
 أحمد أبكر األهدل

حدائق للحوار

قوانين وقرارات وندوات   
وم��ب��ررات ومحاضرات 
وص��ح��ف وم��ج��ات .. كلها 
ت��ت��ح��دث ع��ن ص��ع��دة.. عن 
الجنوب.. عن الساحات.. عن 

ظلم تهامة.
وفي كل ذلك تظل الحصبة 
وسكانها ومنازلها وشوارعها 
وأطفالها ونساؤها مسرحًا 

للقتل ومرتعًا للقتلة.
احتلت فيها الوزارات ودمرت 
فيها المنازل وش��رد وقتل 
ال��ن��اس.. قطعت ال��ش��وارع 
وب��دل��ت مدارسها بمتارس 
لتعلم القنص بدل القراءة 

والكتابة.
ج���اءت م��ب��ادرات وق���رارات 
غفلت أو تناست أو تعمدت أن 
تحوّل شوارع وأحياء الحصبة 
خارج الحسابات، وبداًل من أن 
يُقدم من تسبب في تشريد 
الناس وقتلهم في الحصبة 
ال��ى المحاكمة.. ب���داًل من 
ذلك إذ بنا نفاجأ بأنهم في 
قوائم المشاركين في مؤتمر 
الحوار.. الحوار الذي يعقد من 
أج��ل ال��خ��روج بيمن جديد.. 
فيه العدل..والمساواة وإرجاع 
الحقوق..فهل ق��رار إنشاء 
حديقة في مقر الفرقة يخبرنا 
مسبقًا أن حي الحصبة وحديقة 
الثورة لم تعد للمواطن وليس 
عليها من سلطان،  للدولة 
ولهذا ستقوم الدولة بإنشاء 
حديقة أخرى في مقر الفرقة 
بداًل من حديقة الثورة التي 

هي ضمن خارطة الحصبة.
ه��ل ه��ذا ثمن قبول تلك 
ال��م��ل��ي��ش��ي��ات ف���ي مؤتمر 
الحوار..نقول للرئيس هادي 
مقر  ت��ح��ول  ن  أ استطعت 
الفرقة ال��ى حديقة .. فهل 
الحديقة  أن تعيد  تستطيع 
الجاهزة إلى الحياة؟.. أم أن 
الحصبة وأحياءها وحديقتها 
تحتاج الى مبادرة لتعيدها 
الى أبناء العاصمة؟.. أم هناك 
أسرار تضاف الى أسرار ضرب 
مة  ا لكر ا جمعة  و ء  با لكهر ا

وجريمة جامع الرئاسة.. 
والسام..

االثنين : 22 / 4 / 2013م 
 الموافق :10 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: )1658( قضايا7
الحذيفي لـ»الميثاق«:

األحزاب تتعامل مع المهمشين بعنصرية 

 ۹  ما الذي يحدث للمهمشين في 
محافظة تعز؟

- ما يحدث للمهمشين في محافظة تعز 
هو جزء مما يحدث في عموم محافظات 
الجمهورية نتيجة االنفات االمني وعدم 

وجود الضابط القانوني..
 ۹  ما الخلفية لما يحدث في تعز 

للمهمشين؟
- أحد المهمشين ُقتل في تعز على أيدي 
4 أشخاص أحدهم نجل لعضو مجلس 
محلي بمديرية القاهرة، وكان يفترض 
إحالة القتلة لألمن لكن تستر المجلس 
المحلي بمديرية القاهرة، وتدخل بعض 
الموضوع ع��ن طريق  المشائخ لحل 
الصلح.. والمفترض أن يتم تسليم القتلة 

