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سگرتري التحرير التنفيذي

ــاء الرصاعات  ــة املدنيني أثن تعترب حماي
ــاس يف  ــر األس ــة حج ــات) املسلح (النزاع
ــود الفضل  ــدويل اإلنساني، ويع القانون ال
ــارة التي بذلها  ــك إىل املجهودات الجب يف ذل
املجتمع منذ بداية القرن العرشين، وانتهت 
ــىل اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  بالتوقيع ع

1949م املتعلقة بحماية املدنيني.
ــون  ــة يف القان ــول الحماي ــل مدل ويشم
ــني دون أي  ــي جميع املدني ــدويل اإلنسان ال
ــي أو مذهبي أو حزبي  تمييز ديني أو طائف
ــص بالذكر  ــه يخ ــيل، لكن ــي أو قب أو جماع
ــاء  النس أن  ــرب  يعت إذ  ــة،  معين ــات  جماع
ــرىض  ــني وامل ــاص املسن ــال واألشخ واألطف

ــاء  ــف أثن ــدة الضع ــات شدي ــون فئ يشكل
ــاص  ــك األشخ ــة، وكذل ــات املسلح النزاع
ــم  بيوته ــن  م ــرون  يف أو  ــرشدون  ي ــن  الذي
أو  ــم  بلدانه ــل  داخ ــني  نازح ــون  فيصبح

الجئني.
أي  ــة  املاضي ــالث  الث ــوام  األع ــالل  وخ
ــى كتابة هذه  ــام 2011م وحت ــة الع ــذ أزم من
األسطر ظهرت حالة النزاعات والرصاعات 
ــد  ــدت بع ــدة وتزاي ــن بش ــة يف اليم املسلح
ــدة يف بعض محافظات  توغل تنظيم القاع
ــون خطراً  ــة، أي أصبحوا يشكل الجمهوري
ــىل املدنيني، أضف إىل ذلك لجوء  حقيقياً ع
ــزاب إىل استخدام  ــض الجماعات واألح بع

ــرض أو نرش  ــا املسلحني بهدف ف منارصيه
ــد خرقاً  ــا؛ وهو ما يع ــا وسياسته توجهاته
ــاً ورصيحاً التفاقية جنيف الخاصة  واضح

بحماية املدنيني.
ــف الثالثة  ــرتف باتفاقية جني إذا كنا نع
ــني، وعدم  ــة املدني ــة بحماي 1949م الخاص
ــن  ــل م ــن قب ــر م ــم للخط ــض حياته تعري
ــوا مدنيني أو  ــواء كان ــالح س ــون الس يحمل
ــر ونلتزم  ــاألوىل أن نعرتف ونق ــني، ف عسكري
بكالم وأوامر املوىل عز وجل ربنا الذي نؤمن 
ــه عليه وسلم  ــه الكريم صىل الل ــه وبرسول ب
ــم الله الرحمن  ــل يف محكم آياته .. بس القائ
ًدا َفَجَزآُؤُه  َتَعمِّ ــن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ الرحيم: (َوَم

ــا َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه  َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَه
َوأََعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما).

ــة حيلتنا  ــوا قّل ــا، وارحم ــوا الله فين اتق
وجهلنا بخفايا األمور..

ــا  ــدغ مشاعرن ــن يدغ ــع م ــا م تعاطفن
بالعيش الهنيئ واألمن واالستقرار..

ــا يحسن الله  ــا أحسنوا رعايتن يارعاتن
رعايتكم ويتوالكم برحمته..

ــا إليك ودعوناك فاستجب  يارب ألتجأن
ــن يف هالكه صلح  ــم أهلك م ــا: "الله لدعائن
ــر من يف دماره استقرار لنا، وازرع يف  لنا، ودّم
ــب، وأن تزيل عنا الخوف، إنك  قلوبهم الرع

عىل كل يشء قدير).

حماية املدنيني أثناء الصراعات املسلحة
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ــة الله  ــر نعم ــى أن نتذك أتمن
علينا يف هذا البلد.

ــم بالدنا  ــه الذي سل الحمدلل
ــذي وقعت فيه أكرث  من املأزق ال
من دولة من دول الربيع العربي.

