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ياسر العواضي

إلى الرازحي األب 
واإلنسان

كنت في الثامنة من عمري عندما استشهد  
والدي رحمه اهلل في عام 1986، وحتى اآلن 
وخالل 27 سنة تقريبًا، لم أشعر بمواساة وال مسحة 
على رأس اليتيم كتلك التي واساني ومسح على رأسي 
بها األستاذ والصديق واألب عبدالكريم الرازحي، في 
مقاله األخير الذي أتمنى أن أكون عند حسن ظنه بي , 
لكن لمسة األبوة والحنان والعاطفة التي فيه تجعلني 
ال أستطيع أن أصمت حيالها، بغض النظر عن أي شيء، 
إال أن اإلنسان معرض للخطأ والصواب بحكم بشريته، 
ولكن إنسانيته تحتم عليه التفاعل العاطفي سلبا أو 
إيجابا أمام كل ما يحدث حوله، وخصوصًا ما يحدث من 
أجله, وال أخفي القارئ الكريم أن دموع اليتيم الذي 
يكتب هذه السطور لم تنهمر بالدفء مثلما انهمرت من 
مقال األستاذ الكاتب عبدالكريم الرازحي منذ 27 عامًا. 
الشك أن دموعي منذ استشهاد والدي كانت تنهمر إما 
من القهر الذي كنت ألقاه من أقاربي واألوصياء، أو من 
الفراق والشعور بالفقدان والغياب، وربما أحيانًا نتيجة 
الظروف الصعبة التي عشتها كيتيم كما يعيشها غيري 
بنفس معاناتي أو أكثر أو أقل، لكن دموعي هذه المرة 
خرجت من عيني بشكل مختلف بعد قراءتي لمقال 
األستاذ عبدالكريم الرازحي األخير حول محاولته الدفاع 
عني من تهم باطلة حاولت بعض األدوات اإلعالمية 
اتهامي بها، وسرعان ما انكشف كذبها، ولألسف بعض 
الشخصيات التي يفترض بها أن تكون عالمية، لم تقم 

حتى بمجرد االعتذار، واكتفت فقط بسحب ما كتبته
عني باطاًل. لكن ه��ذا ليس األه��م، فأنا ال أهتم 
كثيرًا لمثل هذه األمور، ألني في مجال عملي معتاد 
ومستعد لمثل ذلك, لكن األهم الذي لم ألقه في 27 
سنة مضت من حياتي، منذ أصبحت يتيمًا، هو لمسة 
الحنان والعطف التي ال أخجل من ذكرها هنا، فأنا كنت 
بأمس الحاجة إليها خالل السنوات الماضية الطويلة، 
كأي طفل أو صبي أو شاب أو إنسان يحتاج لها من أبيه، 
ولكن خسارته لوالده لم تعوضه بإنسان آخر يقوم 
بذلك، لكن األستاذ عبدالكريم الرازحي جعلني أشعر 
بذلك، ربما أنه لم يكن يقصد العطف والحنان نحوي، 
إال أن هذا ما شعرت به بعيدًا عن االستغالل السياسي 
للمقال, فأنا أحسست بلمسة عطف ومسحة على رأس 

