
أخ��ش��ى م���ا ي��خ��ش��اه ال��ع��ق��اء ال��وط��ن��ي��ون 
الصادقون من أبناء هذا الوطن أن تساعد 
الظروف االستثنائية الراهنة بسوئها وما 
تحمله م��ن ح���االت ال��ي��أس واإلح��ب��اط على 
إض��ع��اف االع��ت��زاز واإلك��ب��ار للمنعطفات 
التاريخية وما تمتلئ به نفوس المواطنين 
جميعًا تجاه األي��ام العظيمة والخالدة في 
تاريخنا الحديث، تلك األي��ام التي حررت 
األرض من االحتال األجنبي وحررت األرواح 
من الخنوع واالستسام المطلق لمشيئة 
الطغاة التي تتعارض مع مشيئة اإلله خالق 
األرض والناس وجاعل الحرية إحدى تجلياته 

في هذا الكون الفسيح.

إننا اليوم نسيئ لإلسام 
ة باعتقادنا اننا  أيما إس��اء
نستحضر روح النبي عليه 
الصاة والسام، بمجرد 
ان نلبس جبته، ونضع 
عمامته ع��ل��ى رؤوس��ن��ا، 
ناسين ان الجبة والعمامة 
كانت - كذلك - لدى أبي 
ج��ه��ل ب���ن ه��ش��ام ع��دو 

اإلسام األكبر.
محمد جميح د. عبدالعزيز المقالح

ت��ع��د  ل�����م  ت  ألدوا ا  
معضلة الجماعات لكن 
اي���ن ي��ف��ت��رض ب��أرواح��ن��ا 
ال��ت��واج��د؟ ه��ل تسترخي 
في محيط العالم االنساني 
با تحيزات اثناء ما تقضم 
ال��ب��دائ��ي��ة ف��ك��رة ال��وط��ن 
؟ام نحاول فعل شيء ولو 
باللقانة والرطانة التي ال 

نملك غيرها ؟

في رأيي الشخصي، انفصال 
ال��ي��م��ن س��ي��زي��د م��ن مشاكل 
اليمنيين في الشطرين ألنه 
ال توجد قوى مهيمنة تحسم 
التنافس وتوقف االقتتال، وال 
يوجد نظام انتخابي حقيقي 
يحتكم إليه اليمنيون ويمكن 
المراهنة عليه، وبالتالي فإن 
االنفصال سيعزز الفوضى في 

الشطرين.

محمود ياسين عبدالرحمن الراشد
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إعالميو المؤتمر يعزون نبيل الصوفي في وفاة والده
انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد اإلعامي والكاتب الصحفي الزميل نبيل 
الصوفي، بعد صراع مع مرض أقعده الفراش ستة أعوام حتى توفاه الله 

إليه صابرًا محتسبًا.
إعاميو المؤتمر الشعبي العام يتقدمون بأصدق التعازي والمواساة الى 

الزميل نبيل الصوفي في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده، سائلين المولى 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم الزميل 

الصوفي وجميع افراد اسرته وذويه الصبر والسلوان ..
»إنا لله وإنا اليه راجعون«

ت
اءا

إض

ف��ي ال��ب��داي��ة يجب ان  
نؤكد ان لكل شخص 
ال��ح��ق ف��ي ال��ط��م��وح والحصول 
على فرص حقيقية في حياته 
العملية , وه��ذا ينطبق على 
كل الزماء الذين ص��درت لهم 
ق�����رارات تكليف ف��ي مناصب 
مختلفة، وإن شاب هذه القرارات 
شبهات وروائح غير مريحة فا 
ذن��ب ل��ه��ؤالء ال��زم��اء ف��ي ذل��ك، 
رغ��م ان نصفهم تقريبا اعلن 
اعتراضه على هذه التعيينات 

ورأوا فيها تخبطًا وعشوائية مقصودة الرباك 
طرف سياسي ما ومحاولة استمالته او جس 
النبض لديه، لكن ما يجب االشارة اليه هو سوء 
النية لدى من سعى و اتخذ هذه القرارات  في 

