم عل������ى رابطة اجلماع������ة ال على املواطنة 

اجلغرافية.
- واإلشكالية الثانية تتعلق بحرية التعبير..

ولو قرأنا القرآن الكرمي من س������ورة البقرة حتى أخر س������ورة 
الكافرون س������نجد آيات واضحات بينات توضح احلرية الكبيرة 
الت������ي أتاحها اإلس������الم خلصومه ولبع������ض املنافقني في الطعن 
واللمز والتش������ويه واإلس������اءة إلى كل املقدس������ات ومع ذلك تغيب 
جميع هذه البينات ويس������تحضر البعض أدل������ة واهية تقوم على 
تأويالت فاس������دة لتشويه مس������احة احلرية التي شهدتها جتربة 

املسلمني األولى.
وفي جمي������ع األحوال الكتاب تطرق لهذا املواضيع ومواضيع 
أخ������رى ثري������ة وهامة وجتاوز املؤلف األس������ئلة واأله������داف التي 
وضعها لدراس������ته فحقق أهدافا كثيرة وأجاب عن أس������ئلة أكثر 
ولهذا أرى أن النتائج واألسئلة واألهداف رمبا قزمت الكتاب ولو 
تعطه حقه وكان األس������تاذ محمد في غنيا عن اتباع هذه الطريقة 

التقليدية في حتديد األس������ئلة واألهداف مل������ا يتصف به من ثراء 
فكري وإطالع عميق وملكات اجتهادية تغنيه عن اتباع أساليبنا 
الباحثني املبتدأين الذين ال ميتلك������ون الفكرة وال أدوات التنقيب 

املعرفي واستخراج كنوز األفكار.
ش������ارك في الندوة املفكر والناقد الكبير األس������تاذ عبدالباري 
طاه������ر رئيس الهيئة العامة للكتاب ونقيب الصحفيني األس������بق، 
واس������تهل الندوة األستاذ محمد س������يف العديني مؤلف الكتاب 
الذي قدم خالصة استهاللية للندوة وأكد أن احلديث عن احلرية 
يحتاج إلى مجمعات بحثية متكاملة حتى تستطيع أن حتيط بهذا 
املصطلح، موضح������ًا: »فيما يخص مفاهي������م احلريات واحلقوق 
موجودة في تراثنا اإلسالمي لكن مت جتليتها مبفاهيم بشرية في 

كل عصر وزمان مبا يتناسب مع ثقافة كل عصر.
وقال األس������تاذ عبدالباري طاهر: وأوض������ح طاهر أن املؤلف 
محمد س������يف العديني ف������ي كتابه )احلرية في اإلس������الم( يقدم 
احلرية على أس������اس أنها الفطرة التي فطر الناس عليها، ويشير 

أن الباحث يرى أن ال قيمة للحياة اإلنسانية بدون حرية.

وفي افتتاحها للندوة  أكدت أمل يوس������ف مس������ئولة احلقوق 
واحلريات في منظمة صحفيات بال قيود »أن مفهوم احلرية أخذ 
في االنتشار واالتساع، وكان لظهور األديان وازدياد النقاشات 
الفلسفية والسياس������ية أثر كبير في تبلور معان جديدة ومختلفة 
للحرية، وفي احملصلة النهائي������ة كانت قضية احلرية تتقدم، في 
حني كان خصومها من أش������خاص وأفكار وسياسات وتأويالت 

دينية متعسفة تتراجع، وأحيانا تندثر.
وأكدت أن اإلس������اءة إلى احلرية لم تنحصر على بعض رموز 
الكهن������وت فقط لم ي فحتى بعض الفالس������فة الذي������ن ُيعتقد أنهم 
مدافعون أقوياء عن احلرية، كانت لديهم آراء تتناقض مع جوهر 
احلرية، ويعد الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو مثاال واضحا على 
مثل هذا التناقض غير احلميد. ومونتس������كيو مؤلف كتاب »روح 
القوانني« وصاحب نظرية فصل السلطات، واملعروف عنه دفاعه 
املس������تميت عن احلرية وعداءه للديكتاتور. وأكدت أن اإلس������الم 
اعتبر أن مهمته األساس������ية هي حترير اإلنس������ان، وجعله قادرا 
على التمييز واالختي������ار، مبا في ذلك حرية اإلميان والكفر، قال 
الله تعالى :«َفَمْن َش������اَء َفلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفلَْيْكُفْر«)سورة الكهف، 

اآلية 29(.
وأوضحت أن ه������ذا الكتاب والذي يتن������اول موضوع احلرية 
في اإلسالم، واألس������س واملظاهر والضوابط التي يراها املؤلف 
ضرورية إلجناز حرية مس������ئولة، يسعى، لتقدمي رؤية للحرية من 
منظ������ور إس������المي بطبيعة احلال، وهنا قد يتس������اءل البعض عن 
معنى اس������تحضار الضوابط واملعايير عند احلديث عن احلرية، 
وبغ������ض النظر عن صوابية هذا املوقف من عدمه، فإن املؤكد أن 
املؤلف قد سعى بكل قوته إلى االقتراب من هذه املسألة الشائكة 
وهي تلك املسألة التي تتصل بعالقة الدين باحلرية بعقل مفتوح، 

وأفكار غير جاهزة.

