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كيف نغادر إلى «الفكرة»..!

ــعــدد من    فــي بلد يماني كــل هــذا ال
المتاعب السياسية واألمنية واالقتصادية 
والمعيشية ال يستطيع أي طرف أو تكتل سياسي 

تحمل قيادته بمفرده.. 
۹ وسواء وصل هذا الطرف أو ذاك الى السلطة 
باالنتخابات أو بالتسويات أو حتى قوة األمر 
الواقع فإنه ال يستغني بالمطلق عن جهود 

األطراف األخرى.
وأية فرحة بانتقال جزئي أو حتى كلي للسلطة 

فرحة متبوعة باألعباء الثقيلة..
۹ متاعبنا األمنية واالقتصادية واالجتماعية 
ذات خصوصية فعالً لكن العبور الى األمان 
يحتاج أن يغادر الجميع جزر «السكرة» إلى 
فضاء الفكرة.. واالنتقال الى حوار مسؤول وجاد 
يأخذ في االعتبار المخاطر القائمة وتحدي البناء 
المستقبلي ويفتح صفحة جديدة غير مشدودة 

الى ملفات الماضي المؤلم.
۹ وهنا يجدر القول بأهمية مغادرة مزاد 
الفوضى وحفالت الكيد وسرادقات التكاذب.. 
فالحيلة هي في االنتصار لليمن والحيلة هي 
ترك الحيل.. وحتى والسياسي اليمني أكثر كسالً 
وأشد جدالً ال مفر من إدراك أن الوطن أمانة في 

أعناق الجميع وأن رأس الحكمة مخافة اهللا.
وهي خصوصية فرضتها نسبة الفقر والنمو 
المتسارع للسكان وزيادة رقعة األمية وكل هذه 

القطع من االسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى 
الثقيلة.. فضالً عن هذا التصدع في الجدار 

السياسي الذي تتصدر إفرازاته المؤلمة ما لحق 
بالمؤسسة العسكرية واألمنية من االنقسام 
وهي- مع األسف- نقطة سلبية كان يمكن أن 
تدفع بالبالد الى أتون صراع ال يرضاه اهللا وال 

يقبله عاقل.
۹ والحق أن المبادرة الخليجية مثلت طوق 

نجاة لمغادرة شرانق األزمة.

عبداهللا الصعفاني
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عبدالجبار سعد

مقام العز والدرجات العلى في قلوب  الناس وفي  صفحات التاريخ اللذان  تبوأهما التبع  
اليماني العظيم المعاصر ال يضاهيهما إال مقام الذل والدركات الوضيعة اللذين انحدر 

إليهما خصومه السياسيون واليزالون في انحدارهم السحيق إليها حتى المنتهى.
 (ومن يهن اهللا فماله من مكرم)

هؤالء الخصوم السياسيون الذين ترعرعوا تحت 
جناح عظمة هــذا التبع اليماني العظيم لم 

يستطيعوا مثله الطيران  بجناحي التواضع 
والشموخ اللذين حباه إياهما المولى الكريم  
وبهما ارتــقــى مقامات العظمة ,  فظلوا 
يفتشون عن وجوههم المموهة  بعيدا عن 
جناح التبع فلم يجدوا لهم مكانا إال في  جحور 

الخيانة والتآمر واالرتهان للغير.
۹ ۹ ۹ ۹ 

دخلوا سفارات الدول العظمى و طافوا بأروقة 
المنظمات الدولية وجثموا تحت ركب أمراء 

الدول الزيتية خانعين ومستجدين هباتهم 
وعطاياهم، وحاكوا كل المؤامرات 

ــذه العظمة في  الغــتــيــال ه
شخص هذا التبع.. أرادوا 

سياسيا  ــوه  ل ــا يــغــت ن  أ
وجسديا وإنسانيا وفعلوا 
األفاعيل وجندوا الجند 
والفضائيات والصواريخ 
ومواقع الزيف والدجل 
صحف  و لتضليل  ا و
اإلفك ولم تخل كل 
مساعيهم من نتائج 
ـــان لها  ــام ك ــظ ع
األثر الكبير على 
ليمنيين  ا ة  حــيــا
أجمعين ولكنهم 
ــوا  ــل ــص ــــم ي ل
إلــــى الــغــايــة 