أواًل وبعد ذلك الناس يتكلموا..
طبعًا حرية التعبير حق مكفول لكل 
يمني ولكن إذا ن��زل المهمشون الى 
الشارع يتم ضربهم وقتلهم وكأن هذا 
الشارع ليس من حقهم رغم أنهم هم 
من ينظفونه ويحافظون على سامته 
واعتصامهم فيه جزء من حقهم عليه 
ألنهم يخدمونه.. وما حدث في تعز أن 
المهمشين خرجوا يعبرون عن قضيتهم 
ويطالبون بقتلة أحد أبنائهم، وبداًل من أن 
تقوم االجهزة االمنية بالقبض على القتلة 
قامت باالعتداء على المهمشين وإصابة 

بعضهم بإصابات خطيرة..
۹  وم����اذا فعلت أن���ت كممثل   
للمهمشين ف��ي م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 

الوطني؟
- نحن هنا في فريق الحقوق والحريات 
بمؤتمر ال��ح��وار الوطني وقفنا وقفة 
احتجاجية وناشدنا م��ن خالها وزي��ر 
الداخلية ورئيس الجمهورية االلتفات الى 

ما يحدث للمهمشين في تعز.
 ۹  هل حققت الوقفة هدفها؟

- اعتقد أنها أوصلت الصوت والرسالة 
ولكن هذا البلد يعاني من مشكلة أمنية.. 
وتخيل أننا منذ 2009م نطالب بقتلة 
أحد المهمشين في محافظة الحديدة 
وقد تضاعف عدد القتلى على خلفية هذه 
الحادثة الى 22 قتيًا في ظل التراخي 
االمني.. نذهب الى أمن الحديدة فيقول 
هذه القضية على محافظة إب باعتبار 
أنها من جبل راس بين المحافظتين 
ونذهب الى أمن إب فيقول هذه على أمن 
الحديدة.. وكأنها قضية بين الواليات 
المتحدة االمريكية والمكسيك، فكلما 

االمنية عن ضبط  المؤسسة  تراخت 
مرتكبي الجرائم من قتٍل واغتصاب بحقنا 
كلما ارتفعت نسبة الجرائم علينا وبالتالي 
هذا التراخي االمني يجعل المهمشين 
يبحثون عن طريق أخرى لصون كرامتهم 

وأعراضهم ودمائهم.
 ۹  هل ستضطرون الى ممارسة 

ظاهرة الثأر؟
- اعتقد أننا سنكون آخر من يفكر بحمل 
الساح في هذا البلد.. ألننا نؤمن بأن 
الحياة وهبها اهلل وأننا مازلنا على أمل أن 
يصحو هذا المجتمع من غفوته ومازلنا 
على أمل أن يستشعر أنه مجتمع مسلم، 
وأن من تراق دماؤهم أيضًا مسلمون وأن 
من تغتصب نساؤهم وتنتهك أعراضهم 
هم مسلمون.. يجب على المجتمع أن 
يستشعر للقيمة االخاقية واالنسانية 
لإلسام، أما أن نزايد بالمساواة على 
مستوى عقيدتنا وشريعتنا فهذا ما ال يجب 
ألن الدين قيم وأخاق ومبادئ وسلوك 
وال فرق بين أبيض وأسود اال بالتقوى .. 
نحن - كما أشرت سابقًا- مازلنا نتطلع 

الى أن يكون الضابط للجميع هو ديننا 
االسامي.

 ۹  ما تقييمكم لمواقف االح��زاب 
والمنظمات الحقوقية لما يحصل 

للمهمشين؟
- األحزاب السياسية والمنظمات المدنية 
هي جزء من المجتمع وثقافة المجتمع 
طغت على كل المكونات حتى على ثقافة 
السياسيين.. فالسياسي يتعامل مع قضية 
المهمشين من الجانب السياسي وإذا كان 
هناك تفاعل خاق مع قضايانا تجده لدى 
أشخاص ال يتجاوزون أصابع اليد.. هناك 

قلة يتفاعلون معنا ومع قضايانا ودائمًا 
تذوب تفاعات القلة وسط جحود الكثرة 

وتنتهي في ظل األغلبية الموجودة.
وبالتالي ليس لدينا أم��ل ف��ي هذه 
االحزاب باعتبارها أحزابًا مناطقية جهوية 
عشائرية قبلية ومبنية على هذا األساس.

