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في أقوى رد فعل خارجي على »اإلخوان«

 »هيومن رايتس« تطالب مؤتمر الحوار برفض شروط فريق الحكم الرشيد

طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أعضاء 
مؤتم����ر الح����وار الوطني في اليم����ن رفض مقترح 
من ش����أنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق 
السياسية للمرشحين المحتملين لتولي المناصب 
العليا في اش����ارة منها الى ما قدم����ه فريق الحكم 
الرشيد في مؤتمر الحوار الذي وضع بعض اعضائه 
15 اش����تراطًا للترش����ح ألي منصب في انتخابات 

اليمن المقبلة، في 2014م.
وأشارت المنظمة ان هذه الشروط تمثل قيودًا 
تمييزي����ة وتعس����فية عل����ى الحقوق، حي����ث تلزم 
المرش����ح لمنصب الرئي����س وغيره م����ن المناصب 
العليا بأن يكون مسلمًا، ومن أبوين يمنيين، وغير 
متزوج من أجنبية، وحاصاًل على شهادة جامعية.
أما اشتراط أن يكون المرشح »مؤهاًل ومشهودًا 
ة وحسن المعاملة« فهو غامض  له بالنزاهة والكفاء

ويفتح الباب لالستبعاد التعسفي.
ومن البنود اإلشكالية أيضًا حظر تولي المناصب 
فعليًا على جميع أعضاء حكومة الرئيس الس����ابق 
علي عب����د الله صالح دون أية فرص����ة للطعن على 

هذا الحظر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم 
الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقيا ف����ي »هيومن 
رايتس ووتش« »يح����ق لليمنيين التأكد من عدم 
تول����ي المس����ئولين المس����يئين من عه����د الرئيس 
الس����ابق ألية مناصب عامة، لك����ن العملية ينبغي 
أن تتس����م باإلنصاف. وهذه البنود الكاسحة تحرم 
أشخاصًا من حق الترشح للمناصب دون أي سبيل 

للطعن على القرارات المتخذة ضدهم«.
وأطلقت اليمن مؤتمر الحوار الوطني للجمع بين 
كافة قطاعات المجتمع اليمني لتحديد اتجاه البالد 

في المس����تقبل، بما في ذلك وضع لبنات دس����تور 
جديد وانتخابات وطنية.

وقد بدأ المؤتمر المكون من 565 عضوًا أعماله 
في مارس 2013، وش����رع من����ذ 27 أكتوبر في 
مناقش����ة توصيات فريق العمل المعن����ي بالحكم 
الرش����يد. وهناك مرس����وم رئاس����ي يلزم الحكومة 

وهيئات الدولة بتنفيذ التوصيات النهائية لمؤتمر 
الح����وار الوطني..ويس����عى مقت����رح فري����ق العمل 
المعني بالحكم الرشيد تحديدًا إلى منع أي شخص 
يغطيه قانون الحصانة من رئاسة الجمهورية، أو 
زعامة حزب أو تنظيم سياس����ي، أو غير ذلك من 

المناصب السياسية القيادية.

وقال����ت »هيومن رايت����س ووت����ش« إن مواطني 
البلدان التي تكافح لبن����اء مجتمعات ديمقراطية 
لديه����م مخ����اوف مش����روعة م����ن تقوي����ض هذه 

الجهود.
غير أنه ال يجوز لهذه القيود أن تميز على أساس 
الوضع المحمي، من قبيل األصل العائلي أو الديانة. 

وينبغي ألية قي����ود مفروضة أن تك����ون ضرورية 
لهدف حماية الديمقراطية، وتجنب اإلفالت من 
العقاب على الجرائم الخطيرة، استنادًا إلى معايير 
واضحة يحدده����ا القانون. وذكر أن القانون الدولي 
يل����زم اليمن بأن يتي����ح لكافة مواطني����ه الحق في 
شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس 
االنتماء السياسي. وكدولة طرف في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على 
اليمن أن يوفر لمواطنيه فرصًا متساوية للمشاركة 
في الحياة السياس����ية، دون تمييز أو »قيود غير 
معقولة«. وتس����عى المعايير الدولية إلى الحد من 
الممارسة المعروفة ب� »التطهير«، أو فرض القيود 
على المشاركة السياسية لبعض األشخاص بسبب 

