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الحكومة وامتحان 
المانحين..!

يقدر وزير الخارجية احتياجات اليمن   
خالل الفترة االنتقالية من ٦-٨ مليار 
دوالر كمساعدات عاجلة لدعم الموازنة 

وتحسين الخدمات والبنى التحتية..
> وما لم تحدث ثورة في قناعات الداعمين 
يخشى من أن يكون مؤتمر المانحين القادم 
مجرد نسخة من مؤتمر لندن خاصة بعد 
حديث نقله من السعودية إلــى الواليات 
المتحدة وهو ما يثير التوقع بأن يتحول من 
مؤتمر اقتصادي في أكبر عواصم الخليج 
إلى مؤتمر سياسي في الواليات المتحدة 

األمريكية..
۹ وحتى ال تتكرر خيبة مؤتمر لندن الذي 
حضرته كصحفي وتحولت نتائجه إلى غصة 
في حلقي كمواطن فإن على الحكومة أن 
تشمر عن سواعد التفكير وخاليا التدبير 
وتتجنب األخطاء والخطايا التي كثيراً ما تجعل 
األخرين يصموننا بالعجز في اقتناص الفرص 
التاريخية بدالً من التعاطي مع األمور الكبيرة 
بعقلية دكاكينية تثبت بأن الحكومة في 
اليمن ليست أكثر من مشروع إداري فاشل..

۹ وعندما يكون الظرف االقتصادي صعباً 
والظروف الحياتية دقيقة ومعقدة تزداد 
لتدبير  ا وخاليا  ملكات  لتشغيل  لحاجة  ا
النائمة.. دونما نسيان لحكمة البيت الشعري 
«ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع 

أمرك»..
۹ وبعيداً عما ننتظره من المانحين بعد أن 
نكون قد جهزنا المشاريع والتصورات المقنعة 
للتنمية  الحكومة  أن تتفرغ  ال غنى عن 
واالقتصاد وتأخذ إجازة من لغو السياسة التي 
ستتكفل األحزاب واللجان في إدارة معاركها..
۹ وأول هــام سارعوا إلــى رتــق الشوالة 
الممزقة وأغلقوا حنفيات ما هو عابث وفاسد 
وسياسي خائب.. وفي الجانب اآلخر للمعادلة 
اغلقوا باب اإلعفاءات الضريبية ومقاوالت 
جلبها وكل ما يرافق ذلك من اإلهدار لحقوق 
الشعب الغفيرة وثابروا في  ضخ بعض الدم 
المحلي الى العروق الضامرة في االقتصاد 

المتهالك.
۹۹ أما ثاني هام فاعلموا هداكم اهللا أن 
من االسئلة التي ستواجهونها في امتحان 
مؤتمر المانحين ما هي مشاريعكم المكتوبة 

الطافحة بالنباهة والذكاء..؟
وكيف ستساعدون أنفسكم إنطالقاً من 
إدراك بأن المجتمع الدولي ليس جمعية خيرية 

وإن كل شاة معلقة بعرقوبها..

إطالق اسم 
الشهيد «قطن» 
على شارع بشبوة

شبوة- عادل القباص

أطلق اســم الشهيد البطل   
اللواء سالم علي قطن على 
الشارع العام الممتد من كلية النفط 
ــادن  ــع ــم وال
صمة  لعا با
عتق وحتى 
ــة  ــق ــط ــن م
السوداء من 
خالل فعالية 
الــتــدشــيــن 
ـــــــــــع  ورف
الستار التي 
حـــضـــرهـــا 
عــــــدد مــن 
مسؤولي المحافظة اســم شارع 
الشهيد البطل سالم علي قطن، 
وأكــد المحافظ االحمدي أن ذلك 
يأتي تقديراً وعرفاناً للدور النضالي 
التي  البارز للشهيد واسهاماته 
قدمها للوطن.. وكواحد من أبناء 

محافظة شبوة األبية.

عبداهللا الصعفاني

رسالة 
إلى وزير 
الكهرباء

الشيخ/ موسى المعافى
 يــا وزيـــراً أمطر الشعب عناء

لوب البسطاْء ومضى يدمي قُ
نهيا كذوباً ما استحى من س

ــا دون حــيــاْء ــم فــهــو شــيــخ إن
ــراً أنـــه ــي ــث ــب ك ــع ــش وعــــد ال

سوف ينهي انقطاع الكهرباْء
كـــــاذب واهللا أيـــضـــاً فــاشــلٌ

الحيالْء  المرضى كثير قاتلُ 
ـــن آيــاتــه ــبِ وم ــل ــق أســـــود ال

ــاً.. إقـــــراره لالنطفاْء ــم ــال ظ
ــه ــارك ب رعــــــاه اهللا.. ال  ال 

ال عفا عن ظلمه رب السماْء
ــر الكهرباء وال  صاحب المعالي وزي
كهرباء والطاقة وال طاقة والوعود وال 

