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> بداية قال األديب والكاتب عبدالكريم بن سالم 
قبالن رئيس منتدى أدباء وكتاب أرخبيل سقطرى 
رئيس منظمة )وئام لمناهضة العنف والتعصب(: هذه 
أبشع وأخطر جريمة يمكن أن تمارس ضد اإلنسان 
وتنتهك خلقًا من خلق الخالق المتمثل باللسان، هذا 
الجزء والعضو من الجسد الذي يعد أفضل وسيلة خلقها 

اهلل لإلنسان للتعبير والتواصل واإلفصاح.
وأضاف: في الحقيقة هذه الجريمة أكبر من قدرتنا 
وقدرة مفرداتنا عن وصفها وتوصيفها وإدانتها لحقارتها  
ودونيتها ورخص من قام بها ألجل تكميم األفواه وقتل 
الكلمة المغايرة والفكرة المختلفة.. إن هذا العمل دنيء 

وغير مسؤول وغير إنساني ترفضه كل الديانات 
والثقافات.. 

باهلل عليك: هل ثمن وعقوبة الكلمة 
هو قطع اللسان؟ هذه الجريمة 

م��رف��وض��ة وغ��ري��ب��ة على 
وال  ليمني  ا مجتمعنا 

تنم عن أح��زاب 
س��ي��اس��ي��ة 
ل��دي��ه��ا ذرة 

إن���س���ان���ي���ة 
ووطنية ورحمة 

وأخ����الق مطلقًا 
وال يمكن ألي حزب 

أو ج��م��اع��ة ق��ام��ت 
ب��ه��ذا العمل أن تقدم 

للمجتمع شيئًا سوى القتل 
والمصادرة والتوحش.

مؤكدًا أن جميع أبناء سقطرى 
يدينون ه��ذا الفعل االج��رام��ي 

ويستنكرونه بأغلظ وأشد عبارات 
اإلدانة واالستنكار والرفض.

ظالمية مشروعهم
> إلى ذلك اعتبر االستاذ جميل مفرح نائب 

ه��ذه رئيس اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين - صنعاء- 
واألس������وأ الجريمة باألشد غرابة واألوقح واألقذر تصرفًا 

إجرامًا.وقال: لقد صدمنا هذا السلوك وهذه الجريمة النكراء وجعلتنا 
نتساءل عن أي عقول ونفوس وديانات يحملها من قام بهذه الجريمة؟ 
وكيف ينظر الى األمور والعالم من حوله؟ وهل يعتقد أن هذا الفعل 
قادر على االنتصار لقضيته أو مشروعه أيًا كان الفاعل هذا أو ذاك، هنا 

أو هناك. 
وأضاف: نحن ندين هذه الجريمة ونستنكرها ونعتبرها مقدمة لثقافة 
الفوضى والتخريب واالنقالب على كل القيم واألخالقيات االنسانية 
وكذا الثوابت الوطنية، وفي الوقت الذي ندين فيه الجريمة ونقطع 
بسوداوية وظالمية مشروع أصحابها، فإننا ندعو االجهزة 
االمنية والمؤسسة القضائية سرعة إلقاء القبض على الجناة 

ومحاسبتهم على جريمتهم البشعة التي نخشى أن تؤسس 
لثقافة سائدة تهدف الى تكبيل الكلمة ومصادرة الرأي 

وقتل الحرية.

فعل شنيع
> وف��ي السياق ذات��ه ق��ال االدي��ب 

والكاتب صادق الهبوب عضو الهيئة 
اإلدارية التحاد األدباء والكتاب 

اليمنيين- فرع صنعاء:
- ما الذي يمكن أن يقوله المرء 
عن ه��ذه الجريمة التي تتحدث عن 
نفسها وعن أصحابها الذين قدموا انفسهم 

للشعب ولكافة شرائحه بهذه الصورة السيئة البشعة 
الممقوتة والمرفوضة، في الحقيقة لقد صعقتنا الحادثة وجعلتنا 

نتساءل هل ينتمي من قام بها الى االسالم، الى العصر الى هذا البلد 
بثقافته وسلوكياته وقيمه؟ وأي أياد قامت بهذا الفعل الشنيع الذي يعد 

االول من نوعه على مستوى الساحة اليمنية، لم نسمع أن 

قومًا عاقبوا شاعرًا أو مفكرًا أو أديبًا أو أي شخص 
بهذا العقاب الحيواني.