يتيم من أب جديد. 
لذلك أستسمحك أس��ت��اذي عبدالكريم الرازحي 
بمناداتي لك بأبي أو عمي الذي كنت أحلم به بعد 
استشهاد والدي الذي لم يكن له إخوان لكي يقوموا بجزء 
من دوره، ولذلك فقد حرمت من األب والعم فترة طويلة. 
وألني ال أحب أن أنسب إلى غير أبي، فاسمح لي بأن 
أناديك بعمي عبدالكريم، وليتني أحمل لقب الرازحي 
أو ليت أني أستطيع العيش بدون لقب العواضي االسم 
الذي وددت أني مت قبل أن أرى أحد حامليه متهمًا بقتل 
الشهيدين حسن أمان وخالد الخطيب، ففي ما يتعلق 
بسفك دماء األبرياء لست عواضيا، وال من أية قبيلة 
أخرى تتورط في ذلك، فآل عواض قبيلتي صحيح، 
ولها من األمجاد والتضحيات العظيمة الكثير والكثير 
على مدى تاريخها، وفي كل الميادين، وتاريخها مشرف 
وناصع، لكن حياة حسن أمان وخالد الخطيب وطني الذي 
سلب مني، وال شك أن وطني أغلى عندي من قبيلتي, 
فالحياة الوطن من فقدها فقد الوطن، فال قيمة للقبيلة 
بدون وطن، ولكن الوطن ال تنقص قيمته بال قبيلة, وأنا 
هنا أقصد القبيلة كمؤسسة تحل محل الدولة، وليس 
أبناء القبائل كمواطنين, فتبًا للقبيلة وتبًا للمشيخات 
التي تسلبنا الوطن شيئًا فشيئًا، فقد أصبحت القبيلة 
والمشيخات مقرونة بالموت، والحياة هي الوطن، وبما 
أنه ال مجال للمقارنة بين الحياة والموت، فإنه أيضًا ال 
مجال للمقارنة بين الوطن والقبيلة، وخيارنا الطبيعي 
يجب أن يكون وبدون شك مع الحياة )الوطن(، وليس 

مع الموت )القبيلة(.
yaser420@gmail.com

السفير الفرنسي يحذر من سقوط المكال بيد القاعدة
حذر السفير الفرنسي في اليمن فرانك جيليت  

من نشوء جماعات ارهابية في محافظة 
حضرموت , مشيرا في  المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
المفوضية السامية لشئون الالجئين الثالثاء الى وجود 
معلومات لديه تؤكد وجود جماعات ارهابية في المكال 

بحضرموت تسعى للسيطرة عليها وان هناك مشروعًا 
إلخضاع المنطقة بأكملها لهم.

مناشدا الحكومة اليمنية بالتدخل السريع والحيلولة 
دون تحقيق ذلك حتى ال يكون هناك نازحون جدد من 

تلك المناطق المهددة باألعمال االرهابية .

وق��ال : يقع هذا الجهد على عاتق اليمنيين اوال 
وسيقوم المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه ذلك .. 
مؤكدا ان االنتقال السياسي ونجاح الحوار الوطني 
وتنفيذ المبادرة الخليجية اح��د العوامل المهمة 

الستقرار البلد .

ردًا على بيان احزاب المشترك

منظمتان أوروبيتان تنضمان لدعم لجنة االنتخابات
جاءت زيارة  وفد منظمة الخدمات   

ال��دول��ي��ة ل��إص��الح االنتخابي 
البريطانية برئاسة المدير التنفيذي 
للمنظمة أن��درو ب��روس وكذلك  وفد 
المنظمة الدولية للتقارير الديمقراطية 
بألمانيا برئاسة مديرة البرامج في 
المنظمة بسكالين ك��رون��ا- لبالدنا 
االسبوع الماضي بمثابة رسالة واضحة 
تؤكد على االص��رار الجراء االنتخابات 
ال��ق��ادم��ة وع���دم ق��ب��ول اي��ة اساليب 
للتعطيل او العرقلة من قبل أي طرف 
سياسي ، خصوصا بعد بيان االصالح 
المذيّل باسم احزاب  المشترك  االخير..

وأكد مسؤولو المنظمتين أن تواجدهم 
في اليمن يأتي من منطلق السمعة 
الممتازة التي تتمتع بها اللجنة العليا 

لالنتخابات ل��دى االت��ح��اد األوروب���ي 
النزاهة والحيادية  والتزامها بمبدأ 

والشفافية، واعربوا عن استعدادهم 
الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم في 
تحددها  لتي  ا واألنشطة  لمجاالت  ا

اللجنة.
و في لقاء أوضح القاضي الحكيمي  
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات لوفد 
االستعدادات  ء   لثالثا ا المنظمتين 
بية  نتخا ال ا ت  قا ستحقا ال ا لتنفيذ 
الديمقراطية  القادمة وفي المقدمة ما 
يتعلق بالسجل االنتخابي اإللكتروني 
الجديد، ورحب ترحيبا عاليًا بانضمام 
نية  اللما وا نية  لبريطا ا لمنظمتين  ا
ومشاركتهما للعمل الى جانب اللجنة 

العليا لالنتخابات .

