
ي����واص����ل إع����ام  
االخوان المسلمين 
ف����ي ال���ي���م���ن  ش����ن ح��م��ل��ة 
ت��ح��ري��ض م��ف��ض��وح��ة ضد 
ال��ص��ح��ف��ي ال��ق��دي��ر ط��اه��ر 
حيدر ح��زام مراسل ال��رأي 
الكويتية، في سياق اساليب 
دنيئة  يمارسونها للضغط 
على المراسلين لنقل آراء 
ووج��ه��ة نظر جماعتهم 
ف��ق��ط إض��اف��ة إل���ى محاولة 
إج��ب��اره��م ل��ه للكشف عن 
مصادره، ومنعه من اجراء 
ح����وار م��ع م��ع��ارض��ي��ه��م.. 
ف������االخ������وان ي���ع���ت���ب���رون 
م��ص��ادره��م ال��ت��ي  تهاجم 

معارضيهم هي الحق ومنزلة من السماء، بينما مواقف 
وآراء غيرهم ال يجب التعامل معها ..

اكيد حملة )صبيان (االخوان  ضد الزميل  طاهر حزام 
عبر مغالطات مواقعهم ومحركاتهم سببها حوار 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر مع صحيفة 
الرأي الكويتية  والذي أجراه الزميل طاهر حزام وتضمن  
قضايا مهمة ازعجت قيادات االخوان، لكن ِلَم كل هذا  
التحامل اذا كانت ال��رأي الكويتية وعبر الزميل طاهر 
حزام قد نشرت حوارات مع قيادات اإلخوان وشركائهم، 
ومن ذلك تصريحات لحميد االحمر ولرئيس احزاب اللقاء 
المشترك حسن زيد وكلها تضمنت آراء ومواقف ضد 
المؤتمر والزعيم ولم يضق صدر المؤتمريين.. من 

الصحيفة او مراسلها.
إن قيادات االخوان المسلمين الذين كانوا يتشدقون 
ب��ح��ري��ة اإلع����ام ، وي��ت��ب��اك��ون ع��ل��ى ح��ري��ة الصحافة 
والصحفيين المنتمين اليهم، هاهم اليوم  يوجهون  
ابواقهم  لشن حملة على الزميل حزام ،محاولين ارهابه 

وتخويفه واالنصياع لهم وتنفيذ توجيهاتهم.. 
 بل انه ورغ��م اكاذيبهم التي تنشر يوميًا منذ عام 
2011م  ومنها م��ص��ادره��م  الخيالية ال��ت��ي اماتت 
الرئيس علي عبدالله صالح  عشرات المرات.. وغيرها 
من االكاذيب.. ومحاولة خداعهم للرأي العام أن دماج 
مقبرة انصار الله  ثم ما تاه من خسائر ابناء االحمر وان 
األغلبية  النصارهم إاّل أن االيام كشفت ان كل كامهم 

كذب ودجل  ..وان اهل دماج كانوا ضحية إعامهم..
ليس ذلك فحسب بل لقد اطلقوا وعودًا إليهام الناس 
بجعل اليمن افضل من ال��دول الخليجية بعد  تسليم 
الرئيس صالح السلطة واقصاء اقاربه ، وان تنعم اليمن 
باالمن واالستقرار وتتوقف اعمال التخريب وضرب 
الكهرباء والنفط والغاز بعد هيكلة الجيش  واالم��ن  
ليكتشف اليمنيون اكاذيبهم بتدهور الحياة المعيشية 
وتفشي الفساد وتزايد االنفات االمني في عهدهم 
الى  مستوى لم يسبق له مثيل، واصبح اغتيال الضباط  
والجنود في العاصمة صنعاء خاصة يتم بشكل يومي ،  

اضافة الى انعدام النفط والديزل.
وم��ن ال��غ��ري��ب ان اع���ام االخ����وان المسلمين وعبر 
موقعهم »يمن برس« الممول من السفارة القطرية 
وقناة الجزيرة نصبوا انفسهم مسئولين إعاميين لبعض 
الشخصيات التي ال تنتمي لهم ويحاولون التشكيك بما 

