
كشفت وثيقة   
حــديــثــة عن 
األحمر  حمير  قيام 
نائب رئيس مجلس 
ـــواب بــتــوجــيــه  ـــن ال
محمد سالم باسندوة 
رئيس مجلس الوزراء 
بتعيين أحد الضباط 
لكونه من المشاركين 
التغرير  فــي حركة 
وفقاً لمذكر مؤرخة بـ 
٢-٩-٢٠١٢م برقم 

.«٦٧١»
لوثيقة  ا تــبــيــن  و
عرض حمير األحمر 
بأن الضابط المراد 
تمكينه من المنصب 
ى  عو بد مي  لحكو ا
أنــه ممن عانوا من 
االستعباد والتهميش 
ـــه شخص كفء  وان

ومقتدر.
يمتثل  بل  لمقا وبا

رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة 
لتوجيهات حمير األحمر فيوجه مكتبه بتحرير 

مذكرة لوزير االدارة 
بتمكينه  لمحلية  ا
ــر ومــســئــول  كــمــدي
عن أي مديرية من 
ما  دون  المديريات 
يثبت او يؤكد أحقيته 
لذلك المنصب سوى 
ــان فــي ساحة  ــه ك أن

الجامعة.
الوثيقة تؤكد سوء 
اســتــخــدام رئــيــس 
للسلطة  مة  لحكو ا
ظيفة  لو ا تسخير  و
ة  با للمحا ــة  م ــا ــع ل ا
وشراء الذمم واخضاع 
المنصب العام للوالء 
لقبلي  ا و لشخصي  ا
ـــس لــلــمــعــيــار  ـــي ول
للخبرة  الوطني وال 
والمؤهل  ءة  لكفا وا
والقانون لم يعد له 
أي مكانة لدى رئيس 
ــة.. فــهــذا  ــوم ــك ــح ال
باسندوة يمارس أبشع أنــواع الفساد واالفساد 

للوظيفة العامة في البالد.

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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صناعة الشر
لن أقول أكثر من أننا مجتمع    

طبيعي رغم أن الموروث 
إلى  السلبي يمتد فــي تراكمه 
مئات من السنين، لكن أي مجتمع 
طبيعي يبقى في حاجة لتنقية 
جسده من قواعده ومرجعياته مما 
علق بها من األدران، وهي كثيرة 

على أية حال.
۹ كــن أينما كنت مــن الموقع   
االجتماعي أو الحزبي أو الجهوي.. 
فــوق أو تــحــت.. ضمن النخب أو 
مع العامة أو حتى من الدهماء.. 
لكنك تستطيع بقليل من الصدق 
والمراجعة أن تقف على حقائق 
لتماهي  ا ا  ــذ ه بسطها  أ مؤلمة 
العجيب مع الفوضى والعبث وأعالها 
االستهتار بالناس والعبث المباشر 
ـــأرواح اآلخرين  وغير المباشر ب

وأرزاقهم.
 ۹ ال يحتاج الواحد منا ألن يكون 
عنصراً مدمراً أو عابثاً لمجرد أنه ال 
يحمل السالح أو ال يستخدمه.. لكن 
مجرد احترام الفاسد واإلعالء من 
شأنه وسط الجيران والمرؤوسين 

هو فساد آخر..
 ۹ والتغاضي عن محاسبة  القاتل 
وقاطع الطريق والخدمة ومشيع 
النقمة هو إسهام في القتل وشراكة 

في القطع.
 ۹ وراء كل قاتل وقاطع طريق 
ــن يحميه  أو ناهب مــال عــام م
وقبليون  رسميون  ومتواطئون 
بقدرتهم،  يــفــاخــرون  بعضهم 
بكونهم قادرين على صناعة التوتر 
وقادرين على تعطيل الحياة ويرون 

في ذلك محض ألعاب سياسية.
 ۹ إن في هذه البالد شركاء في 
الوطن يفاخرون بتشجيع التوتر 
والطبطبة على المارق ويتبجحون 
لشر  ا ور  مــحــا ضمن  لكولسة  با

