
االستقرار السياسي سيمهد الطريق أمام البناء والتنمية
> بدايًة.. كيف تقرأ المش��هد السياسي الراهن 

في بالدنا؟
- على الرغم م��ن كل المنغص��ات والتخوفات من 
المجهول إاّل أن األمور تبش��ر بكل خير، والبد على 
كل األطراف السياس��ية أن تثبت للعال��م أن اليمن 
بلد اإليمان والحكم��ة وأن تبتعد عن عملية التعنت 
والتعصب للرأي وأن تومن بحق الجميع في التعايش 
مهما اختلفت ف��ي وجهات النظر، ويمك��ن التأكيد 
على أن الهم األكبر للمواطنين بمختلف توجهاتهم 
السياس��ية هو توفير األمن واالس��تقرار والسكينة 
والعيش الكريم، وله��ذا فالبد م��ن الجميع العمل 
على توفير األمن أواًل كمدخل رئيسي لحياة أفضل 

اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا.

رحمة وعذاب!
> م��اذا ع��ن التباين��ات السياس��ية والتصعيد 

الميداني من قبل أحزاب المشترك؟
- التباين أمر جيد إذا كان سيعمل على ايجاد قواسم 
مشتركة لخدمة اليمن الموحد اآلمن المستقر، أما 
إذا كانت ستعمل على تقسيم الوطن وتحويله إلى 
ساحة لالحتراب واالقتتال فهذا أمر غير مقبول والبد 
على العقالء تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن 
على المصالح الحزبية الضيقة والشخصية األنانية.. 
وأتمنى من الجميع أال يجعلوا اليمن ساحة لالحتراب 
بل س��احة للتنافس االيجابي لخدم��ة المواطنين 

وتوفير ما يحتاجونه من التنمية على 
مختلف المستويات، وفي تصوري أن 
علينا في المرحلة المقبلة أن نس��ير 
عل��ى ما حددت��ه المب��ادرة الخليجية 
المزمنة حتى نف��وت على المأزومين 
فرصة محاول��ة تنفيذ األجن��دة التي 

ظاهرها رحمة وباطنها عذاب.

المدخل الصحيح
> عانى الشعب اليمني خالل العام 
الماض��ي ج��راء األزم��ة جملة من 
المش��اكل االقتصادي��ة واألمنية 
وانعدام الخدمات األساسية.. فما 

األولويات أمام حكومة الوفاق؟
- اعتقد أن من أولى أولويات المرحلة المقبلة تحقيق 
األمن واالس��تقرار ف��ي كل ربوع الوط��ن باعتباره 
المدخل الصحيح لتحقي��ق كل طموحات المجتمع، 
كما أن على الحكومة العم��ل على توفير متطلبات 
المواطن الخدمية واالقتصادية وبش��كل مس��تمر 
وسعر يتوافق مع دخل الفرد، كما أن على الحكومة 
واألحزاب الب��دء بتهيئة الظروف إلجراء حوار وطني 
جاد وشفاف للخروج من األزمة، حوار ال يستثني أحدًا 
بمن فيهم األخوة في الحراك أو الحوثيون شريطة 
أن يكون هناك س��قف للح��وار حت��ي ال ندخل في 
متاهات ودهاليز نحن ف��ي غنى عنها، أي أن يكون 
تحت راية الوحدة اليمنية وأن يكون للحوار س��قف 
زمني حتى ال تنتهي الس��نين دون إج��راء أي تقدم 
في حل األزمة وبالتالي سندخل في حالة فراغ وأزمة 
حقيقية قد تأتي على كل شيء في بالدنا الحبيبة.