ينشر ضدهم ويقومون بالنفي بداًل عنهم. 
لقد اصبحوا مفضوحين عبر مواقعهم واكاذيبهم 
المكشوفة عبر محرك )صحافة ن��ت( التابع لاخوان  
ن ان العالم  محاولين اخفاء الحقائق على الناس متناسيَّ

اصبح قرية واحدة واكبر من تفكيرهم النتن.
ان اساليب التحريض على الزماء الصحفيين لم تعد 
مقبولة ممن ت��رب��وا على ال��ك��ذب.. وسيظل الصحفي 
طاهر حزام اكبر من كل االقزام وبائعي االوهام الذين 

يتساقطون في كل مكان.

> نعم لوال المصالحة 
ال���وط���ن���ي���ة وت���ف���اق���م 
الخافات لما بدأ التشاؤم 
ص���ارخ���ًا ف���ي ال��م��ش��ه��د 
الوطني العام بالصورة 
ال��ت��ي ت��ك��اد تتلف روح 
األم����ل وال���ت���ف���اؤل ال��ت��ي 
استشارية م��ع النجاح الكبير ال��ذي حققه ت���ع���ززت ق����وة ودالل����ة 
مؤتمر الحوار الوطني..

أ/ حسن احمد اللوزي

»تنطلق حروب المساجد 

ل��ت��ن��ذر ب��ع��واق��ب وخيمة 

ونتائج خطيرة، سكان حارة 

مسجد القبة الخضراء يصلون 

ع��ل��ى ال��رص��ي��ف ومسجد 

ال��ح��رق��ان م��غ��ل��ق ب��أق��ف��ال 

التعصب والعناد ومساجد 

أح����رى ي��ج��ري تصنيفها 

أمام  وتأميمها وإغالقها 

صمت رسمي مريب«..

د. حسين العواضي

> نظر في بحر »الغدرة« 
المتماوج أمام البصر الذي 
ال ي���رى غ��ي��ر »ال���غ���درة« 
ن��ف��س��ه��ا داخ�����ل ال��غ��رف��ة 

وخارجها..
من اصابعه مؤمًا وجود 
بقايا من الشمعة المذابة 
سيخلطها بالدموع ويصنع 
منها عجينة ويمد إلى قلبه 

يستخرج منه خيطًا مفتواًل يغرسه في عجين 
الشمعة ربما تضيء له بارقة ضوء..

> من يدعي عدم قانونية 
ض���رب اإلره����اب ه��و يعلن 
م��وق��ف��ه ب��م��ب��ارك��ة ال��ذب��ح 
ال��ي��وم��ي ال���ذي ي��ت��ع��رض له 
اليمنيون من أبناء الجيش 
واألم���ن ف��ي ال��ش��وارع بتلك 

البشاعة اإلجرامية..
لقد نسي هؤالء »المجزرة« 
البشعة في مستشفى العرضي لم تحزنهم عدوانية 
القتل المقززة التي ارتكبها اإلرهابيون بحق األطباء 

والممرضين والمرضى على فراشهم أيضًا..
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اختطاف سيارة سكرتير تحرير صحيفة »الثورة«
طالب صحفيو المؤتمر ومؤسسة الثورة قيادة وزارة الداخلية  

بالتحرك الجاد الستعادة سيارة الزميل عبدالواسع الحمدي 
سكرتير تحرير صحيفة »الثورة« التي تعرضت للنهب من قبل مسلحين 
واخذوها تحت تهديد الساح عصر الخميس ج��وار كلية المجتمع 

بصنعاء، اثناء توجهه الى عمله.
 ودانوا الحادثة التي تعد تحديًا واضحًا ألجهزة األمن كونها وقعت في 

منطقة قريبة من مؤسسات امنية عدة..
اعاميو المؤتمر الشعبي العام يتضامنون مع الزميل عبدالواسع  
الحمدي  ويطالبون وزي��ر الداخلية بالتدخل الس��ت��رداد السيارة 

المختطفة.. 
منددين باستمرار استهداف الصحفيين وترهيبهم بصورة تكشف 

عن ممارسة قمعية يجب التصدي لها بقوة..

