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عبداهللا الصعفاني

التصفيق الخطير..!!

لست في وارد الحديث عن طاقم   
التواصل،  أو لجنة  المستشارين 
وإنما الحديث عن أبرز أهداف التعيين وهو 

«الحوار».
۹ حوار القوى السياسية الهادف الستكمال 
خطوة أخرى مهمة باتجاه االنتقال الى يمن 
جديد وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وما 
بعدها من المبادرات اليمنية التي يجب أن 
يثبت جميع اليمنيين إمكانية إطالقها ولو 
من باب االنتصار للمثل العربي «ما حك 

جلدك مثل ظفرك»!!
۹ أما ما يضغط على القلب والضمير 
في هذه اللحظة فهو الخوف من أن يتعثر 
الــحــوار على أبــواب الــشــروط ومزادها 

الرافض للتوقف.. هذا أوالً.
أما الخوف الثاني واألشد فهو أن يكون 
القول بأن كل شيء مفتوح على الحوار 
مبرراً لمزاد انفعالي على حساب القيمة 

األجمل في الحياة اليمنية وهي الوحدة.
هذا ليس تشاؤماً وليس استباقاً أو التحاقاً 
باألوهام، وإنما تفاعالً مع مواقف معلنة 
ال أراها إال مــزاداً غير إيجابي تجاه ثابت 

«الوحدة».
ــرح مــســؤولــون مــن العيار  ۹ فلقد ص
ــزاب أنه  الثقيل في الحكومة وفي األح
ليس هناك سقف أو خطوط حمراء أمام 
الحوار.. والمخيف أن ذلك كان يتم في 
سياق الحديث عن القضية الجنوبية وعن 
شكل العالقة بين اليمن وبعضه، وهو 
سياق أخشى أن يغري البعض على رفع 
سقف «التشظي» التي يطرحها البعض 
على خلفية وجود مظالم بينة وحقوق 
منتهكة، وهو ما يفرض حلوالً واقعية تنال 
من الفساد وتضرب على يد الظلم دون أن 
يكون الثمن التفريط بإنجاز الوحدة في 

 مزاد أخذ فيه كثيرون يزايدون حول أي
منهم يكون أكثر جرأة على هدم 

إنجاز سيبقى النقطة المشرقة 
اليتيمة في ليل اليمنيين بل 

وليل العرب.
۹ مشكلتنا الجديدة أننا 
صرنا نصفّق بل وأحياناً 
ر في أماكن خطيرة  نصفّ
تفكير  و  أ دراك  إ دون 

التستطيع أية جماعة سياسية في اليمن تجاهل المؤتمر   
الشعبي العام أو التقليل من شأنه في األوساط الشعبية 
التي يحظى بتأييد واسع فيها، رغم كل الظروف التي مر بها هذا 
التنظيم السياسي الرائد، بل على العكس من ذلك فقد ساهمت 
الظروف األخيرة في اظهار المعدن األصيل للمؤتمر، وعززت من 
ثقة الجماهير بقدرته على مواصلة العمل الوطني الخالق وتحقيق 
منجزات كبيرة بقليل من المراجعة والتقييم للنداء التنظيمي 
ومعالجة االختالالت المتراكمة، ومنها إعادة توحيد الصفوف 
وتنقيتها من الشوائب والطفيليات التي أساءت للمؤتمر وحدت من 
قدرته على االنجاز، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة المؤتمر واحالل 
الكوادر المؤتمرية المخلصة والكفوءة بدالً عن العناصر العاجزة 

عن العطاء والنهوض بالمسئولية الوطنية.
أعضاء المؤتمر مطالبون بمواصلة الصمود في وجه حملة 
التشويه واستهداف الهوية الوطنية لهذا التنظيم الوطني الخالص 
الذي نشأ وتربى على العطاء، واتخذ من آمال وتطلعات الناس 
خطة عمل ونوراً أضاء طريقه وألهمه القوة للعمل من أجل سعادة 

الشعب.
على المؤتمريين ان يدركوا ان تماسكهم اليوم هو ضمانة 
للتوازن واألمان الذي ينشده الوطن والمواطن، والشك ان أوراق 
الخريف بدأت تتساقط وتجلت الحقيقة والخداع، فالفشل الذريع 
لحكومة باسندوة يؤكد ان المؤتمر اتخذ القرار المناسب عندما 
سمح للمعارضة ان تتحمل المسئولية وتجرب حظها في الحكم، 
وكانت النتيجة فشالً الينتهي، ألن النوايا فاسدة ولم تكن مصلحة 
الوطن هي غايتها، ومن تباكوا على الشعب وتاجروا بآالمه اقتنعوا 
بنصف الحكومة، أو ما يعتبرونه نصف الكعكة ألن كل ما كان 
يحركهم هو الجشع والرغبة المدمرة في الوصول الى السلطة بأي 
ثمن كان، وها هو الثمن الذي حذرنا منه سابقاً، فالمواطن وحده 