التربوية

 اس������تضافتني الس������بت املاضي منظمة صحفيات بال قيود لتقدمي قراءة نقدية لكتاب »احلرية في اإلس������الم. األسس واملظاهر والضوابط واملعايير«.. لألستاذ الفاضل 
محمد سيف عبدالله العديني، الصادر حديثا عن املؤسسة ضمن مشروع إصداراتها الفكرية والكتاب يتصدى ملهمة متييز مفهوم احلرية في اإلسالم من املفهوم الغربي. 
وال������ذي يرب������ط بني احلرية ونظرية احلق الطبيعي. وهذا التمييز ال مناص عندما ندرك أن ثمة فارق جوهري وأساس������ي بني نظرة املؤمن للحياة واإلنس������ان والنظرة املادية 

لإلنسان واحلياة. ومن خالل التأمل في فصول الكتاب  نستطيع تلخيص الفارق املهم واجلوهري مبسألة احملورية..

<  مجيب احلميدي

من فعالية  توقيع كتاب

»احلرية في اإلسالم«
محمد الخميسي

 خاطرة

حقيقية اإلميان
ع����ن أبي ذر رض����ي الله عنه ق����ال: قلت يا 
رس����ول الله: ما كانت صح����ف إبراهيم؟ قال: 

»كانت أمثاال كلها:
أيها امللك املس����لط املبتلى املغرور إني لم 
أبعث����ك لتجم����ع الدني����ا بعضها عل����ى بعض، 
ولكن����ي بعثتك لترد عني دعوة املظلوم، فإني 

ال أردها وإن كانت من كافر«.
وعلى العاقل � ما لم يكن مغلوبا على عقله 
� أن يك����ون له س����اعات: »فس����اعة يناجي فيها 
ربه، وس����اعة يحاس����ب فيها نفس����ه، وس����اعة 
يتفك����ر فيها في صنع الله عز وجل، وس����اعة 

يخلو فيها حلاجته من املطعم واملشرب«. 
وعلى العاقل أن ال يكون ظاعنا إال بثالث: 
»تزود ملعاد أو ملعاش أو لذة في غير محرم«.
»وعل����ى العاق����ل أن يكون بصي����را بزمانه، 
مقبال على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب 

كالمه من عمله قل كالمه، إال فيما يعنيه«.
قل����ت ي����ا رس����ول الل����ه: فم����ا كان صح����ف 

موسى عليه السالم؟ قال: »كانت عبرا كلها:
»عجب����ت مل����ن أيقن بامل����وت ثم ه����و يفرح، 
عجبت ملن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت 
مل����ن أيق����ن بالقدر ث����م هو ينص����ب، عجبت ملن 
رأى الدنيا وتقلبه����ا بأهلها ثم اطمأن إليها، 
عجب����ت مل����ن أيق����ن باحلس����اب غدا ث����م هو ال 

يعمل«. 
قل����ت ي����ا رس����ول الل����ه: أوصن����ي.. ق����ال: 

»أوصيك بتقوى الله فإنها رأس األمر كله«.
قل����ت يا رس����ول الله: زدني .. ق����ال » عليك 
بت����الوة القرآن، وذكر الله عز وجل، فإنه نور 

لك في األرض وذخر لك في السماء«.
قل����ت يا رس����ول الل����ه: زدني.. ق����ال: »إياك 
وكث����رة الضح����ك فإن����ه مييت القل����ب ويذهب 

بنور الوجه«.
قل����ت يا رس����ول الل����ه: زدني.. ق����ال: عليكم 

باجلهاد فإنه رهبانية أمتي«.
قل����ت ي����ا رس����ول الل����ه: زدني.. ق����ال: أحب 

املساكني وجالسهم«.
قل����ت يا رس����ول الله: زدني.. ق����ال: » انظر 
إل����ى من حتت����ك، وال تنظر إلى م����ا هو فوقك، 

فإنه أجدر أن ال تزدري نعمة الله عنك«.
قل����ت يا رس����ول الل����ه: زدن����ي.. ق����ال: » قل 

احلق وإن كان مرا«.
قل����ت يا رس����ول الله: زدني.. ق����ال: »ليردك 
عن الناس ما تعلمه من نفسك، ال جتد عليهم 
فيم����ا تأت����ي، وكف����ى ب����ك عيب����ا أن تع����رف من 
الن����اس م����ا جتهله من نفس����ك، وجت����د عليهم 
فيم����ا تأت����ي«، ث����م ض����رب بيده عل����ى صدري، 
فق����ال: »ي����ا أب����ا ذر ال عقل كالتدبي����ر، وال ورع 