محاولة تقديم الرئيس كعدو لحرية الصحافة
من الصعب جدًا تصور منع كاتب من نشر مقاالته في باد ال    

تستطيع الدولة ان توقف »عراكًا« بين مليشيات أحزاب مسلحة 
إاّل عبر وساطة لجنة رئاسية..

ثم ال نتصور ان األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والذي 
يقود السفينة وسط هذه األمواج المجنونة يضيق برأي أو نقد أو كلمة 
حق.. أو أنه يوجه بإلغاء عمود لاستاذ خالد الرويشان ينشر كل أحد في 
صحيفة »الثورة« في الوقت الذي تعيش الساحة اليمنية صراعًا محمومًا 
بين الرأي والرأي اآلخر، تجاور كل الحدود، بما في ذلك خطاب اإلعام 
الرسمي الذي اصبح مؤججًا للفتنة ويخدم طرفًا سياسيًا واحدًا.. ويضر 
بالتسوية السياسية والوفاق وبجهود الرئيس هادي في اخراج الباد من 

األزمة ومع ذلك لم يضق الرئيس من هذا الخطاب المأزوم..
الطبيعي ان الذي لم يضق من »دراويش« اإلخوان ووسائل إعامهم 
واستغالهم لمنابر المساجد وقاعة البرلمان وهم يشنون عليه حمات 
ات ال حصر لها، ال يمكن ان يضيق من مقال، لكن نعتقد ان  واس���اء
اختيار اسم كاتب مثل االستاذ خالد الرويشان ومكانته في الوسط 
الثقافي والصحفي وفي هذا التوقيت بالذات له ابعاد سياسية سيما وان 
رمي التهمة بمنع النشر إلى شخص الرئيس مباشرة تؤكد ان العملية 
مدبرة.. بهدف تجييش الكتاب والصحفيين والمثقفين لانضمام إلى 
حملة االخوان الموجهة ضد الرئيس هادي.. وإاّل كان باالمكان رمي التهمة 
على وكيل وزارة اإلعام أو الوزير أو مدير مكتب رئيس الجمهورية.. 

لكن الذي حدث واضح انه مدبر لتحريض األقام واآلراء ضد الرئيس..
عد 

ُ
إن احترام الرأي والرأي اآلخر والقبول بالنقد البّناء وحرية القول ت

مكاسب وطنية، والدفاع عنها دفاعًا عن قيم ومبادئ واخاقيات إنسانية 

عظيمة، 
وال ي��م��ك��ن ف���ي أي ح����ال من 
االح���وال التفريط بمكاسب 
وطنية للدفاع عن اشخاص 
أو مسؤولين يضيقون من 
س��م��اع ص����وت ش��ع��ب يئن 

وام��ه��ات وزوج����ات واط��ف��ال 
ينوحون ليل نهار.. كما أنه ال يمكن في أي حالة 

من األح��وال تجيير أقام نزيهة للتشهير بقامات وطنية 
كالرئيس هادي..

بالتأكيد العالم كله يدرك ان اليمن تواجه اخطارًا حقيقية، واليمنيون 
أيضًا يدركون ذلك.. فلماذا كل هذا الزعل أال يكفي أن نصف الصحفيين 

تاب 
ُ
يتعرضون لانتهاكات والتعسفات، واآلن بدأ ال��دور على الك

واألدباء..
ال��ش��يء المثير للدهشة ان م��وق��ع »خ��ب��ر« التابع ل��اخ��وان وجه 
االتهام في خبر نشره الثاثاء 22 أبريل إلى نجل الرئيس هادي 

