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يقول األستاذ والمثقف الطليعي الكبير  " محمد بن 
ناصر العولقي - عضو األمانة العامة التحاد األدباء والكتاب 
اليمنيين - عضو مؤتمر الحوار الوطني: ال شك أن اليمنيين 
جميعهم يستقبلون المناسبة الدينية عيد األضحى 
المبارك وسط هموم ال حصر لها ومشاكل تفوق مقدرتهم 

وصبرهم على تجاوزها واالحتفال بالعيد في ظلها.
وأعتقد أنه لم يسبق لليمن استقبال هذه المناسبة وسط 
هذا الكم من المشاكل والتحديات واالنهيارات االقتصادية 
والفوضى األمنية واألعداد الكبيرة من الشهداء والقتلى 
والجرحى الذين يسقطون كل يوم تقريبًا في مختلف 

مناطق اليمن ..من المدنيين والعسكريين .
واضاف قائًال : الهموم والعقبات والتعقيدات التي يمر 
بها ويعيشها الناس كفيلة بحجب كل خيط ضوء وبارقة 

فرحة ونسمة تفاؤل.
المجتمع غارق من رأسه إلى أخمص قدميه في المشاكل 

والفقر والفوضى والتحديات والمخاوف.
هناك عشرات اآلالف من األسر ال تستطيع توفير قوتها 
اليومي وال تستطيع شراء علبة الدواء وال تستطيع دفع 
إيجار المسكن ..فما بالك في مواجهة متطلبات العيد 
كشراء المالبس واألضحية والتنزه في الحدائق وزيارات 

األقارب وصلة األرحام.
أكد الشاعر "أحمد العبدلي" ان استقبال اليمنيين هذا 
العام لمناسبة عيد األضحى المبارك تفتقر ألبسط مقومات 
الفرحة والحماسة والزهو المعتادة ..ألنها تأتي وسط 
أمواج وعواصف من الفوضى واليأس واإلحباط الذي يعيشه 

المجتمع.
وقال : لقد عّول اليمنيون جميعهم على مؤتمر الحوار 
الوطني فــي إخراجهم مــن مربعات الــخــوف والفوضى 
األمنية والسياسية إلى رحاب األمل والتوافق والشراكة 
وبناء واستشراف المستقبل الذي ينشده كل يمنّي شريف 

ع للنهوض والتقدم.
ّ
ومخلص ومتطل

مّر ومعقد على كافة المستويات ..إضافة للفشل والفساد 
غير المسبوق الذي تعيشه حكومة ما يسمى بـ" الوفاق 
الوطني " التي اغرقت المجتمع في سيل من الفوضى 

والفقر والفساد المريع .
وتحّدث التربوي والناشط أحمد قائد السبل قائال: ما 
يؤكد أن مناسبة عيد األضحى المبارك  مختلفة هذا العام 
عن غيره من األعوام السابقة هو أن األطفال والمراهقين 
وغيرهم لم يعطوها أي تفاعل أو اهتمام بسب هذا الكم 
الهائل من األحزان والتصدعات الحاصلة في جدار الوطن 
..وبسبب الفقر الذي صار ينتشر في المجتمع كانتشار 
النار في الهشيم وبسبب القتل الذي صار أسهل من شربة 

مشيرًا إلــى أن هناك قــوى تترّبص باليمن ووحدته 
ومنجزاته الديمقراطية والتنموية التي تحققت على مدار 
العقود الثالثة الماضية . وهذه القوى - كما قال - يبدو أن 
حقدها قد أعماها عن رؤية الحقيقة والتفريق بين الثوابت 
والخالفات السياسية .حيث صارت تحقد على كل شيء 
وكل منجز في الوطن،، بما فيه مؤسستا الجيش واألمن.
التي تتعرض منذ ثالثة أعوام لمؤامرات التفكيك وقتل 

منتسبيها واغتيال قياداتها وتدمير ونهب إمكانياتها.
واضــاف الشاعر العبدلي : لألسف الشديد يستقبل 
اليمنيون عيد األضحى المبارك ..هذه المناسبة الدينية 
العظيمة عليهم وهم في أوضاع ومتغيرات سلبية وواقع 

الماء في كل مكان ..فالجيش مستهدف واألمن مستهدف 
والشرفاء مستهدفون والتاجر مستهدف والطرقات غير 

مؤمنة الخوف أصبح في كل مكان..
وبالتالي لم يعد أمام هذه الدماء التي تسيل كل يوم 
وأمام طوابير الفقراء الطويلة وأمام هذا الفساد الحكومي 
والظالم الدامس الذي نعيشه أي معنى للعيد وأي معنى 

للفرحة وأي معنى للتجديد وللتطلع.
وقال : لدرجة أنه حتى المغتربين اليمنيين في الخليج 
وغيره لم يعد لهم رغبة في  زيــارة أرض الوطن ولم 
يعد لهم رغبة وحماسة في المجيء - كما عودونا - لقضاء  
إجازات العيد مع األهل واألقارب ..لقد صار كل شيء يحمل 

بصمة اإلحباط والجنون  في مجتمع عرف عنه رقة القلوب 
ولين الجانب والحكمة.