كالكف، وال حسب كُحسن اخللق«.
وبهذا ن����درك أن حص����ول اإلدراك الذهني 
واملعرف����ة واليق����ني القلب����ي الب����د أن تقتضي 
والش����عورية  الوجداني����ة  آثاره����ا  حص����ول 
والقولية والعملية، وأنه يس����تحيل أن توجد 
ث����م ال يكون له����ا أي أثر على تفكير اإلنس����ان 
ومش����اعره وأحاسيس����ه ووجدان����ه أو عل����ى 

أقواله وأفعاله.
وله����ذا وجدن����ا الق����رآن الك����رمي والس����نة 
النبوي����ة املطهرة يعرفان اإلمي����ان واملؤمنني 
بذل����ك كما في قول����ه تعالى: }إمن����ا املؤمنني 
الذي����ن أمن����وا بالله ورس����وله ثم ل����م يرتابوا 
وجاه����دوا بأمواله����م وأنفس����هم ف����ي س����بيل 
الل����ه أولئك هم الصادق����ون{ احلجرات »15« 
وقوله تعالى: }إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر 
الل����ه وجل����ت قلوبهم وإذا تلي����ت عليهم آياته 
زادتهم إميانا وعلى ربهم يتوكلون{ األنفال 
»2« وقول����ه س����بحانه وتعال����ى: }ق����د أفل����ح 
املؤمن����ون ، الذين هم في صالتهم خاش����عون 
، والذي����ن هم ع����ن اللغو معرض����ون ، والذين 
ه����م لل����زكاة فاعل����ون ، والذين ه����م لفروجهم 
حافظ����ون ، إال عل����ى أزواجه����م أو م����ا ملك����ت 
أميانه����م فإنه����م غي����ر ملوم����ني ، فم����ن ابتغى 
وراء ذل����ك فأولئ����ك هم الع����ادون ، والذين هم 
ألماناتهم وعهده����م راعون ، والذين هم على 
صلواته����م يحافظ����ون ، أولئك هم الوارثون ، 
الذي����ن يرث����ون الفردوس هم فيه����ا خالدون{ 
»املؤمن����ون« )1-11( وأمثال ه����ذه اآليات في 
الق����رآن كثي����رة، وف����ي الس����نة النبوي����ة عل����ى 
صاحبها أفضل الصالة والس����الم يأتي قول 
النبي صلى الله عليه وس����لم »اإلميان بعض 
وس����بعون ش����عبة أعالها قول ال إل����ه إال الله، 

وأدناها: إماطة األذى عن الطريق«. 



يحت����ل األس����تاذ الش����هيد محم����د محم����ود 
الزبي����ري مكان����ة جليلة في ذاكرة الش����عب 
اليمني، فهو املناضل واملفكر، وهو األديب 
والشاعر، وقبل ذلك كله هو الشهيد الثائر 
ال����ذي حب����ا وطنه دم����ه هبة كرمي����ة ال تزال 
مح����ل إج����ال وتقدير، فه����و أب����و األحرار، 
وأبوت����ه ال تقتص����ر عل����ى م����ن جايل����ه م����ن 
املناضل����ن، ولكنه����ا متت����د لتش����مل كل من 
ميت إل����ى درب احلرية والنض����ال الوطني 

بصلة.
وألّن ثورة احلادي من فبرير السلمية كانت 
ث����ورة حري����ة وخ����اص وانعت����اق بامتياز؛ 
فق����د حضره����ا الزبي����ري بق����وة، حضره����ا 
بفك����ره وأدب����ه ف����ي الس����احات وامللتقيات، 
وحضره����ا بصوره الوقورة في املس����يرات 
واالعتصام����ات، وحضره����ا بتل����ك املاح����م 
الثوري����ة الرائعة، التي تنافس����ت في إعادة 
والقن����وات  واملج����ات  الصح����ف  نش����رها 

الفضائية املختلفة..
وك����م كان����ت عظمة الزبي����ري واضحة جلية 
والثوار يس����تمعون إلى ماحمه العظيمة، 
وكأن حبره����ا لم يجف بع����د، بل وكأنه فرغ 
م����ن كتابته����ا للت����و واللحظ����ة، ف����ي خطاب 
يرسم مجريات املشهد الثوري بتفاصيلها 
الدقيقة رس����ما يجمع بن الدفق الش����عري 
في أبهى ص����وره، وبن الواقعي����ة الثورية 
بطبائ����ع  خبي����را  تعبيراته����ا،  أجل����ى  ف����ي 
االس����تبداد واملس����تبدين، من ظلم وفس����اد، 
وإق����دام على س����فك الدماء الطاه����رة، داريا 
بصفات ش����عبه األبي املارد الشرس، واثقا 

من عدالة قضيته، مؤمنا بها حد اليقن.
وإذا كان ق����د مض����ى عل����ى استش����هاد أبي 
األح����رار نص����ف ق����رن م����ن الزم����ان تقريبا؛ 
فقد ظل اس����مه حاضرا كواح����د من عظماء 
م����ن  ب����ارز  وكعن����وان  األف����ذاذ،  التاري����خ 
العناوي����ن الوطنية، بل إن الش����عب اليمني 
ليع����ده أح����د الثواب����ت الوطني����ة الت����ي هي 

