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عبداهللا الصعفاني

محمد أنعم

اللهم ال اعتراض على إعالن الحكومة    
سعيها إلقناع الخارج بإنشاء صندوق 
دولي لدعم اليمن.. فهذه هي إحدى أقدار 
الدول الفقيرة.. لكن األهم من أي تحرك 
نحو الخارج هو تصحيح كل ما هو معتل 
في الداخل ألسباب أكثرها يختزلها الوعي 

الشعبي المتوارث في التأكيد.
«ما حك جلدك مثل ظفرك»

۹  أما أول موجبات العمل بمقتضى معنى 
«ما حك جلدك» هو تفعيل إرادة التصدي 
ألي مسعى خبيث يقود الى انزالق اليمن 
نحو المجهول باستعادة االستقرار السياسي 
واالمني وتعزيز هدف التأمين بالخوف 

بالتأمين من الجوع.
 ۹  وهناك أمــور عــدة المسها برنامج 
الحكومة الذي جرت تالوته على مجلس 
النواب من شأن تنفيذها الوصول الى 
مربع الرشد السياسي واإلداري والمالي 

والتنظيمي.
۹  على أن النجاح سيبقى مرهوناً بتغليب 
لغة التعاون وتفعيل إرادة جهاد كل نفس 
تأمر بالسوء أو تنفخ في الصدام والمكايدة 

وتسجيل النقاط السلبية.
۹  غير مقبول تقسيم الناس الى مالئكة 
وشياطين بإمالء من الهوى والرغبات 
واالجدر هو نصب ميزان العدالة واحترام 
القوانين والتطبيق الشامل لكل مبادئ  

الحكم الرشيد.
ــم مــن النفط إذا  ۹  عندنا مــا هــو أه
استدعينا مـــوارد السياحة واألســمــاك 
والزراعة وأعدنا تأهيل اليد العاملة وربطنا 
مخرجات التعليم باحتياجات السوق المحلي 
والخارجي، فضالً  عن االهتمام بشوالة 
اإليرادات وجودة التحكم بحنفية الصرف 
وضبط كل معتد على ما تحقق من مكاسب 

والبناء عليها.
۹  تــارة علينا إيجاد دعم من صناديق 
الخارج ودائماً لنحث الخطى على أن نجد 
أنفسنا وهو ما يجب أن يكون في نصب 
عيون حكومة الوفاق ومن ورائها قوى 

السياسة بال استثناء.

قريباً

المبادرة 
في أدراج 
السفراء..!!

اليمنيون لــن ينسوا أبـــداً جهود االشقاء   
واالصدقاء التي بذلوها لحل األزمة.. وسيظلون 
يحفرون في ذاكرة االجيال األدوار العظيمة للسفراء 
االشقاء واالصدقاء الذين عاشوا وعانوا معنا تلك 
المحنة ولم يتواروا خلف تحصينات سفاراتهم، خوفاً 
من الرصاص المجنون وأصحابه الذي عبث بالعاصمة 
صنعاء.. بل لقد عاشوا معنا نفس الهم وخرجوا 
بشجاعة لقيادة مساعٍ حميدة لوقف نزيف الدم اليمني.
بيد أن تلك الجهود التي بذلت طوال عشرة أشهر 
توشك أن تتحول الى سراب أمام متاريس المليشيات 
المسلحة.. فها هي المبادرة الخليجية صارت ممنوعة 
من دخول الحصبة ومذبح والجامعة ويتعامل معها 
مثلها مثل قوات الحرس الجمهوري أو االمن المركزي 
أو شرطة النجدة أو طفل يحمل حقيبة مدرسية أو 
طالب جامعي يهرول الى قاعة المحاضرة.. أو.. أو 
.. وغير ذلك.. تمنع المبادرة وتتوقف أمام متاريس 
وفوهات بنادق المليشيات المسلحة المستعدة الزهاق 

روح من يتحدث عنها..
في العاصمة وعلى بعد أمتار من سفارات الدول 
الراعية للوساطة والمبادرة والقرار األممي (٢٠١٤) 
نشاهد اليوم أن المبادرة ممنوعة من دخول الحصبة 
ومنطقة الفرقة المنشقة.. وقرارات اللجنة العسكرية 

