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«الميثاق»: «الميثاق»:مثقفون ونقابيون لـ مثقفون ونقابيون لـ

الترحيل القسري للمواطنين جريمة يجب وقفها
أكــد عدد مــن المثقفين واألدباء والنقابيين أن ما يجــري في بعض المحافظات 
الجنوبيــة مــن سياســات وممارســات تهجير قســري ومصــادرة ونهــب حقوق 
مواطنيــن يمنييــن ينتمون لمحافظات معينة، وبإشــراف مباشــر من قبل قوات 
االحتــالل الســعودية واإلماراتية واألميركيــة ، ال يجب أن يســتمر، ألنه تهديد 
صريح للســلم االجتماعي وســتكون نتائجه ســيئة وغير متوقعــة على المجتمع 

 فجر التاريخ.
ُ
اليمني المعروف بتعايشه وتسامحه منذ

«الميثاق» إلى أن دور األحزاب السياســية ومنظمات  مشــيرين في تصريحات لـ
المجتمع المدنــي والمثقفين واإلعالميين والوّعاظ كبير ومطلوب لمواجهة هذه 
الثقافة الوافدة ، موضحين أن هذا  لن يتأتى بالشــعارات والكالم اإلنشــائي وإنما 
من خالل حملة حقيقية تتضافر فيها كل الجهود كي توصل رسالة واضحة بخطر 

ونتائجه ما يجري على البالد .
الفتين إلى أن قوات االحتالل الســعودي وحلفاءها هم المســؤولون المباشــرون 
تجــاه ما يجــري، ويفترض بالجميــع تعريتهم أمــام العالم وعــدم التغاضي عن 

دورهم.
كما دعوا أطراف الحوار في الكويت والمندوب األممي إلى اليمن إســماعيل ولد 
الشــيخ إلى طرح هذه القضية وتصعيدها لألمم المتحــدة والهيئات التابعة لها 
والمنظمات اإلنســانية والحقوقية عبر العالم ، التي - حســب تعبيرهم - يجب أن 
تتعامــل مع هذا األمر الخطير بجدية ومســؤولية ومعرفة الدور التدميري الذي 

تقوم به السعودية واإلمارات واميركا في اليمن..

استطالع / عبدالكريم المدي
 قــال الشاعر والكاتب زيــاد السالمي - عضو اتحاد األدبــاء 
والكتاب اليمنيين : ما يجري من تهجير ، بل وتنكيل بأبناء 
المحافظات الشمالية في بعض المحافظات الجنوبية ، اختبار 
ومحك حقيقي للقوى السياسية والمثقفين الشماليين والجنوبيين 
واالحزاب، وقبل هذا وبعده لنوايا ما يسمى بالتحالف العربي في 

اليمن بقيادة السعودية..
التنكيل واالنتهاكات الحاصل على وتر مناطقي تتعارض وقيم 
التسامح والمواطنة ومع ميثاق األمم المتحدة والجامعة العربية 
والقوانين والمواثيق الدولية وقبلها - أيضًا- مع قيم اإلسالم، 
وهذه القضية في الحقيقة تستوجب أن ينتفض أمامها الجميع، 
والبد أن يكشف أصحاب األقالم- من كتاب ومثقفين وصحفيين 
وأدباء وإعالميين ومفكرين وأكاديميين- حقيقة ما يجري ومدى 
تهديده للنسيج والسلم االجتماعي للبلد ووحدته، ولتعايشه أمام 
مرأى ومسمع من العالم كله، سيما الذين يزايدون على الشعوب 

المغلوبة على أمرها باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ما جــرى ويجري في محافظتي عــدن ولحج وبعض المناطق 
الجنوبية ، يستدعي موقفًا حازمًا وحاسمًا لقوى المجتمع ونخبه 