محل إجماع شعبي وفكري وسياسي.
محاوالت النيل منه

حظي األس����تاذ الش����هيد مبكانة عظيمة في 
األوساط الشعبية كنتيجة طبيعية لكفاحه 
وعلم����ه وأدبه حتى صار مجرد ذكر اس����مه 
مبعث����ا للمعان����ي اجلليل����ة م����ن التضحي����ة 
والفداء والشجاعة، وألن شخصيته جمعت 
في تكوينها املعرفي بن الفكري والنضالي 
والفن����ي فقد منحته ه����ذه الثاثية كاريزما 
خاصة سامقة الداللة شاهقة املامح، ومن 
هنا كانت أبوة الزبيري ألبناء شعبه ثابتا 
تعج����ز ع����ن زعزعته املتغيرات، وشمس����ا ال 
حتجبها الغي����وم العاب����رة، وحقيقة تعجز 
دون الني����ل منه����ا تخّرص����ات. املتخّرصن 
وتق����والت املتقولن، ورغم ذلك فقد تتابعت 
مح����اوالت النيل منه ب����دءا بقتلة الذي مّثل 
يومه����ا فاجعة كبرى للش����عب اليمني لكنه 
أض����اف إل����ى مكانته العظيمة بع����دا رابعا، 
هو بعد الش����هادة في س����بيل الوطن، كمآل 

ب����د أن يك����ون  طبيع����ي لش����خصية كان ال 
رحيلها عن هذا العالم اس����تثنائيا كما كان 

وجودها استثنائيا.
أما احملاول����ة الثانية للنيل منه فقد متثلت 
في تلك الكتابات التي تبنتها بعض اإلقام 
في س����عي منها للتقليل م����ن وطنيته تارة، 
وم����ن ش����اعريته ت����ارة أخ����رى، حت����ى ذهب 
بعضهم إلى القول بأن شعره. الثوري كان 
مجرد محاكاة فنية لنماذج ش����عرية عربية، 
ولم يك����ن لها ارتباط بالواقع اليمني ال من 

قريب وال من بعيد.
وق����د قّيض الل����ه للزبيري ع����ددا من األقام 
الش����ريفة، انبرت تدافع عن����ه كقيمة وطنية 
وهام����ة أدبي����ة وكان م����ن بن ه����ؤالء أديب 
اليم����ن الراح����ل األس����تاذ أحمد ب����ن محمد 
الشامي رحمه الله الذي نافح عن الزبيري 
ما وس����عه قلم����ه أديب����ا ومفك����را ومناضا 
وطني����ا وش����نع على أق����وال مناوئي����ه بلغة 
ساخرة أوسعتهم تبكيتا وألقمتهم حجرا.

ومم����ن انب����رى للدفاع ع����ن الزبي����ري أيضا 
أدي����ب اليم����ن الكبي����ر الدكتور عب����د العزيز 
املقالح الذي خصه بكتابات رائعة، وسعى 
في طباعة أعماله عموما وديوانه مجتمعا 
بوجه خاص عبر دار العودة ببيروت وهي 
أول طبع����ة  جتمع تراث الزبيري الش����عري 
مكتما، وكان لها األثر البالغ في التعريف 

بالزبيري على املستوى العربي.
وف����ي ذات الس����ياق ميك����ن اإلش����ارة إل����ى 
الرحم����ن محم����د  الدكت����ور عب����د  صديق����ي 

ف����ي  الزبي����ري  تن����اول  ال����ذي  العمران����ي 
أطروحت����ه لني����ل درجة املاجس����تير، والتي 
أصدره����ا ف����ي كت����اب مث����ل إضاف����ة مهم����ة 
للمكتب����ة الزبيرية، كما ميكن اإلش����ارة إلى 
أس����تاذنا الراح����ل أدي����ب تهامة وش����اعرها 
األكب����ر عبد الرحمن طي����ب بعكر رحمه الله 
ال����ذي خص الزبيري بدراس����ة مس����تفيضة 
وكفاح����ه  وش����عره  حيات����ه  وع����ن  عن����ه 
واستش����هاده ونش����رها في كتابه )الشاعر 
الش����هيد محم����د محم����ود الزبي����ري(، حيث 
يع����د هذا الكت����اب من أوثق املص����ادر التي 

أرخت لشاعرنا الشهيد أبي عمران.
وم����ن مح����اوالت الني����ل م����ن الزبي����ري ذلك 
التغييب الواض����ح واإلقصاء املتعّمد الذي 
م����ورس ض����ده ف����ي العقدي����ن األخيرين إذا 
جتاهلته وس����ائل اإلعام الرسمية جتاها 
مريب����ا، وأصب����ح اس����مه ال ي����رد فيه����ا إال 
مصادفة. وتوقفت تلك الندوات والفعاليات 
الفكرية التي كانت تتناول موروثه الفكري 
احل����ن واآلخ����ر. وضاق����ت  ب����ن  واألدب����ي 
املناهج التعليمية � سواء في التعليم العام 
أو اجلامع����ي � عن تق����دمي أدواره النضالية 
والفكرية واألدبية، رغم اتس����اعها لترهات 