ومربعات الكيد.
منطلقين من تركيبة وجدانية 
ونفسية ال يطيب لها العيش اال في 
أجواء المكايدة والمخالفة لكل ما هو 

وطني بل وإنساني.
 ۹ هــؤالء ال يسألون أنفسهم ما 
لنا كيف نحكم وال يردعهم أي حياء 
من اهللا أو حياء من شعب ال ينقصه 
ــذكــاء وال إرادة الـــرد على من  ال
يصرون على ترك الشيطان يتولى 
مهمة تصريف مواقفهم من قضايا 

البالد وأوجاع العباد.
 ۹ وحيث إننا ال نزال نـلدغ من ذات 
الجحر يجدر أن اختم بالدعاء؟ ]يا 
لطيفا لم تزل.. الطف بنا في ما نز[.

عبداهللا الصعفاني

الزياني 
وبن عمر و..

الصمت المريب..! 
محمد أنعم

صمت الدكتور عبداللطيف الزياني امين عام مجلس  
التعاون الخليجي والسيد جمال بن عمر المبعوث الدولي 
ومعهم السفير االمريكي وعدم ادالئهم بتصريحات التهديد 
والوعيد التي عهدناها منهم تثير مخاوف الشارع اليمني ، خصوصا 
بعد ان اعلنت قيادات احزاب اللقاء المشترك التمرد علنا على قرار 
رئيس الجمهورية المتعلق بقانون المصالحة والعدالة االنتقالية 

الذي احاله الى البرلمان..
هذا الصمت يجعل الشارع اليمني يتساءل عن السر من وراء 
عدم اطالق مثل تلك التصريحات التي اعقبت قرارات الهيكلة.. 
خاصة والمجلس االعلى ألحزاب اللقاء المشترك اصدر بيانا اشبه 
بإعالن حرب على االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، 
ومع األسف لم نسمع او نقرأ للزياني او لجمال بن عمر او للسفير 
االمريكي ولو تصريحا مقتضبا لردع اخطر عملية تمرد حقيقية 
ضد رئيس الجمهورية والمبادرة الخليجية واليتها وقراري مجلس 

االمن ..
ان هذا الصمت يجعلنا نشعر بالقلق ..ألنه يوحي وكأن المراد منه 
هو ايصال رسائل للرئيس عبر المشترك ، بعد ان اثبتوا جدارتهم 

في تنفيذ مثل هذه المهمة بنجاح ومهما كانت التضحية..
لقد جاءت هذه التداعيات بعد مرور عام على وصول المشترك 
لرئاسة حكومة الوفاق بطريقة معروفة باإلضافة الى حصوله 
على نصف مقاعدها في انقالب على ارادة الشعب اليمني تم 
خاللها اجراء تغييرات كبيرة في البالد ، حيث تمكن المشترك من 
السيطرة على المال واالعالم واالمن اضافة الى تفكيك الجيش 
واقصاء االالف من كوادر المؤتمر وحلفائه في مؤسسات الدولة 
بوحشية بدعوى تطبيق المبادرة واليتها وقراري مجلس االمن ..و 
كان يجري تنفيذ ذلك ضمن سيناريو موجه بشكل واضح ألضعاف 

رئيس الجمهورية .
لذا فمن الطبيعي ان تدخل اليوم العالقة بين االخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية واحزاب اللقاء المشترك شتاء 
قارسا ويبدأ مسعرو الحروب بقرع طبولها .. بعد كل المكاسب 
التي حصدوها من وراء االنتقائية في تطبيق المبادرة الخليجية 

