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عبداهللا الصعفاني

الشعب الطيب وقوى 
األمر الواقع..!!

إذا كان هناك من جائزة للتعايش فإن   
من يستحقها هو الشعب اليمني.. 
أرأىتم كيف اشتعلت المواجهات المسلحة 
بين قوى األمر الواقع هنا وهناك فلم ينجر 
المواطنون إلى أي معارك أهلية وإنما عمقوا 
أشكال التعايش والمحبة في القرى واألحياء 
والتقوا عند دعاء القنوت بأن يحفظ اهللا اليمن 
واليمنيين من المكاره ويجنب البالد والعباد 

الظاهر والباطن من الفتن.
لقد كان التحشيد كبيراً والتجييش هائالً 
والدفع مسبقاً وآجــالً وكل يدعي عالقته 
بقيم التغيير والعدالة ومشروع الدولة لكن 
المواجهات بقيت محصورة في جزر أطراف 
تفانت في اثبات انهاء األمر الواقع الوحيد وأن 

الهالل دون ذلك.
واليوم وقد بقيت الحكمة أكثر حضوراً 
رغم أشكال االختراق يتأكد القول بحتمية 
أن تكف قوى األمر الواقع القبلي والعسكري 
ومن قبلها وبعدها الحزبي وأن يسلم من 
غادر ومن بقي ومن طاله التغيير أو التدوير 
وحتى البقاء بأن الضرورة الواقعية والوطنية 
واالنسانية تفرض التنازل المتبادل لصالح 

مشروع الدولة القادمة والكاملة.
لم يعد مقبوالً بأي حال أن تكون الدولة هي 
الطرف األضعف وإنما األقوى بدستور نافذ 
وقوانين غير معطوبة او مصلوبة الطريق 

العام.
أتحدث هنا كمواطن يمني مؤمن بواحدية 
الشعب وسلميته وأحالمه التي طال تأجيلها 
وحان وقت أن تصبح واقعاً.. وحسب هؤالء 
وأولئك أن يسلموا بأن الشعب اليمني شديد 
الذكاء والوعي واإليمان بحقه في العيش 
الكريم تحت راية جمهورية موحدة ودولة 
أكبر من أن تبقى مجرد حجر أساس ينتظر 

البناء عليه وقص شريط االفتتاح.
وبلسان هذا الذكاء وهذا الوعي أقول من 
يمثل المواطنين اليمنيين هو من يدافع عن 
مصالحهم ويصون أعراضهم وأغراضهم 

وأرزاقهم..!!

القرار الدولي 2014

أقالم «األعدقاء»
الهجوم الذي شنته أقالم وصحف من دول الخليج على   

الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- جعلنا نشعر أن الصغير صغير والكبير كبير.. أراد 
أولئك المتطاولون أن يخفوا عجزهم وضعفهم أمام عجرفة 
زيارة الرئيس االيراني لجزيرة أبو موسى بشن الهجوم على 
اليمن وتأييد أحد االطراف ضد الطرف اآلخر نهاراً جهاراً وبلغة 
انتقامية.. ليتهم وجهوها الى إيران.. بعد ذلك االعتداء الذي 

أهان كل عربي.
إن دماء اليمنيين التي تسفك اليوم كان باإلمكان أن تصان 

بتنفيذ المبادرة وآليتها لو نفذت 
ستشعر  ا و  ، صها نصو
االشـــقـــاء واالصـــدقـــاء  

مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم وال 
يسمحون للبعض أمام 
وتاريخي  عمل عظيم 
أن يخلط بين أهوائه 
ص  نــصــو و لشخصية  ا
المبادرة وآليتها التنفيذية 

المزمنة..!!

والتزال معسكرات 
الحرس محاصرة

وظائف 
بالمزاد..