هذا التوقيت بالتحديد ..
ك��م��ا ان ص���دور ه���ذه ال���ق���رارات ل��م يخضع 
لمعايير وش��روط شغل هذه االماكن , واذا 
كان يتم تمرير مثل هذه االخطاء سابقًا فمن 
الضرورة أال يتم القبول بتمريرها اليوم , طالما 
ان ارادة اليمنيين تتجه بعد ثورة 21 سبتمبر 
ص��وب التصحيح والبناء على أس��س قانونية 
واضحة دون محاباة، وهذا هو المنطق الذي 
ينبغي ان يحكم الجميع في المرحلة الراهنة 
والقادمة إن كنا بالفعل نريد عدالة وانصافًا 

ودولة ومستقبًا..
لقد اسهمت التصرفات الخاطئة والسلبية 
م��ن��ذ ال��ع��ام 2011م ف��ي ان��ه��ي��ار مفهوم 

دول����ة ال��م��ؤس��س��ات وف��ق��دان 
احترامنا ألنفسنا وللوظيفة 
العامة وتهاوت هيبة الدولة 
ت���ح���ت اق�������دام ال���ص���راع���ات 
الحزبية وال��م��ص��ال��ح الضيقة 
وسياسة االقصاء والتهميش 
واالستحواذ ... نريد ان تتوقف 
االخ���ط���اء , ح��ت��ى نستطيع 
ان ن��س��ت��أن��ف ح��ي��ات��ن��ا بشكل 
طبيعي ،  ودع��ون��ا نتوافق 
ليمنيين على قواعد  ا نحن 
ومرجعيات كالدستور مثًا 
نستند عليها ونحتكم اليها في كل مجاالت 

الحياة ..
 ان تعطيل القانون والمنطق والحق من أجل 

تمرير مكاسب منفعة شخص ما اليوم، 
يؤسس ألخ��ط��اء ق��ادم��ة سيتضرر 

ه��ا ه��ذا الشخص نفسه  ج��راء
م���ق���اب���ل ح���ص���ول ش��خ��ص 
آخ��ر على مكاسب خاصة 
ف��ي المستقبل، وهكذا 

بالتتابع تنهار منظومة 
القيم ومفاهيم الدولة 
ال�����ع�����ادل�����ة، وت���ح���ل 
الفوضى واالنحطاط..

أرج������وك������م اي���ه���ا 
المفسدون التدعوا 
أحامنا تذهب أدراج 

الرياح..

حول القرارات األخيرة في التلفزيون الرسمي

محمد الردمي

مهام المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون

خ���ال ال��س��ن��وات ال��ث��اث الماضية  
انحصرت  مهام  المؤسسة العامة 

لإلذاعة والتلفزيون بالتالي:
- صرف خمسمائة الف ري��ال ايجار شهري 

لمنزل الوزير الذي هو ملك الوزير .
- ص��رف حوالي 1400 لتر دي��زل لماطور 

الوزير في البيت شهريًا.
- توظيف مرافقي الوزير بمرتبات شهرية 

تصل الى خمسين الف ريال لكل شخص.
- صرف بدل صيانة سيارة الوزير .

-صرف بدل " اطارات " سيارة الوزير .
- صرف بدل سمكرة سيارة الوزير .

- نقل وان��ت��داب ع��دد من موظفي 
ال���ت���رب���ي���ة م����ن ح���زب 
ال���وزي���ر 

للعمل في المؤسسة .
- ص��رف ب��دل السفر وال��ت��ذاك��ر والنثريات 
للوزير ومدير المؤسسة ومسؤوليها المقربين 

من حزب الوزير .
- ص���رف ف��وات��ي��ر م��ط��اع��م ل��غ��داء ق��ي��ادة 

المؤسسة والمقربين .
- ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ش��ب��ه ي��وم��ي��ة للجنة 
المناقصات اثناء ساعات الدوام الن فيها فلوسًا 

وبدل جلسات .
- اص��دار ق��رارات تكليف وتعيين أله��ل الثقة 
ة وتعيين موظف متعاقد رئيس قسم  وليس الكفاء
ومدير ادارة.. وكله ماشي الحق حقنا والباد بادنا .