 ۹  إذًا عام تعلقون أملكم للخاص 
من هذا التهميش المجتمعي؟

- نعلق بعد اهلل سبحانه وتعالى على 
صفوة المجتمع والناشطين الحقوقيين 
وأصحاب الضمائر الحية، ونوجه لهم رسالة 
مفادها أن الحقوق االنسانية واحدة وال 
تتجزأ والناس سواسية وليس هناك رجل 

أبيض كامل األهلية وال أسود فاقدها.
 ۹  ماذا عن مواقف أعضاء مؤتمر 

الحوار مع قضاياكم؟
- ما يحصل من قبلهم هو تعاطف 
وقتي، وعندما أكون أمام أحدهم يتعاطف 
معي وما إن تخرج من القاعة وتذهب 
الى قاعة أخرى تعود الى القاعة األولى 
وهذا التعاطف قد انتهى ولهذا يحتاج 
المهمشون الى ألف »نعمان« في القاعات 

لكي يؤثر كل واحد على عضو ويجلس 
بجانبه ليحافظ على تعاطفه.

۹  ه���ل ت���م م��ن��اق��ش��ة قضايا   
المهمشين ال��ى اآلن ف��ي مؤتمر 

الحوار؟
- مسألة مناقشة قضايا  المهمشين في 
المؤتمر صفر، حتى اللجنة التي أنا نائب 
رئيس فريقها »لجنة الحقوق والحريات« 

لم تتطرق الى قضية المهمشين..
۹  ه��ل تجاهل قضاياكم وقمع   
مظاهراتكم ستثنيكم عن المطالبة 
بحقوقكم أم أن حاجز الخوف قد انهار؟
- من يفكر أن »األخدام« ضعفاء فعليه 

أن يدرك بأنهم لم يعودوا ضعفاء، وأن 
تفكيره في حكم الوهم وم��ازال غير 
مستوعب، وجبان في الوقت نفسه.. لدينا 
ثاثة مايين مهمش لو فكر عشرة آالف 
منهم بالفوضى آلخربوا الباد، ولو رجعنا 
الى أح��داث المناطق الوسطى لوجدنا 
كثيرًا من المهمشين كانوا قادة في تلك 

االحداث.
ما يحدث اآلن من قبل المهمشين ليس 
عن ضعف أو جبن ولكنهم يقدرون الدماء 
ويقدسون الحياة وم��ازال لديهم أمل 
بصحوة هذا المجتمع.. رغم ما يفرضه 
البعض على األخ��دام لغرض تحويلهم 

الى قتلة وفوضويين..
۹  كيف تقرأون مواقف حكومة   

الوفاق تجاه عمال البلدية؟
- حكومة الوفاق جزء من حكومات كانت 
تتعامل مع قضايا المهمشين كأنهم 
مواطنون من الدرجة السابعة.. عندما 
يزورنا السفير البريطاني الى مقرنا في 
االتحاد الوطني نستشعر وكأننا رعايا 
بريطانيين وليس رعايا الحكومة اليمنية 

ومثله السفير االلماني وهكذا..
نحن نعيش معاناة وم��أس��اة حقيقية 
.. الكل يرفضنا.. نواجه رفضًا سياسيًا 
ورف��ض��ًا مجتمعيًا، وه��ذا يجعلنا نفكر 
أنه في حال وصلنا الى حالة االنسداد 
االجتماعي واالخاقي.. من حقنا أن نطالب 
بحق الوصاية الدولية.. وإذا لم يستشعر 
المجتمع مسؤوليته االخاقية واالنسانية 
والدينية والقانونية تجاهنا كجزء ال يتجزأ 
من هذا المجتمع.. فسنضطر الى المطالبة 

بالوصاية الدولية.
 ۹  من خال المؤشرات األولى للحوار 
هل تتوقع أن يخرج المتحاورون 
بدولة يتساوى فيها نعمان قائد 