تــواجــه الوظيفة   
ــراً  ــط ــة خ ــام ــع ال
حقيقياً وإفساداً ال مثيل 
له.. ويجب على  حكومة 
الوفاق التدخل فوراً لوقف 
ة  جر لمتا ا و ة  لسمسر ا
بالمناصب في الوظيفة 
العامة مــن قبل وزراء 
المشترك بدعاوى  في 
ـــة.. وأن تخضع  كـــاذب
ير  و لتد ا و  أ ت  لتعيينا ا
ــمــزعــوم  الــوظــيــفــي ال
فية  لشفا ا و للعلنية 
يير  لمعا و  ، ملة لكا ا
ــاءة والــخــبــرة  ــف ــك ال
ــة.. وليس  ــزاه ــن وال

للمعيار الحزبي..
ـــل تــســتــطــيــع  ـــه  ف
الــحــكــومــة أن 
ــف هــذه  ــوق ت

الجريمة..؟!
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محاوالت حزب االصالح ورئيسة لجنة الحوار المزعومة مع الشباب  
حورية مشهور إيهام الناس بوجود حوار ووجود شباب يتم التحاور 
معهم عن طريق اختالق خالفات ما بينها وبين المتحاور معهم من الشباب 

تثير االشمئزاز ..
جميعنا يعلم ان من تبقى في مخيمات االعتصام هم مجموعة مؤطرة 

بحزب االصالح يؤدون عملهم التنظيمي بتوجيهات حزبية وقيادية عليا..
وجميعنا يعلم جيداً ان الشباب هم عناصر تابعة لالحزاب وال يوجد منهم 

من ال يستظل تحت راية احد االحزاب او تحت سقف خيمته...
لجنة محاورة الشباب نتائج حواراتها مرهونة تماماً بنتائج لجنة مؤتمر 
الحوار الوطني أو المصالحة الوطنية  باألصح، وهذا شيء بات معروفاً مسبقاً، 
وحينما تتفق االحزاب واالطراف المتنازعة على إقامة مصالحة وتقاسم سترفع 
هذه المخيمات من الشوارع ذاتياً بدون اي لجنة او حوار ليتبخر مايسمى 

بالشباب كتبخر مياه البحر..
عندما تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها كنا نسمع عن اعتراض 
الشباب على هذه المبادرة، وفجأة اختفت هذه األصوات المعارضة تماماً.. بل 

تحولت إلى اصوات تطالب بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها ..
وحينما أعلن موعد إجراء االنتخابات الرئاسية تصاعدت االصوات نفسها 
لتعلن معارضتها ورفضها ومقاطعتها لالنتخابات ثم اتجهت فجأة الى 
صناديق االقتراع ، بل انها قامت ووزعت صور إبهامها المغموس بالحبر 

لتأكيد مشاركتها ...
عبداهللا صعتر في خطبة الجمعة الماضية أعلن من خشبة الستين امام 
جموع المصلين ان ال قوة سوف تنتزع منهم الخيام او تقوم برفعها وان بقاء 

الخيام في الساحة هي الجهاد الحقيقي والركن السادس لإلسالم ...
ويبقى تشكيل لجنة الحوار مع الشباب كالذي يرفع لوحة على مدخل العاصمة 

صنعاء عن موعد عرض فيلم هندي بسينما بلقيس للدعاية الغير ..
ياحورية مشهور قبل ان تبدئي حوارك مع الشباب هالَّ تكرمت برفع 
خيمتك التي تحتل جزءاً من طريق عام إلى جانب الخيام األخرى لقيادات 

التجمع اليمني لإلصالح ..
ابدئي بمحاورة مالك الخيام المنصوبة وخصوصاً تجار االخوان المسلمين 
وقيادات االصالح من اجل رفع خيامهم التي قاموا بنصبها وتوزيعها بطول 
الساحات وعرضها ومن ثَم تأجيرها لألفراح والحفالت والمناسبات بدالً من 
تدمير الحياة واذا تم رفعها سوف تعرفين حينها مع من تتحاورين ومن هم 
 نالشباب.. باختصار لن تتبقى اي خيمة ولن يتبقى شباب ولن تجدي م
تتحاورين معهم عدا السكان من اجل تعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم 

وبمنازلهم وتجارتهم وحياتهم..

كامل الخوداني

أيوب طارش يتوجه إلى ألمانيا
«الميثاق»- توفيق الشرعبي

يتوجه فنان اليمن الكبير أيوب طارش عبسي في الـ٢٧ من الشهر الجاري إلى ألمانيا الستكمال   
رحلته العالجية التي بدأها عام ٢٠٠٩م في إحدى المستشفيات في العاصمة برلين.

