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طالبوا بالتحقيق العاجل في جريمة اغتيال بن حبريش وتقديم المسئولين عنها للقضاء

المؤتمر وأحزاب التحالف يؤكدون على حق أبناء حضرموت 
واليمن  في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية

رفض المواقف المزدوجة لبعض القوى السياسية التي تعمل 
على التأجيج والتوظيف السياسي للمطالب المشروعة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات 
أح��زاب التحالف الوطني اجتماعًا لها عصر الجمعة 
برئاسة الدكتور قاسم سالم رئيس المجلس األعلى ألحزاب 
التحالف الوطني وحضور األمناء العامون المساعدون للمؤتمر 
الشيخ يحيى الراعي والدكتور أحمد عبيد بن دغر واألستاذ 

عارف الزوكا.
وجرى خالل االجتماع مناقشة المستجدات على الساحة 

الوطنية وتطورات األحداث في محافظة حضرموت.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب 
التحالف على حق أبناء محافظة حضرموت وكل أبناء اليمن في 
التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وبما ال يعكر األمن والسلم 

االجتماعي أو ينزع نحو العنف.
ودانت اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف مجددًا 
ما تعرض له الشهيد الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العلي، 
مجددين المطالبة بالتحقيق العاجل في الجريمة وتقديم 

المسئولين عنها للقضاء.
وأك��د االجتماع على حق أبناء حضرموت الذين عرفوا 
بمواقفهم الوطنية والوحدوية وسلوكياتهم وثقافتهم 
المدنية أن يظلوا كما كانوا نموذجًا يحتذى به كل أبناء اليمن 

في ريادة الممارسات الحضارية المدنية.
وأكد االجتماع أن مواقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

التحالف الوطني في كافة القضايا الوطنية تنطلق من تمسك 
المؤتمر وأحزاب التحالف بالثوابت الوطنية وااللتزام بمضامين 

ومسار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات 
أحزاب التحالف عن رفضهم للمواقف المزدوجة لبعض القوى 
السياسية التي تعمل على التأجيج والتوظيف السياسي 
للمطالب المشروعة في تناقض لما يجب عليهم القيام به من 
التهدئة والتمسك بمبادئ ومضامين المبادرة الخليجية وإدانة 
الدعوات إلى العنف وتهديد السلم االجتماعي وإثارة النعرات 
المناطقية والعنصرية التي يرفضها كل أبناء حضرموت وكافة 

أبناء الشعب اليمني.

تبدو حضرموت هذه األيام كمرجل يغلي، كل األطراف تبدو مندفعة نحو استغالل الحدث 
كل بطريقته، والقليل من العقالء فقط هم الذين يمثلون الطرف الصامت، ربما هؤالء يتخيلون 

العواقب المحتملة للذهاب نحو حاالت ال أحد يستطيع التنبؤ بها.
م به في مثل هذه الحالة أن تبادر السلطات إلى اتخاذ موقف حازم من المشتبه بهم في 

ّ
من المسل

ارتكاب الجريمة، تتحفظ عليهم، وتقدمهم للعدالة، وتعلن للناس نتائج التحقيق، فتتجلى الحقيقة 
كما هي، ويزول الغموض، فتهدأ النفوس، وال يجد الخائضون في المياه العكرة فرصة لالستغالل.