وأضاف: نحن هنا ال نتهم أحدًا وال نسجل موقفًا 
ألحد إال للحقيقة واالنصاف واإلدانة الشديدة لمن 
اقترف هذه الجريمة الذي نكون منصفين إذا قلنا 
أنه ال ينتمي لإلنسانية بشيء وال للسياسة بشيء 

وال للحرية بشيء وال للرحمة والدين بشيء.

تساقطة أقنعتهم
> من جانبه ق��ال االدي��ب أحمد أحمد ناصر: ال 
يسعني أن أق��ول عن هذه الجريمة التي قامت 
بها أحزاب اللقاء المشترك اال أنها بشعة وحيوانية 
وحقيرة تؤكد إفالس من قام بها إفالسًا أخالقيًا 
ووطنيًا ودينيًا وأدبيًا وسياسيًا،  وها هم أصحاب مشاريع 
التنوير والمدنية وقادة ثورة الفوضى يقدمون 
أنفسهم ويكشفون عن أقنعتهم للشعب 
وال��ع��ال��م م��ع م���رور ك��ل يوم 
يفاجأون بجريمة وعمل 
دن��يء وسيئ، 
وم��ا هذه 
يمة  لجر ا
لمتمثلة  ا
ب���ق���ط���ع 
لسان الشاعر 
وليد الرميشي 
ال���ذي ل��م يرق 
ل��ه��م ش��ع��ره أو 
رأيه أو موقفه من 
االح��داث والمواقف 
التي تقوم بها أحزاب 
اللقاء المشترك طوال 
الماضية وهي  الفترة 
ئلها  سا و بكل  تسعى 
إلثارة الفوضى والتخريب 
واالن��ق��الب على الشرعية 
الدستورية وبث الرعب في 
أوساط الناس وقطع الخدمات 
والطرقات وإراقة دماء األبرياء 

والتخويف وغيره.

بن قبالن: هذه أبشع وأخطر جريمة يمكن تمارس على اإلنسان
مفرّح: ندين هذه الجريمة وندعو الجهات املعنية ملحاسبة املجرمني
الهبوب: لقد صعقتنا الحادثة التي لم نسمع بها من قبل

أحمد ناصر: قطع لسان الشاعر جريمة بشعة ومن قام بها حقري ودنيء

ملتقى شباب بكيل يدين جريمة 

املشرتك بحق الشاعر الرميشي

>        استنكر ملتقى شباب بكيل العام جريمة قطع لسان الشاعر 

            الشعبي وليد محمد أحمد الرميشي من قبل عناصر المشترك 

والذي تم استدراجه ومن ثم اختطافه من شارع تعز بأمانة العاصمة 

إلى أحد المنازل وبتر لسانه على خلفية قصائد ينتقد فيها »المشترك« 

وما يقومون به من أعمال تخريبية وارتكاب جرائم بحق الوطن.

ووصف الملتقى ذلك العمل بالجريمة الشنعاء التي يرفضها ديننا 

اإلسالمي الحنيف وقيم وأخالق المجتمع اليمني.

وقال المنتدى في بيان صادر عنه الخميس: لم يعهد مجتمعنا  

اليمني ولم يشهد مثياًل لتلك الجريمة، وأن مرتكبي ذلك الجرم قد 

تجردوا من كل القيم األخالقية واإلنسانية ولم يعد لديهم رادع أو 

وازع ديني أو ضمير إنساني.

مشيرًا إلى أن ذلك العمل اإلجرامي الشنيع يندرج في إطار 

األعمال التخريبية واإلجرامية التي ترتكبها عناصره في حق الوطن 
والمواطنين.

وشدد البيان على سرعة قيام األجهزة األمنية بمالحقة الجناه 

وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

سكوت.. املشرتك سيقطع لسانك!!