ــرج هذا  ــذي أخ ــه ال الحمدلل
ــة  ــارات الدموي ــن الخي ــد م البل

الكربى بأقل الخسائر.
ــذي كلما أوقدوا  الحمدلله ال
ــة  رحم ــا  أطفأه ــن  لليم ــة  فتن

بالناس.
ــا  ــن علين ــذي م ــه ال الحمدلل
ــار ورزقنا أجواء جميلة  باألمط

ال تجدها يف أغنى دول العالم.
ــذي رزقنا أرضاً  ــه ال الحمدلل
ــواع  ــل أن ــا أجم ــزرع لن ــة ت طيب

الفواكه
ــرتون  ــواق س ــريوا يف األس س
ــان  ــل مك ــه يف ك ــات الفواك عربي
ــن دوالر  ــان بأقل م ــو الرم الكيل
والكيلو العنب بأقل من دوالرين 
ــل ما لذ  ــاح وك ــك والتف والفرس

وطاب من الفواكه.
ــا رغم  ــذي زرقن ــه ال الحمدلل
ــا وفقرنا  ــاد بالدن ــور اقتص تده
والبطالة وغالء األسعار مازلنا 

نعيش بحمدالله ونعمته.
ــن  ــا م ــذي آمنن ــه ال الحمدلل
ــوع ،  ــن ج ــا م ــوف ، وأطعمن خ

يرزقنا كما يرزق الطري .. 
الحمدلله الذي جعل مقياس 
ــاح الحكومات منفعة الناس  نج
وجعل أسباب تدهورها وزوالها 

تدهور حالة الناس.
ــف بنا  ــذي يلط ــه ال الحمدلل
ــا إىل آخر الشهر رغم  ويخارجن
ــن  ــوم م ــري أول ي ــاش يط أن املع

الشهر.
ــش  يعي ــذي  ال ــه  الحمدلل

بنعمته من ليس له معاش.
ــل االبتالء  ــىل ك ــه ع الحمدلل

ــات  ــن رصاع م ــه  نعيش ــذي  ال
ــة  للفتن ــاوالت  ــات ومح ونزاع

والتفرقة بني أبناء اليمن.
ــذي نجى بالدنا  الحمدلله ال
ــه اليوم ،  ــو أشد مما تمر ب مما ه
ــا كان  ــاك باألمس م ــا كف أن ربن

سيكفيك غدا ما يكون.
ــدد خلقه ورضا  ــه ع الحمدلل
ــداد  وم ــه  عرش ــة  وزن ــه  نفس

كلماته.
ــم  فساده ــن  م ــرب  أك ــن  اليم

ومصالحهم ورصاعاتهم .
ــل  ــد اللي ــن كي ــرب م ــن أك اليم

والنهار.
اليمن أكرب والفاسدون أصغر 
ــن  والذي ــر  أصغ ــون  واملخرب

يفتنون بني اليمنيني أصغر.
ــوىض  الف ــون  يزرع ــن  والذي
ــرب يف اليمن  ــل ش ــان يف ك والفلت

أصغر.
ــه وال  ــون الل ــن ال يخاف والذي
ــة  ً وال ذم ــن إَالّ ــون يف مواط يرع

أصغر.
ــن  ــرب م ــه أك ــرب والل ــن أك اليم
ــن الكون،  ــن العالم وم اليمن وم

الله أكرب كبريا.
الله يحفظ اليمن وأهلها.

احمدوا الله عىل نعمه ظاهرة 
وباطنة.

احمدوا الله عىل نعمة الوطن 
ــن واألرض والجو واملطر  واليم
ــة  والبساط ــة  والطيب ــزرع  وال

والتسامح.
ــظ اليمن وارصف  ــم احف الله
ــا وما  ــا ظهر منه ــنت م ــا الف عنه

بطن.
ــروا قلوبكم  ــروا الله وعط اذك

بالصالة عىل النبي.
ــه  ــي وأسكن ــم أب ــم ارح الله
ــع أموت  ــك وجمي ــح جنات فسي

املسلمني.

جمعة الحمدهللا
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ــة أو املرشوعة  ــل تحقيق كل املطالب املحق ــن أوًال ومن أج ــن أجل اليم م
ــوق أو املطالب سوف  ــأن تلك الحق ــن فإنه يمكننا القول ب ــة أبناء الوط لكاف
تحقق كلها يف حالة إذا أو التزام الجميع بتحقيق هذين الرشطني أو املطلبني 

وهما:
ــا عداها من املصالح  ــن تغليب املصلحة العليا للوطن عىل م ــد م أوًال: ال ب

األخرى سواء املصالح الحزبية أو الشخصية أو الجهوية أو املناطقية.
ــح وكذا نرش ثقافة  ــة والتصالح وبث روح التسام ــاً: الدعوة إىل املحب ثاني
ــوار والتفاهم لحل أي خالف أو  ــش والقبول باآلخر واعتماد لغة الح التعاي
ــد ولصالح أعدائه يف  ــال الداخيل كارثة عىل البل ــة وأن العنف واالقتت مشكل

