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«الميثاق»: سياسيون لـ

ال تنمية وال سالم بدون مصالحة
أكدت قيادات حزبية ومثقفون على أهمية المصالحة الوطنية بين كل  

القوى للسير في جانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني النقاذ الوطن من 
مخاطر الصراعات والتشــرذم واتساع رقعة الكراهية.. مشددين على ضرورة 
دعم ومســاندة توجهــات المناضل عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 

بهذا الخصوص لمصلحة الوطن.
وقالــوا فــي تصريحــات لـ "الميثــاق" أن أي جهــود وإصالحات كرفــع الدعم 

عــن المشــتقات النفطية وغيرها لن تحقق نجاحــات دون إجراء عملية تصالح 
وتسامح على مستوى الوطن ، ال تستثني أحدًا.

ودعوا كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكتاب واإلعالميين 
إلى الدفع في اتجاه إجراء تصالح وتسامح وتشجيع جميع االطراف على ذلك. 

أما األستاذ / صادق أحمد صالح مجود - رئيس حزب الوفاق الوطني فقال: 
لقد ُعرف عن اليمنيين تميزهم بالحكمة ولين الجانب ورقة القلوب، ونسيان 
األحقاد وتجاوز تأثيرات الصراعات، وبالتالي نعتقد انهم اليوم أحوج ما يكونون 
الستدعاء هذه الصفات وسرعة فتح صفحات جديدة واإلقبال على نهج 
التصالح والتسامح بمصداقية وحرص حقيقيين ، مصحوبين بنكران الذات 

والترفع عن الخالفات وصغائر اإلمور .
يجب أن يظل الوطن فوق الجميع ، وغير مرتهن ألحد أو لصالح فئة ، أو  

حزب أو غيره .
وأضاف: نحن في حزب الوفاق الوطني ندعم وبقوة التصالح والتسامح ونحث 

مختلف األحزاب والتنظيمات السياسية على ذلك بدون أي شروط أو مقدمات تعجيزية 

مسّبقة من أي طرف كان، فنحن نؤمن أن الوطن  فوق الجميع  وبحاجة لجهود 
الجميع وألفكار وتصورات كل أبنائه، رجاًال ونساء، من المهرة ، حتى صعدة 

ومن ميدي، حتى سقطرى من دون أي فرز مناطقي أو طائفي أو جهوي .
ونتمنى من الكل أن يستشعروا األخطار المحدقة بالوطن ويتجردوا من أي 
نزعات أو ثأرات سياسية، أو طائفية، وكل ما يؤدي الى الفرقة والخصومة، 

ويعلوا من شأن المحبة واأللفة والشراكة الوطنية .
وقال في ختام تصريحه: ليعلم الجميع أنه لن يكون هناك تنمية وال استقرار 
وال إصالحات مالية وإدارية وال تنفيذ ناجح  لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
بدون مصالحة وطنية وتسامح وتصفية وتنقية النفوس من كل  ما قد علق 

بهامن شوائب ، فالوطن أهم وأغلى من كل شيء..

أهم خطوة في رسم خارطة 
المستقبل هي التصالح

األخطار المحدقة بالبلد 
تجعل المصالحة مطلبًا ملّحًا

ــاذ  ـــال األســت ق
ــــــدون  خــــــل  /
ــــل -  ــــحــــي ــــاك ب
الرئيس الفخري 
قليم  لمنتدى ا
حـــــضـــــرمـــــوت 
التنموي: ليس 
أمــــام األحــــزاب 
والــتــنــظــيــمــات 
ـــة  ـــاســـي ـــســـي ال

ومختلف القوى من خيار سوى 
التصالح والتسامح، والعمل 
ـــواحـــد من  ــق ال ــفــري ــــروح ال ب
أجل اليمن وامنه واستقراره 
ـــى نــســيــجــه  ــــحــــفــــاظ عـــل وال
االجتماعي وإذا ما استمرت 
كل األطراف وتحديدًا الفاعلة 
، في الجفوة الحالية والعمل 
بــهــذه الطريقة ، األحــاديــة 
االنتقامية ، فلن يرى النور او 
يحقق نتائج إيجابية أي جهد 
ــبــذل مــن قبل الحكومة أو  ُي
الرئاسة، أو أي فصيل أو طرف 

سياسي. 
وعلى سبيل المثال ، حماية 
أبراج الكهرباء وأنابيب النفط 
ــح الــعــامــة  ــمــصــال ـــغـــاز وال وال
والــخــاصــة وأولــهــا االقــتــصــاد 
الوطني ، فكل هذه القطاعات 
المهمة بــحــاجــة ألن يــدافــع 
عنها الجميع وهــذا مرهون 
بالتصالح والتسامح بين جميع 
االحـــزاب والــقــوى السياسية 

