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هيومن رايتس تطالب الحكومة بسن قانون يمنع زواج الصغيرات
طالبت منظمة هيومن رايتس الحكومة اليمنية بتعديل بعض القوانين في مجال حقوق اإلنسان 
ووضع ضوابط ومعايير لمواضيع مؤسسية ومأسسة احترام حقوق اإلنسان والغاء المحاكم الجزائية 
المختصة ، وتحديد الحد االدنى لسن الزواج بعمر 18 سنة لكي ال يكون هناك انتهاك للطفولة 

والقصر.
وأشادت ليتا تايلر الباحثة المختصة في شؤون اليمن بمنظمة هيومن رايتس بالتقدم الملحوظ 
باتجاه حقوق اإلنسان واحترامها.. وقالت: إن هناك تحديات وصعوبات كبيرة وستعمل مع الحكومة 

لتخطي هذه الصعوبات والعقبات واحترام حقوق اإلنسان في اليمن .
وأشارت إلى أن هناك انتهاكات من قبل جميع األطراف في اليمن بما فيها استمرار احتجاز الناس 
بطريقة غير قانونية من قبل القوات الحكومية ومن قبل المعارضة واحتالل بعض المدارس من 

قبل الفرقة االولى مدرع.. مشددة  على الجميع االلتزام بالقوانين الدولية..
منوهة إلى ان منظمة هيومن رايتس  ستصدر قريبا تقريرا حول أوضاع حقوق اإلنسان يبين  

كل أنواع الخروقات..

االثنين : 16 / 4 / 2012م 
 الموافق :17 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1603(

   احمد المخالفي

متى يلتزم »المشترك« 
بتنفيذ بنود المبادرة

>بداية تحدثت األخت رمزية اإلرياني- 
رئيس اتحاد نساء اليمن- قائلة: الفترة 
الماضية عانى فيها جميع ابناء الوطن 
وكانت النساء واالطفال من أكثر الفئات 
تضررًا، فالنزوح وما ترتب عليه من أضرار 
السهل،  باألمر  ليس  ونفسية  صحية 
ناهيك عن تجنيد االطفال واستقطابهم، 
والحرمان من التعليم واستخدام المدارس 
في الصراعات المسلحة، والقلق والتوتر 
الذي يعيش فيه أبناء المناطق المتضررة 
جراء استمرار المظاهر المظاهر المسلحة، 
كل هذه أمور تجعلنا ندرك أن القضية 
اليوم هي قضية أمنية، فمتى ما عاد األمن 
يمكن تالفي ومعالجة بقية الجوانب، نحن 
نأمل من حكومة الوفاق واللجنة العسكرية 
ان تعمل وفق آلية عملية إلنهاء مظاهر 
التوتر وإعادة األمن واالستقرار بأسرع ما 
يمكن، ألن ذلك من األولويات التي من 
شأنها إعادة الحياة وبعد ذلك يكون التفكير 
في كيفية البناء واالنطالق نحو المستقبل.

اهتمام ومتابعة
> وفي ذات اإلطار تقول االخت نفيسة 
الجائفي- االمين العام للمجلس االعلى 
لألمومة والطفولة: كان لنا اجتماع مع 
اللجنة العسكرية ونتواصل حاليًا معهم 
لعقد اجتماع آخر، فنحن حريصون على 
متابعة الوضع فيما يخص حقوق الطفل، 
والبد من تأمين االمن واالستقرار للمجتمع 

كافة وبصفة خاصة لالطفال والنساء.
ومازلنا نطالب بتطبيق القوانين النافذة 
لبة  لمطا ا و لطفل  ا ق  بحقو لمتعلقة  ا
بعدم استغاللهم وإش��راك��ه��م ف��ي أي 
نزاعات وتطبيق االجراءات الرادعة التي 
تكون عبرة لمن شارك في استغاللهم 
أو إشراكهم، ونحن نواصل الجهود فيما 