ما أنزل الله بها من سلطان.
وميكن في س����ياق ه����ذا التجاهل اإلش����ارة 
إلى غياب التراث األدبي والفكري للزبيري 
عن س����وق الكت����اب اليمن����ي والعرب����ي، مع 
االعت����راف باللفت����ة الكرمية لألس����تاذ خالد 
عبد الله الرويش����ان وزير الثقافة األس����بق 

ال����ذي أع����اد إصدار دي����وان الزبي����ري وكذا 
كتاب����ه اإلمام����ة وخطره����ا عل����ى اليم����ن في 
طبع����ات جميل����ة ش����ابتها بع����ض األخطاء 
اللغوية، لكن باملجمل ميكن القول أن تراث 
الزبي����ري غائ����ب عن س����وق الكت����اب مينيا 
وعربي����ا، وقد بحث����ت قبل مدة ع����ن روايته 
مأس����اة واق ال����واق ف����ي كل م����ن صنع����اء 
واحلدي����دة حتى أعياني البح����ث ولم أعثر 

لها عن ظل.
وآخر مح����اوالت النيل م����ن الزبيري رحمه 
الل����ه م����ا تنام����ى إل����ى مس����امعنا وتناقلته 
ووس����ائط  اإلخباري����ة  املواق����ع  بع����ض 
التواصل االجتماعي من س����عٍي في ش����طب 
اس����مه عن ش����ارع الزبيري أكبر ش����ارع في 
العاصمة صنعاء وتغير اس����م هذا الشارع 
إلى اسم آخر هو اسم )الرسول األعظم( أو 
)الرسول األكرم( حتى ال يعترض معترض 
على ذلك، وأنا أقول أن اس����م الرسول الذي 
ن����ردده ف����ي صلواتن����ا وأذكارن����ا وتاواتنا 
أس����مى وأش����رف وأجل م����ن أن ُيطلق على 
شارع، والواقع يشهد على ذلك، فباستثناء 
املس����جد النبوي في املدين����ة ال يوجد معلم 
عمران����ي في العالم اإلس����امي كل����ه يحمل 
اس����م الرس����ول تنزيه����ا له صلى الل����ه عليه 
وس����لم، ومبنط����ق اجلدل كان ميك����ن القول 
مث����ا أن اس����م )الرس����ول األك����رم( أولى أن 
ُيطل����ق عل����ى  جام����ع الصال����ح فاجلامع في 
الوعي الديني أس����مى وأطهر من الش����ارع 
وألن هذا اجلامع أبرز معلم عمراني حديث 
ف����ي العاصمة صنعاء، بل وفي اليمن كلها، 
لكن منط����ق العقل والدليل الش����رعي يقول 
ان الرس����ول األعظ����م علي����ه أفض����ل الصاة 
وأزكى التس����ليم ليس له غير معلم عمراني 
واحد هو احلرم النبوي في املدينة املنورة 
ألن النب����ي الك����رمي صل����وات الل����ه عليه هو 
الذي س����ماه بذل����ك في ن����ص احلديث حن 
ق����ال فيما معناه: )ال تش����ّد الرح����ال إال إلى 
ثاثة مس����اجد: املس����جد احلرام، واملسجد 

األقصى، ومسجدي هذا(. 
وفي اعتقادي أن معالم عمرانية وحضرية 
أخ����رى س����وف جت����ري مح����اوالت لتبدي����ل 
أسمائها في هذا السياق يأتي في مقدمتها 
ش����ارع علي عبد املغني وم����دارس الزبيري 
و26 سبتمبر واملوش����كي والعلفي وجمال 
جمي����ل والثايا، كما سيش����مل التغيير كل 
األس����ماء احلاض����رة ف����ي قام����وس الث����ورة 
كاللقي����ة والهندوان����ة، لكنني أعتقد أن هذه 
احمل����اوالت س����تئول للفش����ل، وق����ادم األيام 
س����يثبت ذلك، كما أن واق����ع التجربة يثبت 
ذل����ك، فحينم����ا أرادت اجله����ات الرس����مية 
تغيير اسم شارع هائل الى شارع الرياض 
أب����ى الوعي الش����عبي إال أن يحتفظ باس����م 
احملس����ن الكبير، رغم أن عمر هذا االس����م ال 
يتج����اوز العقدي����ن فما بالك بأس����ماء رموز 
النض����ال الوطن����ي الت����ي ظل����ت س����مفونية 
يومية تردد على مدى يزيد عن نصف قرن.
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ه��������ذا ه������و ال����س����ي����ف وامل��������ي��������دان وال�����ف�����رس
 وال�����ي�����وم م�����ن أم����س����ه ال����رج����ع����ي ي��ن��ب��ج��س