وقال الفنان أيوب طارش لـ«الميثاق» إنه تم تحديد موعد السفر بتاريخ ٢٧ ابريل الجاري الى 
دولة مصر الشقيقة ومن ثم الى جمهورية ألمانيا.

مشيراً الى أن هذا الموعد مرهون بتأشيرة السفارة األلمانية التي اليزال ينتظرها منذ اسبوعين، 
ومن المتوقع أن تعقِّب رئاسة الوزراء اليوم بمذكرة الى السفارة لمنح الفنان أيوب طارش التأشيرة 
ليتمكن من السفر حسب الموعد المحدد.  وكانت صحة الفنان الكبير أيوب طارش قد تدهورت 
كثيراً في اآلونة االخيرة لعدم تمكنه من العودة الى ألمانيا إلجراء عملية «ثانية» في يده اليمنى، 

وبعد مناشدات إعالمية وجه رئيس الجمهورية بعالجه على نفقة الدولة.

وزيرا إعادة 
«الشيول»

ـــب    ـــوائ مـــــن ن
الــدهــر في 
ليمنيين  ا ة  حــيــا
أن وزيري الدفاع 

ـــيـــة  والـــداخـــل
فــــي حــكــومــة 
الوفاق الوطني 
والـــعـــضـــويـــن 
الــمــهــمــيــن في 
اللجنة العسكرية 
ــة،  ــال كــتــبــا رس
 ، فضيحة تعتبر 

يطالبان فيها أوالد 
الشيخ عــبــداهللا بــن حسين 
االحمر بإعادة «شيول» اللجنة 

العسكرية..
ــوروا..إذا كانت نصف  ــص ت

العاصمة صنعاء التــزال 
بة  منهو و  . . فة  مخطو
بــبــيــوتــهــا ومــدارســهــا 
ــا..  ــره ــي ــا وغ ــه ومــحــالت
والــــوزيــــران مــشــغــوالن 

بـ«الشيول».
وإذا كانت اللجنة العسكرية 
عاجزة عن استرداد شيول.. 
فماذا ينتظر الشعب منها أن 

تعمله..؟!
الخبثاء يعلقون .. أن أعضاء 
ــــروا الشيول  اللجنة أج ــي  ف
ألوالد األحمر لعمل المزيد من 
المتاريس.. أما الشارع فيسخر 
من تهديد الوزيرين ألوالد األحمر 
بعقد مؤتمر صحفي.. لكنهما ال 
يعرفان أن وزارتيهما سقطتا بعد 

أن اُستولي على الشيول.

وزير التعليم الفني 
يقصي المرأة

اصر وزير التعليم الفني على   
إلغاء المرأة تماماً من تعيينات 

عمداء لكليات المجتمع..
التعيينات لعشر  فقد اشتملت 
كليات مجتمع على الذكور 
دون منح حتى مقعد واحد 
للمرأة ولو من باب احترام 
لخليجية  ا لــمــبــادرة  ا
والــقــرار األمــمــي على 

األقل..
ــــــــوزارة زعـــمـــت أن  ال
وفــقــاً  ـــاءت  ج لتعيينات  ا
بين  يــهــة  لــنــز ا ضلة  للمفا
المتقدمين بعد أن تم اإلعالن في 
الصحف لمدة عشرة أيام عن الوظائف 

الشاغرة..
لكن مصادر نسوية أكاديمية أكدت 
ة  ر ممهو ى  بشكو من  سيتقد نــهــن  أ
بالتوقيعات للمبعوث األممي جمال بن 
عمر لالطالع على التزام األطــراف بما 

نصت عليه المبادرة ويتعلق بالمرأة..
وقلن لـ«الميثاق»: إن التعيينات في 
وزارة التعليم الفني ألغت المرأة من 
حسبانها وهــي حلقة من مسلسل 
حكومة الوفاق المتجاهل للمرأة.. والذي 

يخوضه دون هوادة حزب اإلصالح..

