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ذات عمود    
 كــتــبــت
ـــذه  ـــى ه ـــل ع
الـــصـــفـــحـــة 
ن  ا عنو تحت 
«عدن محمية 
ــة»..  ــاري ــض ح
اســــتــــذكــــار 
ــــود  ــــم ــــع ال
والـــعـــنـــوان 
ليس من باب 

التفتيش في الدفاتر القديمة وإنما 
خضوعاً لكون الشيء بالشيء يذكر..
۹  لم يسمع أحد للمطالبات بأن 
تكون عدن مدينة حضارية، وإنما 
صارت األمور ألن تصبح هي األخرى 
ــســالح والــقــات  إحـــدى حــواضــن ال
وتجمعات اإلرهاب وطبعاً الفساد على 

طريقة ما أصاب المنطقة الحرة.
۹  وغــداً سيكون اجتماع الثالثاء 
للحكومة «الوفاقية» في أحضان 
عدن ربما لالقتراب مما يحدث .. 
عدن بال محافظ.. وعدن على مرمى 
مسافة بسيطة من أبين وما أدراك ما 

أبين.. وما الذي دار ويدور في أبين.
۹  ولو سألنا أي يمني ما الذي تريده 
من اجتماع الحكومة في عدن لقال 

لك:
سيكون جيداً لو عملت الحكومة 
على أن تكون عدن بالفعل محمية 

حضارية..
ــةً  ــداي ۹  وب
ال يــجــوز أن 
تبقى عدن بال 
محافظ.. وال 
يجوز أن تكون 
مــنــطــقــتــهــا 
الــحــرة مجرد 
كابوس طارد 
لــألحــالم.. وال 
يجوز أن تكون 
عاصمة اقتصادية وتشكو غياب 

الكهرباء أو الماء..
ال يــجــوز أن تــكــون المحافظة 
المحاصرة بالبحر محاصرة بالقيم 
المتخلفة كالسالح والفوضى والقات، 
وأن يكون سعر السمكة الصغيرة في 
سوق صيرة ضعف سعره في سوق 

البليلي بأمانة العاصمة صنعاء..
۹  اليوم عدن تشكو االنفالت األمني 
وتشكو توافد شتى صور الفوضى 
والتخلف.. ولذلك يجب أن يضيف 
اجتماع الحكومة في عــدن شيئاً 
يحفظ لهذه المدينة الريادة ويمكنها 

من اإلفالت من هذا االنفالت..
۹  وليس هناك أســوأ من ممارسة 
المزيد من التدليل السخيف لما هو 
عابث ويدفع الــوجــوه البسيطة ألن 
تتغطى باليأس أو تختار العنف الكالمي 

كأضعف وسائل رد المنكر.

عبداهللا الصعفاني

اإلفالت من االنفالت..!!

أخبروني اآلن..!!

اجتثاث العلماء
فتاوى التكفير التي أطلقها «االخوان»   

ــالح خــالل نصف قــرن وقد  حــزب االص
تفوق، أضعافاً، فتاوى الغالة ألكثر من ألف عام..
فاذا كان االصالح داخل ساحات التغرير التي 
هي شوارع «٣*٤ متر» قد كفر الناصريين 
والبعث واالشتراكي والمؤتمر.. والحوثيين.. 
والجنود.. وأباح دماء ما يسميهم بقايا النظام.. 
فإن األخطر أن تنشر الصحف الرسمية الثالثاء 
الماضي خبر علماء حــزب االصــالح هؤالء 

باعتبارهم علماء اليمن.
باألمس كان اعضاء المؤتمر الشعبي العام 
يحذرون من سياسة االقصاء واالجتثاث، لكن 
اليوم هان عليهم ذلك وهم يرون االجتثاث 
لشافعي  ا لمذهبين  ا ء  علما يــضــاً  أ يطال 

والزيدي..
إنها من معجزات 

«براءة االختراع» 
الدامية.. التي 
صـــــــــارت 
ـــة  ـــل ـــدل م
فــي عهد 
الوفاق..

التقطعات مجانية!!
منذ تشكيل حكومة   

الوفاق وحتى اليوم 
لــم ينفض فــي الــبــالد أي 
نوع من الخناق.. بل تعددت 
ــواع أخــرى من  وتــمــددت أن
لتصل  ق  لشقا ا و حر  لتنا ا
من  لعديد  ا ــى  ل ا نها  نيرا

المناطق في البالد.
ـــاء..  ال كـــهـــربـــاء.. ال م
متاريس منتشرة.. مدارس 
محتلة.. نفط معدوم.. تقطع 
في كل الشوارع والطرق.. 