م������ا أش�����ب�����ه ال����ل����ي����ل����ة ال����ش����ن����ع����اء ب���ب���ارح���ة
 م���������رت وأش�������ن�������ع م�������ن ي������ه������وى وي���ن���ت���ك���س

ك�����������أن وج�����������ه ال��������دج��������ى ِم����������������رآة ك������ارث������ة
 ي������رت������د ف����ي����ه����ا ل�����ن�����ا امل�������اض�������ي وي���ن���ع���ك���س

م���ت���ج���ه ال�����ش�����ع�����ب  ق�����ه�����ر  رام  م�������ن  وك����������ل 
 ل�����ه�����ا ي������ري������د ال�������ه�������دى م����ن����ه����ا وي���ق���ت���ب���س

ي��������ق��������ل��������دون أف��������اع��������ي��������ل اإلم�������������������ام ول�������و
رف�����س�����وا ب�������ه  ص�����������رٍع  م�������ن  ي������رف������س  رأوه   

ه����������ذي ال�������ق�������وان�������ن رؤي���������������اه ت�����ع�����اوده�����م
 ق����د أل���ب���س���وه���ا ل���ب���اس ال���ع���ص���ر وال��ت��ب��س��وا

أح�������ال�������ت احل������م������ل ل����ل����م����س����ك����ن ي���ح���م���ل���ه
 ف�����ي�����ه�����ا ي������زم������ج������ر م��������زه��������وا وي�����ف�����ت�����رس

م���ش���اع���ره���م ف������ي  جت�������ري  اإلم�������ام�������ة  روح 
واأُلُس�����������������ُس األش���������ك���������ال  ت�����غ�����ي�����رت  وإن   

م��ت��ى ح��ك��م��ت��م ب���ق���ان���وٍن وق����د ُق���ت���ل اآلالف
ُك������ِن������س������وا أو  ك���������ال���������دود  س������ح������ق������وا  أو   

ع���������ار ع�����ل�����ى ص������ان������ع ال������ق������ان������ون ي���ك���ت���ب���ه
 وُح������ك������م������ُه ف������ي ب�����ح�����ار ال����������دم م��ن��غ��م��س

ك����ف����ى خ������داع������ا ف����ع����ن ال����ش����ع����ب ص���اح���ي���ة
 وال����ن����اس ق���د س��ئ��م��وا ال����رؤي����ا وق����د ي��ئ��س��وا

وال�����ب�����در ف����ي اجل������رف حت��م��ي��ه ح��م��اق��ت��ك��م
 وأن���������ت���������م م�����ث�����ل�����م�����ا ك�����ن�����ت�����م ل���������ه ح���������رُس

ل���������والك���������م ل���������م ي������ق������م ب������������در والح������س������ن
 ول������������م ي������ع������د ل�����ه�����م�����ا ن������ب������ض والن������ف������س

ل�����م ال����ق����وان����ي����ن ؟ف�������ن امل���������وت ف�����ي ي���دك���م
 واحل�������ق�������د رائ��������دك��������م واحل�����������ق م���رت���ك���س

وأن�������ت�������م ع�����������ودة ل������أم������س ق�������د ُق������ب������ر ال����������
ط����غ����اة ف���ي���ك���م وع����������ادوا ب���ع���دم���ا ان�����درس�����وا

وان������������ت������������ُم ط������ب������ع������ة ل������ل������ظ������ل������م ث�����ان�����ي�����ة
 ت�������دارك�������ت ك������ل م�����اق�����د أه�����م�����ل�����وا ون����س����وا

ي��ع��ج��ب��ك��م ل���ي���س  م����ن  ف���اق���ت���ل���وا  إن ش���ئ���ت���م 
َدَن�������س ُق�����رِب�����ك�����م  ف������ي  ل������ه  ت���������رون  م������ن  أو   

ول����ت����ح����رق����ون����ا ب�����غ�����از ك������ل م������ا أج����ت����م����ع ال�����
ح���دس���وا أو  ال����رش����د  ف����ي  ف����ك����روا  أو  أح�������رار 

وع����ات����ب����وه����م م����ت����ى ش���ئ���ت���م ع���ت���اب���ك���م ال�����
ال����ن����وم أو ع��ط��س��وا ط���اغ���ي إذاس����ع����ل����وا ف����ي 

م��س��ت��ت��ر األم���������س  ه�������ول  أن  ح���ظ���ك���م  م������ن 
م��ن��ط��م��س ال����ش����م����س  ش�����ع�����اع  وأن  ع���ن���ك���م   

أغ����ن����ي����ة ال������ف������ظ  اخل��������������راب  ص����������وت  وأن 
 ت��������رت��������اح أن�����ف�����س�����ك�����م م�����ن�����ه�����ا وت�����أت�����ن�����س

أوراق���������ك���������م ل�������ش�������راء ال�����ش�����ع�����ب ت����ذك����رن����ا
 م����اب����اع����ه ق�����َس�����َس ب����ال����ص����ك واخ���ت���ل���س���وا