عبدربه منصور هادي( حيث ذكر فيه أنه »من وجه )ج����������ال 
رئىس تحرير صحيفة الثورة 
الحكومية فيصل مكرم 
ب��إي��ق��اف ن��ش��ر ال��م��ق��ال 
األسبوعي لألديب اليمني 
ووزير الثقافة اليمني السابق 
خالد الرويشان بصحيفة »الثورة 
ال��ي��وم��ي��ة، ول��ي��س م��دي��ر مكتب 

الرئاسة نصر طه مصطفى«..
موقف فيصل مكرم ظهر بعد أربعة 
أيام من خال رد له أكد فيه أنه هو من أوقف 
نشر مقاالت الرويشان.. لكننا جميعًا ندرك أنها 
ها من ال تروقهم  مجرد »عنتريات« ال أكثر يقف وراء
مقاالت االستاذ خالد الرويشان ويضيقون من الرأي اآلخر 
وهؤالء هم أنفسهم من روجوا شائعة أن الرئيس هادي 
هو من وجه بإيقاف مقاالت الرويشان.. وقد نجحوا فعًا في 
اقصاء قلم مثمر وكاتب مرموق من الصحيفة الرسمية األول��ى.. ليحل 
محله المرشد أو اليدومي.. وليس أمام االستاذ فيصل مكرم إال أن يقبل 

أو فالتهمة بالجيب واأليام بيننا..

اكتشاف معسكر »لورانس العرب« بعد 100 عام!
ع��ث��ر ف��ري��ق أث����ري ع��ل��ى المعسكر  

الصحراوي السري الذي كان يستخدمه 
»لورنس العرب« بكامل محتوياته، بعد 
نحو 100 عام 
م��ن م��غ��ادرة 
ض���������اب���������ط 
االستخبارات 
ال���ب���ري���ط���ان���ي 
توماس إدوارد 
ل���ورن���س ال���ذي 
أش��رف على شن 
ح���رب ع��ص��اب��ات 

من هناك على قوات اإلمبراطورية العثمانية إبان 
الحرب العالمية األولى.

وذكرت صحيفة »ميل أون صانداي« أنه كان من 
الممكن أن يبقى المعسكر مجهواًل أعوامًا أخرى، 
لوال عثور األثري البريطاني في جامعة برستول 
جون ونتربيرن مصادفة على خريطة رسمها بقلم 
رصاص  طيار حربي بريطاني عام 1918م وظل 
ونتربيرن يعمل على مدى 10 أعوام على اكتشاف 
موقع المعسكر، الذي ذكر لورنس العرب أنه أنشأه 

خلف جبل يواجه محطة تل شحم.
وعثر وينتربيرن ومعاونوه على المعسكر، 
وبقربه آثار رماد النار، وبقايا قطع البسكويت، 

وشظايا قوارير مشروبات روحية، وقطع غيار 
محرك س��ي��ارة رول��زروي��س ك��ان ل��ورن��س العرب 

يستخدمها.
وك��ان لورنس ذكر في كتابه الشهير »أعمدة 
الحكمة السبعة« كيف كان يأكل الفاصوليا هناك، 
وي��ش��رب ال��ش��اي بالحليب وق��ط��ع البسكويت، 
وكيف كان يتسلى بالنظر إلى النار التي يوقدها 
م��س��اع��دوه ق��رب المعسكر. وق���ال وينتربيرن 
إن لورنس استخدم ذلك المعسكر قاعدة لشن 
عدد من الهجمات على خط سكك حديد الحجاز.. 
ومكث لورنس في ذلك المعسكر من 1917 إلى 

1918م..

وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية 
في المنظمة أودري كوكران: ان "عامات 
ال��م��ن��ازل ال��م��ه��اج��رات يقعن ضحايا 
ن��ظ��ام تمييزي يحرمهن م��ن أشكال 
الحماية األساسية، تاركًا إياهن عرضة 
ة، بما في ذلك العمل  لاستغال واإلساء

الجبري واالتجار بالبشر".
وبحسب التقرير، "ثمة 84 ألف عاملة 
منزلية مهاجرة في قطر، ينحدرن غالبًا 
من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. 
جبر العديدات منهن على العمل 

ُ
وت

"مائة ساعة اسبوعيًا من دون الحصول 
على يوم عطلة".

