
االثنين : 1 / 7 / 2013م 
 الموافق :22 / شعبان / 1434هـ 
العدد: )1668( أطمأن محافظ تعز رئيس المجلس  9

المحلي األستاذ شوقي أحمد هائل على 
صحة األديب واالعالمي القدير عبدالكريم هاشم 
المرتضى والذي يرقد حاليًا في مستشفى اليمن 
الدولي بتعز، ووجه المحافظ إدارة المستشفى 
بمضاعفة الرعاية الطبية لإلعالمي المرتضى 

ومتابعة حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.
هذا وقد أشاد المحافظ بالدور االعالمي الذي 
لعبه المرتضى ك��واح��د م��ن أوائ���ل االعالميين 
بمحافظة تعز وإسهامه البارز في تطوير إذاعة 
تعز والعمل االع��الم��ي والصحفي ف��ي مختلف 

المراحل الوطنية.

محافظ تعز يطمئن على صحة اإلعالمي المرتضى

جلسة مقيل 
استثنائية مع

 الرئيس السابق !

كان صعبًا ان يصل المرء بسهولة الى صالح رئيسًا،  
هذا المنصب ع��ادة ما يعني "العزل" عن الناس 
بكثير من الحواجز الوظيفية والمصطنعة، ورغم ذلك.. لم 
ارغب يومًا في اللقاء به بينما ال يزال رئيسًا للبالد.. بقدر ما 
رغبت في االقتراب منه وقد حط عن كاهله هذا العبء .. 
وددت ان اسمع صالح "االنسان" والمواطن - غير البسيط 
عطفًا على تاريخه المشبع بالتفاصيل- وما يقوله وما يفكر به 

بعيدًا عن بروتوكوالت السلطة وتعقيداتها..
وكان مقيل الجمعة كافيا إلشباع النهم المتراكم منذ سنين 
، والوصول  لقناعة بأن صالح  كان وسيظل "محطة بارزة " 
في تاريخ اليمن المعاصر .. ليس شاهدًا على مرحلة عمرها 
33 سنة وحسب .. بل مسيرة حياة تمتد من نشأته حتى 
اللحظة ، وما رافقها من منعطفات ومشاهد وافرازات ، بل 

واستنتاجات ..
اللقاء بهذا الرجل وقد اصبح خارج أطر السلطة يسقط ظنون 
المصلحة وشائعات التملق والمطامع .. قابلته وجلست طوياًل 
وكثير من الزمالء في مجلسه ، ولم يقدم لنا سوى قناني المياه 
والمشروبات الغازية.. غادرناه مثلما وفدنا اليه، دون مكافآت 
او وعود كما قد يتوقع البعض ممن يروق لهم الحديث عن 
المادة .. لكننا ، بادلناه الحديث ، سمعناه واستمع لنا ، لم 
يترك شيئًا لم يود قوله وكذلك الحاضرين من اعالميي حزب 
المؤتمر والتحالف..  ثم غادرناه مشبعين بالتفاصيل التي لم 

نعرفها عن الكثير من الماضي وكذلك الحاضر ..
هذا الرجل ، ال يزال حريصًا على البالد أكثر من تلك االسماء 
التي تتولى دفة االمور في البالد اآلن، خبيرًا بشئون الوطن 
وبحساسية التفاصيل ، كان في حديثه متساميًا عما جرى.. كما 
ال يزال حريصًا على ان ال يرد بالمثل ، على اولئك الذين ارادوا 
ة والتشهير وال يزالون.. هكذا بدا، حصيفًا،  له الموت واالساء
ومسئواًل.. وكبيرًا، رغم ان اللقاء اتخذ صفة اجتماعية وخال من 

الكاميرات والتلفونات وكل آالت الرصد االعالمي..
في حديثه ال��ذي عاد الى الماضي، أع��اد صالح رسم صور 
لحقيقة ومحتوى شخصيات حاضرة في المشهد السياسي 
رها لنا وفق الواقع الذي تعيشه والذي يعرفه عنها.. 

َّ
اآلن.. أط

واستغربنا ونحن نأخذ عنها صورة مغايرة لما نشهده او نسمع 
عنه  سلبًا او أيجابًا..