مشاركتهم السابقة في حكومات مسيئة.
وقد قررت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 
وهي الهيئ����ة المكونة من خبراء مس����تقلين والتي 
تقّيم امتثال الدول للعهد الدولي، في تفس����يرها 
للم����ادة 25 م����ن العهد، ق����ررت أن »أية ش����روط 
تنطبق على ممارس����ة الحقوق المكفولة بموجب 
الم����ادة 25 ينبغ����ي أن تس����تند عل����ى معايي����ر 
موضوعية ومعقول����ة«. وأضافت أن »األش����خاص 
المؤهلين بخالف ذلك للترشح لالنتخابات ال ينبغي 
استبعادهم باشتراطات غير معقولة أو تمييزية 
من قبيل التعليم أو محل اإلقامة أو األصل العائلي، 

أو بسبب انتمائهم السياسي«.
وقال جو ستورك: »تنتهك العديد من الشروط 
المقترحة الحق األساس����ي للمواطني����ن اليمنيين 
في الترش����ح للمناصب العامة. واشتراط مؤهالت 
عادل����ة ومعقول����ة في المرش����حين سيس����اهم في 
جع����ل االنتخاب����ات المقبلة عالمة فارقة بالنس����بة 

للديمقراطية في اليمن«.

الشروط المقترحة  لتولي المناصب العليا تمييزية وتعسفية
القانون الدولي يلزم اليمن بإتاحة الحق لمواطنيه في شغل المناصب العليا دون قيود

بوادر التفاق على إنهاء  أعمال العنف
دمـــاج جرح الوطــن النازف

فالس���لفيون ف���ي دم���اج حرصوا عل���ى التس���لح وتحصين 
مواقعهم بشكل كبير.. مما أقلق الحوثيين مع مرور الوقت 
اضافة الى التحريض المستمر من قبل كل طرف ضد اآلخر 

في جميع مناطق اليمن خالل العامين المنصرمين..

اللجان بين الفشل والنجاح 
وصلت اللجان الرئاس���ية والبرلمانية المشكلة الى منطقة 
دماج وبعده���ا دخ���ل الصليب االحم���ر في ظل اس���تمرار 
االشتباكات بين الطرفين لتعود في نفس الوقت الى مدينة 
صعدة لتطال���ب الطرفين م���ن جديد بوق���ف المواجهات 
ابتداًء من صب���اح االثنين 19 نوفمبر م���ع اصرارها النزول 
لمسح المناطق التي أقر انتشار المراقبين فيها حول دماج 
ومع إجراء اللجان الرئاس���ية والنيابية التصاالت مكثفة مع 

الطرفين.
 خصوصًا بعد التصعيد األخير واشتعال المواجهات بكل 
مناطق التماس وصلت اللجان الرئاسية والبرلمانية الى دماج 
لنشر المراقبين بالتزامن مع اصدار السلفيين لبيان يدعو 

الجميع الى نصرتهم..
اللجان الرئاس���ية والبرلماني���ة أعلنت بع���د دخولها دماج 
يوم 21نوفمبر بأنها على وش���ك االنتهاء م���ن عقد اتفاق 
مبدئي لوقف اط���الق النار.. وفعاًل حاول���ت اللجان البدء في 
نشر المراقبين في أول نقطة تماس بين الطرفين لكنهم 
تعرضوا للطرد من تلك النقطة - ورغم هذا واصلت اللجان 
نشر قوات من الشرطة العسكرية والجيش بالنقاط االخرى 
بعد االتفاق المبدئي بين الطرفين على إيقاف المواجهات 
وإعالن الهدنة لمدة 24 س���اعة وفي نفس وقت انتش���ار 
أعضاء لجان المراقبة تعرض الفريق النفجار لغم مما ادى 
الى اصابة عدد من اعضاء لجان المراقبة ومقتل اثنين ومع 

انسحاب بعض الجنود المشاركين 
في لجان المراقبة.. وعودتهم الى 

مدينة صعدة.. 
عادت لج���ان الوس���اطة مجدًدا 
الى دم���اج وعق���دت اجتماعًا مع 
كبار الس���لفيين من أجل االتفاق 
النهائي على وقف اطالق النار بعد 
إعالن االتفاق المبدئي على ايقاف 
المواجهات لمدة 24ساعة على 
الرغم من المناوش���ات البسيطة 
بين الطرفين اال ان الهدنة التزال 

مستمرة..

