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أشعر بالتعاطف اإلنساني مع   
هذا الرجل.. ويكفي دافعاً لهذا 
التعاطي أن كثيرنا في هذا البلد يعتقد 
بأن معه عصا موسى أو أنه يحمل في 

يده مصباح عالء الدين..
عبدربه منصور هادي.. رجل مرحلة 
يمنية إستثنائىة يحتاج إلى تفاعل 
إستثنائي من شعبه ومكونات دولته 

القادمة من أوضاع متشظية..
أي نعم هو أقوى شخصية في اليمن.. 
قوي بأصوات سبعة ماليين ناخب وقوي 
بإتفاق فرقاء السياسة اليمنية على 
كونه يستحق التوافق عليه.. وقوي 
بهذا اإلجماع االقليمي والدولي على 
ضرورة أن يقود التغيير وانتقال اليمن 
إلى مستقبل يسدل فيه الستار على 
كل هذه المواجهات وكل هذا الصراع.. 
لكنه يبقى في حاجة للمساندة والدعم.. 
الدعم السياسي من ذات الفرقاء والدعم 
الشعبي من جموع الذين يعول عليهم.
عندما يرأس هادي اجتماع الحكومة 
ويرأس اجتماعاً لمسئولي القضاء األعلى 
ــام كثيراً من  وسيرأس في قــادم األي
المكونات فليس ذلك إال اعطاء رسائل 
مباشرة مفادها ان نجاح اليمن شديد 
االستناد على ما يمكن ان تقدمه كل 
سلطة من جدية األقوال وجدية األفعال.
عن  لباحثة  ا االسئلة  يحضر  وهنا 
اجابات.. هل فكر اعضاء مجلس النواب 
بــدور فاعل في دوائرهم االنتخابية 
وداخــل البرلمان؟ وهل يتمثل الوزير 
والقاضي ورجل األمن والشيخ وأهل 
ــالم دورهــم  الثقافة والسياسة واالع
في تجاوز عنق الزجاجة إلــى رحابة 

المستقبل ومتطلباته..؟
القضية أكبر من مجرد التذكير بأن اليد 
الواحدة التصفق ألن اليمن تحتاج الى 
ما هو أكبر من التصفيق وهو استحضار 
النوايا الصادقة والــروح التعاونية في 
الذهاب الى حــوار والــى دستور وإلى 
شراكة في االنتصار  للقوانين على 
العبث وانتصار المؤسسات على االفراد 
والخروج من أنفاق الكالم والتنظير الى 

التطبيق والفعل.

هادي.. المساندة 
االستثنائية..!

أخبروني اآلن..!!

إقالة 
الحكومة

زيارة األخ المناضل عبدربه منصور   
هادي رئيس الجمهورية إلى المملكة 
األسبوع  الشقيقة  السعودية  لعربية  ا
الماضي تكشف حقيقة بؤس الحكومة 
وفشلها في تنفيذ المهام الوطنية التي 
اجمع اليمنيون واألشقاء واألصدقاء على 
الرهان عليها الخراج اليمن من األزمة التي 
كادت ألسنة نيرانها تهدد بإحراق كل شيء 

فيها..
لألسف لم تدرك بعد الحكومة أبعاد تلك 
الرسالة التي وجهها لها فخامة الرئيس 
والتي تكشف عن حقيقة فشل الحكومة في 
استشعار مسؤولياتها الوطنية.. وتسخير 
جهودها للتخفيف من معاناة الشعب والتي 
بالتأكيد كانت ستزداد سوءاً.. لو واجهت 
البالد أزمة في النفط ومشتقاته لذلك كان 
البد أن يتدخل الرئىس.. عسى تفهم 

الحكومة ذلك..
لكن لم تمضِ أيام على اعالن مكرمة 
خادم الحرمين الشريفين للشعب اليمني 
حتى تعرض أنبوب الغاز ألعمال تخريبية.. 
فيما الحكومة لم يعد بمقدورها حماية الغاز 
وال النفط وال الكهرباء وال الطرق العامة.. 
وال.. وال.. وال أيضاً حياة الجنود الذين 

اصبحوا يقتلون في معسكراتهم..
هذه التداعيات الخطيرة تتطلب اتخاذ 
إجـــراءات شجاعة النقاذ البالد قبل أن 
اللملمة من  ــيء وتصبح  ينهار كــل ش

المستحيالت..
إن المصلحة الوطنية والدينية تفرض 
عدم ترك اليمن تغرق في الفوضى والدمار 

