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        مثقفون وقيادات مدنية لـ الميثاق : 

ثنائيــة الســلطة ســتفكك اليمــن
 وتغرقهــا بالفـوضــى 

أكد عدد من قيادات المجتمع المدني والمثقفين أن ثنائية الســلطة بعدن وصنعاء كارثة 
على المجتمع ووحدته واستقراره وستغرقه في الفوضى . مشيرين في تصريحات لـ الميثاق 
" الى أن المستقبل سيكون مجهوال ومظلما في ظل وجود هذه الثنائية والوضعية المعقدة 
، حيــث ســيعمل هــذا على تشــقق كبير في جــدار الوحــدة الوطنية والنســيج االجتماعي 
وســيلقي بظالله القاتمة على شــتى جوانب الحيــاة ، كاألمن واالقتصــاد والتنمية والتعليم 
والصحــة وغيرهــا . مشــددين على ضــرورة قيــام منظمات المجتمــع المدنــي والمثقفين 
والكتــاب والمفكريــن واألكاديمييــن بتحرك شــامل وعلى مختلف األصعــدة لخلق رأي عام 
وتوحيد الشــارع اليمني في وجه السياســيين ومن يعملون علــى تغذية الفوضى والصراع . 

فإلى الحصيلة :

استطالع / عبدالكريم المدي 

ــه قــــال الــكــاتــب  ــب مـــن جــان
والــــنــــاشــــط عـــبـــدالـــوهـــاب 
الــشــرفــي: ال شــك أن وجــود 
سلطتين تتحكم كل منهما 
بجزء من الوطن وبالتالي جزء 
مــن الــقــرار وجــزء مــن قــوات 
الــدولــة وجــزء من مقدراتها 
سيترتب عليه ازدواج في 
ــة، سينتج عنه  ــدول ادارة ال

تنافس ارادتين على الواقع والبد لهذا 
التنافس ان يصل الــى صــدام في يوم 
مــا وهــو مــا سيدخل البلد فــي مرحلة 
متوسطة وطويلة االجــل من الصراع 
واالضطراب وفتح الباب على مختلف 
االحــتــمــاالت الــتــي تــم تجنبها طــوال 
الفترة الماضية، ما يعني أن المستقبل 
نا  سيكون معتمًا وظالميًا وأن أبناء
ــن والــســالم والتعليم  سيحرمون األم
وأبسط الخدمات الصحية وستموت - 
ال سمح الله - اآلمال واألحالم جراء مثل 
هكذا تدهور وانشقاق وتنازع سلطات 

وإرادات وغيره .
وأضاف: الوضع صعب جدًا ويتطلب 
أوًال: مــن المثقفين وقــوى المجتمع 
المدني المختلفة القيام بدورهم وايجاد 
رأي عــام رافــض لما يجري ، يتحرك 
سلميًا، يعبر عن موقف وطني عصري 
وحـــدوي مــتــقــدم، يحث على الــحــوار 
والشراكة الوطنية ورفض التحريض 
واالقصاء ولغة التحدي والقتل والعنف 

وبناء المتاريس وعسكرة المجتمع .

وثانيًا: على المكونات 
السياسية ان تعي طبيعة 
ــســيــاســيــة  ــة ال ــي ــل ــم ــع ال
االنتقالية التي تتعاطى 
مــعــهــا وان تــركــز على 
استكمالها و الوصول الى 
النتيجة الــمــرجــوة منها 
ــد للعمل  ــل ــب بــتــهــيــئــة ال
السياسي الطبيعي وان ال 
تنجر وراء صراعات حول تفاصيل ناتجة 
عن الوضع االنتقالي في البلد ستقودها 
اذا لم تتعقل تجاهها الى اهدار كل ما 
حققته خالل الفترة الماضية و ستقود 