يخص عودة الطالب الى مدارسهم وعدم 
حرمانهم من حقوقهم وذلك بالتنسيق مع 
الجهات المختصة المعنية بهذا الشأن.. وما 
نتمناه حقيقة أن تكثف اللجنة العسكرية 
من جهودها لإلسراع لتنفيذ وإنجاز مهامها 
بما يحقق االمن واالستقرار، وحين يعود 
االمن يمكن إيجاد الحلول والمعالجات 

لكافة االشكاليات والقضايا االخرى.
أجواء آمنة

وفي ذات االهتمام تؤكد االخت أشواق 
بكرين- مسؤولة الطفل، وزارة حقوق 

االنسان- على أهمية توفير األجواء االمنة 
لالطفال وعدم حرمانهم من حقوقهم 
ومن ذلك حقهم في التعليم في أجواء 
آمنة، لذلك ينبغي إخالء المدارس وكذلك 
األحياء من المسلحين والمتاريس وبصورة 
عاجلة ألن هذه المظاهر تضفي طابع 
القلق والتوتر وتجعل المواطنين في حالة 

عدم االستقرار.. 
وأض��اف��ت: الخطوات التي ب��دأت بها 
اللجنة العسكرية ايجابية ولكن البد من 
االسراع فيها ومعاقبة كل من يقف وراء 
اعاقة تنفيذ وانجاز المهام الخاصة بإزالة 
مظاهر التوتر الن البالد تحتاج الى النوايا 

المخلصة لتستعيد امنها واستقرارها.
ال تجاوب

> ويقول االخ علي غياث - مدير منطقة 
الثورة التعليمية: هناك عدد من المدارس 
في منطقة الثورة مازالت مغلقة وتحت 
سيطرة المسلحين وهي مدرسة الرماح 
التي كانت تضم 2150 طالبة توزعن في 
عدد من المدارس ولم يبق إال 700 تم 
توفير مدرسة بديلة لهن وهي مدرسة 
الفاروق- فترة مسائية، وكذلك مدرسة 
فقيد األم��ة التي كانت تضم )1450( 
طالبًا حاولنا ان نعوضهم بالدراسة في 
مدرسة عثمان بن عفان، ومهما كانت 
البدائل فهي متعبة بالنسبة للسكان 
ألنها مدارس بعيدة عنهم.. تحدثنا مع 
المسيطرين على مدرسة الرماح ولم 
نعرف مع من نتفاوض بشأن مدرسة فقيد 

األمة، وفي كل األحوال لم نستفد شيئًا من 
التخاطب او التفاوض فالمدارس مسيطر 
عليها والتجاوب، ومؤخرًا خاطبنا اللجنة 
العسكرية للعمل في هذا الجانب ولم 
يستجد شيء في هذا الشأن.. وباالضافة 
لهاتين المدرستين هناك مدارس يدرس 
فيها الطالب وهي مليئة بأفراد من الفرقة 
نأمل ان يغادروها، وهي ثالث مدارس  
)الميثاق، وعمر بن الخطاب، وابن الهيثم( 
نتمنى ان يتم إخالؤها بأسرع وقت وعودة 

االستقرار اليها.

نداء عاجل
> ومن مظاهر الضرر التي يعاني منها 
التجار في منطقة الحصبة تحدث االخ 
سريع الهتاري - صاحب أحد المحالت في 

منطقة الحصبة قائاًل: 
هناك احصائية من اللجنة النقابية للتجار 
والبساطين بمنطقة الحصبة تقول ان 
عدد المتضررين والمشردين من التجار 
والبساطين يصل الى )5400( شخص 
وهؤالء اليستطيعون العودة الى محالتهم 
في سوق الحصبة وأنا واحد منهم والسبب 
ان األجواء غير آمنة والتطمئن بالعودة، 
لذا نطالب اللجنة العسكرية برفع كافة 
الحواجز والمعوقات في منطقة الحصبة 
وبأسرع وقت ممكن لضمان العودة بأمان 
وبدون عراقيل او خوف ألننا نتخبط وال 
يوجد لدينا مصدر للقمة العيش إال من 
خالل تجارتنا ومحالتنا المغلقة، وهذا نداء 

