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ن إلنســـا ا لحقـــوق  ھیــل  لتأ ا و ت  لمعلومــا ا كــز  مر
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 لقد بقي المثقف في الطلیعة المتقدمة من أجل صنع التغییر وصنع المستقبل 
الشرق وفي تاریخنا الیمني، أو تاریخنا العربي إجماأل بقي المثقف ھو 

صاحب الرؤیا المتقدمة التي تصنع مالمح المستقبل بل وفي طلیعة الثائرین 
الذین لم یكتفوا بالقول وطرح الرؤى النظریة بل التحموا بھذا الواقع وقادوا 

الصفوف األولى للتغییر نحو التقدم والمستقبل األجمل. واآلن ونحن نمر 
بلحظات ھامة من صنع تاریخنا بحاجة ماسة لتستعید دور النخبة الفاعلة 

لیس فقط في وضع الرؤیا المعاصرة للتغییر الدیمقراطي، بل وللعمل من أجل 
فرز یتجاوز التمترس باإلطار الحزبي أو الرؤى الضیقة إلى فرز یظھر لنا 

التخندق الجاد مع قیم الحضارة واالنفتاح على روح العصر واإلیمان 
بالدیمقراطیة وحقوق اإلنسان واالستقالل والتحرر من ھیئة االستعمار وظلم 
الحكام .. تخندق یؤكد على العدالة والمساواة وحقوق المرأة وانفتاحا على 

اآلخر مؤثرا ومتأثرا بكل ھذا التراث اإلنساني الخالق.
ویأتي اإلصدار الذي یحوي على دراسات وأوراق عمل ھامة حول دور 

المثقف في منع التحوالت الدیمقراطیة نتاج ندوة نظمھا مركز المعلومات 
والتأھیل لحقوق اإلنسان في صنعاء واستضاف فیھا نخبة من المثقفین 

والمفكرین في الیمن والوطن العربي المعول علیھم صنع التحوالت وتعزیز 
الحوار الدیمقراطي.

 كما أن ھذا اإلصدار بما یحتویھ من دراسات وأوراق عمل لیعد إضافة 
لمسیرة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، ومرجعا ھاما للباحثین والمھتمین 

في المنطقة.

ن إلنســـا ا لحقـــوق  ھیــل  لتأ ا و ت  لمعلومــا ا كــز  مر
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هذا الكتاب:
















































































































































































































































































































































































