الفاعلة في اليمن .
واضاف: هناك تحديات جّمة 
ومــخــاطــر كبيرة فــي طريق 
اليمنيين ، تجعل من مستقبل 
البلد واألجيال مجهوًال تماما 

وال يبشر بالخير.
ـــذي يعني أن أهــم  األمـــر ال
ـــطـــوة فــــي ســبــيــل رســـم  خ
خارطة المستقبل المشرق، 

الناهض باألرض 
واإلنــــســــان، هو 
لجميع  تــخــلــي ا
عـــن أحــقــادهــم 
ـــهـــم  ـــات وخـــالف
ـــوجـــه إلـــى  ـــت وال
ـــــعـــــضـــــهـــــم  ب
البعض  بعقول 
وقلوب ونفوس 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة 
ــي تــجــرد مــن كــل األهـــواء،  وف
واألهــداف الشخصية واآلنية 
ــيــمــن اآلمـــن  ، عـــدا هـــدف ال

المستقر والمزدهر..
واختتم تصريحه قائًال: نحن 
في منتدى إقليم حضرموت 
التنموي ندعو جميع القوى 
السياسية الفاعلة إلى العمل 
الجاد من أجل تنقية األجــواء 
وتهيئة المناخات لمصالحة 
وطنية شــامــلــة، ال ُيستثنى 
منها أحد، ونتمنى أن يستفيد 
الجميع أيضًا من التجارب التي 
مرت على البلد وعلى األحزاب 

وقياداتها.

قـــال الناشط 
ـــــــي  واإلعـــــــالم
ــــــــى  ــــــــي ــــــــح ي
ـــــــدي:  األحـــــــم
ـــحـــة  ـــصـــال ـــم ال
الــوطــنــيــة في 
ظـــل كـــل هــذه  
األخـــــــــطـــــــــار 
الــــمــــحــــدقــــة 
بــالــوطــن باتت 

مطلبًا ملحًا ألننا 
فــي األخــيــر إخـــوة نسير في 

سفينة واحدة..
واذا كانت مخرجات الحوار 
ــوطــنــي بشكلها الــنــهــائــي  ال
تــرحــيــبــًا كــبــيــرًا واســتــبــشــر 
اليمنيون بها خيرًا كونها تلبي 
طموحات الجميع وتضمن 
إخراج البالد من األزمة إلى بر 
األمان على قاعدة ال غالب وال 
مغلوب.. إال أن  هناك قوى 
رافضة لذلك ولمبدأ وقواعد 
ــشــراكــة  الــديــمــقــراطــيــة وال
والتعددية السياسية تقف 
حائًال أمام هذه الغايات، تظن 
أن لها الحق في إدارة الناس 

وفقًا لرغباتها 
ــحــهــا..  ــصــال وم
حـــيـــث نــجــدهــا 
تظهر مــن هنا 
وهناك، رافضة 
ــــخــــراط في  االن
تنفيذ مخرجات 
الحوار واالمتثال 
إلجماع الغالبية 
الــعــظــمــى مــن 

المجتمع ..
 وعلى الخط ذاته تساندها 
قـــوى ظــالمــيــة مـــن عناصر 
هــا  ــــــاب تــــرى أن بــقــاء اإلره
ــرهــون بــاســتــمــرار أعــمــال  م
القتل وسفك الدماء فوهبت 
ها  يدير ن  للشيطا نفسها 

كيفما يشاء..
لكن في كل األحوال ، ليس 
أمامنا كيمنيين إال انتهاج 
مبدأ التصالح والتسامح إلنقاذ 
ــا وحــمــايــة  ــن وطــنــنــا ووحــدت
مستقبل أبنائنا من أن تتناهبه 
- ال سمح الله -  سباع الفوضى 
ـــمـــقـــامـــرات  ـــــأرات وال ـــــث وال

المجنونة.
واختتم تصريحه بقوله: 
بدون تصالح وتسامح سوف 
تــفــشــل أي حــكــومــة تسعى 
للنهوض بالواقع االقتصادي 
المتدهور,  وبــدون تصالح 
ــضــا -  ســوف  وتــســامــح- أي
تظل األوضاع األمنية منفلتة 
وستجد الجماعات المتطرفة 
الـــمـــجـــال مــفــتــوحــًا أمــامــهــا 
لممارسة المزيد من العبث 
ــفــوضــى والــتــخــريــب وأي  وال
جــهــود وإصــالحــات لــن تأتي 
ثمارها المرجوة وستضاف إلى 
قائمة طويلة   من اإلصالحات 
والــقــرارات المجّربة،  التي ال 

تسمن وال تغني من جوع.