الجندي: »هادي« مرشح المؤتمر لالنتخابات الرئاسية القادمة
متابعة : ماجد عبدالحميد

أع��ل��ن األس��ت��اذ ع��ب��ده محمد  
الجندي- عضو اللجنة العامة 
الناطق الرسمي للمؤتمر وأح��زاب 
ان  لديمقراطي  ا لوطني  ا لتحالف  ا
ه��ادي  منصور  عبدربه  لمناضل  ا
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر - األمين العام - هو مرشح 
المؤتمر لالنتخابات الرئاسية المقبلة.. 
مؤكدًا بذلك على حديث ياسر العواضي 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن هادي 
مرشح المؤتمر لالنتخابات الرئاسية.

وق���ال: إن��ه ال يوجد ال��ي��وم بديل 
مرشحًا  ليكون  دي  ه���ا للمناضل 
للمؤتمر الشعبي العام في االنتخابات 

الرئاسية المقبلة . مطالبًا في الوقت نفسه الرئيس عبدربه 
منصور هادي بأن يحافظ على أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
كونهم جميعًا يكنون له كل االحترام والتقدير ويسعون 
جاهدين الى دعمه وم��ؤازرت��ه إلخ��راج اليمن من أزمته 

الراهنة.
وكشف القيادي المؤتمري عن انتهاء المؤتمر من طباعة 
بطائق عضوية جديدة للمؤتمر الشعبي العام، مشيرًا إلى 
أنه سيتم خالل األيام القليلة القادمة توزيعها مع االستمارات 
الخاصة بعملية االستقطاب الجديد لصفوف المؤتمر على 
كافة الفروع المنتشرة في عموم مناطق اليمن.. وأكد 
الجندي:« ان المؤتمر الشعبي العام سيفتح قلبه وصدره 
لكل الشباب لالنضمام اليه، كما سيتيح لهم المجال ليتبوءوا 

المناصب القيادية داخل اطره التنظيمية«.
وأوضح ان المؤتمر الشعبي العام يؤكد كل يوم أنه األكثر 
استعدادًا للتعامل مع المتغيرات والقبول غير المشروط 
ببناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون 
والمواطنة المتساوية وحرية الصحافة وحقوق اإلنسان 
والديمقراطية القائمة على التعددية السياسية واالقتصادية 
، وتعددية االقاليم والالمركزية والتداول السلمي للسلطة 

والشراكة في السلطة والثروة.
الفتًا الى ان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بفرقه التسعة 
قد أجمعت بمختلف مكوناتها السياسية والحزبية على أن 

تكون دولة المستقبل في اليمن اتحادية ذات أقاليم متعددة 
وأن يكون النظام برلمانيًا والقائمة النسبية هي النظام 

االنتخابي البديل في بالدنا.
وحذر الجندي من مخاطر استجابة اللجنة العليا لالنتخابات 
لمخطط تديره اطراف سياسية تسعى الرتكاب مجزرة جديدة 
بحق موظفي اللجنة تباعًا لالقصاءات التي تمت في األيام 
القليلة الماضية التي شهدت إقصاء وفصل )10( موظفين، 

و)16( مديرًا عامًا دون أية مبررات قانونية.
وخاطب من يسعون الرتكاب تلك المجزرة بحق الموظفين 
في لجنة االنتخابات بهدف أخونتها 100%، دون رحمة، بأن 
يتركوا الموظفين في حالهم كونهم مهنيين وال توجد لهم 

ارتباطات حزبية او انتماءات سياسية.
ودعا كافة أعضاء المؤتمر والتحالف وانصارهم في كل 
مناطق اليمن إلى أن يتعاملوا بجدية مع إعالنات اللجنة العليا 