اليمن أواًل
> هل تعتقد أن هن��اك من يري��د الوصول من 
خالل الح��وار إلى تحقي��ق مش��اريع تفكيكية، أو 
إعاقة الحوار من قبل أطراف ش��عرت أنها خرجت 

من التسوية السياسية؟

- قواع��د اللعب��ة السياس��ية ليس��ت ثابت��ة ونوايا 
األشخاص لن تكون واحدة وهذه سنة كونية ولكن 
البد على كل أطياف العمل السياس��ي أن ينطلقوا 
بالحوار من قاعدة اليمن أواًل وأخيرًا، وأقصد باليمن 

هو اليمن الموحد اآلمن المستقر ومهما كانت هناك 
من أجندة لهذا الط��رف أو ذاك فيجب أال تخرج عن 
االجماع الوطني الرافض ألي مش��اريع تفكيكية أو 
مناطقية أو طائفي��ة أو غيرها، والبد من االش��ارة 
هنا إلى أن الرئيس عبدرب��ه منصور هادي يمتلك 
من القدرة والحنكة السياس��ية والخب��رة ما يمكنه 
من لم ش��مل وتقريب وجهات النظ��ر فهو يحظى 
بإجماع ش��عبي واس��ع وتأييد اقليمي ودولي كبير، 
األمر الذي يجعله يتخذ ق��رارات مصيرية غاية في 
األهمية تخدم وحدة اليمن، فلو نظرنا إلى الواليات 
المتح��دة األمريكية نجدها ال تس��مح ألحد أو حزب 
أو غي��ره بالتفاوض عل��ى تجزئة الوالي��ات كدولة 
عظمى موحدة أو انفصال أي من الواليات ألن هذا 
في الدستور األمريكي ولدى الشعب أمر محرم.. وإذا 
كان هناك من يطرح هذا السيناريو بحجة الحصول 
عل��ى الحق��وق أو المطالب المش��روعة فه��ذا غير 
مقبول، أما الحقوق المش��روعة فالبد من تحقيقها 
سواًء للمواطن في المحافظات الجنوبية والشرقية 
أو ف��ي باقي المحافظ��ات، فهن��اك مظالم في كل 
المحافظات والبد أن يأخذ كل ذي حق حقه والبد من 
إعادة األراضي التي نهب��ت على البعض.. وإذا كان 
هناك من يطمح لتشكيل أي كيان أو حزب سياسي 
طبقًا للقانون فال مانع وقد كفل الدستور والقانون 
ذلك ونظمه بدق��ة، وأتمنى عل��ى فخامة الرئيس 
عبدربه منص��ور ه��ادي أن يبدأ بتش��كيل اللجان 
المتخصصة للح��وار من كافة األحزاب 
واألطراف ومن ذوي الخبرة في صياغة 
الدس��تور الجديد ال��ذي يلبي تطلعات 
المرحل��ة المقبلة س��واًء فيم��ا يتعلق  
بش��كل نظام الحكم، هل هو رئاسي 
أم برلماني أو مختلط، والبد أن تكون 
المب��ادرة الخليجي��ة وآليته��ا المزمنة 
وقرار مجلس األمن والدستور والميثاق 
الوطني هي الركيزة األساسية للحوار.
> ماذا لو قاطع البعض الحوار المرتقب؟
- لقد حددت المبادرة الخليجية وآليتها 
أن الحوار مفتوح على الجميع وإذا قاطع 
هذا الطرف أو ذاك فهذا لن يؤثر على 
س��يره، وأجدد التأكيد عل��ى أن الذين 
سيقاطعون الحوار إنما سوف يعزلون 

أنفسهم وسيكونون هم الخاسرون..

أوضاع صعبة
> أش��رت إل��ى أن اله��م االقتص��ادي يُعد من 
أولويات حكومة الوفاق خالل المرحلة المقبلة.. 

كيف يمكن إصالح الوضع االقتصادي؟

- لقد عانى المواطن خالل الع��ام الماضي أوضاعًا 
اقتصادية وأمنية صعبة وكان يعوّل على تحس��ن 
الوض��ع انف��راج األزم��ة الس��يما بع��د االنتخابات 
الرئاسية المبكرة بدليل أننا شاهدنا اندفاعًا كبيرًا 
من كافة ش��رائح المجتمع نحو صناديق االقتراع.. 
وكان على الحكومة أن تعمل على تحسين الوضع 
االقتصادي بم��ا ينعكس ايجابًا عل��ى حياة الناس، 
واعتقد أن األش��قاء واألصدقاء وعدوا بمد يد العون 
والمساعدة للشعب اليمني لتجاوز آثار األزمة سواًء 
بما سوف يخصصه مؤتمر أصدقاء اليمن أو المانحين 