             في الوقت الذي ينظر فيه الكثيرون إلى اعتصامات 

          المشترك في الساحات على أنها جزء من حرية الرأي 

والتعبير التي كفلها الدستور اليمني، لم يتوقع أحد أن 

تعمل أحزاب المشترك على احتكار المسألة وكأنها وحدها 

من يحق لها ممارسة هذه الحرية لتقول وتفعل ما تريد كما 

أن رأيها ليس كأي رأي وإنما قانون ملزم للجميع ال تقبل 

ض والنقاش بشأنه..
التفاو

إذًا هكذا يريد الشعب.. وهكذا الحظنا كيف تعاملت 

أحزاب المشترك مع رأي آخر يعبر عن وجهة نظر شخصية 

لشخص الشاعر وليد الرميشي، فقد اعتقد المجرمون أنهم 

بقطع لسانه سيجعلونه ال يريد وال يدري أحد ماذا يقول..

السؤال المطروح: هل ما حصل للشاعر وليد يعني أن 

أحزاب المشترك بدأت تدشين حملة إسكات صوت الشعب 

ن.. واعتبار االختالف في الرأي بأنه 
اليمني عبر بتر األلس

قضية لسان زائدة يجب التخلص منها؟

يبدو أن  أحزاب اللقاء المشترك توصلت في الرأي إلى 

ها الناطقة 
أن أبناء اليمن ليسوا بحاجة للكالم طالما وأن

باسمهم وص��ارت لسان حالهم ولسان ح��ال الشاعر 

وبالتالي ليس هناك ما 
ي والثقافي، 

والسياسي واالقتصاد

يستدعي القلق من بتر المشترك لأللسن.

قطع ألسنة المعارضين.. 
هذا هو العنوان األبرز الذي 
يمكن للمرء أن يتخيل حدوثه 
ف��ي إط��ار ال��دول��ة المدنية 
الحديثة التي يزعم المشترك السعي 

إلقامتها في اليمن.
واستثناًء من كل الممارسات التي 
شهدتها الساحة الوطنية منذ بدء 
األزمة الراهنة تمثل جريمة االعتداء 
الوحشي على الشاعر وليد الرميشي 
والتي بترت لسانه من قبل عناصر 
المشترك أبشع عدوان يمارسه هؤالء 
»النازيون« ضد معارضيهم.. جريمة 
شنيعة لم تشهدها اليمن حتى في 
أحلك وأسود وأكثر فترات تاريخها 

ظلمًا وديكتاتورية. 
لقد بات واضحًا أن عناصر المشترك 
وبعض قيادته - ونثق أن بينهم 
توا  با  - بذلك  يقبلون  ال  لكثير  ا
يتفننون في ابتكار وسائل إجرامية 
ًا  ي��د ت��ح��د و ضيهم  ر معا قبة  لمعا
المواطنين الذي يعلنون وقوفهم مع 
الشرعية الدستورية، من خالل طرق 
لم يعرفها أحد، وعملية قطع لسان 
الشاعر الرميشي ليست إال واحدة من 
تلك الوسائل التي تبشر بميالد عهد 
جديد.. ودولة يسودها ليس تكميم 

األفواه بل قطع األلسن. 
م��ن ح��ق ك��ل م��واط��ن يمني أن 
يشعر بالقلق وال��خ��وف العميقين 
أوالده  ومستقبل  مستقبله  على 
وأحفاده في حال - ال قدر اهلل - حكم 
هؤالء البلد، وأن يتساءل عن الطرق 
واألساليب التي سيستخدمونها في 

معاقبة من يخالفهم الفكر والرأي. 
ل��ن��دع االع���ت���داء ع��ل��ى ال��ن��س��اء 
والناشطات بأعقاب البنادق والرمي 
ب��ال��رص��اص، وق��ت��ل م��ن يرفعون 
صور الرئيس، والزج بالشباب حتى 
المؤيدين لهم في معتقالت اإلخوان 
والفرقة، وحتى البلطجة التي ابتدعها 
الكبار ف��ي السن  المشترك ض��د 
جانبًا.. فكل تلك المظاهر العدوانية 
اإلرهابية لم ترق إلى مستوى بشاعة 
ونازية عملية قطع لسان الشاعر 
الرميشي.. ذلك أن هذه الجريمة 
فاقت في وحشيتها كل ما يمكن أن 