بالرئييس هادي؟
- أنا متفائل وسيظل التفاؤل ساحي 
نحو المستقبل، وحين أحبط سأعود الى 
الشارع للتكنيس، وال أظن أن أصل الى 
حالة االحباط مهما كانت أساليب الرفض 
لقضايانا وسأظل ومعي الكثير متحمًا 
قضية المهمشين حتى نصل الى حقوقنا 

مهما كان هذا المجتمع عنصريًا.
 ۹  كلمة أخيرة:

- أتمنى على األم��ن أن يتعامل مع 
المهمشين بإنسانية ومسؤولية.. وعلى 
الجميع أن يستشعر أن المهمشين أناس 

لديهم مشاعر وحقوق..

> حمّل األخ نعمان قائد الحذيفي عضو مؤتمر الحوار الوطني األجهزة األمنية مسؤولية   
ما يحدث للمهمشين في محافظة تعز..

وقال نعمان قائد لـ»الميثاق« إن هناك من يتستر على قتلة أحد المهمشين في تعز في ظل تراٍخ 
أمني وصمت حزبي ومجتمعي وتعامل حكومي مع االخدام وكأنهم من الدرجة السابعة.

 وأضاف: حتى أعضاء مؤتمر الحوار لم يكلفوا أنفسهم المرور على قضية المهمشين وإذا كان 
هناك من يتعاطف معنا فهو تعاطف وقتي..

قضايا أخرى ناقشناها مع ممثل األخدام في مؤتمر الحوار في اللقاء التالي:

نقدر الدماء ونقدس الحياة وأملنا 
كبير بصحوة المجتمع

الحكومة تتعامل مع قضايانا وكأننا 
من الدرجة السابعة

التراخي األمني يدفع للبحث عن طريق 
آخر لصون كرامتنا ودمائنا

محلي القاهرة بتعز يتستر على قتلة أحد المهمشين

أعضاء الحوار يتعاطفون مع 
المهمشين تعاطفًا وقتيًا

نحن آخر من سيفكر بحمل السالح في هذه البالد

إذا لم يستشعر المجتمع مسؤوليته تجاهنا 
سنطالب بالوصاية الدولية
هناك من يسعى لتحويل األخدام إلى قتلة وفوضويين

نعول على صفوة المجتمع وأصحاب
 الضمائر لمناصرة قضايانا

من داخل سجن ميتم بإب

مواطن يشكو تعسف 
نائب إصالحي

اق��دم البرلماني  
ف��ي��ص��ل ش��اي��ف 
الحبيشي النائب عن كتلة 
التجمع اليمني لإلصاح 
على حبس المواطن عبد 
عباس الملجمي بقسم 
شرطة ميتم بمحافظة 
إب، وذلك لرفضه التوقيع 
على الحكم الصادر من 
البرلماني الحبيشي ضده 
لصالح ط��رف آخ��ر في 

قضية نزاع بينهما.
وقال المواطن الملجمي 
ف��ي ش��ك��واه المرفوعة 
لرئيس محكمة استئناف 
محافظة إب بأنه محبوس 
منطقة  طة  شر بقسم 
من  ب  ا نية  بمد ميتم 

قبل البرلماني الحبيشي 
بدون اية تهمة، موضحا 
أن احتجازه يهدف إلرغامه 
على تنفيذ الحكم الصادر 
لبرلماني  ا م��ن  ض���ده 
االص��اح��ي وه��و الحكم 
القاضي باالستياء على 
لح  لصا ة لقو با ضيته  ر ا

طرف آخر.
ون����اش����د ال���م���واط���ن 
رئيس محكمة استئناف 
لسلطة  ا و فظة  لمحا ا
فظة  لمحا با لمحلية  ا
س��رع��ة االف�����راج عنه، 
ومحاسبة الجهة التي تقف 
خلف اعتقاله ومصادرة 
حريته بصورة تعسفية 

وغير قانونية .