في الواقع أدانت الحكومة بحزم الحادث في اجتماعها السابق، وبادر األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
بإرسال برقية عزاء ألسرة وقبيلة الفقيد، وأرسلت لجنة أمنية عليا لمتابعة التطورات، وترضية الحموم، 
التي تمثل نسبة كبيرة من سكان الهضبة الجنوبية لحضرموت، وحضر المحافظ مراسم الدفن واتخذت 
إجراءات غير قليلة للسيطرة على الموقف، وحتى اآلن ال يبدو أن هذا التحرك قد أرضى الحموم، كما أنه 
لم يرض قبائل حضرموت المتحالفة مع الحموم، فشيخ الحموم، هو رئيس مجلس تحالف القبائل هناك.
وتأكيدًا الهتمامه بالموقف، تابع األخ الرئيس الوضع في المحافظة، معزيًا أسرة الفقيد ومتحدثًا 
مع شيوخها، واعدًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات. ومتعهدًا بتنفيذ كل ما كان الشيخ يتابعه من مطالب 
ألبناء المنطقة، ومع ذلك ظلت الدعوة لما سمي "بالهبة" قائمة، وتجري التحضيرات لمواقف ال أحد 
يتكهن بمآالتها فنحن نستطيع في الظروف الملتبسة أن نصنع الحدث ولكننا ال نستطيع أن نتحكم 

في نتائجه، وخاصة في ظروف معقدة كالتي تمر بها حضرموت خاصة واليمن عامة.
اليوم تتقاطر على حضرموت قوافل عدة تحمل الرجال، والعتاد، وترفع شعار التضامن مع الحموم، 
وتبدو الحالة في المنطقة خارج السيطرة إال من نقاط أمنية، ومعسكرات تعرضت كثيرًا لالعتداء. 
وسالت حولها دماء كثيرة، وتراجعت هيبة الدولة هناك إلى مستويات لم تعرفها المحافظة من قبل، 
ترافقت مع مشاعر متأججة، رافضة، ومتمردة، لم تستوعب االجراءات الحكومية بعد غضبها. وخفتت 

أصوات العقالء إال من رحم ربك.
يرفع الجميع شعارات ومطالب مختلفة. الحق كل الحق فإن بعضها مما يمكن تحقيقه، فيما البعض 
اآلخر يبدو مبالغًا فيه حد الغلو. فقد ركبت القوى المعادية لوحدة الوطن هذه الهبة وهي تحاول 

قيادتها إلى الوجهة التي تريدها.
اآلن يبدو المشهد مقلقًا فأصحاب المشاريع الصغيرة، وجدوا في الحادث ضالتهم، وجدوا سببًا 
وجيهًا للتحرك نحو أهدافهم. لهذا يقومون بالتحشيد نحو حضرموت، والقول بأنهم يتضامنون مع 
الحموم غير مقنع، فقد توالت على المحافظة أحداث كثيرة وسالت دماء غزيرة بفعل اإلرهاب وعناصره 
ولم يتحرك أحد للتضامن هناك مع الشهداء من أبناء المحافظة الذين قضوا نحبهم في أحداث مؤلمة، 
حتى مجرد بيان تضامن لم يصدر، فما هو القصد من هذا التسعير اليوم وكأن حضرموت داخلة في 

حرب مع الدولة.
ال يخفي البعض رغبتهم في إسقاط المحافظة، أي ال يخفي هؤالء رغبتهم في مهاجمة المؤسسات 
الحكومية، المدنية والعسكرية، والشركات النفطية العاملة. وتجري حاالت إساءة ألبناء المحافظات 
الشمالية كاإلعتداء على ممتلكاتهم، وهي أمور ليست من طباع الحضرمي، وال عالقة لها بثقافته التي 

نعرفها عنه.
إن المساس بأي مواطن بصرف النظر عن المحافظة التي ينتمي إليها هي جريمة ال يجوز أن يفلت 
مرتكبوها من العقاب، كما يجب أن ترتفع األصوات الخيرة بإدانتها. أحزابًا، ومنظمات، وشخصيات، 
ومشائخ علم، ونقابات، إن بعض المظاهر التي تبدو تجاه العاملين في المحافظات ال تمت بصلة 
لحضرموت، ليس حضرميًا هذا الذي يمارس مثل هذه البشاعات، مهما كانت دوافعه وأسبابه للقيام 
بمثل هذا العمل الذي يتعارض مع عقيدتنا وسماحتنا التي عرفناها وعرفها عنا غيرنا. باختصار 