أو على مستوى الدعم الخليجي.
 واعتق��د أن��ه آن األوان على األش��قاء ف��ي مجلس 
التعاون أن يعيدوا النظر في رف��ع التحفظات على 
دخول العمالة اليمنية لألس��واق الخليجية ألن هذا 
سوف يخلق فرص عمل للشباب اليمني بما ينعكس 
عل��ى الوض��ع االقتص��ادي وعل��ى مس��توى الفرد 
والمجتمع بشكل عام، ولو نظرنا إلى أمريكا والدول 
األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية عندما ساعدت 
ألمانيا الغربية وقدمت لها مشاريع ضخمة مكنتها 
من اس��تعادة دوره��ا ونهضتها، فنحن ف��ي اليمن 

بحاجة ماس��ة لمثل هذا الدعم مع األخذ باالعتبار 
نوعية وحجم المش��اريع المقدمة إلى جانب تدفق 

االستثمارات.

مكانة دولية
> اإلجماع الدولي على دعم اليمن لتجاوز األزمة.. 

كيف تقرأه؟
- هذا األمر مفخ��رة لليمن ولليمنيي��ن.. أن يجتمع 
العال��م اقليمي��ًا ودولي��ًا به��ذه الطريق��ة لدعم��ه 
ومس��اندته لتج��اوز األزم��ة فه��ذا ي��دل أن لليمن 
مكانة مهمة، وكونها تجاوزت األزمة بهذا الش��كل 
المتحضر، وهذا بفضل حنكة وحكمة الزعيم علي 
عبداهلل صالح الذي تمس��ك بحل األزم��ة بالطرق 
الس��لمية منذ البداية.. وال أنس��ى أن أش��ير إلى أن 
اليمن تتمتع بموقع سياسي مهم سواًء للعالم وأي 
استقرار لليمن هو استقرار للمنطقة والعالم كونه 
بوابة للمنطقة والعالم، ومن هنا كان اجماع العالم 

على مساندتنا لتجاوز األزمة بالطرق السلمية.

عقليات متحجرة
> أال ت��رى أن ع��دم االس��تقرار األمن��ي وبق��اء 

المسلحين في الشوارع يعيق عملية التسوية؟
- لقد اثبت الغالبية العظمى من أبناء الشعب سواًء 
في إطار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو المشترك 
وشركائه أنهم مع األمن و االستقرار والوحدة وغلبوا 

مصلحة الوطن على المصالح الحزبية 
والش��خصية بدليل نج��اح االنتخابات 
الرئاس��ية المبك��رة بتل��ك الطريق��ة 

المشرفة التي فاقت التوقعات.
 وإذا كان هناك من يحاول إثارة النعرات 
والمش��اكل داخل الوط��ن- وهم قلة 
يبحثون عن مصالح شخصية أو يعملون 
لحس��اب أجن��دة خارجي��ة أو تحكمهم 
عقلي��ات متحج��رة ال تفه��م طبيع��ة 
الواقع اليمني ورغبة الشعب في الحياة 
اآلمنة المس��تقرة، بعد أن عانى طيلة 
العام الماضي معاناة ش��ديدة في كل 
مناحي الحياة- ف��إن الغالبية مع األمن 
واالس��تقرار، وإذا كان لي من مالحظة 

فهي عل��ى اللجنة العس��كرية الت��ي أنجزت بعض 
المهام ولكن البد أن يكون لها موقف واضح وحازم 
من عملي��ة االنفالت األمن��ي في أمان��ة العاصمة 
وبع��ض المحافظات األخرى ألن األم��ن هو مدخل 
اإلصالح��ات االقتصادي��ة والتنموية والدس��تورية 

والحوار السلمي المزمع إجراؤه.