سيتحمل أعباء مضاعفة ومعاناة لم يسبق لها مثيل.
لن نقول ان الحياة كانت وردية في عهد المؤتمر، ولكنها لم 
تكن بالسوء الذي هي عليه اليوم وال نرى في األفق أية ومضات 
أو اشارات لتحسن األوضاع، خصوصاً وان حكومة الدموع التقدم 
سوى المزيد من الحزن وال تمارس سوى االنتقام والحقد ضد 

نجاحات المؤتمر وحكوماته، والحقد اليبني وطناً.
عندما يتحدث المؤتمريون فلديهم الكثير من االنجازات للحديث 
عنها، وعندما يتحدث اآلخرون فليس لديهم إال الكالم وليس كالماً 
طيباً، بل العكس النسمع إال أنات الحقد، وفحيح االنتقام، وذلك 

رصيدهم وال نحسدهم عليه فهنيئاً لهم ما أضمروا.
المؤتمر العام الثامن سيكون دون شك محطة مهمة في تاريخ 
العمل السياسي والوطني والبناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي 
العام، ومناسبة عظيمة إلجــراء جراحة ضرورية تنهي اآلالم 
المزمنة التي تعرض لها جسد هذا التنظيم بفعل المؤامرات 
واالختراقات العديدة والمستمرة التي استهدفت القضاء عليه 

وتدميره واخراجه من دائرة الضوء.
بل واحالته الى ذكرى سيئة من خالل حمالت التشويه 
المنظمة والممنهجة، ولكن هيهات ان ينال الحاقدون من هذا 
العمالق والحامي األمين للمنجزات الوطنية وآمال الجماهير 
العريضة بقيادة الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر، 
ــرار، وتمثلوا تلك المبادئ  فال تخذلوه أيها الشرفاء واألح
العظيمة التي تبناها الميثاق الوطني، وقولوا لهم نحن 

قادمون وعلى العهد ثابتون.

عبدالولي المذابي

قادمون 

انقذوا مصطفى 
من حد السيف

ــن    ــواط ــم ال
الــيــمــنــي 
مــصــطــفــى علي 
لــعــمــاري  ا محمد 
ــون في  ــج ــس ــم ال
ـــام  ـــدم ســـجـــن ال
بالمملكة العربية 
السعودية منذ ١٢ 
سنة بعد أن دافع 
عن عرضه وشرفه 
الــذي كاد ينتهكه 
ي  د لسعو ا كفيله 
وأدى الى قتله، وبعد تلك السنوات في 
السجن تم الصلح على دفع الدية ألولياء 
القتيل السعودي وقدرها ٥ ماليين ريال 

سعودي..
مناشدة نضعها أمام فخامة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة والمشائخ والتجار  لمساعدته 

لتسديد الدية وانقاذه من حد السيف..
للتواصل مع أخيه على هاتف (٧١٣٤٢٦٦٤٨)

وزير اإلعالم يعين لدار باكثير 
طالباً من جامعة اإليمان

اصـــــــدر  
ــــــــر  وزي
اإلعالم العمراني 
ــذ بليل  ــخ ــــرارا ات ق
ودون اخذ رأي وموافقة 
قضى  حضرموت  محافظ 
بتعيين وإعادة هيكلة مؤسسة دار 
باكثير حيث اتخذ القرار باالتفاق بين 
عبدالعزير صالح جابر وبين محسن 
باصرهـ  رئيس الهيئة التنفيذية  لحزب 

اإلصالح في حضرموت.
ويعتبر هذا التعيين من فضائح 
حكومة الــوفــاق وتعمدها على 
لحها  مصا و ت  مو حضر تهميش 
بعد منع الكهرباء على ابنائها 
والتهديد بقطعها نهائيا أواخر 

الشهر الجاري.
الجدير بالذكر ان قرار وزير االعالم 

قد تضمن تعيين محمد صالح باجابر- 
مساعد رئيس مجلس االدارة- وهو ما 
زال طالباً في السنة الثالثة  في جامعة 
اإليمان ولم يتخرج، كما لم يعمل في 
الصحافة وليس له شهادة أو خبرة في 

مجال الصحافة .
 كما ان التعيينات كلها جاءت بشكل 
عشوائي وتلفيقي وفيها من التجاوزات 
والمحسوبيات الحزبية الشيء الكثير، 
حيث تعمد وزيــر االعـــالم تجاهل 
المحافظة من  إعالميين كبار في 
مختلف االتجاهات وخاصة إعالميي 
الداخل وكذلك اإلعالميين في الحراك.

ـــــرارات وزيــر  ـــت ق ـــد الق ـــذا وق ه
ــالم استهجان ابناء حضرموت  االع
والوسط الصحفي وقد قدم بعضهم 
ــوا قـــرار وزيــر  ــض استقاالتهم ورف

االعالم.