في اكثر من مرة ، طلب منا الصدق والمسئولية في مهنتنا 
، طالبنا باالقتراب من قضايا الناس وهمومهم .. كما طالبنا 
بتجسيد ثقافة نبذ العنف والتطرف والبعد عن االشاعات 
وتزييف الحقائق في رسالتنا ... ولم ينَس ان يجدد دعمه 
لسلفه ه��ادي .. والتزامه بمواثيق هندسها ورسمها هو 
لتجنيب الوطن مزالق الحرب والنزيف تمثلت في مبادرة 

الخليج وآليتها ..
سأظل أستذكر الكثير من تلك الزيارة التي لم اعرج على 
تفاصيلها اال بهذه الخالصة ، ويبقى صالح تاريخًا وطنيًا ال 
يخلو من التقدير واالجالل.. إذا ما كتب بإنصاف دون غلو في 

مديح أو هجاء .

  سند محمد

في محاضرة له بأعضاء المؤتمر بماليزيا:

 يحيى صالح: الدفاع عن الوطن هو الشيء الوحيد الذي يستحق التضحية

وقال يحيى صالح: ان الحوار الوطني جاء 
ليطرح كل طرف سياسي ما لديه من رؤى 
من أجل بناء اليمن الحديث ولكن هناك 
أطروحات تسعى الى تقسيم اليمن، وهذا 
يتنافى مع ق��راري مجلس األم��ن اللذين 
أك��دا على وح��دة اليمن وسالمة أراضيه، 
ومن يتكلم بغير ذلك  يضيع وقت الناس 

الساعين لبناء الدولة المدنية. 
 وأض��اف: ان ما مرت به اليمن هو أزمة 
سياسية بحسب ق���راري مجلس األم��ن 
الدولي والمبادرة الخليجية جنبت البلد ما 
يحصل اآلن في سوريا  وان محاولة إعادة 
جرنا ال��ى المربعات السابقة وخلق أزمة 
جديدة يتعارض مع المبادرة الخليجية 
وق��راري مجلس األم��ن.. وذك��ر يحيى اننا 
مازلنا مجتمعًا واحدًا ومهما حصل سيظل 
حبنا لليمن، وقد أعلنتها في عام 2006م 
في تصريحات إعالمية ان هناك مشاكل 
في الحديدة والمحافظات الجنوبية وكان 

المفترض ان تحل. 
واستطرد يحيى  صالح: ان اي بلد تمر 
بأي مشكلة يتضرر المواطن البسيط اواًل 
ولألسف الشديد ان هناك اطرافًا تعتقد 

انها تدافع عن أشياء تستحق، وهذا غير 
صحيح ف��ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ه��و الشيء 
الوحيد ال��ذي يستحق التضحية، وهناك 

زع��ام��ات خرجت من السلطة سابقًا في 
ظروف واحداث مؤسفة راح فيها  ضحايا، 
فالمفترض أن هذه الشخصيات جربت وان 

إعادة إنتاجها من جديد ال يخدم البلد ، 
فاليمن بحاجة الى قيادات شابة ومؤهلة 
تمسك بزمام المسئولية وتكون قادرة على 
التعاطي مع تحديات العصر ، فالحوار 
سيخرج بدستور جديد يحدد نظام الحكم 
رئاسي او نيابي او مختلط وعلى ضوئها 

سيجري التصويت لهذه المشاريع .
وقال رئيس منتدى الرقي والتقدم: ان 
من يطرح فكرة التمديد، ونحن نقول هل 
هذا التمديد من أجل مصلحة البلد ؟ اما 
تمديد لالزمة فهذا يجب عدم القبول به 
والتصدي له، ولألسف الشديد نجد اليوم 
الفساد أكثر من السابق، وأت��ذك��ر كالم 
الدكتور ياسين سعيد نعمان االمين العام 
للحزب االشتراكي عندما قال ان الفساد 
اليوم يمارس بوقاحة ومحمي بمليشيات.
مبينًا ان ما يحصل في سوريا وليبيا اآلن 
كان نفس المخطط الذي اعد لليمن ولكن 
بحمد الله ثم بحكمة القيادة السياسية 
ت��م تجنيب ال��ب��الد االن�����زالق ال���ى مربع 
العنف، ولألسف رغم القتل والتصفيات 
في سوريا وليبيا ال نجد منظمات حقوق 
االنسان تتكلم عن هذه المجازر وذلك الن 
المستفيدين حققوا هدفهم.. وقال صالح: 
ان مسئولية األمن في اليمن هي مسئولية 
الجميع وليس مسئولية األجهزة األمنية 

فقط.