أت��������ن��������ك��������رون ع����ل����ي����ه����م ب������ي������ع ج����ن����ت����ه����م؟
 ي������اق������وم الت�����خ�����دع�����ون�����ا ك����ل����ك����م َق�����َس�����ُس

ق����ان����ون����ك����م الغ����ت����ص����اب ال����ش����ع����ب م���ه���زل���ة
ال��������ه��������وُس م�������س�������ه  ك�������ن�������زه�������ة إلم�������������������اٍم   

واحل�������ك�������م ب����ال����غ����ص����ب رج������ع������ي ن����ق����اوم����ه
 ح�����ت�����ى ول���������و ل�����ب�����س احل�������ك�������ام م����ال����ب����س����وا

وال�����ظ�����ل�����م ي�����رس�����م�����ه ال������ق������ان������ون ن���ف���ه���م���ه
واح���ت���رس���وا األل�����ف�����اظ  زي����ن����وا  وإن  ظ���ل���م���ا 

وامل���������������وت م��������ن م��������دف��������ٍع ح����������ٍر ن������ق������ول ل���ه
ع��������رُس أن�����������ه  أوه�������م�������ون�������ا  وإن  م�������وت�������ا   

وامل����س����ت����ش����ارون ف����ي ال����ق����ان����ون ل����و ح���ض���روا
ن���ب���س���وا وال  ح������رف������ا  ك�����ت�����ب�����وا  مل�������ا  ح�������رب�������ًا 

ي������ل������ف������ق������ون ق����������وان����������ن ال������ع������ب������ي������د ل����ن����ا
 ون��������ح��������ن ش�������ع�������ب أب�������������ي م����������������ارد ش�������رس

ل����ي����ت ال������ص������واري������خ أع����ط����ت����ه����م جت����ارب����ه����ا
 ف�����إن�����ه�����ا درس������������ت أض�������ع�������اف م�������ا درس����������وا

الكارثة
< محمد محمود الزبيري

الزبيري.. شمس ال حتجبها غيمة
يحتل األستاذ الشهيد محمد محمود الزبيري 
مكان���ة جليلة في ذاكرة الش���عب اليمني، فهو 
املناضل واملفكر، وهو األديب والشاعر، وقبل 
ذل���ك كله هو الش���هيد الثائر ال���ذي حبا وطنه 
دم���ه هبة كرمية ال تزال مح���ل إجال وتقدير، 
فه���و أبو األحرار، وأبوت���ه ال تقتصر على من 
جايله من املناضلن، ولكنها متتد لتشمل كل 
م���ن ميت إلى درب احلري���ة والنضال الوطني 

بصلة.
وألّن ث���ورة احلادي من فبرير الس���لمية كانت 
ثورة حري���ة وخاص وانعت���اق بامتياز؛ فقد 
حضره���ا الزبي���ري بق���وة، حضره���ا بفك���ره 
وأدب���ه في الس���احات وامللتقي���ات، وحضرها 
بصوره الوقورة في املسيرات واالعتصامات، 
وحضرها بتلك املاحم الثورية الرائعة، التي 
تنافست في إعادة نشرها الصحف واملجات 

والقنوات الفضائية املختلفة..

   د. أحمد النهاري
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أجمل التهاني وأصدق التبريكات نهديها للعريسان

محمد سيف سالم ومحمد عبدالله سالم
مبناسبة الزفاف

القاضي محمد سيف قاسم، غمدان اليوسفي ، 
عيبان ياسني، أحمد البحر، صباح أمني، سامي أمني  

ومحمد حمود

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره  نتقدم بخالص العزاء وعظيم املواساة

لألخ خالد سليمان املريش واخوانه في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى والدهم سليمان هاشم املريش
وألسرة الفقيد الدكتور/ إلياس اخلليدي، غفر الله له 

تغمدهم الله بواسع رحمته  وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

املكتب التنفيذي وكافة قيادة واعضاء  اإلصالح بتعز

أجمل التهاني وأصدق التبريكات نهديها لإلخوة

إبراهيم عبداملؤمن الديلمي وياسر املخالفي
مبناسبة جناحهم وتفوقهم بالثانوية العامة

التمنيات لهم مبزيد من النجاح و التقدم

محمد عبدالله دالل،  هشام دالل، لؤي دالل

أجمل التهاني وأصدق التبريكات
 نهديها لألخ

عمر صادق منصور احليدري
مبناسبة  زفافه امليمون

والدك صادق منصور، عبدالقوي العزاني

أجمل التهاني وأصدق التبريكات
 نهديها لألخ

فاروق سيف محمد صالح
مبناسبة ارتزاقه مولودًا جديدًا اسماه »عمر«

بورك لك في املوهوب وشكرت الواهب ورزقت بره
عبدالقوي العزان

أجمل التهاني والتبريكات نهديها للولد
نصر خالد هبه

مبناسبة جناحه بالثانوية العامة، نتمنى له مزيدًا 
من التفوق والنجاح..
فألف ألف مبروك..