رسالة واضحة
> ازدادت العملي��ات اإلرهابي��ة خ��الل الفت��رة 

األخيرة.. إلى ماذا ترجعه؟

- تنظيم القاعدة هو تنظيم دولي وخطره ال ينحصر 
على بالدنا وحدها، والقاعدة اليوم اصبحت جزءًا من 
اللعبة السياس��ية الدولية والبد من اإلشارة إلى أن 
عدم االستقرار السياسي وضعف األداء األمني في 
بعض المحافظات قد وفر أرضي��ة خصبة للقاعدة 
لالنتش��ار، والغريب أن أعمال القاع��دة قد توغلت 
إلى مدن لم نكن نتوق��ع أن تدخلها مثل تعز والتي 
اس��تهدفت الم��درس األمريك��ي بتل��ك الطريقة 
المتوحشة التي يظهر فيها روح التحدي من القاعدة.

 واعتقد أن هذه العملية قد أوصلت رس��الة واضحة 
لألشقاء واألصدقاء أن هذا التنظيم قد أصبح قويًا 
وقادرًا على الضرب ف��ي أكثر من اتجاه ومكان ولذا 
على الجميع التنبه لخطورة هذا التنظيم وتجفيف 
منابعه سواًء بدعم الشباب وايجاد فرص عمل لهم 
أو بإيجاد رقابة ش��ديدة على المدارس والجامعات 

ذات الطابع الديني..

نبذ العنف
> أقمتم العديد من الندوات في جامعة ذمار.. ما 

الهدف منها وبماذا خرجت؟
- عندم��ا ش��اهدنا أن هن��اك اس��تهدافًا للش��باب 
ومحاولة جره��م إلى مربع العنف واالنقس��ام قمنا 
بعمل العديد من الن��دوات، دعونا خاللها إلى وحدة 
الصف ونب��ذ العنف والتط��رف وع��دم الدخول في 
المكايدة السياسية كما دعونا إلى الحوار والمصالحة 
والتس��امح داخل الجامعة والمجتمع بش��كل عام، 
واعتقد أن ه��ذه الن��دوات آتت ثماره��ا وقد كانت 
جامعة ذمار الوحيدة التي ل��م يتوقف فيها التعليم 
واجريت االختبارات في وقتها المحدد وهذا يدل على 
أن الشباب اصبح لديهم وعي كبير بقضايا الوطن.

قوة فاعلة
> أشرت إلى موضوع اس��تيعاب العمالة اليمنية 
في دول الخليج كحل جزئي الس��تيعاب البطالة.. 
هل تم تأهيله��ا بما يمكنها م��ن االنخراط في 

سوق العمل الخليجية أم ال؟
- مخرجات الجامعات اليمنية في الكليات التطبيقية 
والعل��وم واإلدارة جيدة إلى حدٍ بعي��د وقادرة على 
العم��ل ف��ي أي دول��ة بالمنطق��ة والعال��م ولدينا 
احصاءات تؤكد ذلك، ولكن المش��كلة أن 70% من 
خريجي الجامعات الحكومي��ة واألهلية في الكليات 
اإلنس��انية مث��ل الش��ريعة والتجارة 
والعل��وم الش��رعية وغيره��ا م��ن 
التخصصات المكررة، األمر الذي خلق 
بطالة كبيرة لدى الش��باب ولن تجد 
لها مكانًا في سوق العمل الذي اصبح 
يتطلب مهارات جديدة مثل الحاسوب 
والعلوم التطبيقي��ة وغيرها، ونحن 
ق��د تنبهنا له��ذا األم��ر وعملنا على 
التش��جيع لالقبال على الدراسة في 
التخصصات العلمية ليصبح الشباب 
قوة فاعلة بداًل م��ن ان يصبح قنبلة 

موقوتة لو كان عاطاًل..
> هل يعني هذا ض��رورة إعادة النظر 
في السياسة التعليمية في بالدنا من 

حيث التخصصات والمناهج وطرق التدريس؟
- ب��كل تأكيد فالعال��م يتطور بص��ورة كبيرة، وما 
كان يصلح باألمس ل��م يعد مجدي��ًا اليوم، ويجب 
إع��ادة النظر ف��ي السياس��ة التعليمية وتحس��ين 
المناهج وهذا األمر تم التنبه ل��ه فقد قامت وزارة 
التعليم العالي بوض��ع خطط جيدة ق��د تأخذ وقتًا 
لتنفيذها بالش��كل المطلوب ولكن علينا االهتمام 
أيضًا بتحس��ين وضع ال��كادر التعليمي واعطاؤهم 
المحف��زات الالزمة بم��ا يمكنهم م��ن البحث وأداء 

رسالة التعليم بالشكل الجيد..