العنصرية شعور ممقوت، أما ممارستها فجريمة، أيًا كان الشعار الذي يختفي خلفها.
هنا تتجاوز األمور حدود االحتجاج والتضامن مع أسرة المرحوم الشهيد بن حبريش وحادث 
استشهاده. األمر هنا يتعلق بمستقبل حضرموت، ومكانتها، وأمنها واستقرارها واألمر أيضًا يتعلق 

بأمن الوطن، هنا تتعرض مصالح عليا للخطر، وتبدو الدولة مهددة في كيانها.
إن أمن البالد والعباد ليس من القضايا الثانوية التي يمكن ألي منا الصمت حيالها أو الوقوف موقف 
المتفرج إزاءها.. إن أمن البالد يعد مصلحة خاصة لكل فرد في المجتمع ومصلحة عليا للوطن كله ومن 
يحاول المساس بهذه المصلحة إنما يمس مصالحنا الخاصة والعامة ويهدد مستقبلنا، ومستقبل 

األجيال الالحقة من بعدنا.
هذا هو الذي يجعلني أختار عنوان هذا المقال "النداء"، فحكماء حضرموت وعقالها يدركون خطورة 
ما قد تذهب إليه األحداث إذا ما تحكم في سيرها فاقدو البصر والبصيرة والنفوس المريضة، والذين 

أعمتهم نوازعهم الشخصية عن رؤية األمور بآفاق مستقبلية.
حكماء حضرموت وعقالها أمامهم واجب وطني وعليهم يعول في قول كلمة الفصل، كلمة حق فيما 
يجري من تسعير للنداءات المناطقية، وتهييج للمشاعر االنفصالية والنعرات المناطقية والعنصرية، 

 ال يخلو من حقد وضغينة. وهي أيضًا صفات ليست حميدة.
ً
استغالال

إن لنا في تجارب أهلنا في بعض بالدنا لعبرة، ولنا في تجارب الشعوب األخرى لخبرة، فالفوضى ال 
يلحقها غير العنف واالقتتال والدمار، ومدينتا زنجبار وجعار، ولودر، خير شاهد على ما نقول، إن 
دماًء كثيرة قد سالت حتى استعادت الدولة السيطرة على هذه المدن، بعد أن سقطت بيد القاعدة، 

واألغلب أن دعاة الفتنة يريدون أن تؤول األمور في المحافظة إلى هذا المصير المرعب.
إن جن��وح المطالب نحو العصيان، وإقالق األمن والسكينة العامة، أو اإلضرار بالمصالح االقتصادية 
والوطنية ووشائج القربى بين األهل عمل ال يستقيم مع ما ُعرف عنا في حضرموت، من حب للخير، 

والتمسك بمكارم األخالق، واحترام القانون، وطلب العدالة من أبوابها.
وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن مطلب خروج الجيش من حضرموت، إنما يعني تسليم حضرموت 
للفوضى والنهب والدمار. وإن كان إعادة تموضع بعض الوحدات الموجودة في قلب المدن إلى خارجها 

يبدو منطقيًا، واستجابة الدولة له أمر مرغوب فيه.
نحن جميعًا. وعلى اختالف مشاربنا وانتماءاتنا السياسية نمر بمرحلة صعبة، استثنائية. فالطريق 
األمثل لحل المشكالت وعالج أمراضنا التي أزمنت، وتكاد تهدد كياننا اإلنساني والحضاري هو أن نعطي 
للحوار فرصة للنجاح، فرصة للتوافق حول مستقبلنا وفرصة للخروج من أزمتنا الراهنة، ومن حسن الحظ 

أننا نكاد نقترب من وفاق وطني حول معظم قضايانا.
إن الحوار الوطني بما قد يسفر عنه من أسس جديدة لبناء الدولة هو الفرصة األخيرة إلعادة االعتبار 
لدولة الوحدة، وإعادة االعتبار للتضحيات الجسيمة لشعبنا في تاريخه المعاصر، وبالتأكيد فإن 
هذه التضحيات صنعت ثورتي سبتمبر، وأكتوبر، والوحدة ليست قابلة للعرض والطلب. نرتضيها 