المختلفة وعدم التراخي أمام هذه الممارسات التي اخذت في التحول والتطور 
إلى ظاهرة يتسابق إلى القيام بها أناس يتبعون جهات ومسميات عدة واطراف 
مختلفة وكأنها تريد أن تحدث ردود أفعال هنا وهناك على خلفية ما يجري بحق 

مواطنين ينحدرون من مناطق معينة.
وفي ظني أن الشعراء واألدبــاء والكتاب والصحفيين وكل النخب الواعية 
والفاعلة في المجتمع معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها 
مما يجري وخاصة في المحافظات الجنوبية ، ومن أبناء المحافظات الجنوبية 
الذين يتواجدون ويعيشون في محافظات أخرى عليهم أن يبينوا مواقفهم 
ويدينوا ما يجري ويدعوا المجتمع إلى رفض هذه الجرائم ، على اعتبار أنها 
كائن غريب ال يتناسب مطلقًا مع بيئتنا اليمنية ومصالحنا المشتركة وثوابتنا 

الوطنية وقيمنا الدينية.
ريد ثورة مثقفين ضد هذه الثقافة الوافدة والسموم التي يحاولون 

ُ
وباختصار ن

دسها في مائدة وأوردة تعايش وحياة اليمنيين. 
 من جانبه قال الناشط والكاتب والقاص حاتم علي - عضو اتحاد األدباء 
والكتاب اليمنيين - عضو نقابة الصحفيين : هذه كارثة يبدو أن هناك من 
 عقود ومن ِقبل قوى وأطراف إقليمية ودولية للنيل من النسيج 

ُ
خطط لها منذ

االجتماعي اليمني ، بل والعربي ، وعندي يقين كبير أن هذا هو التجسيد العملي 
لمسمى ومشروع (الشرق األوسط الكبير) الذي سبق وأن اطلقته كونداليزا 
رايس - وزيرة الخارجية األميركية السابقة، مستشارة األمن القومي.. ولعل الذي 
يجري حاليًا في العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان هو بالفعل التنفيذ العملي 
لهذا المشروع القذر الذي يأتي استمرارًا لمسلسل تمزيق المنطقة وتقاسم 
النفوذ فيها ابتداء من (سايكس بيكو) ١٩١٦م الذي تم بموجبه تمزيق الوطن 

العربي إلى دويالت بين البريطانيين والفرنسيين ومعهم الواليات المتحدة 
والكيان الصهيوني.

صحيح نحن في اليمن نعيش واقعًا صعبًا ونواجه تحالفًا سيئًا وال يحمل أخالقًا 
تقوده السعودية ومن معها من المستعربة الذين تحميهم أميركا، لكن علينا 
أن نتنبه لما يجري ونفكر بعمق ومسؤولية، خاصة أبناء المحافظات الجنوبية 
الذين يتم تهجير عشرات اآلالف من إخوانهم الشماليين ونهب ممتلكاتهم 
واستباحة دمائهم وحقوقهم دون أن نسمع أي موقف محترم ، أو حتى موقف 
خجول من قبل النخب المثقفة، من قبل من يدعون أنهم يمشون على خطى 
الجاوي ولطفي جعفر أمان ولبوزة وفيصل عبداللطيف وعنتر وغيرهم ، من 
يدعون أنهم الورثة الشرعيون لتركة النضال الوطني والكفاح ضد المستعمر 
وضد سياسات التشطير والكراهية والتمايز وفق خلفية مذهبية ومناطقية 
وطائفية، عليهم أن يقولوا: ال وألف ألف ال.. الذي يقوم به البعض في عدن 
ولحج وأبين وغيرها ضد اإلنسان كقيمة أعلى من قيم التحيزات والمحليات التي 
تحصر المرء في صدفة الذات ، التي تصغر من وطن كبير إلى كيانات أصغر 
مرورًا بالمحافظات والمديريات ، إلى تصل إلى القرية الصغيرة ومن ثم البيت 
الواحد ، على كل مثقف جنوبي وشمالي أن ُيسِمع هؤالء صوته، عليه أن يقف 