برنامج »ارسمس«
> أال يوج��د منح خارجية عب��ر الجامعات اليمنية 

للمبرزين من الطالب؟
- هن��اك بع��ض المن��ح للط��الب الدارس��ين ف��ي 
الماجستير والدكتوراة من خالل التعاون مع برنامج 
»ارس��مس« وهو برنامج تعاون علمي مع االتحاد 
األوروبي ويقدم 70 منحة مجانية لطالب الماجستير 
والدكتوراة، وما فوقها يش��مل كاف��ة التخصصات 
العلمي��ة وي��درس في أرق��ى الجامع��ات األوروبية 
»ألماني��ا، فرنس��ا، الس��ويد، أس��بانيا، بريطاني��ا، 
هولندا.. وغيرها«، ويتكفل بدفع ألف يورو لطالب 
الماجستير و2000 يورو لطالب الدكتوراه، وأيضًا 
تكالي��ف الس��فر والتأش��يرة وكل ش��يء، علمًا بأن 
الحصول على هذه المنح عبر المفاضلة في الجامعة 
بدون أي وس��اطة من أحد ويتم الترشيح من قِبلنا 

واالختيار من قِبل البرنامج وهذا أمر جيد.

اللجنة العسكرية تتحمل مسؤولية االنفالت األمني
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 حذر الدكتور أحمد الحضراني- رئيس جامعة ذمار- من انعكاسات تدهور الحالة األمنية 
وتزايد أعمال القاعدة في بالدنا.. وأرجع ذلك إلى الخالفات والمماحكات السياسية التي أدت 

إلى توغل القاعدة في العديد من المحافظات..
ودعا في حوار مع »الميثاق« كافة األطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن وفتح صفحة 
جديدة من التعايش السلمي والتسامح واالخاء..وقال رئيس جامعة ذمار: البد على كل األطراف 

غرس ثقافة الوالء الوطني في نفوس الشباب بداًل من ثقافة األحقاد.. فإلى الحوار..

لقاء/ عارف الشرجبي

رئيس جامعة ذمار لـ»الميثاق«:

القاضي باسندوة

إن الهف��وات ه��ي م��ن األمور 
الفطري��ة لالنس��ان، حت��ى 
العلماء وكما يقال »لكل عالم 
هفوة« ولك��ن ه��ذه الهفوات 
تكون مقبول��ة أو مرفوضة بحس��ب 
الش��خص الذي تص��در عن��ه ومدى 
التناس��ب بين هذا الشخص ومقدار 
ون��وع الهف��وة، فيتقبلها الن��اس إذا 
كانت بسيطة ويلمسون لمن صدرت 
عن��ه المبررات واالع��ذار، وبالمقابل 
عندما تكون الهفوة كبيرة فإن الناس 
اليستطيعون تقبلها أو فهم الدوافع 
الت��ي أدت اليها، ومن تل��ك الهفوات 
الت��ي التغتفر واليلمس له��ا أي عذر 
أو مبرر ما صدر ع��ن رئيس حكومة 
الوف��اق محمد باس��ندوة ع��ن اعالن 
الجهة الت��ي نفذت مايع��رف بجمعة 
الكرام��ة، متناس��يًا ان صفت��ه اآلن 
كرئي��س لحكومة الوفاق تس��توجب 
من��ه ان يقف ضد من يح��اول تعكير 
أجواء الوفاق الوطني ال أن يقوم هو 