يتصوره اإلنسان. 
فطالبان بفكرها المتخلف وأعمالها 
العالم كله يقف ضد  التي جعلت 
إرهابها لم تقطع لسان أحد كما فعلت 
عناصر المشترك ضد شاعر يمني، 
كل ذنبه أنه مع الشرعية وينتقد 

أعمال المشترك. 
العدوانية ضد اآلخر وصلت عند 
ه��ؤالء ح��دًا يحولهم إل��ى مجرمين 
متوحشين بل وموغلين في اإلجرام 
والعنف واإلرهاب في محاولة منهم 
إليصال رسالة إلى من يخالفونهم أن 
بإمكانهم أن يفعلوا بالجميع مثل ما 

فعلوا بالشاعر وليد. 
لكن أولئك القتلة المجرمين تناسوا 
أن فعلهم ذلك كان رسالة واضحة إلى 
مؤيديهم قبل معارضيهم بل وإلى 
كافة أبناء الشعب اليمني، مفادها أن 
الدولة المدنية الحديثة التي يزعمون 
أنهم سيقيمونها لن تكون سوى 
معتقل بحجم دولة لتعذيب اآلخرين 
ضربًا وعدوانًا ورفسًا باألقدام وقتاًل 
بالرصاص، وف��وق كل ذل��ك بترًا 
لأللسن خصوصًا حين تكون ألسنة 

منتقد أو معارض أو مخالف للرأي. 
وال��خ��الص��ة.. ه��ذه ه��ي بشائر 
دولتهم التي يسعون إلقامتها على 
أنقاض الخراب.. دولة قطع ألسن 

المعارضين.

دولة »قطع األلسن« 

عبدالملك الفهيدي

أدبـاء:  املشرتك يريد شعبًا أخـرس

ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب

النقابة العامة للمهن التعليمية 
والرتبوية بذمار تدين قطع 

لسان الشاعر الرميشي

افتتاح العيادات التخصصية 
ملستشفى الشرطة بعدن

أبناء محافظة إب يدينون قطع لسان الشاعر الرميشي

االتحاد العام للجمعيات الحرفية يحذر أحزاب املشرتك من سوء تصرفاتها

 دان أبناء محافظة إب 
التي  ء  الشنعا الجريمة 
أق��دم عليها عناصر من 
أحزاب اللقاء المشترك تمثلت 
في اختطاف وقطع لسان الشاعر 

الشاب وليد الرميشي أحد أبناء 
م��دي��ري��ة  القفر على خلفية 
قصائد عبر فيها عن رأيه بحرية 
تجاه األحداث األنية في الساحة 

اليمنية..

وطالب أبناء محافظة إب في 
بيان- تلقت »الميثاق« نسخة 
منه- الجهات المختصة بتعقب 
الجناة وتقديمهم إلى العدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع.

 حذر االتحاد العام 
لحرفية  ا ت  للجمعيا
والصناعات الصغيرة 
ال��م��ش��ت��رك م��ن خ��ط��ورة 
اس���ت���ه���داف ال��م��ن��ج��زات 
ال��وط��ن��ي��ة واس���ت���م���رار 
المسيرات والمظاهرات غير 
المرخصة وممارسة العنف 

والفوضى.
ودع���ا االت��ح��اد الشباب 
وكل فئات الشعب للوقوف 
صفًا واح��دًا مع الشرعية 
الدستورية ورفض العنف 
وإراقة الدماء وازهاق أرواح 
المواطنين واالعتداء على 

الممتلكات الخاصة والعامة.
ويشدد االتحاد في هذا 
السياق على ض��رورة أن 
تتولى األج��ه��زة األمنية 
بدورها لحماية المواطنين 
أعمال  من  وممتلكاتهم 

المشترك الهوجاء.