عاجل للجنة العسكرية.
واقع مختلف

> ونختتم استطالعنا مع االخ محمد 
الفقيه - اح��د المواطنين في منطقة 
مازدا والذي قال: منذ فترة ونحن نسمع 
تقارير اللجنة العسكرية ونقرأ تصريحاتها 
بالتقدم واالنجاز، وحين نشاهد الواقع نرى 
المتاريس لم تتزحزح من مكانها والشوارع 
مغلقة والحواجز متواجدة، واذا كان هناك 
تغيير فهو بشكل بسيط.. فلماذا هذا 
التباطؤ..؟! ولماذا تلك الصعوبة في انجاز 
المهام وازالة مظاهر التوتر ومن يقف وراء 
عرقلة سرعة التنفيذ.. نحن كمواطنين 
من أبسط حقوقنا ان  نتحرك دون قيود 
او خوف، ونطالب اللجنة العسكرية بجدية 
تنفيذ مهامها واالسراع في ذلك ومعاقبة 

كل من يعرقل تلك المهام.

اغتيـال بشـير..! جميل الجعـدبي
jemyyemen@gmail.com

األربعاء 11/ ابريل الجاري استقبلت قريتي 
جثمان الشهيد / بشير محمد احمد الجعدبي، 
والذي استشهد مع )7( من زمالئه في اعتداء 
غادر لعناصر إرهابية فجر الثالثاء ال�)10( من 

أبريل الجاري بمنطقة الرويك مديرية
الوادي محافظة مأرب المجاورة لمديرية العبر 
محافظة حضرموت.. ولذلك أنا حزين وقريتي 
حزينة جدًا ، وكل من يمتلك ذرة مشاعر إنسانية 
، فهو حزين برحيل بشير في ريعان شبابه 

)قرابة 20 سنة(.
بشير يُعد ثالث شاب تستقبل قريتي جثمانه 
الطاهر، ويستشهد برصاص عناصر اإلرهاب 
والتخريب منذ العام الماضي فقط ومنذ هبوب 
رياح فوضى الربيع العربي وبدء األزم��ة في 
بالدي.. فبشير ليس الوحيد الذي أبكى قريتي 
رحيله وخيم عليها الحزن، لكن حكايته مختلفة 
جدًا عن بقية أبناء قريتي الذين استشهدوا في 

عمليات إرهابية مماثلة.
حكاية بشير تستمد أهميتها من معاناة والده 
ال��ذي تأخر زواج��ه كثيرًا ألسباب اقتصادية 

واجتماعية، وحينما تمكن من العثور على 
شريكة حياته )أم بشير( بمساعدة مسئول 
حكومي في القرية، دخل الفرح بيت أبو بشير، 
وفرحت القرية كلها بزواجه قبل نحو 25 عامًا، 
لتكتمل الفرحة الحقيقية بقدوم بشير بعد 
سنوات قليلة من زواج والده ليعلن األخير حينها 

امتالكه الدنيا بمن فيها.
وهب اهلل بشير قدرًا من جمال الخلقة والخُلق، 
وكان ميالده بشرى فرح وسعادة لكافة أبناء 
القرية.. يعمل أبو بشير في مجال الزراعة ، 
ويعاني من فقدان القدرة على النطق والسمع 
)أبكم وأصم( لكنه يجيد لغة اإلشارة بإتقان، 
وقد منحه اهلل من الفهم والذكاء والمشاعر 
النبيلة ، مالم يتوافر لكثيرين من أبناء القرية 

والقرى المجاورة.
وكغيره من أبناء القرية الذين تجبرهم 
لعلمي  ا تحصيلهم  ي��ق��اف  إ على  ظروفهم 
وااللتحاق بصفوف القوات المسلحة واألمن 
، فعل بشير ذل��ك قبل 3 سنوات )المرحلة 
الثانوية( لمساعدة والده على مجابهة متطلبات 