مضيفًا :لقد انتظرنا بفارغ الصبر مؤتمر الحوار الوطني 
ومخرجاته.. لكن يبدو أن هناك بعض القوى ال يعجبها 
يمن موحد، آمن، مستقر، ديمقراطي.. لهذا نراها تختلق 
كل العقبات من أجل إفشال مخرجات الحوار ..ومع هذا ما 

زلنا متمسكين بالحوار  كمخرج وحيد لليمن ..
قال النقابي " عصام العلفي " أمين عام االئتالف اليمني 

للتعليم للجميع:
 إن استقبال العيد في ظرف وواقع صعب يكاد يكون 

فاقدا للمعنى والقيمة بل وميت الفرحة ..
ل : أين أعياد زمــان ..أو قل، قبل أربــع سنوات  وتساء
حينما كان الجميع ينتظر لهذه المناسبة بفارغ الصبر 
للتزود بروحانيتها وتبادل الزيارات وتنقية النفوس من 

القطيعة والوحشة.
واضـــاف : الــيــوم المجتمع غــارق فــي تفاصيل الوجع 
والحرمان والخوف والدماء والفقر والفوضى  لم يسلم 
حتى الجيش واألمن من القتل ..ولم يسلم الموظفون في 
وظائفهم من اإلقصاء والتآمر، ولم يتركوا أية فضيلة 

أوصفة حميدة ومنجز في المجتمع.
واستطرد قائًال: حتى مؤتمر الحوار الوطني كفرصة 
أخيرة للبلد.. يريدون إفشاله ..ويــريــدون تدمير كل 
منجز أنجزه  الزعيم " علي عبدالله صالح " للوطن وفي 
مقدمة ذلك " الوحدة الوطنية " ومشاريع البنى التحتية  

والكهرباء والطرقات ومؤسسات الدولة وغيره ..
العيد هذه السنة ال يعنى - في إعتقادي - أكثر من يوم 
عادي ومناسبة بسيطة مفرغة من  كل القيم والعادات 
الجميلة التي عرفناها منذ طفولتنا ..وهذا في الحقيقة 
غير مستغرب  إذامــا نظرنا لحجم التحديات والمآزق 
والمشاكل التي وضعتها بعض القوى التقليدية المأزومة 

أمام  الناس  وفي رحاب الوطن..

ال معنى للعــــيد !!

اعتبــر عدد من المثقفين وقيــادات منظمات المجتمع المدني أن مناســبة عيد األضحى 
 هذا العام على اليمنيين وســط تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات 

ّ
المبارك تهل

السياسية واالمنية واالقتصادية.
مشــيرين فــي تصريحات لـ " الميثاق " إلى فرصة اليمنييــن.. التي عولوا عليها كثيرًا في 
لــة ، هذه الفرصة  في "مؤتمر الحوار 

ّ
إخــراج البلد من أزماته الطاحنة.. المفتعلة ..والمتمث

الوطنــي " تبــدو غيــر مواتية ..بســبب العراقيل التــي وضعها  في طريقهــا بعض القوى 
التقليديــة،، التي ال تريد للوطن ووحدتــه ومنجزاته وأبنائه الخيــر والنهوض وبناء الدولة 

المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة.
وأكدوا أن مشــاكل الناس المتعّددة.. التي يعانون منها.. والدماء التي تسيل في كل مكان 
تجعل من هذه المناســبة الدينيــة العظيمة خالية من الفرحة والروحانية والحماســة لدى 

شرائح المجتمع المختلفة.. إلى الحصيلة:: 
استطالع / عبدالكريم المدي

 العولقي: الهموم التي 
يعيشها كل يمني كفيلة 

بحجب بهجة العيد

السبل : هــنــاك قوى 
تريد حرمان اليمنيين 

من لحظة فرح 

العلفي : العيد سيغرق في تفاصيل الوجع الذي يعانيه المجتمع

العبدلي: 
نستقبل العيد 
وسط سيل من 

الفساد والفوضى 
واإلحباط

الجيش يستعيد السيطرة على 
مقر المنطقة العسكرية الثانية

«االخوان» يعيثون
 في جامعة صنعاء فسادًا

يشترط حــزب (االصــالح االخــوانــي)  اقالة رئيس جامعة صنعاء الدكتور 
عبدالحكيم الشرجبي وتعيين بديل عنه اضافة الى  تعيين  االخواني رئيس 
اتحاد طالب الجامعة سابقًا رضوان مسعود أمينا ومسجًال عامًا للجامعة كشرط  