لالنتخابات وجهودها الرامية لوصول 
اليمن إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 

ومحلية حرة ونزيهة.
وت��ط��رق الجندي - ف��ي المؤتمر 
الصحفي الذي عقده نهاية االسبوع 
الماضي بصنعاء- ال��ى ع��دد- من 
ممارسات اإلقصاء والتهميش بحق 
الموظفين الحكوميين بهدف إتمام 
مخطط أخونة ال��دول��ة، وكشف عن 
قيام وزير التربية والتعليم الدكتور 
األش��ول بممارسات تطهير جماعي 
في محافظة البيضاء كما في غيرها 
من المحافظات لكل من ال ينتمي 
إلى اإلص��الح.. منها استبعاد مدير 
المؤهل وصاحب  لتربية  ا مكتب 
الخبرة واستبداله بمدير إصالحي غير 
مؤهل ويفتقد للخبرة.. مشيرًا إلى قيام رئيس المشترك في 
البيضاء بتجميد عضويته في المشترك احتجاجا على أخونة 

التربية بالمحافظة .
مجددًا دعوة الجميع إلى التسامح والتصالح واالبتعاد عن 
المكايدات والمزايدات السياسية والحزبية ، ومغادرة الماضي 
بعد أن أكدت التجربة أنه ال مستقبل ألي طرف يحاول إقصاء 
اآلخرين واالنفراد بالسلطة والثروة كون الصراعات والحروب 

ال تخلف سوى الدمار والدموع.
وبخصوص االعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء دان 
الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
تلك التصرفات والممارسات، مطالبًا الجهات المختصة سرعة 
القيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية أبراج الكهرباء 

ورفع الظلم عن أبناء الشعب اليمني.
وأشار الجندي إلى ان وزير الكهرباء سميع لم يعد اليوم 
وزيرًا صالحًا، كونه لم يضع حدًا لالنطفاءات المتكررة للتيار 
، وخاطبه قائاًل: » ياصالح سميع عذبت الناس وعرضت 
الكهرباء الع��ت��داءات نتيجة لما تذهب إليه من اختالق 
المبررات الوهمية واالتهامية التي تسيس األعمال التخريبية 

التي أكدت األدلة أن المعتدين ينتمون لحزب اإلصالح.
وطالب وزير الداخلية عبدالقادر قحطان بسرعة اتخاذ 
اإلج��راءات الحازمة والقبض على قتلة خالد شارب وقتلة 

الشابين أمان والخطيب.

المؤتمر األكثر استعدادًا وقدرة على 
بناء الدولة المدنية الحديثة 

يحرص المؤتمر على االهتمام بالشباب 
وتمكينهم من تبوؤ مناصب قيادية

 المعتدون 
على أبراج 
الكهرباء 
ينتمون إلى 
اإلصالح

على أعضاء 
المؤتمر  وحلفائه 

التعامل بجدية 
مع إعالنات لجنة 

االنتخابات

بطائق عضوية للمؤتمر جديدة توزع على الفروع بالمحافظات

»آزال« تتوعد بفضحهم

حراسة باسندوة.. من دماء السنباني إلى دموع سائق األجرة
لباسندوة مع شهر مايو   

حكاية مؤسفة تثير سخط 
المواطنين واستياءهم، ففي 
مايو الماضي ُفجع الناس بنبأ 
إقدام مرافق باسندوة بقتل بابل 
السنباني حارس معهد اكسيد 

في قلب أمانة العاصمة.
لم ينتهِ مايو لهذا العام حتى 
تعرض سائق أج��رة االسبوع 
الماضي للضرب الشديد أمام 
مبنى مجلس ال��وزراء بحجة أنه 
لم يفسح الطريق لمرور سيارة 
الشيخ محمد سالم باسندوة، فما 
كان من مرافقيه الجدد الذين تم 
تغييرهم عقب مقتل السنباني 
إال أن حملوا بنادقهم وانهالوا 

على السائق ضربًا بأعقابها.
لم  لحكومة  ا رئ��ي��س  مكتب 
ينكر الواقعة لكنه استنكر في 
بيان طويل عريض تناول قناة 

»آزال« للخبر واتهمها بالتواطؤ 
مع المواطن المغلوب على أمره 
والذي تعرض للضرب من جنود 
باسندوة وتعرضت قناة »آزال« 

لإساءة من مكتبه الموقر.