عيدروس نورجي

لكريم  عبدا ف��ت��ت��ح  ا  
ش��ائ��ف- ن��ائ��ب محافظ عدن 
األمين العام للمجلس المحلي، 
لزلب-  ا محمد  لعميد  ا ومعه 
وكيل وزارة الداخلية للشئون 
المالية واإلدارية، وحضور غازي 
احمد علي محسن- مدير أمن 
محافظة عدن الخميس، مشروع 
لتخصصية  ا ت  ا د لعيا ا مبنى 
في  ط��ة  ل��ش��ر ا لمستشفى 
المحافظة والذي قدرت تكاليف 

بنائه بنحو 280 مليون ريال.
وق��دم ناصر النمي- مدير 
 - ن بعد طة  لشر ا مستشفى 
للضيوف شرحًا وافيًا عن مراحل 
ال��م��ش��روع وال���ذي ت��م إنجازه 
بفضل اهلل ثم اهتمامات قيادة 
وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن 
مبنى العيادات الخارجية يضم 
التخصصات الطبية منها مبنى 
ال��ط��وارئ والعيون واألطفال 
وقسم  لجراحة  وا لباطنية  وا
الوالدة والمختبر الحديث لتقديم 
لمنتسبي  لطبية  ا ت  ما لخد ا

الشرطة وعائالتهم.

وأعرب عبدالكريم شائف عن 
تقديره الفتتاح مبنى العيادات 
التخصصية لمستشفى الشرطة 
بمعسكر النصر وعلى مستوى 
ت  ما هتما ا مثمنًا   ، ه  تجهيز
وزارة الداخلية برجال األمن في 

تقديم الرعاية الصحية.
من جانبه أشار العميد محمد 
الزلب- وكيل وزارة الداخلية 
للشئون المالية واإلدارية- الى 
انه سيتم خالل األيام القادمة 
رف����د م��س��ت��ش��ف��ى ال��ش��رط��ة 
بمحافظة عدن بأجهزة ومعدات 

حديثة ومستلزمات طبية.

للمهن  العامة  النقابة  أعضاء  دان   <
التعليمية والتربوية بمكتب التربية والتعليم 
بذمار، ما تعرض له األديب الشاعر وليد 
محمد الرميشي من عمل إجرامي تمثل في قطع 
لسانه على خلفية قصائد شعرية عبر فيها عن 

وجهة نظره إزاء األحداث التي تشهدها بالدنا..
وطالب أعضاء النقابة في بيان لهم- تلقت 
»الميثاق« نسخة منه- الجهات األمنية بسرعة 
إل��ق��اء القبض على مرتكبي ه��ذه الجريمة 
وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع على ما 

اقترفوه.

 أكد عدد من األدباء والكتاب والمثقفين الجريمة التي ارتكبتها عناصر اللقاء المشترك في حق الشاعر وليد محمد الرميشي الذي عاقبته تلك العناصر بقطع 
لسانه وتعذيبه بسبب كتابته للقصائد التي تقف في صف الشرعية الدستورية وفخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
أكد عدد من األدباء أن هذه الجريمة هي أبشع من أن توصف، كما تنم عن عقلية إجرامية ومتخلفة وعدوانية ومريضة ستقود البلد الى الفوضى والتآمرات 
واالقتتال واالقصاء والتخلف..مشيرًا في تصريحات لـ»الميثاق« الى أن أية جماعة أو فئة أو حزب يحمل هذه الصفات ويمارس مثل هكذا سلوك ال يمكن لها أن تقدم 
للبلد أية قيمة حضارية أو رسالة تنويرية أو مشروع وطني ما يستدعي الوقوف الحازم واالصطفاف الشعبي الكامل في وجهها من قبل كافة شرائح المجتمع وفي 

طليعتهم المثقفين واألدباء والمتنورين.. فإلى الحصيلة:
استطالع: عبدالكريم المدي 

وه��ذه من عالمة ساعتيوال����ق����ل����ب ي���ت���ح���اوصوغاليها الثمين سعره نقصون��ف��س��ي ب����دت ت��رخ��صون���وري طفأ م��ن شمعتيوأص���ب���ح���ت أن����ا أخ���رسب���ع���دم���ا ح����د ال��م��ق��صالمشترك قصقص لساني

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية
الديمقراطية وســـيلتنا لبناء اليمـــن الحـــديث