البلد الى األسوأ..
وتابع قائًال: بالعودة لدور منظمات 
المجتمع الــمــدنــي ، الــتــي اعتقد أنه 
ليس لدينا منظمات مجتمع مدني 
مستقلة وتعمل بمهنية و أغلبها - 
كما هــو مــعــروف للجميع - مرتبطة 
بالمكونات السياسية بشكل أو بآخر 
، لكن في كل األحــوال ال يعفيها هذا 
عن أن تتخذ مواقف حقيقية وتصحو 
مــن خاللها وتنحاز للوطن ، لقضايا 
المجتمع للسالم، للبناء ، للحلم ، لرفض 
المناطقية والطائفية وثنائية السلطة 
، وانهيار الــدولــة ، مــشــددًا بــأن على 
منظمات المجتمع المدني والمثقفين 
اتخاذ مواقف تاريخية ، النقاذ البلد ، 
وعليها  أن تدفع بالمكونات السياسية 
للتقارب والعبور بالبلد من هذا المخنق 

الخطير الذي تراوح فيه.

ثنائية السلطة ستقود إلى الصدام المسلح!

قال الكاتب والناشط والقيادي 
التربوي خالد مطهر جبرة : البلد 
 عفريت والمستقبل ال 

ّ
على كف

عنوان له وال مالمح ، عاصمة في 
صنعاء وأخـــرى فــي عــدن ، كل 
شــيء صــار على المحك ، األمــن 
واالقتصاد والتعليم والحياة والسالم والتعايش والوحدة 
، األمــر ليس بالسهل أبــدا ، علينا أن نفتش عن حلول 
حقيقية ومفيدة ، وعلينا أن نبحث عن أرضية مشتركة 
نلتقي عليها وقواسم مشتركة نحاور من خاللها ، الوطن 

يمر بمنعطف هو األخطر تقريبًا منذ قرون .

الخوف أن تتحول اليمن الواحدة إلى يمنات وإمــارات 
حروب وأسواق لبيع السالح وإمارات لإلرهاب .

واضاف: االنقسام الحالي لفصيلين متناقضين ومتباينين 
بحاجة ماسة لنزع فتيل هذا االنقسام وليس بمقدور جهة 
منحازة لطرف سياسي أن تنزع فتيل االختالف والصراع 
الذي يعد األخطر في حياة اليمنيين فنحن اليوم بحاجة 
ماسة لجهة أو طرف محايد ويقف على مسافة واحدة 
بين طرفي النزاع ومن وجهة نظري بأن عقدة األجنبي 
هي المسيطرة، فدور منظمات المجتمع المدني سيكون 
ات جهات منها وميل البعض اآلخر الذي  غير مجٍد النتماء
قد يطغى على رؤيتهم للحل وأن طرفًا جديدًا غير العب 

فيما يجري في اليمن هو األنجع ولعل مصر وعمان هما 
الدولتان المرشحتان لحلحلة هذا الملف الشائك.

داعيًا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمثقفين 
واألكاديميين والحقوقيين والفاعلين واألحرار والشرفاء 
النظر للبلد بعيدًا عن يافطات وتأثيرات األحـــزاب ، 
ومن ثم تبني خيارات وتحركات وطنية سلمية والدفع 
بالجماهير ، كل الجماهير باتجاه خيار الحوار في إطار 
الوطن الواحد ، الحوار الذي يضع لما يجري  حلوًال ناجعة 
ويفرض لغة حوار وخطاب وطني وأهداف وطنية على 
اجندة القوى المتصارعة.. مالم فسيكون الوطن وابناؤه 

بدون مستقبل .