المتوخاة.
۹ ۹ ۹ ۹ 

رسم لهم 
يمكنهم  ما
أن يحققوه 
وحدد لهم 
مــنــتــهــى 
أدوارهــم 
ـــــــده   ض
منحهم  و

ن  ذ إل ا
ا  يفعلو ن  أ

مــايــشــاءون 
ــد بــه مــن ســلــطــان  فلم  فيما زه
يخرجوا عن الحدود التي وضعها 
لهم إال أنهم لم يصلوا إلى منتهى ما 
كانوا يريدونه فقد خذلتهم مشيئة 

اهللا، وخارت قواهم وعجزت مطامعهم 
عن الوصول اليها ووقفت عظمته  وحنكته 

وحكمته بعد مشيئة اهللا  حائال بينهم وبين 
مايشتهون.

۹ ۹ ۹ ۹ 
كانوا يـــودون  أن يكونوا عظاما فلم 

يكونوا، وكانوا يودون  أن يغتالوا عظمته  
فلم يظفروا .. وبقي هو عظيما وظلوا هم 
يتقلبون  في ضعتهم وخساستهم ..فأنت 

تراهم لم يتركوا سبيال إال سلكوه لنسبة كل 
جرم وكل تآمر وكل تخريب وكل فتنة لشخص 
هذا التبع الشامخ وفي كل مرة يجدون أنفسهم 

وقد ازدادوا سقوطا في عيون الخلق وفي عيون  
الخالق بإفكهم وكذبهم وتخرصاتهم التي ال 

تنتهي..
۹ ۹ ۹ ۹ 

 (براميل الحقد المشترك) تحاول أن تظهر بمظهر 
الحرص على وطن اغتالوه ودمروا مقدراته ومزقوا 

أواصــر بنيه وفرقوا جمعه فهم في كل حين يلقون 
تبعات فشلهم الذريع في أعمالهم إلى شخص التبع 

وحزبه.
۹ ۹ ۹ ۹ 

أنا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية كنت 
والأزال وسأظل على هذا الموقف على أن مجلس 
النواب باإلجماع ضد رفع الدعم وضد رفع سعر 
الديزل ويعلم هذا كل الناس وليس بسر على أحد 

غير أن األستاذ صخر الوجيه في لقائه ببعثة صندوق النقد 
الدولي يقول إن أنصار الزعيم في مجلس النواب هم من 

يعارض رفع الدعم ألذي اتفق معه أنه ال يستفيد منه 
المواطن.

 نــســوا أنــهــم كــانــوا طـــوال عــقــود من 
المكايدات يعيقون أية خطوة لإلصالحات 
بشتى أنــواع المزايدات التافهة وحين 
يتم تذكيرهم ببعض أساليبهم لمجرد 
التذكير يرفعون عقيرتهم بالشكوى 
وبالتدليس حتى يصل صوتهم إلى حيث 
ال ينبغي أن يصل من الجهات الخارجية 

الدولية واإلقليمية.
۹ ۹ ۹ ۹ 

ــة لبعض  ــي ــذات ــكــمــاالت ال ال
الناس تتضاءل معها كل 
ـــرى  الــمــكــمــالت األخ
ل  لما ا و لسلطة  كا
واألنـــــــصـــــــار 
يعتقد  لبعض  وا
ــاالت  ــم ــك أن ال
هذه  مصدرها 
الــثــالث فيخزي 
مــحــاوال  نفسه 
الـــوصـــول الــى 
ــال عبر  ــم ــك ال
ــقــوة والــمــال  ال