تنفيذ والعهود وال وفاء..
خواتمكم مباركة وال بارك اهللا وأيام 
اسرتكم الكريمة سعيدة وال أسعدك اهللا.. 
وفائزة بنوكم بتقبل صيامها وصلواتها 
وقيامها وال كتب اهللا لمعاليكم فوزاً وال 
فالحاً وال عفواً وال غفراناً ثم أما بعد فال 
سالم على معاليكم منذ أعلنتم إقالق 
راحتنا واسهار ليالينا وال رحمة عليكم 
منذ أعلنت حرمان أمتنا وأبناء شعبنا 
من الرحمة والرأفة بهم في هذا الشهر 
الكريم خاصة وفي أشهر العام عامة وال 
بركة عليكم منذ نزعت البركة من أوقاتنا 
ومن حياتنا وأجهزتنا المنزلية وتعمدت 
معاقبتنا جماعياً بتعمد كثرة االنقطاعات 

الكهربائية ومضاعفة ساعاتها..
ولتعذرني يا «سميع» فلست وحدي 
من سيدعو عليك في هذه الخواتيم 
المباركة.. لست وحدي من سيشكوك 
ظالماً غشوماً للملك العدل المبين، لست 
وحــدي من سيختصمك غــداً بين يدي 
أحكم الحاكمين ومنصف المظلومين 
وقاهر الظلمة والطغاة المستبدين.. 
لست وحدي من سيكثر عليك الدعوات.. 
ويــدعــو عليك بالويل فــي الصلوات 
والــخــلــوات.. ويطلب أن ينقمكم رب 
السماوات.. فأنت.. من تضطر الماليين 
من أبناء شعبنا للدعاء عليك بالويل 
والــثــبــور.. وفــقــدان السعادة والراحة 
والسرور.. وعمى البصيرة والبصر وخراب 
الدور.. وبالتعاسة في هذه الحياة وبعد 
الموت في عالم البرزخ والقبور.. يا أيها 
الوزير كيف يوليك اهللا أمــراً من أمور 
ماليين اليمنيين فتفشل في وزارتك.. 
وتهمل في إدارتك وتعوج في ريادتك.. 
وتخون في أمانتك وتعذب أبناء الشعب.. 
ورغم أنك تعلم أن ال علم لك وال دراية 
في شئون الكهرباء والطاقة فأنت يا 
«فندم» من العسكريين ولن ولم تحسن 
في إدارة وزارة تساس بالمهندسين 
وكبار الفنيين.. ورغــم علمك بذلك 
تستمر في كبريائك وعنجهيتك.. فاتق 

اهللا.. اتق اهللا يا وزير الكهرباء..
واحذر من المظلوم سهماً صائباً

عـــاءه ال يحجبواعــلــم بــأن د
وللمرة الثانية أوجه إليكم نصيحتي بأن 
تقدم استقالتك وتبرئ ذمتك وترحم 
بذلك الناس.. وتخلي أمام اهللا وخلقه 
مسئوليتك فال يحق لك أن تستمر في 
عنادك فمهما فعلت فلن تكون إالّ سيداً 

للفاشلين..
وإني لك يا سميع.. لمن الناصحين..

هل سينتحر باسندوة بسبب فشله؟

يبدو واضحاً ان السيد باسندوة يعيش حالة معقدة من اليأس في كسب   
ثقة األطراف الراعية للمبادرة الخليجية، ولم يعد مقبوالً أو مصدقاً لدى 
الطرف الخليجي على األقل، بدليل فشله الذريع في الحصول على أية مساعدات 
لليمن، وهو ما دفعه الى التسول وتشويه صورة اليمن على ذلك النحو المزري 
الذي ظهر على القنوات الفضائية العربية، وأثار استياًء واسعاً في أوساط الشعب 