إشراك مشائخ القبائل
مع إع���الن مص���در ف���ي اللجان 
المكلف���ة بوق���ف اط���الق الن���ار 
قول���ه: »نعم���ل عل���ى اس���تمرار 
تنفيذ الهدنة خالل 48 س���اعة 
المتفق عليه���ا منذ أمس.. هناك 

س���يتم كمرحلة ثانية بعد ذلك تعزيز ق���وات الجيش من 
المراقبين واستكمال نشرهم في جميع نقاط التماس حول 

دماج - ألن هناك قصف���ًا عنيفًا جدًا عل���ى جميع الخطوط 
االمامية لالشتباكات«.

تس���تمر المواجهات األش���د واالعنف ف���ي منطقة كتاف 
إحدى المديريات التابعة لصعدة وصل قتالها في يوم االحد 
24 نوفمبر الى ما يقارب الخمس���ين قتي���اًل من الطرفين 
اضافة الى اش���تباكات متقطعة بمنطقة حرض على مدار 
االسبوع و للمرة الثالثة تصل عناصر الحوثيين الى الرصيفة 

مع مواجهات عنيفة وشديدة مع عناصر السلفيين.

وم���ع انته���اء الهدن���ة المتف���ق عليه���ا والتي ح���ددت ب��� 
24س���اعة حتى يت���م التوص���ل الى اتف���اق نهائ���ي إليقاف 
المواجهات تعود الحرب مجددًا بين الطرفين باس���تخدام 
الكاتيوش���ا والغراد مع وصول تعزي���زات قبلية الى منطقة 
كتاف صرح الحوثيون بعدها أنهم دمروا هذه القافلة.ومع 
استمرار واشتداد المواجهات في منطقة حرض وكتاف الى 
جانب وصول التعزيزات القبلي���ة للطرفين وتزامنًا مع كل 
ذلك تستمر جهود اللجان الرئاس���ية والنيابية للتوصل الى 
اتفاق وقد بدأت تلوح في األفق بوادر اتفاق نهائي على نشر 

المراقبين في جميع نقاط التماس حول دماج..

الى ذلك اصدر شيخ السلفيين الحجوري بيانًا يقول فيه إن 
االتفاق مع الحوثيين يجب أن يكون شاماًل بينهم ومعهم 
القبائل التي جاءت تناصرهم وبين الحوثيين لكي يتم اخماد 

كل اسباب االقتتال واليعود مرة اخرى.

اع���الن الش���يخ الحج���وري بمش���اركة القبائل الت���ي جاءت 
لمناصرة السلفيين في أية اتفاقية هدنة او صلح قد تحدث 
ما بينهم وبين الحوثيين اما الى صلح قد يشمل ليس فقط 
الس���لفيين وإنما مع القبائل المختلفة مع الحوثيين ويكون 
صلحًا عام���ًا.. وهناك من ي���رى أن هذا االش���تراط يراد منه 
إفشال كل الجهود حيث أن مطالب واشتراطات كهذه قد 
تدفع بالحوثيين الى رفضها لتستمر المواجهات المؤسفة 

بين الطرفين.

تشــارف المواجهات الدامية الدائرة مابين الحوثيين من جهة وبين الســلفيين من جهة اخرى على 
دخــول شــهرها الثاني  في محافظة صعــدة والتي اندلعت في منطقة دماج لتشــمل اكثر من منطقة 
في صعدة كمنطقة كتاف والمســادير وغيرها وترجع أســباب المواجهات وغيرها كما تشير بعض 
المصــادر الــى ان الحوثيين خــال مواجهاتهم مــع ابناء االحمر فــي منطقة العصيمات بحاشــد وفي 
محافظة اب كان الســلفيون مشــاركين بقوة فيها الى جانب االطراف المعادية للحوثيين وهو ما أثار 
غضبهم فيما ترجح بعض المصادر الى ان االســباب الحقيقية للمواجهات تعود الى ســعي الطرفين 

الى التوسع العسكري...

العالم يسعى للحد من ممارسة 
»التطهير« وحرمان األشخاص

 من المشاركة السياسية


