بيان مجعية اإلحسان اخلريية حول التصنيف املنايف للحقيقة والعدل هلا ضمن قوائم اإلرهاب
ظكُم لَعََّلكُم تَذَكَّرونَ﴾ [النحل]٩٠:
احلمد هلل القائل﴿ :إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَاإلِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربى وَيَنهى َعنِ الفَحشاءِ وَاملُن َكرِ وَالبَغيِ يَ ِع ُ
والقائل﴿ :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جا َءكُم فا ِسقٌ بِنَ َبإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نادِمنيَ﴾ [احلجرات.]٦ :
لقد تفاجأنا ومعنا قطاع واسع من أبناء الشعب اليمين بتصنيف مجعية اإلحسان اخلريية ورئيسها ومدير املركز الرئيسي يف حضرموت ضمن
قائمة املتهمني بتمويل اإلرهاب ،الصادر عن أربع دول عربية شقيقة دون أي أدلة أو براهني ،وخالفاً ملا عليه تاريخ العمل اإلنساني الناصع
للجمعية ،وإنكاراً لكل جهودها اإلنسانية املبذولة خالل أكثر من  25عاماً شهد هلا القاصي والداني من أبناء اليمن بذلك ،وخالل تلك الفرتة
عاشت اجلمعية  -وال تزال  -يف انسجام مع احلكومات املتعاقبة يف اجلمهورية اليمنية ،ومل تنل منهم أيّ أذى أو اتهام أو إدانة ،بل نالت منهم
الشكر والتقدير والتحفيز واملباركة .
وكان وال يزال أملنا يف الدول الشقيقة أن تقف إىل جانبنا يف التخفيف من وطأة املعاناة اإلنسانية للشعب اليمين ،ومساعدة الضعفاء
واحملتاجني واملعوزين الذين طحنتهم رحى احلرب والصراعات املختلفة ،وليس الزج باسم مجعيتنا وتارخيها اإلنساني واإلغاثي املشهود يف
أتون اخلالفات السياسية بني األشقاء.
لقد أنشئت مجعية اإلحسان اخلريية ،من رحم املعاناة اليمنية ،قبل حنو  25عاماً ،برتخيص من احلكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،وركزت جهودها على مدى عقدين من الزمان يف رعاية اجملتمع وتنميته ،خصوصاً الفئات الضعيفة ،ورعاية األيتام
وبناء املساجد واملستوصفات الطبية وحفر اآلبار ،وغريها الكثري من املشاريع اإلغاثية واخلريية ،ووصلت أياديها البيضاء إىل كل ربوع
اليمن ،حتت إشراف مباشر من احلكومة اليمنية ،وختضع يف كل أنشطتها ومشاريعها للقانون اليمين.
كما أن عالقات اجلمعية باهليئات واملنظمات اإلنسانية اخلارجية حمصورة يف النطاق اخلريي اإلنساني ،ومل تفتح اجلمعية أيّ عالقات مع
أي جهة خريية خارجية إال مبوافقة وإشراف وزارات الشؤون االجتماعية والعمل ،واخلارجية ،والتخطيط والتعاون الدولي.
ومل حيدث أن قامت اجلمعية أو أحد قياداتها بطريق مباشر أو غري مباشر بتمويل أو دعم أو مساندة أحد يسلك طريق اإلرهاب الذي حتذر منه
اجلمعية منذ تأسيسها ،فاجلمعية معروفة بالشفافية املالية واإلدارية لدى جهات االختصاص ،وقد حظيت بشهادات تقدير من جهات عدة
نظري جهودها ومشاريعها اإلنسانية واخلريية ،ومل تقيد اجلهات الرمسية املختصة على اجلمعية أي خمالفة قانونية على مدى أكثر من ربع
قرن منذ تأسيسها ،كما مل توجِّه هلا أيُّ جهة حكومية معتربة تهمةً بانتهاك القانون اليمين أو غريه.
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إننا يف مجعية اإلحسان اخلريية إذ نستغرب هذا التصنيف املخالف للحقيقة ،فإننا على ثقة بعودة العدالة إىل نصابها الصحيح ،وإنصاف
مجعيتنا بناء على احلقائق املاثلة يف الواقع ،وليس الوشايات الكاذبة واالتهامات الكيدية من قبل املغرضني وأعداء العمل اإلنساني مبا
يكفل حق ممارسة إغاثة الشعب اليمين وختفيف معاناته.

وبناء على ما تقدم فإننا:
أوالً :نطالب حكومتنا مبا حتملته من مسؤولية يف محاية مواطنيها واملؤسسات اخلريية العاملة يف الساحة اليمنية التدخل السريع لدى
الدول األربع الشقيقة لرفع اسم اجلمعية ورئيسها ومدير مركزها الرئيسي من قائمة هذا التصنيف ،وعدم اإلصغاء إىل أصحاب اإلشاعات
املغرضة.
كما ندعو ثانياً أشقاءنا يف الدول األربع إىل اإلسراع يف إلغاء هذا التصنيف وعدم اإلصغاء لوشايات باطلة من شخصيات وأطراف معروفة
بعدائها للمنظمات االنسانية ،وهي وشايات ال متس مسعة اجلمعية ونشاطها اخلريي واإلغاثي فحسب ،ولكنها تعمل على تشويه أهداف
العمل االنساني واإلغاثي بأكمله يف اليمن ،وتعمل على اإلضرار به يف وقت تتعاظم فيه معاناة الشعب اليمين ،وتشتد حاجته للمزيد من
اإلغاثة اإلنسانية ملواجهة الظروف املعيشية الصعبة اليت ميرُّ بها.
وختاماً ،فإننا نرجو من احلكومة اليمنية أن تبقى على مبدأها الثابت املساند للجمعية ،وأال يؤثر هذا التصنيف اجملانب للحقيقة والواقع
على العالقة واالنسجام احلاصل بينها وبني اجلمعية وأفرادها ،كما ال ننسى أن نشكر كلَّ متعاطف ومتعاون ومدافع ومنافح عن اجلمعية
وأعماهلا اإلغاثية وقضاياها احملقة.
نسأل اهلل أن يسدد خطى اجلميع على احلق والصواب وما فيه مصلحة أوطاننا وشعوبها.
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