- تبديد مخصصات التدريب في غير ابوابها 
القانونية وتغطية عجوزات المصاريف الخاصة 
على مدار العام.. "مخصصات التدريب تتجاوز 

الخمسين مليون سنويًا".
وباقي حاجات كثيرة، وهذا الكام كنت وما 
ازال مع زمائي نغرد به في كل مكان ولم 

نجد من يهتم !!! 
ربما اعيد طرح هذه الحقائق اليوم 
ألن��ي ق��د أشعر باني ظلمت وهمشت 
وص��ودرت حقوقي الطبيعية منذ العام 
2011م وحتى اللحظة، لكن هذا ال يمنع ان 
ما قلته معلومات صحيحة تمامًا، وهذا 

هو االهم ..

فيما السفير يسخر امكانات السفارة لإلخوان

مهاتير محمد يرفض 
اللقاء مع توكل كرمان

اعتذر رئيس وزراء ماليزيا األسبق  
مهاتير محمد عن لقاء االخوانية توكل 
ك��رم��ان وال��ت��ى غ���ادرت دول��ة ماليزيا األسبوع 
الماضي، و كشفت مصادر مطلعة أن جهود 
السفير محمد العشبي القائم باألعمال باإلنابة 
ت بالفشل في  في سفارة اليمن في ماليزيا باء

إقناع مكتب مهاتير باللقاء بكرمان.
)المؤتمرنت( ان  وكشفت المصادر وفقًا ل�
قيادات من جماعة االصاح )األخوان المسلمين( 
حطت رحالها في ماليزيا بعد الخسائر التى ُمنيت 
بها خال الفترة األخيرة وإقتناعها بأنها أصبحت 
غير مرغوب بدخولها العديد من الدول.. وأن 
ماليزيا المكان المناسب لإلقامة وإلعادة التموضع 

من جديد واالستفادة من 
غطاء السفارة لتسهيل 
حركة األموال دون رقابة 

السلطات الماليزية.
ه�������ذا و ق������د ات���ه���م 
م��غ��ت��رب��ون يمنيون في 
لسفير محمد  ا ليزيا  ما

العشبي بتسخير إمكانات السفارة اليمنية في 
كوااللمبور لقيادات اخوانية متشددة وخدمة 
األنشطة األخوانية الداعية الى »الجهاد« ضد 
معارضيهم وزع��زع��ة األم��ن واالس��ت��ق��رار في 

اليمن .

»االشتراكي« يتستر على العناصر التي اقتحمت مقر »لسان حاله«
ألقت اللجان الشعبية التابعة ألنصار الله القبض على العناصر   

التي انتحلت صفتها وأقدمت على اختطاف الصحفي بدر 
القباطي واقتحام مكتب »االشتراكي نت« صباح الجمعة، وكان محمد 

غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب االشتراكي وكذلك نقابة 
الصحفيين قد اتهموا جماعة الحوثي بعملية االختطاف لكن القيادي 

في أنصار الله محمد البخيتي أوضح في رد حول الحادثة أن ال عاقة للجان 
الشعبية بها وأن من قام بذلك الفعل منتحلين صفتها بهدف تشويه صورتها.

وذكر أنه تم إلقاء القبض عليهم من قبل اللجان الشعبية وتم احضارهم إلى 

مقر الحزب، حيث تعرف عليهم المجني عليه، وذكر أن الحزب االشتراكي طلب من 
اللجان الشعبية تسليمهم للجهات األمنية المختصة.

وف��ي ال��وق��ت ال��ذي نستغرب صمت االش��ت��راك��ي ونقابة 
الصحفيين عن كشف حقيقة تلك العناصر ومن تتبع، فإننا 
نطالب أنصار الله فضح الحقيقة للرأي العام ورد االعتبار للزميل بدر 
القباطي والذي حاول االشتراكي واالخوان أن يوظفوا قضيته 
وما تعرض له من اعتداء بطريقة رخيصة بدليل صمتهم 

عن الجناة الحقيقيين.