اليمني.
ومع تزايد الشعور باالحباط واليأس اندفع الرجل لكتابة مقال صحفي 
مطول في صحيفة «الوطن» السعودية على أمل ان يلقى اهتماماً لدى القيادة 
السعودية والتي يبدو أنها مطلعة على تفاصيل مايجري في اليمن من سوء 
اإلدارة الحكومية، واألعمال االنتقامية التي تمارسها حكومة باسندوة ضد 
الشريك السياسي في التسوية الموقع عليها في الرياض برعاية خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز.
التخبط الواضح في مقالة باسندوة يشير الى تدهور حالته النفسية بشدة، 
فتارة يهاجم األطراف الراعية للمبادرة، وتارة يتحدث كرئيس جمهورية، ثم 
يفيق أخيراً ويشير باقتضاب الى االجماع الوطني الذي حظي به االخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية في االنتخابات الرئاسية األخيرة، ولكنه انتهى 
الى الشماعة الشهيرة لفشله وحول المؤتمر الشعبي العام الى حائط مبكى، 
رمى عليه بفشله وسوء تصرفه، بدالً من االعتراف بأنه لم يتخذ قراراً مستقالً 
حتى اليوم، بل ظل منذ تعيينه أداةً بيد غيره ودمية تحركها األصابع من الخلف.

أما الوقائع والمعلومات المغلوطة التي ذكرها في معلّقته فكأنها تقول «كاد 
المريب ان يقول خذوني» ابتداء من توزيع األسلحة وقطع الكهرباء والطرق 
وتعكير أجواء التحضير للحوار الوطني، بل أن األدهى من ذلك حديثه عن رفض 
تنفيذ األوامر بإطالق سراح المختطفين من شباب األزمة، والندري من يخاطب 

وبلسان من يتحدث، وال أعتقد انه كان يتحدث عن أجهزة الدولة، فوزارة الداخلية 
وأجهزتها تابعة للواء قحطان المحسوب على االصالح وحصة المشترك، ولكن 
يبدو ان الرجل كان يتحدث- في خجل- عن المغيبين في سجون الفرقة وعددهم 
أكثر من ١٨٠ شخصاً كما تؤكد معلومات الناجين من تلك المعتقالت، ونسي 
باسندوة ان هناك أكثر من ٤٥ شخصاً من شباب مخيم التحرير معتقلون منذ 
أكثر من شهر في سجون وزارة الداخلية، ولم تتحرك حكومته أو وزيرة حقوق 

االنسان لبحث قضيتهم.
أما قضية التمرد على القرارات والتعيينات العسكرية فربما ان الرجل اليزال 
في غيبوبة ولم يعلم ان قائد القوات الجوية وقائد اللواء الثالث حرس جمهوري 
ووكيل جهاز األمن القومي وغيرهم قد سلموا مواقعهم وبإشراف جمال بن عمر 
مبعوث االمم المتحدة، وربما كان شرط حضوره من أجل مثل هذه المزايدات 
واألكاذيب التي يعتقد باسندوة انه سيمررها على الخارج بعد ان رفضها الداخل.

واسترسل باسندوة البائس وهو يتحدث عن أحداث وزارة الداخلية التي وقعت 
مؤخراً ليبرر فعلته الشنيعة عندما حاول استبدال القوات األمنية بمليشيات 
تابعة للفرقة المتمردة، لتنفيذ مخطط حميد االحمر بجعل الحصبة مملكة خاصة 

به وبأسرته، اليدخل فيها إال من يقدم الوالء والطاعة.
وينتهي باسندوة كما بدأ بائساً ليهدد بالفعل الثوري مجدداً واالنقالب 
على التسوية السياسية برمتها وذلك هو أقصى ما عنده، وهو مع األسف 
ال يعلم انه اليستطيع ان يحرك قشة دون اذن أسياده، بل ان أسياده، 
اليستطيعون ان يحركوا شعرة دون إذن الشعب، وهو سيد الجميع، ولن 
يقبل مجدداً بأي انقالب مهما كلفه ذلك من ثمن، فتباً لتهديدات باسندوة 

وتباً لمن وراءه من األفاعي.
أخيراً : التستغربوا إذا سمعتم خبر انتحار باسندوة بسبب فشله.

بيان صادر عن صحيفة «الميثاق..

جامع زبيد يحرج منذوق الثقافة!!

عندما زار وزير الثقافة عوبل منذوق   
بعض الجوامع التاريخية في زبيد 
وغيرها من المناطق فتح المجال للسانه 
ليقول إن الجوامع التاريخية يجب أن تكون 
تابعة لوزارة الثقافة والبد لوزارة األوقاف 
من رفع يدها عن هذه الجوامع وشدد على 

ذلك!!
ها هو الجامع الكبير في زبيد يتآكل مع 

غزارة األمطار بل وقد سقط جزء من سطحه 
ومنذوق الثقافة صامت تماماً أو ربما أنه 
شغل نفسه (هزاز) تجاه هذه الكارثة التي 
حلت بأهم المعالم التاريخية واإلنسانية 

واإلسالمية..
يشكر لوزير األوقاف تشكيله للجنة ميدانية 
لزيارة الجامع والرفع بما حدث وما يتوجب 

القيام به تجاه الجامع بصورة عاجلة.