المعيشة بعد أن أصبح األخ األكبر إلخوانه )4 
إناث - 1 ذكر(. يقول صديقه مالطف والذي 
هاتفه قبل اسبوع من الجريمة ، لقد كان 

سعيدًا جدًا ، فقد كان على موعد مع نهاية هذا 
الشهر لالحتفال بعرسه ، وقد اتفقنا أن نقيم 
الحفل سويًا وقد أمضى )5( شهور في معسكره، 
ليتسنى له قطع إجازة عرس، كان والده يضع 
اللمسات األخيرة على ترتيبات عرس بشير، 
وتحقيق حلمه وإدخال الفرح مجددًا إلى القرية 
قبل أن تخطف عصابة اإلره��اب حلم بشير 

وفرحة والده وعرس القرية كلها.
كان بشير يخطط للفرح  ، ولذلك فقد كان 
مصدر إزعاج وقلق ألنصار الشر، وتجار الموت ، 
وقوى الظالم والقبح والكراهية.. اغتالوه وهو 
يخطط إلدخال الفرحة مجددًا إلى القرية. إنهم 
أعداء الفرح والجمال والمحبة والسالم أعداء 

الحلم.. أعداء الحياة.
لم يكن لبشير اهتمام يُذكر بقرارات رئيس 
الجمهورية األخيرة ، وتنقالت قيادات الجيش، 
وليس مكترثًا لحكاية هيكلة الجيش ، وال مؤتمر 
أصدقاء اليمن، وال مؤتمر الحوار الوطني وال 

تبرعات حكومة باسندوة.

لم يكن بشير متوقعًا ان تخذله المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن 
رقم )2014( حينما نظما طريقة انتقال السلطة 
في بالدنا ، وأغفال ضمان حق بشير ورفاقه، في 
الحلم والفرح لألسرة والقرية والوطن.. مثلما 
لم يكن متوقعًا ان تكافئه  حكومة الوفاق 
الوطني برفع سعر الديزل وتتسبب جرعتها في 
إرباك حسابات والده التحضيرية لحفل زواجه 

المرتقب.
سالم عليك يابشير الفرح يوم وُلدت.. ويوم 
رجعت إلى رب��ك.. وي��وم تُبعث مع الشهداء 
والصديقين، وفي جنة الخلد.. يارمز الفرح 
والجمال والمحبة والخير، سالم عليك يارمز 
الفداء والبطولة والمقاومة والشجاعة.. ورحمة 
اهلل تغشاك، وألهم أهلك وأصدقاءك وزمالءك 
في مواقع الشرف والبطولة ،وكافة أبناء القرية 

الصبر والسلوان..
وصبرًا أبا بشير.. فإن كان االعتداء على 
بشير وهو يؤدي واجبه الوطني، اعتداء ارهابيًا 
واستهدافًا للقوات المسلحة واألمن واالستقرار 
والسلم االجتماعي.. فإنه كذلك جريمة اغتيال 
سياسي لجيل بأكمله، وم��ص��ادرة لحقهم 
في األم��ل والحلم بمستقبل أفضل وسرقة 
ألفراحهم.. مثلما سُرق حلمهم في ساحات 

التغيير.

> لماذا التباطؤ في إزالة المتاريس والتقطعات والمظاهر المسلحة ومتى يعود األمن واالستقرار مجددًا؟ متى 
تندثر قيود التوتر والقلق، فتلك المظاهر تعتبر بمثابة مخانق للمواطنين، فهي تقيد حرياتهم .