باألمس، ونرفضها اليوم.
إن مشكالتنا في حضرموت هي جزء من المشكالت العامة في اليمن وبالتأكيد فإننا نعول كثيرًا على 
جهود القيادة، ومخرجات الحوار للوصول إلى دولة نرتضيها جميعًا. في تقديري أنها دولة اتحادية 
من عدة أقاليم، اإلقليم الشمالي، هو واحد من مخرجاتها المتوقعة، وفي هذه الحالة فإن احتقانات ما 
قبل الوحدة، وما بعد الوحدة وشعور الحضارم بالغبن سوف يتالشى مع استالم سكان اإلقليم كافة 
مقاليد القرار ووضع السلطة المحلية في متناول أهله. مما يعني ممارسة سلطة حقيقية على الواقع 

ونصيب غير منقوص من الثروة، وعدالة تشمل سكان اليمن عمومًا.
حضرموت أمانة في أعناقنا، تمامًا كما هي اليمن وديعة استخلفها الله فينا، وأسباب الفتن في هذا 
الزمن حاضرة، والعقالء والمخلصون فقط هم من يستطيعون قول الحقيقة، ومنع هذه األسباب من 

خلق النتائج، وتقديم المصالح العليا للوطن على كل مصلحة.
إن أمن حضرموت، واستقرارها والحفاظ على سكينتها العامة هي مصلحة كبرى لحضرموت، وهي 
مصلحة عظمى لليمن والمحيط اإلقليمي، وال يجوز وال يجب أن نسمح ألحد أيًا كان استغالل هذا الحدث 
الجلل، لشيخ عظيم كالشيخ الحمومي لتحقيق مكاسب خاصة، ومصالح ضيقة، فيزرع فينا الفتنة 
ويورث لنا الدمار، ولنا في حكمة أهلنا، وصبرهم على الشدائد، وتاريخهم في مراحل حياتنا اإلنسانية 

الطويلة عبرة وموعظة حسنة.
إننا معنيون بما يجري في حضرموت، كما أننا معنيون بما يجري في كل شبر من اليمن، وقد حان 
الوقت أن نعالج أمورنا بعيدًا عن تأثير المصالح الضيقة، والرؤى التي ألحقت بنا أضرارًا سنحتاج إلى 
وقت غير قليل لتجاوزها، إن حضور الحكمة، والعقل والثبات على الحق في الملمات هو ما نحتاجه اليوم 

في حضرموت. فهل حان الوقت لالتعاظ وأخذ العبرة؟

بقلم/ د. احمد عبيد بن دغر

نــداء إلى اهلنا في حضرموت

مثلت حادثة اغتيال الشهيد سعد 
بن حبريش العليي الحمومي نقطة 
تحول في تطور األحداث في حضرموت، 
وربما الحقًا في المحافظات الجنوبية.

كان للرجل مكانة خاصة لدى سكان 
حضرموت، وفــي الهضبة الجنوبية 
تحديدًا. فقد كان الشهيد يتمتع 
دائــمــًا بحضور طيب فــي األوســـاط 
الحضرمية، بــدوًا وحــضــرًا، ساحاًل 
ــــًا، لــهــذا فمصابنا فيه وفي  ووادي
مرافقيه جلل، وخسارتنا فيه عظيمة.

بريطانيا: وحدة اليمن قضية جوهرية
 تهم المنطقة واالستقرار العالمي

روسيا تجدد موقفها الداعم إلنجاح العملية 
االنتقالية والحوار الوطني

 ج����ّددت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة 

الروسية في بيان أصدرته موقف 
روسيا االتحادية الداعم إلنجاح 
العملية االنتقالية والحوار الوطني في 