ال وزير دفاع.. ال وزير خارجية
لقاءات المتمرد علي محسن 
بالسفراء بأية صفة؟!

الشارع اليمني والمراقبون يتساءلون عن سر   
استمرار لقاءات المتمرد علي محسن بالسفراء 

األجانب دون أية صفة تجيز له ذلك..
ــق يلتقي بــوفــود  وبـــأي ح
خارجية، متجاوزاً بذلك وزيري 
الدفاع والخارجية وغيرها 

من الوزارات السيادية..
ــر ان  الجديد في األم

محمد علي محسن بدأ 
أيــضــاً يلتقي هــو اآلخــر 

بالسفراء والوفود وكأن 
فــي األمـــر تــحــديــاً واضــحــاً 

ورفضاً صريحاً بأنهما لن يقبال 
بقيادة واحدة للجيش وقائد أعلى 

للجيش واألمن..
ــر  ــع ــش ـــــــشـــــــارع ي ال
بــاالمــتــعــاض.. ويطالب 
بوضع حد لهذه المهزلة  
ــراد من ورائها  التي ي
انــهــمــا أكــبــر قـــادات 
الدولة.. أو انه يراد 
من وراء ذلك ابالغ 

اتباعهما انهما 
ــــر مــن  أكــــب

الدولة..

ــرض والــطــالــب   ــع ت
الموهبة أنس فضل 
عبده سيف (١٤ عاماً) االسبوع 
الماضي في مدرسة الشهيد 
 - لوهاب  عبدا لرقيب  عبدا
محافظة تعز لالعتداء من 
قبل مدرس يدعى «عدنان» 

، ينتمي لحزب اإلصالح.
أســرة الطالب أكــدت في 
اتصال هاتفي مع «الميثاق» 
ان أنـــس تــعــرض لصفعة 
فــي وجهه وركــلــة مــن قبل 
المدرس وأمام جميع الطالب 
والمدرسين ومدير المدرسة، 
وذلك على خلفية إلقاء أنس 
أبياتاً شعرية تمدح الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام عبر 
اإلذاعة المدرسية في طابور 

الصباح.
وقالت إن مدير المدرسة 
(ع.ع.أ.غ) - الذي كان حاضراً 

قــام بــدوره بفصل الطالب 
وتوقيفه عن الدراسة.

وأضافت: «كنا نتوقع من 
مدير المدرسة - وهو عضو 
فــي ساحة االعتصام بتعز 
وأحد المطالبين بحرية الرأي 
ــرام حقوق  ــت والــعــدالــة واح
اإلنسان - ان يسارع باتخاذ 
إجــراءات من شأنها أن توقف 
ــراء  الــمــدرس عــنــد حـــده ج
اعتدائه اآلثــم على الطالب 

بدون وجه حق.
وطالبت اسرة الطالب أنس 
حكومة الوفاق ووزير التربية 
والتعليم ومحافظ تعز بالعمل 
على إيقاف كل أشكال العنف 
والتطرف والحقد واالعتداء 
الذي تمارسه العناصر الحزبية 
ال متطرفة ضد أطفالنا في 
المدارس والتوجيه بسرعة 
إعادة أنس للمدرسة ومعاقبة 

المدرس والمدير.

مدرس إصالحي يفصل طالباً امتدح الزعيم بقصيدة

مرسوم 
ناصري

مـــرســـوم وزاري  
أصدره وزير اإلدارة 
ي  يد ليز ا علي  لمحلية  ا
«ناصري» نص على منع 
كافة مظاهر االحتجاجات 
واالعتصامات للموظفين 
بالوزارة بهدف نيل مطالب 

حقوقية مشروعة..
المرسوم الناصري 
عبر بوضوح عن 
ــف مــا يرفعه  زي
ــرك  ــت ــمــش ال
ووزراؤه من 
ـــــارات  ـــــع ش
ــــة عــن  كــــاذب
أ  بمبد نهم  يما ا
ــة  ــي ــراط ــق ــم دي
وحرية  اإلدارة 

التعبير..
ايــمــان ال ريب 
ر  قــرا عبر عنه 
الــوزيــر باعتبار 
«والتجريب 
بالمجرب 
ــــأ  ــــط خ

مرتين».

سالمات 
للمملوح

ـــــــرى  أج
الـــزمـــيـــل 
عبدالناصر 
الــمــمــلــوح 
ــة  ــي ــل ــم ع
ــة  ــي ــراح ج
ــت  ــل ــل ــك ت
ــنــجــاح  ــال ب
ــــي أحـــد  ف

 . لعاصمة. ا مستشفيات 
وتجاوز الوعكة الصحية 
التي غيبت عنا قلماً رائعاً 
ــاز للوطن  ــح ــاً أن ــب وكــات
والشعب ولتنظيمنا الرائد 
المؤتمر الشعبي العام.. 

سالمات يا عبدالناصر..