ال تعني المليشيات المسلحة وال المشترك ايضاً..
وإمعاناً في االستهتار فقد وسع المشترك أعماله 
االستفزازية بمسيرات ليس في شوارع العاصمة وإنما 
تسير بين المحافظات في ظل استمرار التحريض على 
أعمال العنف السقاط المبادرة الخليجية.. فيما تقف 
حكومة الوفاق برئاسة باسندوة في موقف سلبي يؤكد 
أن ثمة مخططاً لدى المشترك السقاط المبادرة بشتى 
السبل ونسف كل جهود االشقاء واالصدقاء وجر اليمن 

الى حرب أهلية..
إن الوقت حرج جداً والبد من كبح جماح االشرار وعدم 
السماح لهم بإفشال المبادرة خصوصاً وان المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاءه قد نفذوا العديد من الخطوات 
التي  تؤكد حرصهم على تنفيذ المبادرة في الوقت 

الذي اليزال المشترك يضع العراقيل أمامها.
نعتقد أن السفراء االشقاء واالصدقاء يدركون تماماً 
أن فترة الحوار انتهت بالتوقيع على المبادرة وآليتها 
التنفيذية الشهر الماضي بالرياض.. وان المطلوب 
اآلن هو التنفيذ من قبل جميع االطراف لمضامينها 
على  الواقع دون تلكؤ، ألن تعثر تنفيذ المبادرة في 
الحصبة مؤشر على أنها ستواجه الفشل.. وهذا ما ال 

نرجوه.

ما حك جلدك..!!

رجال صدقوا
أكثر من ٢١٤٥ شهيداً من أبطال الحرس الجمهوري وأفراد   

األمن البواسل، وفي مقدمتهم أبطال األمن المركزي الذين 
وهبوا أرواحهم الزكية من أجل الحفاظ على النظام العام واألمن 

واالستقرار وسيادة النظام والقانون، وهم يواجهون قوى 
ظالمية في أبين والحصبة وأرحب وتعز، من المؤكد 

أنهم دافعوا عن الوطن وسيادة النظام 
والقانون.. ومن يقول غير ذلك 

مصاب بعاهة فــي ضميره 
الوطني.

حة   بسا مايسمى  شهدت 
التغرير أمام جامعة صنعاء 
أمــس مواجهات دامية بين شباب 
القادمين من تعز  الحياة  مسيرة 
وبين عناصر حزب االصالح وعناصر 
الحوثي وذلك لخالفات على المنصة.
ــال شهود عيان أن للجنة  وق
التنظيمية لالصالح منعت شباب 
تعز من اعتالء منصة الساحة 
للتحدث عبر الميكرفون ووقف 

االغاني والرقص.
وأشار الى ان هناك عدداً من 
ء  جرا حيرة  اصابتهم  الشباب 
ــداء عليهم مــن مجاميع  االعــت
االصالح ومليشيات الفرقة وقد 

تم نقلهم الى المستشفيات.

وطالب الشباب المعتصم قوات 
الجمهوري بالتدخل  الــحــرس 
وسرعة انقاذهم من اعتداءات 

بالطجة المشترك.
ــارب  ــق ــاي ــــوا ان م ــــح وأوض
٢٠٠شــخــص منهم تــم أمس 
اعتقالهم وسجنهم في الفرقة 
ــى مــدرع ممن طالبوا بأن  األول
في  لكلمة  ا حرية  لهم  تكون 

المنصة.
وأعلن الشباب اضرابهم عن 
الساحة  أمــام منصة  الطعام 
مليشيات  قيام  اعتراضاً على 
الفرقة باطالق النار على شباب 
مسيرة تعز واستخدام العنف ضد 

الشباب المعتصمين.