من جانبها قالت »آزال«: إن 
البيان الصادرعن رئاسة الوزراء 
ك��ش��ف ع���ن إف����الس أخ��الق��ي 
وقيمي وت��رف في المسؤولية 
المنعدمة من قبل من يفترض 

أن يكونوا رجال دولة يتسمون 
بالشجاعة الكافية في االعتراف 
بالخطأ واالستعداد لتصحيحه.. 
واس��ت��ن��ك��رت ات��ه��ام االع���الم 

باستهداف باسندوة..
 وأكد مصدر في »آزال« اعتزازه 
لمواطن  ا يوليها  لتي  ا لثقة  با
على  لدليل  وا ة،  للقنا ليمني  ا
ذلك أن المواطنين سارعوا الى 
االتصال بالقناة فور قيام مرافقي 
باسندوة باقتراف جرمهم اآلثم 

بحق سائق سيارة األجرة.
 وقال المصدر: إن القناة تحتفظ 
للجوء  ا ف��ي  نوني  لقا ا بحقها 
للقضاء تجاه تلك االساءة، وتؤكد 
أنها ستظل قناة كل اليمنيين، 
وخ��ط��ه��ا االول واألخ���ي���ر هو 
الوطن، وستظل صوت الشعب 
ول��ن ترضخ ألساليب االبتزاز 

المفضوحة.

حكومة الوفاق تنتهك اتفاقية 
حظر استخدام األلغام

كتب /هايل المذابي

ات��ه��م��ت األم���م المتحدة  
اليمن بانتهاك اتفاقية منع 
استخدام األلغام المضادة لألفراد 
بالقرب من العاصمة صنعاء. وطالب 

أع��ض��اء ف��ي اتفاقية 
ح��ظ��ر األل���غ���ام 
المضادة لألفراد، 
في  لمجتمعين  ا
المتحدة  األم���م 
في جنيف األسبوع 
الماضي ، في أعقاب 
اتهامات من هيومن 
راي���ت���س ووت���ش 
)HRW( وغيرها من 
الجهات بإجراء تحقيق 

فوري .
وقالت الحملة الدولية 
لحظر األلغام األرضية، 
انها تشعر »بانزعاج 

ح���ددت عميق« من التقارير، التي 
استخدام ع��دة أن��واع من األلغام 
يا  تسببت في سقوط ضحا لتي  ا
من المدنيين، بمن فيهم األطفال. 
مشيرة ال��ى ان��ه ف��ي ح��ال��ة تأكد 
ذلك فإنه سيكون انتهاكا خطيرا 

اللتزامات اليمن بموجب معاهدة 
حظر األلغام.

وكانت اليمن وقعت على المعاهدة 
في عام 1997م، واالتفاق بعدم 
استخدام األلغام المضادة لألفراد 
تحت أي ظرف من 

الظروف.
وق����ال رئ��ي��س 
لدولية  ا لحملة  ا
لحظر األل��غ��ام 
األرضية كاسيا 
دي��رل��ي��ك��ا في 
بيان ل��ه »من 
المعقول  غير 
أن الدولة التي 
وق��ع��ت على 
ح��ظ��ر ه��ذه 
األس���ل���ح���ة 
ئية  ا لعشو ا
ت���س���م���ح 
ب��اس��ت��خ��دام��ه��ا م��ن قبل 

القوات الحكومية«.
موضحا ان  اليمن في عام 2002م 
دم��ر ك��ل مخزوناته م��ن األل��غ��ام 
األرض��ي��ة وك��ان يتوقع أن ينهي 
تطهير جميع األلغام من أراضيه عام 

2015م.