 االنهيارات الصخرية وتجاهل الحكومة

صحيفة «الميثاق» تحذر من حملة التحريض التي تشنها أبواق االصالح ضد إعالميي المؤتمر
تدين صحيفة «الميثاق» وكافة وسائل إعالم المؤتمر الشعبي  

العام الحادث االجرامي الذي استهدف مقر حزب االصالح بالدائرة 
«١١» بأمانة العاصمة الكائن في الحي المجاور لمقر الصحيفة...

كما تدين بشدة االتهامات المباشرة وغير المباشرة التي يسوقها حزب 
االصالح عبر وسائل اعالمه وخطبائه بالمساجد وكذا الوسائل التابعة للواء 
المتمرد علي محسن األحمر.. وما تتضمنه من اتهامات كاذبة وتحريض 
صريح ضد الصحيفة من شأنها تعريض حياة الصحفيين والعاملين في 
وسائل اعالم المؤتمر للخطر بسبب ممارسة االرهاب والتحريض االعالمي 
واطالق التهم جزافاً ضد الصحيفة قبل التأكد من صحة المعلومات وظهور 

نتائج التحقيق...
وعليه فإن صحيفة «الميثاق» تضع هذا البالغ العاجل أمام وزير الداخلية 
والنائب العام واللجنة العسكرية وتحملهم المسئولية الكاملة عن سالمة 
حياة العاملين فيها وكافة وسائل اعالم المؤتمر الشعبي العام.. نتيجة 

هذا التحريض الذي تشنه أبواق حزب االصالح والمتمرد علي محسن..
كما تطالب نقابة الصحفيين وكل المنظمات المدنية بالتضامن مع 
الصحيفة والعاملين فيها إزاء هذه الحملة التحريضية الشرسة التي يشنها 
خطباء ووسائل اعالم حزب االصالح، واتخاذ موقف جاد ومسئول تجاه 
الحمالت التحريضية التي تستهدف حياة العاملين في الحقل االعالمي 

المؤتمري.. وتشجع العناصر المتطرفة على ارتكاب المزيد من الجرائم 
بحق الصحفيين..

ونؤكد أن اعالميي المؤتمر الشعبي العام يمارسون عمالً مهنياً في اطار 
القانون وسالحهم القلم والكلمة الوطنية الصادقة ويرفضون اساليب 

العنف والخروج عن القانون مهما بلغ االختالف مع اآلخر..
إننا إذ نشعر بالقلق الشديد إزاء حالة االنفالت األمني وما يرافقها من 
أعمال إجرامية ال تستثني أحداً.. نطالب حكومة الوفاق اتخاذ اجراءات أكثر 
حزماً الستعادة األمن واالستقرار.. والعمل بروح المسئولية إلنقاذ البالد 

من الوقوع في براثن الصراع الدامي..

بليغ الحطابي

ارتفعت حصيلة االنهيارات الصخرية التي طالت   
عدداً من المنازل في كحالن عفار بمحافظة 
حجة والطويلة بمحافظة المحويت الى نحو «١٥» 
شخصاً غالبيتهم من النساء، فيما توقعت االرصاد 

اليمنية انهيارات عدة في عدد من المناطق الجبلية.
مصادر محلية أكدت ان هناك منازل كثيرة مهددة 
بخطر االنهيارات والكتل الصخرية المتدحرجة من 

الجبال على المنازل واالراضي الزراعية.
وقالت لـ«الميثاق»: ان الخسائر المادية كبيرة في 

تدمير المنازل «كلي وجزئي» واالراضي والمزارع، 
فضالً عن الخسائر البشرية.

المديريتان تعرضتا النهيارات اليومين الماضيين 
اسفرت عن وفاة امرأة وطفل واصابة اربعة آخرين 
بقرية بيت الغولي بالطويلة تبعته بانهيارين يومي 
الخميس والجمعة بكحالن عفار اودى بحياة  نحو 

«١٤» شخصاً..
هذا فيما الحكومة تقف مكتوفة األيدي والتحرك 
ساكناً أمام معاناة المواطنين الذين تهدد حياتهم 

االنهيارات الصخرية.

نزار الولي

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك 
تتقدم أسرة تحرير صحيفة «الميثاق» 

وإعالميو المؤتمر الشعبي العام  
بأجمل التهاني والتبريكات 

لألخ المناضل/
عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية- األمين العام
و الزعيم / 

علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم
وبهذه المناسبة تعلن صحيفة 
الميثاق  عــن احتجابها حتى 

إنقضاء إجازة العيد..
وكل عام والجميع بخير..