خاص - ماليزيا 
القى االس��تاذ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس منتدى الرقي والتقدم بالعاصمة الماليزية الس��بت 
محاض��رة على أعضاء وأنصار المؤتمر الش��عبي الع��ام وبحضور القائم باألعمال بالس��فارة اليمنية في ماليزيا 

االستاذ عبدالله الجبوبي.

د. المتوكل: على المؤتمر الشعبي إحداث توازنات في االنتخابات المقبلة
أك��د ال��دك��ت��ور محمد عبدالملك المتوكل  

القيادي السابق في تكتل المشترك أن البلد 
والمرحلة والعملية السياسية بحاجة إل��ى المؤتمر 
الشعبي العام كضمانة للتوازن. وقال: "يعجبني المؤتمر 
الشعبي العام أنه غير أيديولوجي، فاأليديولوجية قد 
تتحول إلى حقد ال تقبل االختالف في الرأي وتتعامل 
كحاقد، أو مارق إذا اختلفت معها في الرأي". مضيفًا: 
" سألت رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح: لماذا ال 
يقّدم المؤتمر مشروع الدولة المدنية الديمقراطية 

العادلة؟".
وقال المتوكل لصحيفة »المنتصف«: لو تحرك 
المؤتمر تحركًا صحيحًا من منطلق مشروع الدولة 
المدنية الديمقراطية العادلة فسيحدث توازنًا.. 
فوجود اإلص��الح والناصري واالشتراكي لوحدهم 
فقط سيقودهم إلى االقتتال فيما بينهم، فهناك 
قيادات من هذه األحزاب تبحث عمن هو العسكري 
أو ال��ق��ائ��د ال���ذي يمكن أن تتوظف معه لألسف 

الشديد".
واستطرد قائاًل: "أملي في المؤتمر الشعبي العام  
عند دخول االنتخابات ان يعمل على إحداث توازن في 
القوى.. وهذا سيتيح للجيل الجديد واألحزاب الجديدة 

فرصًا للوصول إلى الحكم خالل أربع سنوات".
وحول تقييمه ألداء حزب التجمع اليمني لإلصالح في 
ه��ذه المرحلة، ق��ال المتوكل: اتصلت بأمين ع��ام حزب 
اإلصالح عبدالوهاب اآلنسي وقلت له: أنتم تعملون بطريقة 
ه الناس بحزب اإلصالح.. وإذا كنتم تعتقدون أنكم  كرِّ

ُ
ت

ستحكمون بمفردكم فأنتم مخطئون".
مؤكدًا أن "اإلسالميين فشلوا في اندونيسيا 

والسودان ومصر وتركيا، وسيفشلون في اليمن".
وحول الشأن السياسي والتدافع الحزبي الراهن 

قال الدكتور المتوكل: "ما أخشاه اآلن هو أن بعض 
قيادات األح��زاب قد وصلت إلى مرحلة اإلره��اق أو 

ما يسمى بالخيول المنهكة، وبالتالي تبحث عن 
شغل مع عسكري أو شيخ.. أتذكر أن حملة 
في الفيسبوك تبنت ترشيح الدكتور ياسين 
للرئاسة، كانوا سيقتلونه، والمسألة ال تزال في 

الفيسبوك، وقلت حينها أنا أنصح الدكتور ياسين 
أن ينزل إلى تعز وعدن حيث سيجد من يسمعه".

مشيرًا إل��ى أن أح���زاب المشترك تتصارع على 
الوظيفة العامة ووصل بها الحال  إلى أن كل طرف 

ينهب حصة اآلخر.