ليتم استئناف الدراسة في الجامعة..
وفي ذات السياق كتب الدكتور مصطفى االصبحي االستاذ بكلية الشريعة 
والقانون بالجامعة وعضو اللجنة المكلفة بحل مشكلة الجامعة :" ان حزب 
من خالل األحداث الفوضوية التي  االصالح يريد االستحواذ على جامعة صنعاء

تمارس في الجامعة».
وقال : انه ومن خالل مشاركتي في اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة في 
اجتماعه االخيرللوقوف على مناقشة حالة الشغب والفوضى وتحديد من تسبب 
في ذلك تأكد لي بصورة المجال فيها للشك ان حزب االصالح قرر االستحواذ 
والتمكن من جميع المناصب القيادية وبالذات منصب رئيس الجامعة أوًال ,وبعد 

ذلك النواب وامين عام الجامعة واالدارات العامة المهمة. 

تمكنت قوات مشتركة من العمليات الخاصة (مكافحة 
اإلرهــاب) والحرس الجمهوري "سابقًا" من استعادة 
السيطرة على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية 
بعد ثالثة أيــام من سيطرة عناصر تنظيم القاعدة 
بشكل كامل على المقر الواقع في عاصمة محافظة 

حضرموت.
عملية تحرير المنطقة كلفت الجيش اليمني ثمنا 
باهظًا حيث استشهد ١٢ جنديًا وضابطًا، فيما ال يزال 
مصير آخرين مجهوًال وسط تكتم عسكري على حجم 
الخسائر التى وقعت حيث استشهد  العقيد عبيد 
أحمد المشجري (٤٧ عامًا)-  عقيد صالح عبود بن 
حريز- عقيد فائز أحمد اليهري-عقيد يسلم علي سعيد 
المحمدي-عقيد سالم عبد الله صالح علي( ٤٣ عامًا).- 

مقدم  وليد عقيل واكد-عبده علي (٤٠عامًا).
فيما نقلت مصادر عن عائلة المجند أنيس عوض 
بازبيدي القول إنــه مختفي منذ الهجوم على المقر 
العسكري في حين لم تعثر على جثته بين القتلى بعد 
انتهاء العملية العسكرية التي شنها الجيش الستعادة 

المقر. 
وذكرت معلومات أن مقر المنطقة العسكرية الثانية 
كــان يحتوي على غرفة عمليات مجهزة بتقنيات 
متطورة، أسهمت دول غربية في تقديمها الستخدامها 
غرفة عمليات مشتركة في محاربة اإلرهــاب وأعمال 
القرصنة التي راجــت منذ ٢٠٠٨ وشهدت ارتفاعًا 
قياسيًا في حوادث القرصنة على السفن التجارية في 

مياه البحر األحمر والبحر العربي.

المسوري ُيحّمل «األخوان» مسؤولية 
العبث بملف قضية جريمة دار الرئاسة

حّمل محامي اإلدعــاء  
ــع دار  بــقــضــيــة جــام
الرئاسة محمد المسوري، النائب 
العام علي األعوش المسؤولية 
الــكــامــلــة بــشــأن الــعــبــث بملف 
القضية، ورئــيــس المحكمة 
الجزائية المتخصصة القاضي 
هـــالل مــحــفــل للتحفظ على 
ملف القضية وعدم إرساله إلى 

محكمة االستئناف.
وقال المحامي المسوري، "إن فريق 
محاميي اإلدعــــاء قــدمــوا طعنًا إلى 
محكمة االستئناف بــشــأن قـــرارات 
النائب العام الخاصة بكبار المتهمين 
وإنه يجب عليه متابعة ملف القضية، 

وإن الــقــاضــي محفل لم 
يعد له أي حق أو والية أو 
اختصاص في ابقاء ملف 
القضية لديه كونه قرر 
التنحي عــن النظر في 
قضية جامع دار الرئاسة 

منذ حوالي شهر".
وذكر أن رئيس المحكمة 
الجزائية المتخصصة، أكد 
مــا صــرح بــه محاميو اإلدعــــاء فــي وقت 
سابق وهو تبعيته لـ"اإلخوان المسلمين" 
ومــحــاولــتــه إضــاعــة وتــمــيــيــع القضية 
ليستفيد منها كبار الــُجــنــاة مــن قــادة 

اإلخوان،
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