وأع��رب��ت المنظمة عن أسفها لكون 
"القانون القطري ال ينص على فرض حد 
أعلى لعدد ساعات العمل بالنسبة الى 
عامات المنازل، وال يشترط على رب 
العمل منحهن يومًا عطلة أسبوعية.. 
كما انهن غير ق���ادرات على التقدم 

بشكاوى رسميًا لدى وزارة العمل".
واوض���ح التقرير ان��ه "ف��ي )م���ارس( 
2013م، شكلت ع��ام��ات ال��م��ن��ازل 
نسبة 95% من إجمالي عدد العامات 
المحتجزات ف��ي م��رك��ز الترحيل في 
ال��دوح��ة".. واورد التقرير ع��ددًا من 
ات  الشهادات لعامات تعرضن إلس��اء
جسدية وجنسية وأجبرن على العمل 

من دون راحة وبا راتب.
وأسفت المنظمة لكون النساء اللواتي 

ة الجنسية  يواجهن  يبلغن عن اإلس��اء
تهمة إق��ام��ة ع��اق��ات غ��ي��ر شرعية 
- خ��ارج إط��ار الزوجية - وهي جريمة 
ُيعاقب القانون مرتكبتها بالسجن سنة 

واحدة والترحيل من الباد".
واضافت: ان "عامات المنازل شكلن 
70% من مجموع النساء المحتجزات 
ف��ي سجن ال��دوح��ة للنساء ف��ي م��ارس 

2013م وتوجد بين السجينات بعض 
الحوامل و13 طفًا دون الثانية من 

العمر يحتجزون برفقة أمهاتهم".
ودعت المنظمة السلطات القطرية إلى 
"سرعة إلغاء األحكام الواردة في قانون 
العمل وال��ت��ي تحرم ع��ام��ات المنازل 
وبعض فئات العمال األخرى من الحقوق 

العمالية.
واك���دت المنظمة ان��ه "ي��ج��ب على 
قطر عدم التثاقل عن القيام بأي شيء 
على هذا الصعيد، وأن تمنح عامات 
ال��م��ن��ازل الحماية القانونية الخاصة 

بحقوقهن األساسية".
ول��ف��ت��ت ك��وك��ران ال���ى ان "االه��ت��م��ام 
العالمي بتنظيم قطر لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم في العام 2022م 
ادى إل��ى تسليط ال��ض��وء على معاناة 
ات  العمال المهاجرين في قطاع اإلنشاء
في قطر. ومع ذلك، فإن الغياب التام 
لوسائل حماية عامات المنازل يجعلهن 

ة أكثر من غيرهن". عرضة لإلساء
وك��ان��ت اللجنة المنظمة لمونديال 
قطر اعلنت ف��ي فبراير الماضي، انه 
جرى تحديد معايير جديدة لحماية 
العمال االج��ان��ب ال��ذي��ن يشاركون في 
االعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك 
بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم 
توفير الحماية الازمة من االستغال 

ات. لعمال االنشاء

منظمة العفو تندد بانتهاكات قطر 
لحقوق عامالت المنازل 

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته االربعاء  بأوضاع عامالت المنازل  
االجنبيات في قطر، مؤكدة انهن يتعرضن "الستغالل كبير، بما في ذلك العمل 

الجبري والعنف الجسدي والجنسي".
واوضحت المنظمة في تقريرها، الذي اعدته استنادا الى تحقيق ميداني، يرسم "صورة 
قاتمة ألوضاع النساء اللواتي جرى استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودًا كاذبة 
تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن في انتظارهن س��وى عدد كبير من س��اعات 

العمل الطويلة يوميًا، وعلى مدار أيام األسبوع".

االخوان 
يحرضون على 
مراسل الرأي 

الكويتية..

محمد شرف الدين