ارضاًء لهذا النافذ أو ذاك الحزب..
فقد اصبح ٢٥ مليون يمني يعانون أشد 
المعاناة فيما تواصل الحكومة نكء الجروح 
وإشاعة الفوضى في خطابها السياسي 
واإلعالمي والعملي وليس هناك ما يؤكد 
على إشاعة روح الوفاق والمحبة وتعزيز 

الوحدة الوطنية..
> وإذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن 
إزالــة متاريس الحصبة وبنادق الفرقة 
المتمردة.. الهمالها وعدم استشعارها 
شجعت  فقد  طنية  لو ا تها  ليا و لمسؤ
المجرمين على أعمال التقطعات وضرب 
الكهرباء والنفط والغاز وقتل المواطنين 

بالطرق العامة ونهب ممتلكاتهم..
لقد قبل الشعب بالخروج من األزمــة 
وتــنــازل علي عــبــداهللا صالح عــن حقه 
ــازل المؤتمر  ــن المكفول دســتــوريــاً وت
أعضائها  الحكومة ونصف  رئاسة  عن 
واألغلبية في البرلمان.. كل ذلك من أجل 
وقف تداعيات األزمــة.. وانقاذ اليمن من 
مخططات المتآمرين.. لكن لم يتحقق شيء 
من ذلك إلى اليوم ولم تتزحزح حتى خمسة 

متاريس بالحصبة مقابل ذلك..
وإذا لم تتحرك الحكومة وتطبق القانون 
دون مهادنة وتعمل وفق كلمة رئيس 
معها  األخير  اجتماعه  في  الجمهورية 
وترفض السماح ألي كان افشال عملها.. ما 
لم البد من انقاذ الوطن بتغيير الحكومة..

فما يحدث اآلن هــو مــؤامــرة إلفشال 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من 

قبل الرافضين للتسوية السياسية..
إن أجــراس الخطر تقرع.. هنا وهناك 
والدماء تسفك والبد من وضع حد لهذه 

التداعيات.

محمد أنعم

عبداهللا الصعفاني

benanaam@gmail.com

باسندوه يمنع توظيف
 شباب الساحات

باسندوة جند عشرين ألفاً  
في وزارتي  الدفاع والداخلية 
..وبــدون اكتراث  تم تجاهل شباب 
الخيام الجامعيين ... هذا هو التغيير 
عندما يقوده المتخلفون وأعداء العلم 

ومغلقو الجامعات والمدارس.. 
والذي يذكرنا بنفس أحقاد 

على  لتفتيش  ا كم  محا
العلماء والمتعلمين ..

بــإمــكــانــكــم ان 
تقارنوا الفارق بين قرار 

الزعيم علي عبداهللا صالح 
الذي أمر بتوظيف 

أكــثــر مــن ٥٠ 
ـــاب  ــــــف ش أل
خريجي  مــن 
الجامعات قبل 

عام.. وزاد شدد على ان يكونوا من 
المسجلين بوزارة الخدمة المدنية.. 
وبين قرار باسندوة الخاص بتجنيد 
عشرين ألف مبندق وشمه باروت.. 
لألسف الشباب المغرر بهم اليزالون 
ــعــرضــون لــلــســرقــة..  ــت ي
ــرق حتى  ــس وهــاهــي ت

وظائفهم ..
قولوا معي سالم 
اهللا على علي بن 
ــح..  ــال عــبــداهللا ص
شوفوا وال واحــد جامعي 
ــه بــوظــائــف  ــم ـــزل اس ن
بــاســنــدوه.. صح 
ــــوم.. يا  ــــن ال
شــــــبــــــاب 

الساحات..

مبارك 
لــ«الثورة»

صحيفة «الميثاق» بجميع   
العاملين فيها يباركون 
لــزمــالء الــحــرف فــي مؤسسة 
الـــــثـــــورة 
فة  للصحا
ـــنـــشـــر  وال
االســــتــــاذ 
عبدالرحمن 
بــــجــــاش 
سبة  بمنا
ــه  ــن ــي ــعــي ت
ـــاً  ـــس ـــي رئ
ــمــجــلــس  ل
إدارة المؤسسة رئيساً للتحرير 
وتــعــيــيــن االســـتـــاذ عــبــداهللا 
الصعفاني نائباً لرئيس مجلس 

اإلدارة نائباً لرئيس التحرير.
وتعيين االستاذ خالد الهروجي 
ة  ر ا د إل ا مجلس  ئيس  لر ئباً  نا
للشئون المالية والموارد البشرية.