املقام األول خاصة إذا أخذ بعداً طائفيا أو مذهبيا.
ــد حان وقت الجد وبالتايل فإن الجميشع يدرك جيداً أن الوطن يعيش  لق
ــة اآلن تتطلب  ــة معاً لهذا فاملرحل ــرف أو أزمة اقتصادية أو أمني ــوم يف ظ الي
ــن الجميع أداء الواجب واملسؤولية والنهوض باألمانة يف تحقيق وتطبيق  م

مخرجات الحوار الوطني وتجسيدها يف الواقع.
ــاس باتوا  ــري من الن ــة ألن الكث ــم برصاح ــول اآلن ولنتكل ــم الق سأصدقك
ــرتض لوسائل اإلعالم؟ وملاذا يوجد اإلعالم  ــون اليوم: ما هو الدور املف يتاءل

اليمني يف الحالة التي هو عليها اليوم؟!
ــة والتي يمكن أن  ــوا عن اإلجابة الصحيح ــاس كل الحق أن يبحث إن للن

نلخصها يف النقاط التالية:
ــا أراه يتمثل  ــب لوسائل اإلعالم القيام به ــن أهم األدوار التي يج أوًال: م
ــو املؤسسة الهامة  ــاس بكل صدق وأمانة فاإلعالم ه ــال الحقائق للن يف أيص
التي تسهر عىل تنوير الرأي العام الذي يعترب السلطة الحقيقية يف املجتمع.
ــدأ القائل "ال بد من تغليب  ــاً: عىل وسائل اإلعالم أن تعمل بذلك املب ثاني
ــة أو املذهبية أو  ــن املصالح الحزبي ــا للوطن عىل ما عداها م ــة العلي املصلح

الجهوية أو غريها.
ــيل أو العربي أنه  ــواء املح ــة لوسائل اإلعالم س ــن األدوار الهام ــا: م ثالث
ــرة لألفكار وتزويد  ــام وتنشيط السوق الح ــن تشكيل الرأي الع املسؤول ع

املجتمع املحيل أو العربي باألخبار واملعلومات والتقارير وغري ذلك.
ــة عليه تقول: إن اإلعالم اليمني  ــا بالنسبة للسؤال اآلخر: فإن اإلجاب أم
ــذات الصحافة تعاني من جملة املعوقات واملشاكل املهنية والتنظيمية  وبال
ــا االسرتاتيجية يف  ــن مهامه ــق الكثري م ــل يف تحقي ــا تفش ــة جعله والنقابي

املجتمع والذي ينقص اإلعالم هو تحريره وتحرير الطاقات واملهارات.
يف األخري أدعو الجميع إىل رص الصفوف والعمل بكل صدق وإخالص مع 
ــراج اليمن من كل األزمات  ــس عبدربه منصور هادي من أجل إخ األخ الرئي

واالنطالق به نحو البناء والتنمية الشاملة.

معًا من أجل يمن خال من العنف

������ �	�� א���!

ــذ مطلع عام  ــي تعرضت لها اليمن من ــت األزمة السياسية الت الزال
2011م بدون حل حتى اآلن رغم الجهود الدولية والعربية ودول الجوار 
ــازة مفتوحة . وإذا تمعنا يف  ــا ، والسبب أن الحكمة اليمانية يف إج لحله
ــرب و14 أكتوبر املجيدتني لرأينا أنها  مشاكل اليمن منذ ثورتي 26 سبتم
ــادت الحكمة اليمانية  ــا توفرت العزيمة وع ــرية ولكن تم حلها عندم كث
ــاع عن الثورة اليمنية وملدة ثمان  ــا، وأكرب مثل عىل ذلك هو الدف إىل أهله

سنوات.
ــام 1990م فقد تم  ــدة اليمنية ع ــًال وهو إعادة الوح ــا أن هناك مث كم
ــا ، أما األزمة  ــزم عىل إعادته ــد اليمنيون الع ــدة عندما عق ــادة الوح إع
السياسية التي نشبت منذ قرابة أربعة أعوام فال زالت حتى اليوم بدون 
ــان املفروض أن  ــوار ومخرجاته ، وك ــن نجاح مؤتمر الح ــل بالرغم م ح
ــزم الجميع بما خرج به مؤتمر الحوار الوطني إال أن الذي حدث هو  يلت
العكس ، وما أحداث عمران واملشكلة القائمة حالياً بني جماعة الحوثي 