اليمن.
��دت روسيا استعدادها لتوفير 

ّ
وأك

الدعم الالزم لشركائها اليمنيين في 
سبيل تنفيذ المهام ذات األولوية سواء 
عبر عالقات التعاون الثنائي أو عبر 
مشاركة روسيا في الرئاسة المشتركة 
مع االتحاد األوروبي لفريق العمل المعني 
بمساندة جهود إنجاح الحوار الوطني 
والذي يضم ممثلي الدول العشر الراعية 

للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
استنادًا إلى االتفاق الموقع من األطراف 

اليمنية الخاص بنقل السلطة سلميًا.
وقالت الخارجية الروسية إن الحوار 
يظل المسار الصائب لليمنيين لحلحلة 
القضايا والتحديات التي يواجهها البلد 
بدعم مفعم بالحيوية من المجتمع 
ال��دول��ي..وف��ي��م��ا أع��رب��ت الخارجية 
الروسية عن القلق إزاء تطور األحداث 
في اليمن، فإنها جّددت التأكيد على 
أهمية وض��رورة نجاح وإنهاء مؤتمر 

الحوار الوطني في اليمن.

عبد  األخ  تلقى   
ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، 
 هاتفيًا السبت من 

ً
اتصاال

التنمية للشئون  وزي��ر 
ال��دول��ي��ة ف��ي المملكة 
المتحدة البريطانية آالن 
دن��ك��ن نقل فيه تأكيد 
رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كامرون، المطلق 
على دعم اليمن من أجل 
إن��ج��اح م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
الوطني الشامل بصورة 

كاملة وبما يلبي طموحات 
أب��ن��اء ال��ش��ع��ب اليمني 
م��ن ش��م��ال��ه إل���ى جنوبه 
وم���ن ش��رق��ه إل���ى غربه 
وتجاوز كافة التحديات 
والمصاعب وطي صفحة 
ال��م��اض��ي وال���ول���وج إل��ى 

المستقبل المأمول.
وأش���ار وزي��ر التنمية 
البريطاني إلى أن نجاحات 
مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
الشامل ستشكل عالمة 
بارزة في طريق المستقبل 

الجديد لليمن, منوهًا إلى 
أن أمن واستقرار ووحدة 
ية  هر جو قضية  ليمن  ا
تهم المنطقة واالستقرار 

العالمي.
ون���ب���ه إل�����ى ض�����رورة 
االهتمام اإلقليمي والدولي 
بضرورة إخراج اليمن من 
األزمة والظروف الصعبة 
إلى بر األمان وهي مسألة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تهم 

المجتمع الدولي بأسره.

الزهيري يوضح مالبسات جلسة بناء الدولة
أوض����ح االس���ت���اذ أح��م��د 
الزهيري عضو مكون المؤتمر 
الشعبي العام في فريق بناء 
الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، أن 
االجتماع الذي عقده الفريق أمس 
خصص لمناقشه قضيتي مصدر 

التشريع ودين الدولة.
وأش���ار ال��زه��ي��ري ف��ي تصريح 
للمؤتمرنت الى أن فريق بناء الدولة 
كان قد صوت خالل الفترة الماضية 
على خيارين فيما يتعلق بقضية 
"مصدر التشريع" وينص الخيار 
األول على أن "الشريعة االسالمية 
المصدر الرئيسي للتشريعات" 
حيث صوت لصالح هذا النص 37 

من أعضاء الفريق وبنسبة %84، 
فيما صوت للخيار الثاني وينص على 
أن "الشريعة اإلسالمية مصدر جميع 
التشريعات" 7 أعضاء بما نسبته 

.%15.9
وأض��اف: وبما أنه لم يحض أي من 
الخيارين بنسبة 90% المنصوص 
عليها في النظام الداخلي لمؤتمر 
ال��ح��وار، فقد تم رف��ع الموضوع إلى 

لجنة التوفيق والتي تقدمت بمقترح 
ينص على أن "الشريعة اإلسالمية 
مصدر التشريع واالجتهاد في تقدير 
الشريعة مكفول للسلطة التشريعية.
وقال الزهيري: إن فريق بناء الدولة 
وق��ف في اجتماعه االح��د على تلك 
الخيارات الثالث وصوت عليها، حيث 
صوت ما نسبته 44.8% للخيار األول، 
وحصل الخيار الثاني على صوتين 