فال يفلح .
ــن  ــذي ـــل ال ك
أرهقوا أنفسهم 
في التآمر لقلب 
نـــظـــام حكم 
ني  ليما ا لتبع  ا
كــانــوا يمنون 
أنــفــســهــم في 
محله  ل  لحلو ا
نسوا  ولكنهم 
هــو  هللا  ا ن  أ
الملك  ــك  ــال م
ـــه مــن  ـــي ـــؤت ي
يشاء وأن مثل 
ــذه المواقع  ه
تتطلب كماالت 
ليس لهم فيها 
نصيب فازدادوا 
ــرا  ــآم ــدا وت ــق ح
على شخص التبع 
بعدما غـــادر مختارا 
ســدة الحكم ظنا منهم أن 
ــوده  في الحياة يحول بينهم  وج

وبين مايشتهون.
أنفسهم  فأنساهم  اهللا  (نسوا 

أولئك هم الفاسقون)
۹ ۹ ۹ ۹ 
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۹ ۹ ۹ ۹ 
هذاهو التبع اليماني العظيم موحد 
االرض وباني اليمن الجديد ورافع اسمه 
في كل محفل ال يذكر اليمن إال ويذكر 
التبع وال يذكر التبع إال ويذكر اليمن 
وليتذكر األفاكون أن «من يبصق في وجه 

السماء سرعان ما يجد وجهه مبتالً»..

الحكومة تدفع الشباب 
 إلى القاعدة

لـــشـــبـــاب    ا  >
مــــن خــريــجــي 
الجامعات أو الثانوية 
العامة مجبرون على 
بتنظيم  ق  اللـــتـــحـــا ا
الــقــاعــدة.. أو غيره من 
المليشيات المسلحة.. أو 

العناصر التخريبية.
مئات اآلالف من الشباب 
تغلق الحكومة أمامهم 
كـــل الــــطــــرق.. ال 
عـــمـــل.. وأغــلــقــت 
ـــواب  الــحــكــومــة أب

وكذلك   . أمامهم. لجامعة  ا
ــراب  ــت ـــواب الــهــجــرة واالغ أب
مــوصــدة.. أيــضــاً االلتحاق 
بالجيش ممنوع.. الدراسة في 
الخارج محتكرة ألوالد الذوات.. 
حتى كنس الــشــوارع وجمع 
القمامة وبشاعة االستغالل 
وحقارة االجور أيضاً ال مجال 

فيها للعمل الشريف..
فكل هذه السياسات الموجهة 
ضد الشباب بالتأكيد ال يستفيد 
منها إال تنظيم القاعدة وأمراء 

الحروب الجدد..

عجائب الحكومة

منظمة للدفاع عن المقصيين

من عجائب حكومة 
الوفاق أنها توافق 

عــلــى تــوظــيــف آالف 
الجنود بجرة قلم ولكنها 
ترفض صرف عالوات 
الموظفين المقرة أصالً 
في موازنتها وترفض 
سة  ئا لر ا ت  جيها تو
وتطالبها بالكشوفات 
المخصصة العتمادات 

ـــة،  ـــاش اإلع
ــــــى  واألده

تسطو  نـــهـــا  أ
على صالحيات 

الرئيس عيني عينك تحت مظلة 
لــتــوافــق،  تسليم السلطة وا
وتحاول اإلخالل بمنظومة 
االستقرار في المستقبل 
بجملة من اإلجــراءات 
والقرارات العشوائية، 
وال عــزاء لنا في هذا 
الـــوطـــن اال دمـــوع 
بــاســنــدوة التي 
يــذرفــهــا كلما 
ـــذكـــر حجم  ت
الكارثة القادمة 
ــي يــســهــم في  ــت ال

صناعتها.

يستعد المئات من الكوادر    
والخبرات الوطنية المؤهلة 
والــذيــن تعرضوا لــقــرارات إقصاء 
تعسفية من قبل وزراء أحزاب اللقاء 
المشترك في حكومة الوفاق الوطني 
للدفاع عــن كل  تأسيس منظمة 
من تعرضوا لإلقصاء التعسفي من 

الوظيفة العامة.
وقال أحد أعضاء اللجنة التحضيرية 
لـ«الميثاق» إن المنظمة التي يجرى 

االستعداد إلشهارها ستدافع عن حقوق 
الموظفين وتتمسك بضرورة حيادية 
ــدم استغاللها  العامة وع الوظيفة 

لمصالح حزبية أو مناطقية أو  غيرها.
وأضاف: بدأنا نتواصل مع بعض من 
طالتهم سياسة االقصاء في جميع 
الوزارات والمرافق الحكومية االخرى.. 
وسنكشف للرأي العام في الداخل 
والخارج بشاعة الجرائم واالضطهاد 
الحزبي الذي يتعرض له الموظفون.