إعالميون يستهجنون الحملة 
»CNN« التحريضية ضد مراسلة الـ

استهجن عدد من الصحافيين اليمنيين حملة التحريض والتشويه  
التي تتعرض لها الزميلة نبيهة الحيدري مراسلة موقع »سي إن إن« 
على خلفية تناوالتها لمجريات ومستجدات األحداث على الساحة اليمنية .
وأكدوا أن حملة التحريض ضد الزميلة نبيهة الحيدري هي محاولة دنيئة 
إلرهاب اإلعاميين وإخراسهم عن قول الحقيقة، وهي امتداد لما يتعرض 

ات ممنهجة  .له الصحفيون واالعاميين من اعتداء
واع��ت��ب��روا أن تلك الحملة المجحفة بحق 

الزميلة نبيهة الحيدري بمثابة تحريض 
واض��ح عليها، وحملوا القوى ووسائل 
اإلع���ام التابعة لها التي تبنت هذه 
الحملة مسؤولية أي ضرر يلحق بالزميلة 

نبيهة الحيدري .
وطالبوا نقابة الصحافيين اليمنيين 
بوضع حد لتناوالت مثل هذه المواقع 
التي تسعى بين الحين واآلخ��ر لتبني 
ح��م��ات ت��ح��ري��ض ض���د أي ص��ح��اف��ي 

يخالفها في الرأي أو يخالف 
توجهات القوى الحزبية 

التي تمولها .

الوزيرة 
الكارثة

محمد علي عناش

وزي��رة ساحاتية من إف���رازات أزم���ة2011م وكارثة من  
كوارث مايسمى الربيع العربي،تم تمكينها من وزارة تعنى 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان، إال أنها ظلت طوال فترتها في حكومة 
الوفاق الوطني، تنتهك حقوق موظفيها وتتعسفهم بل وتعتقلهم 
خلف القضبان، وتمارس اإلقصاء والتعيين بذهنية حزبية متطرفة، 
ليس هذا فحسب بل وتتفنن في رفع تقاريرها المفبركة والمغلوطة 
عن واقع حقوق اإلنسان في اليمن، في حين أنها تدافع عن سجناء 
متورطين في جرائم قتل مع سبق اإلص��رار والترصد وتحولهم إلى 
معتقلي ثورة بل وتنجح في إستخراج توجيه رئاسي باإلفراج عنهم.. 
هذه الوزيرة المشهورة بالتضليل والتلفيق، بعد أن أسقطتها الثورة 
الشعبية في21 سبتمبر وبعد أن منعت من دخول الوزارة، لم تتحرج 
أن تضيف إلى سجلها المليئ باإلنتهازية صفة "إنفصالية"وعدوة 
للوحدة اليمنية، حيث عادت إلى عدن للتحريض ومباركة المؤامرات 
الحراكية التي تستهدف وحدة الوطن والشعب اليمني.. لم يكن موقف 
هذه الوزيرة المعادي والذي يستهدف أهم الثوابت الوطنية، موقفًا 
فرديًا، وإنما موقفًا متناغمًا وفي سياق منظومة المشروع التخريبي 
الذي تبناه ورعاه حزب اإلصاح منذ 2011م والمستمر حتى اليوم، 
دل على ذلك البيانات الصادرة من ف��روع حزب اإلص��اح في بعض 
المحافظات الجنوبية، والمحرضة على اإلنفصال والداعية إلى إحتشاد 
أبناء هذه المحافظات في ساحة عدن في يوم 14أكتوبر الماضي 
للمطالبة بمايسمى فك اإلرتباط وتقرير المصير واإلستقال والتحرر 