جامعات مغلقة.. مؤسسات 
ــاوى جهادية  تــنــهــب.. فــت
توزع مجاناً في الساحات.. 
رصاص الميليشيات تحصد 
المزيد من الجنود.. عراك 
في المؤسسات.. مشاريع 
و.. و..  تنموية توقفت.. 
الخ.. ووسط هذه الفوضى 
واعمال الخناق يظل الوفاق 
هو الشيء المفقود والذي 
يتحدث عنه الكثير وتغتاله 

أعمالهم.

بيضة الوفاق..!!
في عهد حكومات المؤتمر وصل   

سعر البيضة الــى عشرة ريــاالت 
وارتفع إلى ١٥ رياالً.. وخرج االصالح وحرض 
وتباكى الخطباء بدموع التماسيح.. وطوال 
األزمة ورغم قطع الطرق من قبل ميليشيات 
المشترك فقد ظلت أسعار معظم السلع 

ثابتة بما فيها البيض.. البيض..
اليوم ارتفع سعر البيضة الى خمسة 
وثالثين رياالً.. ويبرر الباعة سبب الزيادة- 
تندراً- بقولهم: هـذه بيضة الوفاق.. من 

انتاج مزارع الساحة (!!)..
 خطباء االصــالح شغلوا خلق اهللا: ان 
الثور كان قبل الثورة بخمسة رياالت.. 
واليوم البيضة وصلت إلى ٣٥ ريــاالً.. 
سكتم.. أكيد الشعب يستاهل هذا الغالء 

ألنه من بقايا النظام.

» زارته في العناية المركزة » 

المساعد الوادي يشعل النار في جسده هرباً من ظلم علي محسن
كتب/ على الشعباني 

قــالــت مــصــادر طبية في  
ي  ر لجمهو ا لمستشفي  ا
بصنعاء لـ«الميثاق» أن الحالة 
الصحية للمساعد/ عبداهللا صالح 
ناصر الوادي- احد منتسبي قوات 
الفرقة- حرجة جــداً أدخــل على 
اثرها إلى العناية المركزة بسبب 
الحروق البالغة التي أصيب بها 
على أثر إشعال النار في جسده 
احتجاجاً على مصادرة المنشق 
علي محسن قائد الفرقة راتبه منذ 
٦ أشهر إضافة إلى منعه من دخول 

معسكر الفرقة األولى مدرع.
واسعف المساعد/ عبداهللا الوادي 
(٤٣ عاماً) والذي بات يعرف بـ(بو 
عزيزي اليمن ) الى قسم الحروق 
بالمستشفى الجمهوري أمس اثر 

صب (بترول) على جسده وإضرام 
النار في نفسه عند بوابة معسكر 
الفرقة بصنعاء، جــراء الوضع 

المتردي الذي وصل إليه..
 وأوضحت المصادر أن الوادي 
- وهو من ابناء محافظة أبين - 
يعاني حروق من الدرجة األولى 
في معظم أجزاء جسده ويتعذر 
عليه الكالم، وبصعوبة بالغة 
«الميثاق» من  تمكن مندوب 

تصويره..
 الجدير بالذكر أن الــوادي منع 
مــن دخـــول الفرقة الكــثــر من 
عشرة ايام من قبل طالبان جامعة 
اإليمان الذين أصبحوا يتحكمون 
في المعسكر فضالً عن التعامل 
السيئ مع المنتسبين الحقيقيين 

للفرقة.

راجح مديراً لمكتب رئيس 
الدائرة التنظيمية

ــدر األخ المناضل    أص
عبدربه منصور هادي 
النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام للمؤتمر الشعبي 
الــعــام  قـــراراً تنظيمياً قضى 
بتعيين األخ عبدالكريم هالل 
ــراً لمكتب رئيس  ــدي راجـــح م
ــدائــرة التنظيمية باألمانة  ال

العامة..
ونصت المادة الثانية من القرار 

على العمل به من تاريخ صدوره.

مليون
مربوك

يحتفل األستاذ القدير/
علي حسن الشاطر

بزفاف نجله 
غسان

يوم الخميس القادم في القاعة الكبرى 
جوار فندق شهران.. ألف مبروك..

أسرة تحرير «الميثاق»