بثبات وثقة أمام هذه المشاريع القزمية والمتناهية الصغر.
 من الشراكة والتعايش واإلخاء ورصيدًا من 

ً
نحن شعب يمتلك تاريخًا طويال

الحكمة التي إذا لم تظهر اليوم فمتى ستظهر ..
نحن أمام محك حقيقي ، علينا أن نعمل فيه بعدة اتجاهات ، االتجاه األول 
توعية المجتمع، الثاني: مواجهة هذه السلوكيات بالحب والرفض، ثالثًا: توضيح 

هذه الجرائم والسياسات التي تمارس بحقنا للعالم كله. 
 ويقول األستاذ والنقابي عادل الوهباني - رئيس النقابة الوطنية للتعليم 

العام : نحن في واقــع األمــر أمــام تشكل ثقافة 
أبعادها وعناصرها األساسية مستوحاة من 
الثقافة الشمولية وثقافة الكراهية والحقد 
والجهل واستدعاء أسوأ مافي الماضي وأقذر ما 

يمكن ان يمنحنا إياه الخارج من فتن.
ما يجري من أحــداث في بعض المحافظات 
الجنوبية التي يتم فيها ترحيل أبناء المحافظات 
الشمالية قسريًا ونهب ممتلكاتهم وإذاللهم 
وتجميعهم في معسكرات اعتقال وسيارات 
كبيرة ومكشوفة وهم في أوضاع إنسانية مخجلة 
ومعيبة ، يدق ناقوس الخطر ، وعلى الجميع 
أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية 
والدينية والتاريخية أمام ما يجري وعدم التواكل 
أو اتخاذ المواقف السلبية.. ما يحدث أمام عين 
وسمع الجميع يقول لنا إننا نعاني من ازمة ضمير 
وأزمة أخالق وغياب مشروع وطني جامع وخطة 
ورسالة تربوية صحيحة ونبيلة تبدأ في المنزل 
واألسرة والحي وتنتقل للمدرسة والمعهد والجامعة ، وتواكبها ، ايضًا، رسالة 
إعالمية ذات مضامين راقية وبسيطة ومفهومة، تبني وال تهدم ، تجمع وال 

تفرق ، تسّد الثغرات وال تفتح أبواب الكوارث. 
في تقديري أن المحافظات الجنوبية مليئة بالشرفاء وباالنقياء من مثقفين 
وأكاديميين وسياسيين وتربويين وكتاب ووجاهات اجتماعية، وهؤالء قادرون 
على تغيير مسرح عمليات الفوضى والكراهية التي يحاول البعض التأسيس لها 
 ما تعيشه البالد، شمالها وجنوبها، من فراغ دستوري وغياب للدولة 

ً
مستغال

وأجهزتها ومؤسساتها المعنية بالتصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي 
ال شك إذا ما تركت فإنها ستحدث أضرارًا بالغة وشرخًا اجتماعيًا يصعب التئامه 

فيما بعد.
ومن جهتي أشد على أيدي كل معلم ومعلمة في شمال الوطن وجنوبه وكل 
تربوي وتربوية ، وأب وأم ، ورجل وامرأة ، وشاب وفتاة ، ومثقف ومثقفة، 
 يسمحوا بحدوث مثل هكذا 

َّ
وادعوهم للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأال
ممارسات لن ينجو منها يمني ، سواء هنا او هناك.

الوطن للجميع ، وعلينا أن نحافظ على تسامحنا ووطننا وال ننجرف مع الخالفات 
والصراعات السياسية التي سيكون المتضرر األول منها أطفالنا ومستقبلهم 
ومدرستهم ومشفاهم وحديقتهم وروضتهم وشارعهم واحتياجاتهم 

االساسية وتنقلهم بين مناطق ومحافظات وطنهم .
وال أنسى أن ادعو أطراف المشاورات في الكويت والمبعوث األممي لليمن ولد 
الشيخ إلى إدانة ما يجري وإيصال هذه المسألة لمجلس األمن والمنظمات الدولية 
التي ينبغي عليها التعامل مع هذه الجرائم بمنطق صحيح بعيدًا عن ازدواجية 

المعايير وتأثيرات السياسة والمصالح والضغوط السياسية.