واليتها ..
أجزم ان التداعيات االخيرة ليست بسبب احالة مشروع قانون 
العدالة االنتقالية الى البرلمان كما يجري تصويره االن بهذا الشكل 
..بل لقد كان من المؤكد ان تكشر احزاب المشترك انيابها بعد 
سلسلة القرارات التي صدرت والتي عززت من قدرات المشترك 
ماليا وتسليحا وتجنيدا وسلطة وغير ذلك.. ولهذا كان متوقعا 
ان تتعامل بصلف مع قرار رئيس الجمهورية بعد ان استنفدت 
كل الذرائع التي ظلت تستخدمها وسيلة لتبرر لنفسها الحق في 

استمرار عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ..
ان حرص الرئيس عبدربه منصور هادي على انجاح التسوية 
السياسية و اخراج البالد من االزمة قد جعل قراراته تحظى بتأييد 
ومباركة من المؤتمر وحلفائه على الرغم انها كانت تعزز وتقوي 
الطرف االخر .. بدليل ان قانون العدالة االنتقالية وقرارات هيكلة 
الجيش هي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. ومع ذلك لم 
يتمرد احد عليها انطالقا من قناعة تامة انه يراد من ورائها ارضاء 
المشترك واختصار الزمن بهدف انجاح التسوية السياسية .. لكن ها 
هي سياسة حسن النوايا، تخيب امال اليمنيين من جديد ..فحصاد 
التنازالت والمراضاة ألحزاب المشترك اوصلت البالد الى نهاية 
تراجيدية. ونخشى هذه المرة ان تقود اليمن الى كارثة .. حيث 
ان بيان المشترك االخير لم يأت اعتباطا ابدا ، بل لقد جاء ليظهر 
قوة عضالت المتمترسين في شارع الستين واستهدافهم بشكل 

واضح لصالحيات رئيس الجمهورية..
لذا فعلى رئيس الجمهورية ان يدرك ان التراجع عن قراره سيهز 
كل سلطاته ويضعف هيبة الدولة ويحول المبادرة الى اشبه بكرة 
تتقاذفها اقدام احزاب المشترك ، وكان عليه فيما لو فكر بسحب 
قانون العدالة من البرلمان ان يأخذ موافقة المشترك اوال ويحفظ 
ماء وجهه كرمز لالمة .. صحيح نحن في وفاق والرئيس عبدربه 
منصور هادي هو رئيس توافقي كما اكدت على ذلك المبادرة 
.. لكن على المشترك ان يدركوا ان المبادرة اعطت للرئيس 
صالحيات ال يحق لهم تجاوزها وقراره هو الحاسم والملزم لكل 
االطراف.. واتمنى اال تسقط هيبة قرارات الرئيس وان تظل قوية 
وشديدة وحازمة وخطا احمرا ال يجرؤ احد مهما كان على االقتراب 
منها او محاولة تجاوزها ففي ذلك ضمان لعدم التمرد على رمز 
اليمن االول وحتى ال تصبح قراراته اشبه بصفير الرياح ال يكترث 

بها احد..
اليجب ان تتكرر االخطاء.. وعلى رئيس الجمهورية ان يدرك ان 
المبادرة الخليجية التي عجزت عن رفع خيام معتصمي المشترك 
من جوار جامعة صنعاء وشارع الستين قد ال تفرض على المشترك 
قانون العدالة االنتقالية .. لكن ذلك ممكن بقوة االرادة السياسية 
..وهنا اليجب ان يغيب عن بالنا ان ال فرق بين اهداف اجتماع 
مجلس الثورة المزعومة بعد ٢١مارس ٢٠١١م عن نفس اهداف 
االجتماع ذاته الذي تراسه علي محسن في ٨ يناير ٢٠١٣م.. 

وااليام بيننا..!

بسبب السياسة االنتقامية لـ«باسندوة»

«اليونسكو» تهدد باقصاء صنعاء وزبيد من قائمة التراث العالمي
تواجه مدينتا صنعاء القديمة وزبيد خطر السقوط من  

قائمة مدن التراث العالمي.. الحكومة حتى اآلن ال تكترث 
أبداً.. كونها مشغولة بسياسة اإلقصاء لآلخر..