محاولة اختطاف نجل 
المحامي المسوري

قال المحامي  
م����ح����م����د 
المسوري عضو فريق 
اإلدع����اء ف��ي قضية 
ت��ف��ج��ي��ر ج��ام��ع دار 
الرئاسة، أن شقيقه 
األصغر ونجله تعرضا 
لمحاولة اختطاف أثناء 
لهم  لمنز تهما  د عو
الساعة العاشرة مساء 

الخميس.
وأف���اد ال��م��س��وري ل�»المؤتمرنت« أن 
مسلحين على متن دراجتين ناريتين تقطعوا 
لسيارته الشخصية والتي كان على متنها 
نجله وشقيقه، وحاولوا ايقافهما بعد ان 

أشهروا أسلحتهم عليهما.
وأوض��ح المسوري أن شقيقه تمكن من 
تجاوز المسلحين والفرار، إال ان المسلحين 
قاموا باللحاق بالسيارة لكنهم فشلوا من 

إيقافها .
مشيرًا الى انه ليس لديه أية ع��داوات 
شخصية مع أح��د، محمًا وزارة الداخلية 
واألجهزة األمنية مسئولية ضبط المسلحين 

وكشف دوافع هذا االعتداء.

مديرة مدرسة رقية تدرس الطالبات في جامعة اإليمان
تتواصل حالة االستياء والغضب  

في الشارع اليمني وتحديدًا 
في صفوف أولياء أمور مدرسة رقية 
للبنات في حي مذبح من مخاطر إقدام 
مديرة المدرسة التي تنتمي الى حزب 
االصاح على نقل الطالبات سرًا الى 
جامعة اإليمان وإلقاء محاضرات عليهن 
حسب ما تفيد بعض المعلومات من قبل 
متشددين.. وفي تطور جديد يواصل 
أولياء أم��ور الطالبات احتجاجًا على 
إخراج بناتهم من مدرستهن الى جامعة 
االيمان دون علم من آبائهن، مطالبين 

وزير التربية بسرعة تغيير هذه المديرة وعدم الحيلولة دون إحالتها 
للتحقيق. وأوضح عدد من أولياء أمور الطالبات ان مديرة المدرسة 

قامت بإخراج الطالبات دون إذن من اولياء 
أمورهن لحضور محاضرات في جامعة 
االي��م��ان. وحمل االهالي قيادة وزارة 
التربية والتعليم ومكتب التربية بأمانة 
مسؤولية استغال المدرسة والدراسة 
لتنفيذ أنشطة مشبوهة لبناتهم من 
قبل عناصر ال أحد يثق بها، معبرين عن 
استنكارهم لتسييس العملية التعليمية 
وتسخير مدارس العلم لخدمة الحزبية .

الجدير بالذكر أن ح��زب االص��اح 
يسعى وعبر وزير التربية الى إحال كل 
المتشددين في المدارس، وكذلك كبار 
عتاولة المعاهد العلمية بهدف إعادة تدريس مناهج المعاهد العلمية 

التي تم إلغائها بقانون التعليم.

زارعو الكلى يناشدون وزير الصحة إنقاذهم من الموت

ناشد زارعو الكلى من مرضى الفشل الكلوي وزير الصحة  
الدكتور / احمد العنسي التدخل العاجل إلنقاذ حياتهم من 
الموت البطيء الذي أصبح قاب قوسين او أدنى منهم بسبب عدم 
تواجد الدواء الذي تصرفه وزارة الصحة عن طريق الصيدلية المركزية 
بالمستشفى الجمهوري ولعدم قدرة المرضى على الشراء كونهم من 

محدودي الدخل وثمن العاج باهظ وممنوع بيعه في الصيدليات.. 
هذا وقد حمل كافة المرضى رئيس الحكومة ووزير الصحة أي 

مضاعفات قد تعرض حياتهم للخطر.
الجدير بالذكر أن عدد إجمالي المواطنين زارعي الكلى يتجاوز 

)1500( شحص من مختلف المحافظات.

حاوره / فيصل الحزمي