بذلك.
إن اعالن باسندوة وبشكل قاطع عن 
الجهة التي قامت بارت��كاب الجريمة 
يُفهم من��ه أح��د أمري��ن، األول أنه 
يس��تغل صفت��ه الرس��مية ويلصق 
التهمة بطرف معين، واألمر الثاني انه 
يقرأ ماُكتب له، وفي كلتا الحالتين فإن 
ما أعل��ن عنه باس��ندوة يعتبر تدخاًل 
س��افرًا في أعمال السلطة القضائية 
الت��ي يفت��رض ان يك��ون باس��ندوة 
وحكومته خاضعي��ن لها، ال منتهكين 

لسيادتها واستقالليتها.
وكنا نتمنى من رئيس حكومة الوفاق 
في مثل هكذا مناسبة ان يعلن دعمه 
للسير في اجراءات المحاكمة العادلة 
والكش��ف عن الجن��اة الحقيقيين، ال 
أن يعلن عن أحكام مس��بقة ويتحول 
الى ق��اٍض ويصدر الحك��م باإلدانة، 
وإذا حاولن��ا ربط ما أعلنه باس��ندوة 
بتداعيات الجريم��ةح وظهور بعض 
الجوان��ب المتعلق��ة بها س��واء على 
ش��كل دالئ��ل قانوني��ة أو تحليالت 
واستنتاجات، فإن  هذا االعالن يهدف 
ال��ى االنح��راف بنتائ��ج التحقيق��ات 
والمحاكمات وتوجيهها وكذا التغطية 
عل��ى بعض األط��راف المتورطة في 

تلك الجريمة.
كما كنا نتمنى عل��ى رئيس حكومة 
الوف��اق ان يجس��د إيمان��ه بالدول��ة 
المدنية التي يتغنى بها في خطاباته 
ومقابالت��ه وذل��ك م��ن خ��الل دعم 
اس��تقالل القض��اء ال��ذي يع��د أول 
وأهم ركائز الدول��ة المدنية الحديثة 
واعالنه عن تسخير امكانات الحكومة 
بيد القضاء في س��بيل الوصول الى 
الحقيقة ف��ي تلك الجريم��ة وغيرها 
من الجرائم التي راح ضحيتها األبرياء 
الش��باب، ال أن يتح��ول م��ن رئيس 
حكومة الى رئيس محكمة ويتصدى 
إلصدار أحكام قانونية دون االستناد 

الى وقائع أو أدلة قانونية.
وهن��ا ندع��و الجمي��ع ال��ى مراع��اة 
مش��اعر أس��ر وذوي الش��هداء وعدم 
اس��تخدام القضية ألغراض سياسية 
ومصالح حزبي��ة.. وان نتوجه جميعًا 
لدعم ومس��اندة القضاء  الس��تكمال 
السير في اجراءات المحاكمة واعالن 
الحقيقة للجميع، وم��ن كان لديه أي 
معلوم��ات تفيد التحقي��ق فليقدمها 
في االط��ار القانوني أم��ام المحكمة 
المختص��ة بعي��دًا ع��ن المزاي��دات 
والمكايدات التي ستؤدي في النهاية 
ال��ى ضي��اع األدل��ة وم��وت القضية 
واالكتفاء بلقب »الشهيد« على ضحايا 

تلك المجزرة البشعة.

أطراف إقليمية تتاجر بالدم اليمني في مستبأ وكشر بحجة
»الميثاق«- خاص

حمّل ناشطون سياسيون وكتّاب من محافظة حجة الحكومة 
مسئولية الصراع الدموي المتفجّر في مديريتي مستبأ وكشر 
بين عناصر تابعة لحزب اإلصالح والحوثيين والذي أودى بحياة المئات 

من المواطنين األبرياء وتشريد اآلالف من منازلهم.
وأّكد بيان صادر عن الفريق الذي زار منطقة األحداث المؤس��فة أن ما 
يحدث في عاهم وجبل أبو الدوّار ليس أكثر من صراع سياس��ي بحت 
تحاول بعض الق��وى من خالله أن تبع��ث بقرائن إلى أط��راف وطنية 
وإقليمية على حساب الدم اليمني وهي تتاجر بالقيم اإلنسانية لتحقيق 