والدولة أكرب مثال عىل ذلك.
ــف معه الجميع لحل مشاكله واألجدر بأبنائه أن  إن اليمن الذي وق

يكونوا يف مقدمة حل مشاكلهم.
لقد تمزق اليمن خالل الثالث سنوات املاضية سياسياً واقتصادياً ، 
ــدل من أن يستفيد الجميع باملناخ الديمقراطي  وازداد الفساد أكرث ، وب
ــي منحتها الدولة للجميع لعبت األحزاب وحرية الصحافة تاجيجاً  الت
أكرث يف إطالة املشكلة واملترضر الوحيد هو الشعب املسكني الذي داهمة 

الفقر والفساد وانقطاع الكهرباء والتسيب اإلداري.
إن عىل أبناء اليمن أن يعلموا أن الشعب اليمني وقادته إذا لم يحلوا 
ــرون ، ومهما وقف األخوة واألشقاء مع  ــل اليمن فلن يحلها اآلخ مشاك
اليمن يف أزمته الحالية فإنهم لن يقفوا باستمرار إذا لم يحل أبناء اليمن 

مشاكلهم بأنفسهم.
ــودوا إىل رشدكم  ــني ع ــادة السياسي ــة الق ــاء اليمن وخاص ــا أبن في
ــوات األوان واعملوا  ــم قبل ف ــة وتصالحوا مع أنفسك ــوا الحقيق وتفهم
ــن يجب أن  ــاً وعمًال فاليم ــة اليمانية سلوك ــودة الحكم ــن عىل ع جادي
ــون الهدف األكرب وليس الحزب أو تنظيم معني ، وإذا عاد االصطفاف  تك
ــد اجتازت أكرب عقبة صادفتها  ــي إىل عهده السابق تكون اليمن ق الوطن

يف تاريخها الحديث.

وفقا ملا تضمنته نصوص اتفاقية التكامل التام ألسواق العمل بني الدول 
ــاء الدخول  ــة بالسماح للدول األعض ــارة العاملي ــاء يف منظمة التج األعض
ــاء من تصاريح  ــن  إعفاء رعايا الدول االعض ــة التي تتضم ــذه االتفاقي يف ه
العمل واإلقامة، فمن املنتظر ان تقوم اليمن من االستفادة من نصوص هذه 
ــم البطالة والفقر خالل  ــة  خصوصا ان اليمن تعاني كثريا من تفاق االتفاقي
املرحلة الراهنة التي تعيشها البالد مع تدني معدل نمو االنتاج حيث تصل 
ــيل اىل نحو أقل من %10 واالنتاج  ــة االنتاج الزراعي نسبة للناتج املح نسب
ــورة مستمرة سواء  ــا تتفاقم بص ــك وهذه القضاي ــل من ذل ــي اىل اق الصناع
ــوع كارثة إنسانية  ــل فهي تنبئ بوق ــل القصري أو الطوي ــىل مستوى األج ع
ــة محققة إذا لم تقم الحكومة اليمنية عاجًال خالل الفرتة الراهنة  واقتصادي
ــا االقتصادية والتعامل  ــع االنتاجية الوطنية لتكييف أوضاعه بدعم السل
ــع املتغريات خالل الخمس السنوات القادمة وهي فرتة السماح خصوصاً  م
ــن احتياجاته،  ــة بنسبة %90 م ــواردات الخارجي ــد عىل  ال ــن يعتم أن اليم
ــرتة االنتقالية املتاحة يتوقف ذلك عىل مدى  ــىل املدى الطويل خالل الف فع
ــدى تكاتفها  ــر والتحديث واىل م ــي التطوي ــة  اليمن لدواع ــة استجاب مرون
ــا من الدول  ــادات نظرياتها العربية وغريه ــع اقتص ــا واندماجها م وتكامله
املحيطة بحدودها الجغرافية ملنع تفاقم مشكالتها االقتصادية والسياسية 
ــى املجاالت ومدى  ــرث خصوصا االختالالت القائمة يف شت ــة أك واالجتماعي
ــدرة اليمنيني يف تخطي الصعاب التي تواجههم اليوم ويف املستقبل ولعل  ق

من أبرزها :- 
- تردي الوضع االقتصادي والسيايس واألمني . 

ــاء و املياه واملشتقات  ــات االساسية الرضورية كالكهرب - غياب الخدم
النفطية والتعليم والصحة وغريها. 