الجنوبي كما جاء في بياناته..
حقيقة لم نكن نتوقع أن تصل اإلنتهازية السياسية إلى هذاالمستوى 
من الرخص واإلبتذال، وأن تصبح الوحدة اليمنية هذا المنجز العظيم، 
مجرد سلعة لدى البعض للمزايدة واإلتجار بها في سوق السياسة 
القذرة حسب ماتقتضيه الظروف واألح��وال، وتصبح هدفًا لسهام 
الحقد وثقافة الكراهية والمشاريع الصغيرة.. لم نكن نتوقع أن يأتي 
يوم نحتفل فيه بذكرى ثورة14أكتوبر ضد المستعمر البريطاني 
البغيض، برفع العلم البريطاني، وتنكيس علم الوحدة والجمهورية 
اليمنية، ترى لو بعث من مرقدهم قحطان الشعبي ولبوزة ومحمد علي 
هيثم وعبدالله باذيب وفتاح وعنتر وسالمين وكل القامات والرموز 
الوطنية الوحدوية، وشاهدوا هذا السخف وهذه اإلنتكاسة في الوعي 
واإلفاس في الضمير الوطني؟ بالتأكيد كانوا سيبكون أكتوبر ونوفمبر 
ويرثون الدماء واألحام العظيمة التي ناضلوا من أجلها وفي مقدمتها 
الوحدة اليمنية، وفي االخير كانوا سيبصقون في وجه من رفع علم 
المستعمرفي يوم ثورة التحرر من المستعمر، ويعودون إلى قبورهم 

يتدثرون بالحسرة والخيبة والغربة واأللم..
آخرجندي بريطاني في30نوفمبر1967م ال��ذي شاهدناه في 
وثائقيات الثورة وهو يلف علم باده ويصعد الطائرة من عدن، عاد 
اليوم من جديد في نسخة يمنية يرفع العلم البريطاني ليرفرف 
في عدن من جديد في ذكرى ثورة أكتوبرالمجيدة وبين جمهوره 
من الحراكيين ، لتنفيذ مخطط »فرق تسد« أوبلغة الوقت الراهن، 
اإلنفصال وفك اإلرتباط وتقريرالمصيراليمني- عاد من جديد له صوت 
عاٍل ومحرض بشكل غوغائي،أسمه "يمن اليف"وال�"BBC  ويصل 
التحريض والتآمر والتجزئة، إلى درجة اإلنساخ من الجذور وإستهداف 
الهوية اليمنية الواحدة، بتكريس وتسويق خطاب عنصري وثقافة 
القطيعة بترديد "إننا لسنا يمنيين وإنما نحن شعب الجنوب العربي".. 
فماذا يهدف حزب اإلصاح من اإلنضمام إلى هذه الجوقة اإلنفصالية؟.. 
اإلصاح حزب منفلت العقال، مصاب بمرض السلطة والسيطرة وإلغاء 
اآلخ��ر، ومأسور بفكرة التنظيم هو الدولة وال��دول��ة هي التنظيم، 
ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو نظريته في الحياة وقرآنه في تدينه 
وتعبده.. وقف في سنة 90م ضد وحدة الشمال مع الجنوب وبخلفية 
من الثقافة الدينية المتطرفة، واإلصاح كان مسعر حرب1994م 
وأفتى بإستباحة الجنوب وقتل الجنوبيين وبفتاوى دينية، واإلصاح 
توغل في المحافظات الجنوبية ليحل محل اإلشتراكي، على حافلة 
القاعدة والتنظيمات الجهادية، واإلصاح عندما صار حاكمًا بعد أزمة 
2011م، قمع مظاهرات الحراك وقتل العشرات منهم في شوارع 
عدن وبدم بارد، وهاهو اإلصاح اليوم لم يجد ما يداوي به جراحه 
الغائرة في عمران وصنعاء والجوف، إال باإلنضمام إلى جوقة اإلنفصال 
والتمادي إلى رفع العلم البريطاني في ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة.. 
عرفنا اإلصاح وأدركناه وفهمناه جيدا حتى العمق، فيا ترى أين هو 
اإلشتراكي؟عليه أن يحدد موقفه من هذه الجوقة التآمرية، عليه 
أن يتكلم.. هل هو مع الوحدة أم مع اإلنفصال؟ وكان يفترض به أن 
يتكلم من زمان، لكنه لم يفعل، بل ظل يركب موجة القضية الجنوبية 
ويفلسفها شمااًل ويمينًا، دون أن يقدم لها أبسط الحلول الممكنة، من 

أجل أن تظل عالقة ليساوم بها الحاكم ويبتزه سياسيًا..