قال األستاذ والنقابي محمد صالح المنتصر عضو قيادة االتحاد العام لعمال اليمن 
- أمين الدائرة اإلعالمية : البلد تذهب من بين أيدينا ونحن نتفرج ، اليوم سلطة في 
عدن وأخرى في صنعاء.. هاتان السلطتان ستتنافسان على فصل الخدمات وأشكال 
االرتباط بما فيها المالي والقضائي واألمني والتنموي ، هذا إذا سمعنا بعد اليوم عن 

بناء مدرسة أو وحدة صحية أو حاجز مائي .
األوضاع اليوم كارثية، القوى السياسية والنافذة والمتصارعة تقود البالد للهاوية 
والناس صامتون، وكأن األمر ال يعنيهم ، كيف سيكون مستقبل ابنائنا في هذا الوضع 
المحطم ، المفكك ، المجزأ، القاتم.. لن نجد - إذا سارت القافلة - أو قل القوافل ، 
كما يريدون لها  بهذه الطريقة - غدا مدرسة ، وال مستشفى وال معلما وال طبيبا 
وال راتبا وال جنديا رسميا يضبط األمن وال قاضيًا في المحكمة يفصل النزاعات وال 
جهات مسئولة عن الخطط والبرامج والتنمية وتنفيذ القانون ، بل لن نجد وطنًا وال 
دولة.. داعيًا الجميع التنبه لهذه األوضاع لخطورة ما يجري ونتنبه لمئات اآلالف من 

اليمنيين الذين فقدوا ويفقدون وظائفهم وفرص عملهم.. 
وتابع قائًال: الجميع اليوم مسئولون عن وقف ما يجري 
وإعـــادة القوى السياسية الــى جــادة الــصــواب ، المثقفون 
والنقابيون والكتاب والفنانون واإلعالميون والصحفيون 
والعلماء واألكاديميون كلهم مسؤلون اليوم عن وضع حد 
لهذا الجنون وعدم االستمرار في البقاء على الحياد أو التفرج 

على المتصارعين على الوطن وساحات أبنائه وحقوقهم واحالمهم ومستقبلهم 
.. المجتمع المدني ومعه كل المتنورين قادرون على ايجاد مبادرات وسائل ضغط 
جماهيرية على السياسيين من أجــل ايقاف مغامراتهم وتصفية حساباتهم 
ومكابراتهم والعودة الى طاولة الحوار والتخلي عن لغة القوة والسالح والخطاب 

اإلعالمي والسياسي التحريضي .

علينا البحث عن أرضية مشتركة ونزع فتيل االنقسام 

عقـــد فرع  المؤتمر الشـــعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطنـــي الديمقراطـــي بمحافظة إب، اجتماعًا برئاســـة 
الشـــيخ عبدالواحد صالح رئيس الفرع كرس لمناقشـــة 
المســـتجدات السياســـية واالجتماعيـــة التي تشـــهدها 

المحافظة خصوصًا، واليمن عمومًا. 
وأعلـــن المؤتمـــر وحلفـــاؤه بـــإب تأييدهـــم لكافـــة 
ات والمواقـــف التـــي اتخـــذت مـــن قبـــل اللجنة  اإلجـــراء
العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف 
برئاســـة رئيـــس المؤتمر الشـــعبي العـــام، الزعيم علي 
نين أن المؤتمر سيعمل جاهدًا بكل  عبدالله صالح، مبيِّ
الوســـائل إلخـــراج الوطن مـــن أزمته الراهنـــة كما عمل 
أبـــان أزمـــة العـــام ٢٠١١م، ودان المؤتمـــر وحلفـــاؤه 
بمحافظـــة إب كافـــة المحاوالت البائســـة الســـتهداف 
المؤتمر وقياداته من قبل الرئيس المســـتقيل عبدربه 

منصـــور هادي، وتنظيمات سياســـية ، وقوى خارجيـــة، مؤكدين أن 
تلك الفقاعات واالتهامات ستســـقط أمام تماســـك المؤتمر وحلفائه 
ات الوهمية التي  فـــي كافـــة أنحـــاء الوطن.. واكـــد االجتمـــاع أن اللقـــاء

يعقدها الرئيس المســـتقيل فـــي محافظة عدن 
ليســـت إال محاوالت فاشـــلة يســـعى  مـــن خاللها 
لشـــق صف المؤتمر، مســـتنكرين في ذات الوقت  
محاوالت إيجاد انشـــقاق في صفوف حزب البعث 
العربي االشـــتراكي، أحد أحـــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطـــي، وقـــال: إن تلـــك المحـــاوالت باءت 
رها 