تلقى الزميل يحيى السدمي نائب مدير تحرير  
" 26سبتمبرنت " ومراسل صحيفة السياسة 
الكويتية تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل صاحب 

الرقم )700496104( .
وقال الزميل السدمي في رسالة بعث بها الى وزير الداخلية 
ان��ه تلقى رسالة تقول " أن��ت يحيى السدمي وتسكن 
شارع تونس وأقحمت نفسك إعالميا في حروبنا 
الستة ضد عمالء أمريكا واآلن نريد أن نكافئك 

ورسالتنا واضحة ولن تفلتوا من طاولة العقاب وكل من أساء لحركتنا 
."

وعليه فهذه رس��ال��ة تهديد واض��ح بالتصفية الجسدية لي 
ه  وألسرتي, فأرجو التكرم بضبط صاحب الرقم وكل من يقف وراء

وتقديمهم ألجهزة العدالة.
اسرة تحرير الميثاق إذ تعلن تضامنها مع الزميل السدمي , فانها 
تدين هذه االسلوب الهمجي الذي يحاول اخراس رجال الكلمة , 
وتطالب الداخلية بتحمل مسؤولياتها في حماية الزميل السدمي..

الجامعة العربية تؤكد دعمها 
لوحدة واستقرار اليمن

سلم المندوب الدائم  
للجمهورية اليمنية 
ل��دى جامعة ال��دول العربية 
ل��س��ف��ي��ر محمد الهيصمي  ا
دع������وة وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
الدكتور ابوبكر القربي الى 
االمين العام لجامعة الدول 
العربية الدكتور نبيل العربي 
لحضور المؤتمر االقليمي 
الخاص بالهجرة والنازحين 
وال��الج��ئ��ي��ن م��ن دول القرن 
االفريقي واثر تداعيات ذلك 

على اليمن.
وخ��الل اللقاء اك��د الدكتور 
نبيل العربي وقوف الجامعة 

ال��ع��رب��ي��ة قلبا وق��ال��ب��ا دعما 
للوحدة اليمنية والستقرار 
ال��ي��م��ن وس���ي���ادت���ه، م��ن��وه��ا 
بضرورة تقديم كافة اشكال 
الدعم والمساندة لالقتصاد 

اليمني ليتمكن م��ن تجاوز 
صعوبات وعراقيل الفترة 

االنتقالية.
واضاف : ان الوحدة اليمنية 
تعد مكسبا عربيا ومن واجب 
الجميع الحفاظ عليها وعلى 

مكتسباتها.
ودع������ا ال���ع���رب���ي م��خ��ت��ل��ف 
االط��راف والقوى السياسية 
الفاعلة في اليمن ال��ى دعم 
وت���اي���ي���د ج���ه���ود ال��رئ��ي��س 
ع���ب���درب���ه م��ن��ص��ور ه���ادي 
ء يمن جديد  لساعية لبنا ا
ي��س��وده ال��ع��دل وال��م��س��اواه 
وتعمه قيم الديموقراطية.

أسرة الشهيد أمان تنفي ما تردد عن قبولها بالدية»الميثاق« تتضامن مع الزميل السدمي وتدين التهديدات
نفت أس���رة الشهيد ال��ش��اب حسن  

جعفر أمان ما تروج له مواقع اخبارية 
من اشاعات عن قبولها بالدية مقابل التنازل 
ع��ن قضية مقتل ابنها على ي��د أح��د اقرباء 
القيادي في التجمع اليمني لإلصالح الشيخ 

علي عبد ربه العواضي.
وق��ال حلمي أم��ان -عم الشهيد حسن )في 

تصريح تلقاه المؤتمرنت( أن ما يروج له هدفه 
وقف التضامن الشعبي الكبير مع القضية..

وأوض��ح حلمي أن بعض المواقع اإلخبارية 
تحاول الترويج الرخيص لهذه االشاعة، نافيًا 
أن تكون أسرة الشهيد قد استلمت تعويضًا 
عن مقتل ابنها أو أنها ستقبل أي تعويض أو 

صلح إلقفال القضية.

المطالبون بالتمديد هدفهم اطالة مدة األزمة