- االنفجار السكاني الذي ولد معه ارتفاع حجم البطالة والفقر. والجوع 
ــة القائمة  ــاع املعيشية املرتدي ــل األوض ــل يف ظ ــدة اىل الداخ ــرة املرت والهج
ــالل العقود  ــات اليمنية  خ ــا الحكوم ــي خاضتها وتخوضه ــروب الت والح

املاضية عىل أكرث من صعيد وألكرث من مرة 
- تقاعس الحكومة يف تبني سياسات اقتصادية واقعية وخطط وبرامج 

إصالحية تقشفية 
- اختالل الرتكيبة السكانية وارتفاع نسبة اإلعالة وتدني االنتاجية 

- ارتفاع نسبة الالجئني والهجرة غري املرشوعة اىل اليمن نسبة إلجمايل 
عدد السكان 

- تراجع فرص العمل والتشغيل منذ عقود مضت . 
فهذه جميعها قضايا مهمة ومؤثرة تحتاج اىل الكشف عن مدى تأثريها 
ــن جهة واىل وضع اسرتاتيجيات وسياسات عمل فعالة وليس مضادة لها  م

ــش واختالل أو إضعاف  ــاص تلك اآلثار، كما ان تهمي ــا من أجل امتص وإنم
ــح أي دول أو رشكات دولية  ــراف االنتاجية لصال ــدرات أي طرف من االط ق
ــد آنية فان  ــراف املحلية بجني فوائ ــارات أو أي طرف من االط ــرة للق أو عاب
ــاف القدرة  ــالل التوازن وإضع ــا هي اخت ــة ستكون حتم ــة النهائي املحصل
ــة والسياسية  ــة واالقتصاي ــم املشكالت االجتماعي ــة وتفاق ــوة الرشائي والق
ــاد الوطني فتصيب كل  ــؤدي اىل خسائر كبرية يف االقتص ــي يمكن أن ت والت

الرشكاء االجتماعيني . 
ــا أحب أن أشري اىل نقطة مهمة ويف غاية األهمية وهو ان املؤسسات  وهن
ــة التي تقع تحت تأثريات الدول الكربى تقوم بالضغط عىل حكومات  املعومل

الدول الفقرية التي منها اليمن باتباع السياسات التالية :- 
ــار السلع  ــا عىل أسع ــي كلي ــم الحكوم ــع الدع ــض أو رف ــة تخفي -1 آلي
ــىل املواطنني  ــا قوية ع ــون تأثرياته ــوف تك ــة وهذه س ــة الرضوري األساسي
ــىل االمن  ــرية وع ــىل األرس الفق ــة وع ــول املتدني ــاب الدخ ــا أصح خصوص

الغذائي والصحي. 
-2 رفع الدعم عن املشتقات النفطية اىل مستوى االسعار الدولية 

-3 زيادة أسعار الخدمات الحكومية عىل املواطنني مثل فواتري الكهرباء 
واملاء وخدمات التعليم والصحة وغريها .

-4 آلية عدم التزام الدولة باستيعاب وبتوظيف مخرجات التعليم العام 
والجامعي. 

ــا يف بناء بعض  ــاري واالكتفاء بدوره ــة االستثم ــار دور الدول -5 انحص
البنى األساسية. 

-6  آلية فرض الرضائب غري املبارشة عىل املواطنني . 
ــاء دعم  ــاع الحكومي وإلغ ــات يف القط ــور واملرتب ــع األج ــد رف -7 تجمي

املؤسسات الخارسة . 
-8 إلغاء النوعية عىل الواردات الخارجية والذي سوف يؤدي حتما اىل 

إضعاف حماية املنتجات اليمنية واىل إلغاء االتفاقيات الثنائية الدافعة . 
ــار الفائدة من أجل امتصاص االدخار وتقليل  ــي آلية زيادة أسع -9 تبن

فرص االستثمار املحيل ووضع حدود عليا لسقوف االئتمان املرصيف .
-10 آلية إلغاء الحد األدنى لألجور واملرتبات وزيادة تحميل املستهلك 
ــات الخاصة بالصحة  ــة من خالل رفع اسعار الخدم ــات االجتماعي للخدم

والتعليم . 
ويف اعتقادي ان كل هذه النقاط  سوف تؤدي يف نهاية املطاف اىل تأثريات 
ــادي واالجتماعي وخصوصا  ــىل الصعيد االقتص ــج سلبية مذهلة ع ونتائ
ــن واالستقرار يف  ــل وعىل مستوى األم ــرية واألشد فقرا ب ــىل الرشائح الفق ع

ربوع الوطن اليمني . 

أهمية االصطفاف الوطني
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هل يمكن لليمن االستفادة من اتفاقية التكامل التام ألسواق العمل؟؟
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