 بالمصالحة الوطنية
ّ
ال استقرار وال تنفيذ لمخرجات الحوار إال

 إستطالع / عبدالكريم المدي 

صفقة فساد بـ٥ ماليين دوالر متورط فيها 
وزير التربية وأمين اإلصالح

تتواصل ردود األفعال المنددة  
ــادات  ــي ــاســتــمــرار تــــورط ق ب
اإلخوان في الحكومة في صفقات فساد 
مع قيادات في حزب اإلصــالح، ففي 
الــوقــت الـــذي تعاني الــبــالد أوضــاعــًا 
اقتصادية صعبة ويــواجــه الشعب 
بؤسًا ومجاعة وجرعًا، يواصل وزراء 
اإلخـــوان استغالل وزاراتــهــم لنهب 
المال العام وتسخير العقود بصورة 
مخالفة للقانون لــالثــراء الشخصي، 
وبهذا الخصوص مرر وزير التربية 
والتعليم اإلخواني األشول صفقة فساد 
بقيمة خمسة ماليين دوالر مع قيادي 
في حزب االصالح الذي ينتمي إليه الوزير.
وقال عايش في تعليق له على صفحته 
بالفيسبوك :"انــه قبل أسبوعين فقط 
تــم عقد صفقة بـــ٥ ماليين دوالر بين 
وزارة التربية والتعليم (وزير إصالحي)" 
ومــجــمــوعــة الــجــيــل الــجــديــد (لصاحبها 
عبدالوهاب اآلنسي، أمين عام اإلصــالح) 
وذلـــك الســتــيــراد أوراق لمطابع الكتاب 

المدرسي -بحسب الخبر الذي 
نشرته وكالة سبأ الرسمية.

مــؤكــدًا أن هـــذه الصفقة 
واحــدة من صفقات، بعضها 
ــشــر عــنــهــا ومــعــظــمــهــا في  ُن

الظالم.
واضــــاف قــائــًال: "الــمــهــم نحن 

ــعــن أربــــع ســنــوات في  نــعــيــش أل
ــدء الخليقة،  تــاريــخ اليمن منذ ب
ذلك أن المهمة الوحيدة للحكومة 
ـــال الــفــســاد لم  ــســاد"؛ وق ــف هــي "ال
يعد خطيئة واستثناًء أبــدًا.. ومبدأ 
"المحاصصة" لدينا معناه: مارس 

الفساد بكل ما تستطيع من مهارة، 
فــهــذه الــفــرصــة لــحــزبــك أو جماعتك 

محدودة وقد ال تتكرر لذلك تتم ممارسة 
الفساد علنًا وبــال مــواربــة، وعاجًال أو آجًال 

سيكتشف اليمنيون مئات االتفاقيات والعقود 
والصفقات الضخمة التي أنجزها وزراء الفساد 

باسم الحكومة ولمصلحة أحزابهم.. وبعض هذه 
الصفقات ستغطي تكلفتها "جرعة" النفط.

٢٧٥ ألف ناجح في امتحانات 
الشهادة األساسية

أعــلــنــت  
ة  ر ا ز و
التربية والتعليم 
نتائج امتحانات 
الـــــــشـــــــهـــــــادة 
األســاســيــة للعام 
الدراسي ٢٠١٣ 
٢م  ٠ ١ ٤  -
بـــنـــســـبـــة نـــجـــاح 

. ٪٨٦،٥٤
ووفــــــــــــــــق مــــا 
أوردتــــــــه وكـــالـــة 
"سبأ" فقد أوضح 
ــيــة  ــرب ــت وزيــــــر ال
والتعليم الدكتور 
ــــــرزاق  ــــــدال عــــــب
األشول، أن إجمالي 
عـــــــدد الــــطــــالب 

المتقدمين المتحانات الشهادة األساسية بلغ ٣٣٢ ألفًا و١٧٩ 
طالبًا وطالبة، حضر االمتحانات ٣١٨ ألفًا و٨٠٨ طالب وطالبات، 
وغاب عنها ١٣ ألفًا و٣٧١ طالبًا وطالبة، فيما نجح في االمتحانات 
٢٧٥ ألفًا و٨٩٦ طالبًا وطالبة، فيما رسب في االمتحانات ٤٢ ألفًا 

و٩١٢ طالبًا وطالبة.