مقاصد سياسية.
وأش��ار البيان إلى انعدام حضور الدولة وتفعيل دوره��ا بقوة القانون 
والدس��تور وغياب وظيفتها ف��ي منطقة المواجهات بم��ا يحّقق األمن 
النفس��ي واالجتماعي ويلبّي متطّلب��ات االس��تقرار ويضمن الحقوق 

العادلة لكل األطراف دون تمييز أو مصادرة الحريات.
وكش��ف البيان عن قي��ام طرفي الص��راع بالزج باألطفال للمش��اركة 
بالتواجد في مسرح األحداث عبر القيام بتسليحهم والعمل على مرافقة 
القيادات الميدانية لكال الطرفين األمر الذي يعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق 
الطفولة بص��ورة تتنافى مع كاف��ة النصوص الدس��تورية والوطنية 

والمواثيق والمعاهدات الدولية.
ودعا الفريق في بيانه الس��لطات المركزية والمحلي��ة إلى تفعيل دور 
الدولة للقيام بوظيفتها الدس��تورية والقانوني��ة دون تحيّز بما يكفل 
التوازن بين االس��تقرار والحريات، كما ش��دّد على السلطة المركزية 
والمحلية للقيام بواجباتها تجاه المآسي اإلنسانية وعودة النازحين إلى 
منازلهم وتعويضهم مع مراعاة الدق��ة والمنهجية في تحديد األعداد 
الحقيقية للنازحين وحجم معاناتهم بعيدًا عن روح االستغالل للجوانب 

اإلنسانية.

أبناء الضالع يعتصمون إلطالق أبنائهم المختطفين في أبين
اعتصم المئات م��ن أبناء 
ومشائخ وأعيان مديريات 
األزارق وجح��اف ومدين��ة 
الضال��ع ومديريات أخرى الس��بت 
أم��ام دي��وان المجم��ع الحكوم��ي 
لمحافظة الضالع، تجمعوا رافعين 
صور ابنائهم الجنود المختطفين 
لدى )أنصار الشريعة( في محافظة 
أبين كما رفعوا الفتات طالبوا من 
خالله��ا قي��ادة محافظ��ة الضالع 
ووزير الدفاع والحكومة اإلس��راع 
في تحري��ر وإط��الق س��راح عدد 
م��ن أبنائه��م العس��كريين الذين 
اختطف��وا ف��ي وادي دوف��س في 

االعت��داء االرهاب��ي الذي ش��نته 
جماعة أنصار الشريعة على األلوية 
العس��كرية المرابطة هناك.. ومن 

هؤالء الجنود:
أحم��د س��الم البريك��ي ، محم��ود 
أحم��د علي ع��واس ، محم��د علي 
مان��ع عواس ، عب��ده محمد صالح 
العبدلي وهم من أبن��اء مديريات 
الضال��ع واألزارق وجح��اف .. ه��ذا 
وأش��ار المعتصمون الى أن هناك 
مفقودين آخرين يعتقد أنهم لدى 

أنصار الشريعة في أبين .
ال��ى ذلك التق��ى محاف��ظ الضالع 

واللجنة األمنية بالمعتصمين وأكد 
له��م أن الحكوم��ة والدول��ة تبذل 
جهودًا كبيرة لح��ل هذه القضية و 
معالجة مشكلة المختطفين باعتبار 
القضية عامة على مستوى الوطن 
ولها مدلوالت إنسانية غير عادية، 
كما أكد لهم أن قي��ادة المحافظة 
س��تظل ف��ي تواصل مس��تمر مع 
الجهات العليا في الدولة والحكومة 
بش��أن ايجاد ح��ل له��ذه القضية 
.وش��دد على ضرورة تجنُّب الغلو 
والتط��رف وأن يعملوا م��ع الدولة 
الع��ادة عملي��ة البن��اء والتنمي��ة 

وتعزيز األمن واالستقرار

د. بشير 
عبداهلل 
العماد