4% ، فيما حصل الخيار الثالث 
الذي قدمته لجنة التوفيق على 25 
صوت بما نسبته 51.2% ، وبما 
أنه لم يحصل أي من الخيارات على 
نسبة 75% فقد تم رفع الموضوع 
لرئيس الجمهورية رئيس مؤتمر 
الوطني الوطني للبت فيه بحسب 
الداخلي  النظام  م��ا ينص عليه 

للمؤتمر.
وف��ي��م��ا يتعلق بقضية "دي��ن 
ال��دول��ة"، قال الزهيري: إن فريق 
بناء الدولة ك��ان قد ص��وت سابقًا 
على مقترحين ينص األول على أن" 
اإلس��الم دين الدولة واليمن دولة 
مستقلة ذات سيادة اإلسالم دينها 
والنظام الجمهوري نظامها وهي دولة 
مدنية تقوم على المواطنة المتساوية 
وإدارة الشعب وس��ي��ادة القانون" 
وح��ص��ل على 35 عضو م��ا نسبته 
79.5%، فيما ينص الخيار الثاني 
على أن "اإلس��الم دين الدولة واللغة 
العربية لغتها" و"اليمن دولة اتحادية 
فيدرالية مدنية ديمقراطية مستقلة 
ذات س��ي��ادة تقوم على المواطنة 

المتساوية وإرادة الشعب وسيادة 
القانون وهي جزء من األم��ة العربية 
اإلسالمية" ,وحصل في التصويت على 

9 اصوات بنسبة %20.5 .
وت��اب��ع ال��زه��ي��ري: أن الجلسة 
التي عقدها فريق بناء الدولة 
ناقشت تلك الخيارات باإلضافة 
إلى مقترح لجنة التوفيق، وصوت 
عليها حيث حصل الخيار األول 
10 أصوات ما نسبته %25.4 
 3 وح��ص��ل الخيار الثاني على 
أصوات، بينما حصل الخيار الثالث 
ال��ذي تقدمت به لجنة التوفيق 
بما نسبته 66.6% ، وتحفظ 8 

أعضاء عن التصويت.

مضيفا: أن أي من الخيارات لم 
يحز على نسبة 70% المنصوص 
عليها، وبالتالي تم رفع المادة إلى 

رئيس الجمهورية للبت فيها.

وأش��ار الزهيري إلى أن الفريق 
سيواصل االثنين استعراضه 
تقريره النهائي المقدم للجلسة 

العامة الثالثة للمناقشة . 

اصالحيون يقتحمون مقر المؤتمر بالحوطة ولبوزة يدعو للتعقل
أق��دم��ت ع��ن��اص��ر تنتمي لحزب 
التجمع اليمني لإلصالح على اقتحام 
مقر المؤتمر الشعبي العام بمدينة 
الحوطة محافظة لحج ونهب محتوياته.

وقال الدكتور قاسم لبوزة رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج: 
إن مقر اإلصالح المجاور لمقر المؤتمر 

ل��م يتعرض ألي اع��ت��داء، متسائاًل عن 
أه��داف العناصر اإلصالحية من اقتحام 

ونهب مقر المؤتمر.
وأك��د لبوزة أن ه��ذا العمل الجبان هو 
م��ح��اول��ة إلث����ارة ال��ف��وض��ى وج���ر أع��ض��اء 
المؤتمر الشعبي العام إلى مربع رد الفعل 
وهو ما لن يتحقق، مشددًا على أن أعضاء 

المؤتمر وك��وادره يرفضون كل أعمال 
العنف.

ودعا لبوزة كل أبناء محافظة لحج إلى 
التعقل وال��وق��وف صفًا واح��دًا في وجه 
أع��م��ال التخريب وض��د دع���اة تمزيق 

اليمن، وأصحاب المشاريع الصغيرة.


