و���س��ط غ��ي��اب الف���ت للنظر من
ممثلي الدولة واحلكومة ،وبعيداً
عن م�شاركة وح�ضور ممثل عن
وزارة ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة,
وه����ي اجل���ه���ة امل��ع��ن��ي��ة ب ��إ���ش��ه��ار
ال�شرعية القانونية للم�ؤ�س�سات
واملنظمات غري احلكومية ,عقد
ع��دد من رج��ال الدين احلزبيني
ملتقى لإع�لان ت�أ�سي�س ما ت�سمى
((هيئة الأم��ر باملعروف والنهي
عن املنكر)) التي قوبلت برف�ض
وا�سع من قبل الأو�ساط احلزبية
وال�سيا�سية والثقافية والإعالمية
يف املجتمع ويف مقدمتها �صحافة
احلزب احلاكم ،و�أح��زاب ((اللقاء
امل�شرتك)) وال�صحف الر�سمية
واحلزبية والأهلية ،الأم��ر الذي
�أ�ضفى على هذه املواجهة طابع ًا
وطنيا جت�سدت فيه وحدة امل�صالح
والأه�����داف الوطنية امل�شرتكة
للقوى ال�سيا�سية والنخب املثقفة
يف ال�سلطة واملعار�ضة على حد
�سواء.

رجال دين حزبيون ي�شهرون هيئة « الأمر والنهي » غري ال�شرعية
وسط رفض رسمي ومدني وجماهيري  ..وبعيدًا عن وزارة
الشؤون االجتماعية ،وبدون ترخيص منها

صنعاء  /ذويزن مخشف :
وف��ي أول فعالية مل��ا تسمى ((ه��ي��ئ��ة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر)) التي عقدت ملتقى
ملؤسسيها في قاعة ((أب��و للو)) بالعاصمة
صنعاء يوم الثالثاء املوافق 16يوليو  ،أصدر
مؤسسو هذه الهيئة غير الشرعية كتيب ًا دعا
فيه رج���ال ال��دي��ن احل��زب��ي��ون ف��ي ((التجمع
اليمني ل�لإص�لاح)) الذين يتصدرون قيادة
ما تسمى هيئة ((األمر والنهي)) إلى ضرورة
التصدي احلازم ملشروع ((الكوتا النسائية))
ال��ذي ورد في إط��ار امل��ب��ادرة الرئاسية بشأن
التعديالت الدستورية التي تضمنها البرنامج
االنتخابي لفخامة رئيس اجلمهورية ،وبضمنها
زيادة عدد مقاعد النساء في مجلس النواب وحتديد
نسبة  % 15كمقاعد ثابتة للنساء في البرملان.

وأضاف مؤسسو الهيئة قائلني (( :إذا ُفتح الباب
لتسابق النساء على اخل��روج من املنزل واالختالط
ب��ال��رج��ال ف��ي أم��اك��ن العمل وإظ��ه��ار جمالهن لكل
ال��رج��ال فستنشأ ع��واط��ف وع�لاق��ات ج��دي��دة بني
ال��رج��ال وال��ن��س��اء غ��ي��ر ع�لاق��ة ال����زواج ه��ي عالقة
العشاق واألخذان ...ومع استمرار إظهار الزينة من
النساء للرجال واجن��ذاب الرجال إليهن وعشقهم
للجمال والزينة عندهن يصل املجتمع إلى الفوضى
اجلنسية وم��ا يصاحبها م��ن ضياع العفة وانتشار
ال��زن��ى وك��ث��رة األوالد غير الشرعيني وتنكر اآلباء
ألبنائهم شك ًا في صحة نسبهم إليهم فيتخلون عن
واج��ب��ات النفقة والتربية والتعليم مما يلقي العبء
كامال على املرأة.”..
اجلدير بالذكر أنّ عدة منظمات مستقلة وصفت

وك��ان��ت ح��رك��ة املثقفني م��ن أج��ل ال��س�لام واألمن
االجتماعي ومقرها العاصمة صنعاء أكدت في بيان
أصدرته يوم االثنني عشية دع��وة انعقاد ملتقى ما
تسمى بهيئة (األم��ر والنهي) ض��رورة احتكام هذه
اجل��م��اع��ات وجميع األط���راف إلى
الدستور والقانون اللذين يعدان
م���ن م��ه��م��ة ال���دول���ة ومؤسساتها
وليس من حق أي جماعة أخرى
القيام بذلك.
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ووصف مؤسسو ما تسمى هيئة ((األمر والنهي))
م��ش��روع ((ال��ك��وت��ا ال��ن��س��ائ��ي��ة)) ب��أ ّن��ه ي��ع��د م��ن أكبر
املنكرات التي يجب التصدي لها ،ألنّ حتديد نسبة
ثابتة للمرأة في انتخابات مجلس النواب سيؤدي إلى
((فتح التسابق خلروج النساء من املنزل واالختالط
بالرجال ،وستوصل املجتمع والبرملان إلى الفوضى
اجلنسية ،وم��ا يصاحبها من ضياع العفة وانتشار
ال��زن��ى وك��ث��رة األوالد غير الشرعيني وتنكر اآلباء
ألبنائهم والشك في صحة نسبهم إليهم فيتخلون عن
واجبات النفقة والتربية والتعليم كما يلقي العبء
كام ً
ال على امل��رأة ،بحسب ما جاء في الكتيب الذي
ّ
أصدره مؤسسو هيئة (األمر والنهي) ومت توزيعه يوم

أمس الثالثاء في قاعة (أبو للو) بالعاصمة صنعاء.

م��ا يجري ل��ه م��ن إع���داد حت��ت مسمى (هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر) بأ ّنه يندرج ضمن إرهاب
التكفير والتفسيق الذي يستبيح دم اآلخرين ،وينتهك
حرية وكرامة األفراد والعوائل واملواطنني عموم ًا في
الوقت الذي يواجه فيه الوطن العناصر التخريبية
وجوا مشحونا بالتوتر.