الجندي يواصل عقد مؤتمراته الصحفية أسبوعياً
كتب/ يحيى نوري

علمت «الميثاق» أن األستاذ عبده محمد الجندي سيواصل عقد   
مؤتمراته الصحفية بصورة أسبوعية يتناول خاللها كافة القضايا 
الوطنية والمستجدات التي تشهدها الساحة وعكس موقف المؤتمر 

الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إزاءها أوالً بأول.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعبر عن حرص المؤتمر وأحزاب 
التحالف على احاطة الرأي العام الوطني والعربي والدولي على تعزيز نهج 
الشفافية والموضوعية والمكاشفة، وبما يعزز التوجهات الوطنية لهذه 
األحزاب وقطع الطريق أمام محاوالت التضليل والتزييف للرأي العام حول 
مختلف القضايا والتي تقوم بها أبواق المشترك لتحقيق أجندة ضيقة على 

حساب المصلحة العليا للوطن.

شنطة التعويضات
لذين    ا ليمني  ا لشعب  ا ء  ــا ــن ب أ

ــاء  يــســكــنــون بالحصبة وأحــي
الجامعة.. والذين دمرت منازلهم وسفكت 
دماؤهم وانتهكت كل حقوقهم من قبل 
عصابة أوالد األحمر أولى بالتعويض من 
غيرهم، وهم من لهم الحق أن يطرحوا 
شروطهم ومطالبهم والقصاص من أوالد 

األحمر لدماء أقاربهم.
لكن أن يطالب أوالد األحــمــر بالتعويض 
لعقل  ا يرفضه   مــر أ فذلك  رات  لمليا وبا
والمنطق، لكنهم اعــدوا «شنطاً» الستالم 

التعويض..

ال للتنصل عن 
المبادرة الخليجية

يتساقط سماسرة التخريب والفوضى   
من أعداء اليمن أمام إرادة الشعب 
المتمسك بالخيار الديمقراطي والسلمي 
وعــدم االنقالب على الدستور والقانون 

والثوابت الوطنية..
الجماهير اليمنية تخرج في مسيرة حاشدة 
تشهدها العاصمة صنعاء للمطالبة بالمضي 
قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية وليسقط 

االنقالبيون في خزيهم.

مخطط لنقل وكالة «سبأ» إلى الفرقة المنشقة
يسعى المنشق علي محسن وحميد األحمر ووزير االعالم لنقل وكالة األنباء   

اليمنية «سبأ» الى مبنى جوار الفرقة المنشقة أو داخل المنطقة التي تسيطر 
عليها عصابة أوالد األحمر. وأوضحت المصادر أن الهدف من ذلك هو السيطرة التامة على 
األخبار وتوجيهها لما يخدم االهداف االنقالبية التي تسعى أحزاب المشترك الى تحقيقها.
مشيرة الى أن ذلك التوجه يأتي بعد أن زحفت عناصر المشترك واستولت على العديد 
من الوسائل االعالمية العامة وأقصت العناصر االعالمية الوطنية في إطار سياسة 
ممنهجة يقودها حميد ووزير االعالم ويباركها باسندوة الذي لم يستجب لمطالب 
المسيرات الرافضة لسياسات اإلقصاء واالنتقام التي تمارسها حكومته ضد موظفي 

الدولة بدون مصوغات قانونية.

فضيحة 
وزير اإلعالم

وزيـــــر اإلعــــــالم علي   
الزميل  يتهم  العمراني 
يحيى الــعــابــد كــذبــاً باقتحام 
مكتبه في رئاسة تحرير صحيفة 
«الوحدة» بقوة السالح كما في 
التوجيه لرئيس مجلس إدارة 

مؤسسة الثورة..
بيد أن بيان اللجنة النقابية في 
صحيفة «الــثــورة» فند مزاعم 
الوزير جملة وتفصيالً في بيان 

لها صدر يوم الثالثاء.. 
ــالم  ويبقى اتــهــام وزيـــر االع
للزميل العابد فضيحة يجب ان 
تقصيه من منصبه ألنه يمارس 

االنتقام بطريقة حاقدة.

benanaam@gmail.com

اللجنة العسكرية.. عند
 الحصبة

الشباب يناشدون الحرس انقاذهم
مواجهات دامية بين مليشيات 

المشترك وشباب تعز بساحة التغرير