محذراً من السكوت عن هذه الجرائم 
والتي ستكون لها تداعيات خطرة تفوق 

اضعافاً تداعيات حرب ١٩٩٤م.
مؤكداً أن تشكيل منظمة للدفاع 
عن الموظفين المقصيين جاء بعد 
أن تخلت االحزاب عنهم والمنظمات 
الحقوقية واكتفت بإصدار بيانات 
لكسب تعاطف الضحايا ولم تتخذ 
إجــراءات لوقف تلك السياسة التي 

تضرب الوحدة الوطنية بمقتل.

اإلضراب الشامل لعمال النظافة تقف وراءه هزلية الحكومة وصرفها للوعود   
الوهمية والكلفتة في إدارة أمور البالد وعدم الشعور بالمكنسة!!

أخطاء الحكومة وتخبطها ستدخلها في «خوازيق» ال آخر لها.. خصوصاً إذا تم االضراب 
الشامل لموظفي الدولة المطالبين بعالواتهم السنوية وكذلك المتعاقدين في الوزارات 
والمؤسسات المطالبين بتثبيتهم والمزارعين المعارضين على رفع سعر الديزل.. و.. و.. 

الخ، ممن لديهم وعود وهمية من الحاج باسندوة ووزرائه..
وعندما تأتي ثورة «الجياع» فال عاصم- حينها- للحكومة الفاشلة إالّ المزبلة.. ومن 

عمله بيده اهللا بايزيده!!

ادعاء
كـــثـــر األدعــــيــــاء  

ــــاء في  ــــي واألوص
ــالد وآخــرهــم محمد  ــب ال
لــحــمــيــري عضو  ا مقبل 
مجلس النواب الذي يدعي 
أنه رئيس التكتل الوطني 
ـــرار، مع  ألعيان تعز األح
العلم بأنه ادعــى لنفسه 
ـــدون أي  هـــذه الــصــفــة ب
انتخابات.. ويدعي همساً 

بأنه شيخ مشائخ تعز..
 هذه االدعاءات صارت 
مصدر تندر وسخرية 
الـــشـــارع، حــيــث علق 
أحدهم بالقول: وليش 
ال.. ألن من إنجازاته أنه 
ت  مستحقا يستقطع 
عي  جتما إل ا ن  لضما ا
م  يتا لأل لمخصصة  ا
واألرامــــل والعجائز، 
واستولى على مولدين 
كهربائيين تم صرفها 
من قبل المؤتمر ألبناء 
قريته خالل االنتخابات 

الرئاسية..

اإلقصاء.. وصمت المؤتمر!

ثمار الوعود الوهمية!

< حرصنا ان نسلط الضوء   
في هذا العدد على خطورة 
اإلقصاء الحزبي الذي يتعرض له 
أعضاء المؤتمر والكوادر الوطنية 

في مختلف أجهزة الدولة..
وال يعني ذلك إال التأكيد على 
لمؤتمر  ا ان يضطلع  ضـــرورة 
الشعبي العام بدوره في الدفاع عن 
أعضائه وحيادية الوظيفة العامة.

فالسكوت عن كل هذه الجرائم 
غير مبرر.. مهما كانت األعــذار، 
فما يتعرض له أعضاء المؤتمر ال 
يتوقف خطره عند أولئك الضحايا 
الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة 
رصاص المشترك بل إنه يصيب 

تنظيمنا الرائد بمقتل..
فالتنظيم الذي يعجز عن الدفاع 
ــن أعــضــائــه وحــمــايــتــهــم من  ع
الشموليين واإلقصائيين لن يكون 
بمقدوره أن يــدافــع عــن قضايا 

الوطن ومصالح الشعب..!