وكانت نائبة وزير الثقافة هدى أبالن قد ناشدت البرلمان 
األسبوع الماضي بسرعة البت في قانون «المحافظة على المدن 

والمناطق والمعالم التاريخية».
مؤكدةً أن األضرار من خروج هذه المدن التاريخية من قائمة 

التراث العالمي لن يطال المدن فحسب بل سيطال اليمن  حسب 
«اليونسكو» التي أكدت أن الدول التي سيتم إسقاط بعض مدنها 

من قائمة التراث العالمي ستتعرض لحظر بعض المشاريع.
يذكر ان  حكومة باسندوة  عرقلت كل السياسات الكفيلة بعدم 
اسقاط مدينتي صنعاء وزبيد من قائمة التراث العالمي ومن ذلك 
عدم وقف المخالفات المستمرة التي تطال مدينتي زبيد وصنعاء 

التاريخيتين.

الحاضر دوماً
أحــيــت   

ـــرة  أس
ـــو  ـــب ـــح وم
فقيد الوطن 
اللواء يحيى 
مــــحــــمــــد 
الــمــتــوكــل 
أمـــــــــــس 
ــــذكــــرى  ال
الــعــاشــرة 
لــرحــيــلــه 
بـــحـــضـــور 
اصــــدقــــاء 

ــد من  ــدي ــع وزمــــالء الــفــقــيــد وال
الشخصيات السياسية واالجتماعية 
والمثقفين واألدباء الذين عاصروا 

الفقيد.
وقد ألقيت العديد من الكلمات التي 
اشادت بمناقب الفقيد الذي يعد أحد 
أبرز مؤسسي المؤتمر الشعبي العام 
وأحد أبرز مناضلي ثورة ٢٦ سبتمبر 
المجيدة وترك بصمات خالدة خالل 
توليه العديد من المناصب القيادية 
وكــان له دور بــارز في انجاز حلم 

الوحدة التاريخي.

واحدة من أبشع صور الفساد السياسي
باسندوة يستغل منصبه لمنح مناصب 

حكومية لشراء والءات حزبية

وزراء يأكلون «تفاح» بربع مليون في جلسة واحدة
كشف   

مصدر 
ــــي الـــشـــؤون  ف

المالية لرئاسة الوزراء 
عن صرف مبلغ ٢٥٠ 
الــف ريــال قيمة تفاح 

لــوزراء حكومة  الوفاق 
الوطني في جلسة مناقشة 

الموازنة العامة للدولة، بمعدل 
«٤كجم» أمام كل وزير..
ــات  ــي ــرف ــص ــــذه ال ه
العام  والعبث بالمال 

تضع حكومة الــوفــاق 
تحت المجهر، وتسحب 
من تحتها آخر تعاطف 

ــارع  ،  ــش ال
الســـيـــمـــا 
لــيــمــن  ا ن  وا
تعيش في أسوأ 
ـــرة  من  ـــت ف
حيث الموارد 
إن  حيث  لية،  لما ا
نــــــصــــــف 

ــاء السكان  ــن ـــن اب م
الشعب يعيشون تحت خط 
الفقر وهناك الماليين من االطفال 
يعانون من ســوء التغذية فيما 
يتم نهب المال العام   في هكذا 
«بعاسيس» -حد تعبير 

أحد الشقاة..!

مبروك الثقة
االستاذ محبوب علي القباطي نقيب الصحفيين األسبق   

نال ثقة األخ رئيس الجمهورية والذي أصدر قراراً قضى 
بتعيينه مستشاراً له للشؤون اإلعالمية.

واالستاذ/ محبوب علي من رواد الصحافة اليمنية واألقالم 
الحرة والمشهود له بالكفاءة واالقتدار، حيث سبق له وأن تقلّد 
عدة مناصب إعالمية آخرها كان مستشاراً إعالمياً في السفارة 

اليمنية بأثيوبيا.