العماري يناشد الرئيس 
إنقاذه من حد السيف

 المواطن اليمني 
ــى عــلــي  ــف ــط ــص م
ــاري  ــم ــع مــحــمــد ال
المسجون في سجن 
ــدمــام بالمملكة  ال
العربية السعودية 
بعد  ١٢ سنة  منذ 
أن دافع عن عرضه 
وشــرفــه الـــذي كاد 
كفيله  يــنــتــهــكــه 
السعودي وأدى الى 
قــتــلــه، وبــعــد تلك 

السنوات في السجن 
تم الصلح على الدية وقدرها ٥ ماليين ريال 
سعودي يتم دفعها ألولياء دم القتيل السعودي، 
وقد تم جمع حوالي ٣ ماليين ريال سعودي 
تقريباً، وهو يناشد فخامة المشير عبدربه 
ــادي رئيس الجمهورية ورئيس  منصور ه
الحكومة والمشائخ والتجار وأهله باليمن ان 

ينقذوه من حد السيف الذي ينتظره..
للتواصل مع أخيه على هاتف (٧١٣٤٢٦٦٤٨)

شركة MTN تسلم جوائز الفائزين لمسابقة شهر مارس 
سلّمت شركة MTN يمن للهاتف  

الــنــقــال جــوائــز الفائزين في 
مسابقة MTN نت لشهر مارس الماضي 
والذين بلغ عددهم ٣١ فائزاً حيث حصل 
 Samsung كل فائز منهم على تلفون
Galaxy SII (سامسونج جاالكسي إس ٢) 
وقد تم تسليم الجوائز في مبنى الشركة 
الكائن في منطقة حدة. هذا وقد أوضح 
السيد أيمن المصري مدير عام التسويق 
بالشركة أن هذه المسابقة تهدف إلى 
م  ا ستخد ا على  كين  لمشتر ا تشجيع 
خدمة اإلنترنت واالطالع على كل جديد 
وتزويدهم بالمعارف والتعرف على الحلول 

التكنولوجية المبتكرة التي تمر بطفرة 
كبيرة على مستوى العالم؛ موضحاً أن 
الفائزين أتوا من جميع شرائح المجتمع 
ومن عدد كبير من المحافظات اليمنية، 
منوهاً أن المسابقة التزال مستمرة وأن 
بإمكان المشتركين الدخول في سحب 
شهر أبريل الجاري الذي ستعلن الشركة 

عن الفائزين به في حينه. 
كما أوضح المصري أن عدد مستخدمي 
اإلنترنت بواسطة الهاتف المحمول يشهد 
تــزايــداً شهرياً خاصة في ظل التقنية 
الحديثة التي تتمتع بها األجهزة أو عمليات 
التسريع والتطوير التي تحظى بها خدمة 
اإلنترنت التي تقدمها الشركة لمشتركيها، 
مبيناً أن الشركة كانت قد أقدمت على 
تخفيض تعرفة االنترنت بنسبة عالية، كما 
قامت بعملية تطوير وتحديث للخدمة خالل 
األشهر القليلة المنصرمة والتــزال لدى 
الشركة تطلعات كبيرة لتحسين الخدمة 

وتطويرها أكثر. 

مؤسف جداً أن ال تلتفت   
اللجنة العسكرية للمئات 
من منتسبي الحرس الجمهوري 
اشهر  عليهم  مضت  ــن  ــذي ل ا
لمتمردة  ا لفرقة  ا ومليشيات 
واإلصـــالح وعناصر القاعدة 
تفرض حصاراً على معسكراتهم 

في أرحب ونهم وغيرها..
ــوأ من ذلك أن تتوارى  واألس
بعمل  نفسها  وتشغل  للجنة  ا
البلدية في شارع هائل.. وتترك 

دماء الحرس والجيش في أبين 
وصنعاء وغيرها تنزف..

كنا نتمنى أن تمنع اللجنة 
ـــــول األســـلـــحـــة لتلك  وص
المليشيات بمنع علي محسن 
ــة  ـــن مــواصــل واإلصــــــالح م
جرائمهم.. لكن اللجنة منعت 
على المعسكرات المحاصرة 
ــرد على  ـــدادات وأيــضــاً ال االم
يها  أ اهللا  ولكم   . لمعتدين. ا

األبطال يا أسود الوطن..