 حول هذه التساؤالت وتزايد انتشار المسلحين من عصابة اوالد االحمر والفرقة واستكمال أعمالها، تحدث عدد 
من المهتمين والمتضررين.. فإلى الحصيلة:

استطالع/ هناء الوجيه

مدارس األطفال بالحصبة مكتظة باملليشيات املسلحة
اإلرياني: على اللجنة 
سرعة التحرك إلنهاء 

معاناة األكثر تضررًا

الجائفي: نطالبها 
بكشف المتورطين 

في استغالل األطفال 
وانتهاك حقوق اإلنسان

الهتاري: 5400 تاجر وبساط طردوا من الحصبة ومحالتهم مغلقة
الفقيه: كل شيء مكانه.. الشوارع مغلقة والحـــواجز متواجـــدة

بكرين: نعيش في 
قلق وتــوتــر بسبب 

انتشار المسلحين

غياث: حرموا 2150 
طــالبًا من الدراسة 
في مدرسة الرمــاح 

فقـط

 أح���زاب �»ال��م��ش��ت��رك« بقيادة حزب 
االصالح »اخوان اليمن« الذين يسيطرون 
على مفاصله وقراره وتوجهاته، يخرجون 
علينا اليوم كما فعلوا في الماضي عند 
الحديث عن أي حوار وطني، بشطحاتهم 
المتمثلة في وضع الشروط التعجيزية 
رغم أنهم كطرف سياسي ليسوا في وضع 

يخولهم اصدار الشروط هنا وهناك.
واآلن نقول لهم قبل الحديث عن عملية 
الحوار الوطني ال��ذي الي��درك��ون حتى 
اللحظة ماذا يعني بالضبط خاصة في 
هذه المرحلة، وما يجب ان يفهموه ان 
الحوار الوطني وفقًا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وق��رار مجلس االمن 
الدولي رقم )2014( بشأن األزمة اليمنية، 
يجب توفير الشروط الالزمة إلجراء هذا 
الحوار وأولها ان االنتقال الى مرحلة الحوار 
يتم بعد االنتهاء وتنفيذ ما قبله وفقًا 
لتلك المرجعيات ومع التأكيد هنا على 
ان انجزات مهمة قد تحققت على صعيد 
تنفيذ اآللية، إال ان هناك- ايضًا -مالم 
ينجز في جدول وبنود المرحلة االنتقالية 
األولى وتم ترحيله الى المرحلة الثانية، 
فمظاهر العنف لم تتوقف والمليشيات 
العسكرية والترسانات القبلية والحزبية 

مازالت على حالها داخل عاصمة البالد.
وبما ان تلك المليشيات والمتاريس 
والساحات هي في األس��اس تتبع حزب 
االص���الح »اخ���وان اليمن« فإنه يعبر 
عن سيطرته على اح��زاب »المشترك« 
على بقائها ودون االلتزام بآلية التنفيذ 
لممارسة الضغط واصدار شروطه على 
بقية األطراف وهي الشروط التي يدرج 
دائمًا لوضعها لتخدم مصالحه الحزبية 
الضيقة على حساب الجميع بمن فيهم 
بقية أطراف »المشترك« التي بدأت مؤخرًا 
تدرك هذه الحقيقة وتتحدث عنها بصوت 

مسموع.
وبالمقابل نجد المؤتمر الشعبي العام  
وحلفاءه اليضعون الشروط بل يطالبون 
بالتزام كل األط��راف بتنفيذ االتفاقية 
الخليجية المزمنة بمعنى تنفيذ كل بند 
ثم االنتقال الى البند التالي له وهذا حق 
مشروع ألن المبادرة الخليجية الموقعة 
من األط���راف السياسية تقر ذل��ك بل 
ويمثل أحد شروطها التي يجب ان يلتزم 

بها الجميع.
ونريد التأكيد هنا على ضرورة تدخل 
األطراف الخليجية والدولية الراعية التفاق 
المبادرة الل��زام جميع األط��راف بتنفيذ 
بنودها وفي زمنها المحدد، فهذا ما يجب 
فعاًل قبل الحديث عن مراحل قادمة بما 
فيها عملية الحوار الوطني الذي يجب ان 
يقوم على االسس الصحيحة حتى نضمن 
تحقيق الهدف والغاية من اجرائه بين كل 

األطراف.