السالمي:السالمي: ثورة مثقفين ضد سموم المناطقية التي يريدون بثها في أوردة تعايش اليمنيين
رتكب بحق التعايش بعدة مستويات داخلية وخارجية

ُ
حاتم:حاتم: مواجهة هذه الجرائم التي ت

الوهباني: الوهباني: ما يجري من تهجير قسري للمواطنين يدق ناقوس الخطر وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم 

   طارق مصطفى سالم
تمكن كوكبة من شباب االشتراكي الواعد وعدد كبير من كوادره 
الوطنية الغيورة من انجاز عمل وطني رائع عندما تنادوا الثالثاء 
الماضي فرادى وجماعات دفاعًا عن الوطن وغيرة على حزبهم 
العتيد لعقد اجتماعهم االول للذود عن تاريخ حزب عريق ودفاعًا 

عن مستقبل شعب اصيل ووطن عظيم..
في اجتماع مشهود لكوادر الحزب االشتراكي اليمني المجربة 
في العاصمة صنعاء حرصوا فيه على انجاز عمل جبار عندما 
اتفقوا جميعًا على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لإلعداد 
لعقد كنفرنس عام للحزب (على طريق االنعقاد لمؤتمره العام 
االستثنائي) لتصحيح اوضاع الحزب في هيئاته التنظيمية ونشاطه 
الداخلي يعيده لمساره السياسي الصحيح، وكذا سعيهم الحميد 
إلى تشكيل لجنة قانونية لتطهير الحزب من الشوائب العالقة 
ت كثيرًا الــى تاريخ الحزب  في عضويته التنظيمية التي اســاء
وتراثه النضالي, على ان تقوم تلك اللجنة القانونية بتحديد اآلليات 
والوسائل القانونية الالزمة الستعادة كيان الحزب المختطف 
من قبل زمرة العمالة والخيانة، عندما يعيدون االعتبار للحزب 
 
ً
العريق من خالل استعادة وتفعيل نشاطه الوطني الحيوي اجماال

(تنظيميًا وسياسيًا ووطنيًا ومؤسسيًا وما يتعلق بجوانب التمثيل 
الرسمي واالمالك واالموال والمقرات الحزبية.. الخ) وسوف يتم 
ذلك ابتداًء بتطهير الحزب من العناصر الفاسدة والمندسة التي 
خانت نهجه الشفاف وتراثه االصيل وتقاليده العريقة وادبياته 
الفكرية وتاريخه النضالي الطويل.. على اعتبار ان القضية لم تعد 
اليوم قضية اختالف حزبي في المواقف وممارسة ديمقراطية 
داخلية متعلقة بتنوع الرأي وتعدده في اطار الحزب الواحد أو أنُه 
صراع محلي بين قوى سياسية مختلفة, بل أن االمر أصبح اليوم هو 
قضية شعب ومصير وطن, قضية كرامة وسيادة وطن وخيانة 

وابادة شعب بأكمله..
وسوف يتمحور نشاط ومهام اللجنة القانونية في مسارين:

١- مسار يتعلق بالهوية الوطنية والوالء الوطني ويتمثل في 
خرق الخونة والعمالء للدستور والقانون بوقوفهم مع معتٍد أجنبي 
ومحتل خارجي للوطن وتأييدهم للعدوان والحصار على الشعب 