نقول لكم تهانينا.

ألغام لنسف المبادرة

االصالح والصيدلي الزنداني
ألول مرة تنكر األمانة العامة   

لــحــزب االصــــالح استحقاق 
عبدالمجيد الزنداني صفة «الشيخ» 
في البيان الصادر عنها يوم أمس.. في 
اشارة إلى أنه مجرد صيدلي وكفى..! 

ولم ينه دراسة الصيدلة.
ولهذا حاولت أن ترضي السفير 
األمريكي بإطالق صفة استاذ على 
عبدالمجيد الزنداني أربع مرات في 

بيان صغير جداً.. وهذا التكرار حمل 
رسالة واضحة أن صفة «شيخ» أكبر 
مــن حجم الصيدلي حتى لــو كان 

صاحب فتوى «براءة االختراع».. 
ولم تتردد األمانة العامة لالصالح 
مــن اعـــالن موافقتها عــن تقديم 
الزنداني للمحاكمة، وتنتظر فقط 
موافقة االمريكان.. وحتى اليغضب 

سعادة السفير..

في التقرير المسمى بأداء الحكومة والذي هو عبارة عن برنامج حكومي   
ليس فيه أي انجاز يذكر.. نجد أن هناك (١٩) لغماً وضعتها الحكومة 
بدعوى المطالبة بتعديلها لتنفيذ المبادرة وآليتها.. وهي قوانين تظهر سوء النية 
لدى المشترك..  فإذا كانت المبادرة تتحدث عن تعديل دستوري، فمعنى ذلك أن 

كل القوانين ستخضع للتعديل..
للمرة العشرين الحكومة ال تعرف حتى اآلن مهامها التي نصت عليها المبادرة..!!

أخرجوا المليشيات من مدارس الفتيات

ــالب    ــط أولـــيـــاء أمـــــور ال
والمدرسون والمدرسات 
الجامعة والحصبة..  في أحياء 
يناشدون اللجنة العسكرية اخراج 
مليشيات الفرقة المتمردة والذين 
يقومون بالتدريب على السالح 
داخل المدارس.. بل إن المدرسات 

في مدارس البنات يعتزمن ايقاف 
ــراج  ــى أن يتم اخ الــتــدريــس إل
المليشيات من الــمــدارس كما 
سيقمن بتحرير رسائل ألولياء 
األمور بطلب عدم السماح لبناتهم 
العودة للمدرسة إالّ بعد رحيل 

المليشيات المتمردة.

محاولة إعاقة «ندوة كشف 
أوراق الربيع العربي»

قامت مليشيات الفرقة المنشقة وحزب اإلصالح بإغالق شارع الميثاق   
ومحاصرة مبنى معهد الميثاق التابع للمؤتمر الشعبي العام في محاولة 
لمنع إقامة الندوة التي وجه بها الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في المعهد خشية كشف اسرار أوراق ما يسمى بالربيع العربي في 

اليمن وعلى المستوى العربي بشكل عام.
وأكد مراقبون أن هذا التصرف الذي أقدم عليه المنشق علي محسن وحزب 
اإلصالح يأتي في ظل تخوفاتهم من كشف الحقائق التي رافقت األزمة خالل 

العام الماضي.
هذا وتواصل الهيئة العلمية لمعهد الميثاق للدراسات والبحوث إعدادها 
لإلطار العام لندوة الربيع العربي التي دعا إليها الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الشهر الماضي، والتي سيشارك فيها عدد من 

السياسيين والمثقفين والمراقبين اليمنيين والعرب.

فرنسا تمنع القرضاوي
ــا يــوســف    ــس ــرن ــت ف ــع ــن م

ـــقـــرضـــاوي مـــن دخـــول  ال
أراضيها، وعدداً من االخوان المسلمين 
الــمــدعــوون مــن اتــحــاد المنظمات 
اإلسالمية في فرنسا للمشاركة في 
السنوي لمسلمي فرنسا  الملتقى 
الــذي سينعقد خــالل الفترة من ٦ 

ابريل إلى ٩ أبريل  الجاري.

وكانت وزارتــا الداخلية والشؤون 
الخارجية الفرنسيتان قد أصدرتا 
بياناً قضى بمنع أربــع شخصيات 
أخرى، بعد أن منعت قبل أيام يوسف 
القرضاوي، وهــم: الشيخ عبداهللا 
بصفر، والدكتور صفوت حجازي، 
وغيرهم ممن يشجعون على العنف 

والفوضى..
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في الحصبة