ّ
بالفشـــل الذريـــع رغـــم اإلمكانات التي ســـخ

هادي من أجل ذلك.. 
وشـــدد االجتماع  على أهميـــة مواصلة الحوار 
بين األطراف السياســـية إلنهاء األزمة التي بدأت 
مخاطرهـــا منذ اندالع فوضى ٢٠١١م.. وطالبت 
قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف في إب المكونات 
السياسية وكافة المنظمات الجماهيرية تسخير 
جهودهـــا لحفظ أمـــن واســـتقرار الوطن، وعدم 
االنجـــرار إلى العنـــف واالعتقـــاالت ومهاجمة المقـــرات والمنازل من 
أي طـــرف كان، واحتـــرام حرية الـــرأي والتعبيـــر، وتجنيب الوطن أي 

صراعات تهدد السلم االجتماعي واإلنساني.

المؤتمر وحلفاؤه يسخرون من محاوالت هادي 
البائسة الستهداف المؤتمر

مؤتمر عمران يشكو «حوثنة» الوظيفة العامة
عبر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
عمران عن إدانته للممارسات اإلقصائية 
التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق كوادره 
بالمحافظة فــي الجهاز اإلداري للدولة 
وخاصة ما تعرض له مدير مكتب التربية 
بالمحافظة األستاذ نايف عبدالله مجيديع 

من إقصاء من عمله .
وعــبــر مؤتمر عــمــران فــي بــيــان لــه عن 
استغرابه من هذه التصرفات بحق كوادر 
الــمــؤتــمــر واعــتــبــرهــا تــعــديــًا عــلــى مسار 

العملية السياسية والتربوية .
وجاء في البيان : كما ندعوا الجميع إلى 
االلتزام بالنظام والقانون وتجسيد مبدأ 
التعايش السلمي والــقــبــول بــاآلخــر كون 
التصرفات الالمسئولة تهدد المصلحة 

الوطنية العليا والمستقبل المشرق للبلد.

وكانت جماعة الحوثي دشنت بمحافظة 
عمران «حوثنة» الوظيفة العامة من خالل 
قيامها بإقالة وإقصاء العديد من الموظفين 
ومن بينهم مدراء عموم مكاتب تنفيذية.

ومن بين هؤالء إقصاء مدير عام  مكتب 
التربية والتعليم االستاذ نايف مجيديع 
الــذي ينتمي الى محافظة مــأرب وتعيين 
مدير متقاعد على خلفية االنتماء للجماعة.
وذكــرت مصادر محلية بالمحافطة بأن 
قــرار تكليف المدير الــجــديــد- مــن قبل 
جماعة الحوثي والمعمد من قبل محافظ 
المحافظة الذي لم يصدر له هو اآلخر قرار 
جمهوري من رئيس الجمهورية- قرار غير 

قانوني وغير مدروس..
وحــذرت المصادر من استمرار تنامي 
ظاهرة الفرز على أسس «الحوثنة» الضيقة 

التي تمارسها الجماعة بالمحافظة والتي 
التــخــدم العملية التعليمية والتربوية 

وغيرها.
ـــأن تــنــامــي هـــذه الــظــاهــرة  مــؤكــديــن ب
سيكون لها ردود أفــعــال وخيمة على 
االمن واالستقرار والتعايش السلمي بين 
أبــنــاء المحافظة ونسيجهم االجتماعي 
وكذلك على الحوثيين أنفسهم كما حصل 
«اخونة» الوظيفة في  لإلصالح الذي سعى لـ

المحافظة!!
ــرت مــصــادر تــربــويــة عــن اسفها  وعــب
واستنكارها لما اقدم عليه الحوثيون من 
اقالة مدير عام المكتب وتعيين شخص 
متقاعد منذ عشر سنوات سبق تعيينه 
مديرًا للتربية بعد انشاء المحافظة وعمره 

وصحته التسمحان له بإدارة المكتب.