اليمني والذي يعني جريمة عمالة وخيانة عظمى للوطن..
٢- المسار الحزبي، وهو ما يتعلق بخرقهم للنظام الداخلي 
للحزب بالعمل خارج الهيئات وتجيير نشاط الحزب ومكانته خدمة 
لمخططات أعداء الوطن وبما يضر بأهداف الحزب المعلنة ونهجه 
العريق ويلحق أكبر االضرار بتوجهات الحزب الوطنية وخياراته 
السياسية وتراثه النضالي العريق ويسيئ لعالقة الحزب بقواعده 
وأنصاره وجماهيره الواسعة ويستهلك كثيرًا من رصيده الشعبي 
والوطني الذي كسبه وراكمه عبر تاريخه النضالي الطويل, بما 
يوجب انــزال عقوبة الطرد النهائي من الحزب ألولئك النفر من 
الخونة والمندسين فيه وبحسب ما تنص عليه مواد النظام الداخلي 

للحزب وما تمليه علينا تقاليده العريقة..
ويهدف اجتماع شباب الحزب الواعد وكوادره الوطنية الغيورة 
الذي انعقد عصر الثالثاء الموافق٢٤مايو٢٠١٦م (كممثلين عن 
كوادر الحزب في مختلف المستويات الحزبية والهيئات التنظيمية) 
إلى التعبير الشفاف عن النهج الحقيقي للحزب كضمير للشعب 
ــد لتطلعاته في الغد االفضل المنشود من خالل  المكافح ورائ
استعادتنا لحيوية حزبنا االشتراكي اليمني ونهجه النضالي التاريخي 
من شلة العمالء وعصابة االجرام والفساد التي رهنت في السابق 
الحزب وتاريخه العريق وجعلته مطية بيد اخــوان اليمن تحت 
يافطة (تحالف اللقاء المشترك) والحقًا عندما باعته بأبخس ثمن 
للعدو التاريخي لشعب اليمن (مملكة الشر السعودية) ثم االرتهان 
(مؤخرًا) ألجندة الغزو واالحتالل واطماعها في اليمن وتحديدًا 

االحتالل الصهيوأمريكي شيطان االمبريالية العالمية األكبر.
كما اتفق الحاضرون في االجتماع على ان تتواصل وتتوسع 
اجتماعاتهم (نوعًا وكمًا) خــالل االيــام القادمة وبشكل يومي 
ومتصاعد مواكبة لحجم التحديات الكبرى القائمة التي تعكسها 
طبيعة سمات المرحلة الراهنة ويحددها تسارع وتيرة االحداث 
الجسام في المشهد الوطني القائم اليوم, مما يوجب علينا جميعا 
انجاز مهام اللحظة الفاصلة التي تحدد مصير الشعب ومستقبل 

الوطن ..

اشتراكيون ضد العدوان 

< بدأ يطفو على مشهد الشارع اليمني في الشمال والجنوب حالة من 
التذمر واالستياء الغاضب جراء استمرار عصابات الحراك االنفصالي التي 
يقودها الزبيدي وشالل في ترحيل المواطنين من عدن ولحج وقبلهما من 

محافظة الضالع..
 وتتزايد ردود األفعال الغاضبة في أوساط مختلف فئات المجتمع اليمني 
ونخبه السياسية والثقافية واإلعالمية واالجتماعية وكذلك على مستوى 
د محافظ عدن ومدير أمنها والمعينين من قبل هادي   الشارع في ظل تعمُّ
نشر مقاطع فيديو تظهر بشاعة االنتهاكات التي يتعرض لها مواطنون 
يمنيون  داخل أرضهم، في الوقت الذي يعيث الغزاة األمريكان والسعوديون 

واالماراتيون والجنجاويد وبالك ووتر فسادًا في عدن ولحج وغيرهما.
واعتبر أساتذة علم اجتماع أن استمرار عمليات الترحيل القسري 
واالستيالء على المنازل والقتل والسجن بالبطاقة للمواطنين اليمنيين 
وتعمد إيغار الصدور بالكراهية واألحقاد من خالل بث صور ومشاهد 
فيديوهات تظهر بشاعة االنتهاكات هدفها ضرب الوحدة الوطنية والسلم 
االجتماعي وتفجير صراع مناطقي وطائفي ومذهبي وزج الشعب اليمني في 