والدك ووالدتك، إخوانك: محمد ومصعب، وجميع 
األهل واألصدقاء

أجمل التهاني والتبريكات
 نهديها لألخوين

صادق أمني حسن الترميي وتوفيق 
علي يحيى الشوحطي،

وجميع الطالب املتفوقني 
بقرية الورك..

مبناسبة جناحهم في الثانوية 
العامة، ونتمنى لهم مزيدًا من 

التفوق والنجاح..
فألف ألف مبروك..

هيثم صالح الشوحطي

أجمل التهاني والتبريكات 
نهديها لألخ

محمد صالح راشد الوركي
مبناسبة اخلطوبة..
فألف ألف مبروك..

عادل مساعد الوركي،
 حافظ محمد راشد الوركي،  

مجيب صالح راشد

أجمل التهاني والتبريكات نهديها للعريس

صادق محمد راشد الوركي
 والعريس فؤاد علي الفقيه

مبناسبة زفافهما امليمون..
فألف ألف مبروك..

عادل عبدالله  مساعد الوركي – حافظ محمد راشد 
الوركي ،  أمني سليم الوركي،  عبداخلالق علي هادي

أجمل التهاني والتبريكات 

نهديها لألخ

أحمد عبدالرزاق البدوي
مبناسبة تفوقه بالثانوية العامة 

وحصوله على معدل 97 ٪، 
نتمنى له مزيدًا  من التميز..

أسامة احلسني ويحيى اليناعي



اآلن 
في املكتبات 

واألكشاك
جديد 
مجلة 

»النور«

اليمن���ي  للتجم���ع  العلي���ا  الهيئ���ة  رئي���س  أك���د 
لإلصالح األس���تاذ محمد عبدالل���ه اليدومي، حرص 
اإلص���الح عل���ى إيج���اد اصطف���اف وطني وش���عبي 
كبير، الستكمال اجناز التسوية السياسية، وتنفيذ 
ومواجه���ة  الوطن���ي،  احل���وار  مؤمت���ر  مخرج���ات 

التحديات التي تقف أمام هذه املهام.
كم���ا أك���د اليدومي لدى اس���تقباله الي���وم االثنني 
نائبة الس���فير األمريكي بصنعاء كيرن ساس���اهارا، 
عل���ى دور املجتمع الدولي ورعاة املبادرة اخلليجية 
في الدفع بالعملية السياس���ية، ومساعدة اليمنيني 
عل���ى جت���اوز التحدي���ات الت���ي تعت���رض مس���يرة 

االنتقال السياسي السلمي في اليمن.
ولف���ت إلى تواف���ق اليمنيون ف���ي مؤمتر احلوار 
الوطني على أس���س بناء الدولة احلديثة، ومعاجلة 

كاف���ة القضاي���ا عل���ى أس���س عادل���ة، ون���زع أس���لحة 
اجلماع���ات املس���لحة، كونه���ا متثل عائقًا أم���ام تنفيذ 
م���ا توافقت علي���ه القوى السياس���ية واالجتماعية في 
مؤمت���ر احل���وار، وتهديدًا لبن���اء الدول���ة التي ضحى 

من أجله���ا اليمنيون، مبا تقوم به هذه اجلماعات من 
افتعال للحروب واستهداف للجيش.

من جانبها أشارت نائبة السفير األمريكي بصنعاء 
إلى أن اجلماعات املس���لحة متثل تهديدًا حقيقيًا ألمن 

واستقرار اليمن وتنسف أي جهود لبناء الدولة.

وأش���ادت ساس���اهار بدعوة رئيس اجلمهورية 
الوطن���ي  لالصطف���اف  ه���ادي  منص���ور  عبدرب���ه 
ملواجهة أي طرف يخرج عن ما اتفقت عليه القوى 
اليمنية في مؤمتر احلوار، وإفشال كل املخططات 
الرامي���ة إل���ى إفش���ال العملية السياس���ية وإدخال 

البالد في أتون العنف.
األمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات  دع���م  وأك���دت 
واملجتم���ع الدول���ي لعملي���ة التح���ول ف���ي اليم���ن، 
وص���وال إلي األه���داف والغاي���ات املنش���ودة التي 

حتقق تطلعات الشعب اليمني.
وجرى خالل اللقاء بحث املستجدات والقضايا 
املتصل���ة بإط���ار عملي���ة التس���وية السياس���ية في 
اليم���ن املرتك���زة علي املب���ادرة اخلليجي���ة واليتها 
التنفيذي���ة املزمن���ة وق���راري مجل���س األم���ن به���ذا 

اخلصوص.
حض���ر اللق���اء رئيس الدائ���رة السياس���ية باألمانة 
العام���ة للتجم���ع اليمن���ي لإلصالح س���عيد شمس���ان، 

ورئيس الدائرة الفنية عادل الروحاني.

اليدومي يبحث مع نائبة السفير األمريكي حتديات عملية التحول السياسي 

الخميس 2 ذو القعدة 1435هـ ـ
الموافق 28 أغسطس 2014  - 

العدد )1438(


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