حرب أهلية ال تبقي وال تذر..
لوا الفار هادي ورئيس  حكومته بن دغر وقوات االحتالل مسؤولية  وحمَّ
رتكب بحق مواطنين عزل، والتي يجب أن يحاسبوا 

ُ
هذه الجرائم التي ت
.
ً
 أم آجال

ً
عليها عاجال

«الميثاق» أن أكثر من ٧٥٪ من سكان  إلى ذلك أكدت مصادر سياسية لـ
مدينة عدن هم من أبناء المحافظات الشمالية.. وأنه ال يمكن للقيادات 
المعينة من قبل الغزاة والمحتلين وأعداء الشعب اليمني أن ينجحوا  في 
تفجير صراع أهلي، وال يمكن لعمالء مثل شالل والزبيدي أن يرّحلوا أغلبية 

سكان مدينة عدن وكذلك لحج.

مشيرين الى أن ما يحدث من جرائم بحق مواطنين عزل دون مبرر قانوني 
يرفضه أبناء عدن وجميع أبناء المحافظات الجنوبية.. وبينوا أن اآلالف 
الذين تم ترحيلهم من منازلهم كان الهدف من وراء ذلك هو االستيالء على 
ممتلكاتهم، إضافة الى ذلك أن األسر اليمنية مترابطة ومتداخلة ومحاولة 
تمزيق هذه األسر من المستحيالت، وأن ما تقوم به هذه الميليشيات من 
 مهما أفرطت في أعمال العنف والقتل والترهيب، 

ً
جرائم لن تستمر طويال

فقد فشل البريطانيون قبلهم في تمزيق وحدة الشعب اليمني.
هذا وقد اعتقلت ميليشيات عمالء الغزاة عددًا من النساء االسبوع الماضي 
وزجوا بهن في السجن المركزي بالمنصورة، األمر الذي مايزال يثير غضب 

الشارع اليمني السيما وأن هناك معلومات تفيد عن إقدام النساء على إحراق 
شعرهن احتجاجًا على جريمة اعتقالهن وبطريقة همجية دون مراعاة 

لشرع أو عادات أو تقاليد.
الــى ذلــك دعــا سياسيون ومثقفون مشائخ ووجــهــاء وأعــيــان ومناضلي 
الثورة اليمنية من أبناء محافظة الضالع إلى القيام بدورهم الديني والوطني 
واالجتماعي ووقف جرائم الزبيدي وشالل التي أصبحت جرائم تلحق عارًا 
بكل يمني حر وشريف.. وأن الحقوق والدماء واألموال مكفولة وال يجب أن 

يستبيحها كائن من كان.
وأعــربــوا عن أملهم بموقف وطني شجاع ومــســؤول يجسد المواقف 
العظيمة والكبيرة التي عهدها أبناء الشعب اليمني من أبناء محافظتي 

الضالع ولحج..
مشيرين الى أن ضرر هذين الشخصين أيضًا طال المزارعين من أبناء 
محافظة الضالع أنفسهم.. واستمرار السكوت عن مثل هذه األعمال 
المجرمة والمرفوضة يلحق الضرر بجميع أبناء الوطن وليس  بأبناء منطقة 

أو محافظة بعينها.

نيران غضب الشارع اليمني تشتعل ضد ترحيل المواطنين من عدن
مواطنون: نطالب مشائخ ووجهاء الضالع بوقف حماقات الزبيدي وشالل سياسيون: ٧٥٪ من سكان عدن من أبناء المحافظات الشمالية

الترحيــــل محاولــــة إلخفــاء صفقــــة إدخـــــال األمريكـــان والســعوديين
 مشاهد الترحيل سياسة متعمدة لتمزيق الصف الوطني

ّ
بث

اعتقــال النســاء جريمــة  غيــر مســبوقة وعــدن ليســت إقطاعيــة خاصة
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