
< مــؤامــرة تصفية الصف األول والــثــانــي مــن قيادات 
المؤتمر الشعبي العام باءت بالفشل مثلها مثل العديد من 
األعمال االرهابية التي استهدفت المؤتمر الذي يعد صمام 
األمان للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية 

ورهان الشعب لتحقيق أحالمه وتطلعاته..
أراد أعداء الوطن والشعب تصفية المؤتمر بهدف القضاء 
على الوسطية واالعتدال والتسامح والتصالح لتخلو الساحة 
لقوى الشر واالرهاب وجماعات التكفير والتفجير.. لكنهم 

بهتوا وهم يجدون المؤتمر قيادة وقواعد يجسدون إرادة 
الشعب وضمير األمة ويقفون والجماهير تــزداد التفافًا 
حولهم للتقدم خطوات الى األمــام في معركة التصدي 
للعدوان السعودي الــغــاشــم.. وأصــبــح فــرســان المؤتمر 
ــداء لوطنهم وشعبهم وسيضحون بالغالي  مشاريع ف
والنفيس حتى يتحقق النصر، والثار لدماء الشهداء والجرحى 
من فرسان المؤتمر من المدنيين والعسكريين، وهذا عهد 

قطعه المؤتمر، وهو الرائد الذي ال يكذب أهله.

المؤتمر صمام األمان.. وحامل رايات االنتصار

لم تعد المسألة بين اوساط  
الــقــيــادة العليا ألنــصــار الله 
مجرد تباينات في الــرأي  بل اضحت 
تعبر عــن  وجــود مسارات مختلفه 
لمسيرة واحــدة.. البعض ينظر الى 
ــك كونه مجرد تكتيك يأخذ به  ذل
انصار الله لتحقيق اجندة خاصة بهم 
على حساب المراضاة وجبر الخواطر..
والبعض اآلخر يراه مفترق طرق 

بين اجنحة متضاربة كل منها يحاول السباق مع الزمن لتنفيذ اجندته، 
ومهما كانت التداعيات والتأثيرات السلبية التي ستنتج عن هذا الموقف 
والسلوك غير المتفهم لطبيعة المعاناة الشعبية العارمة جراء العدوان 
والحصار وهذه الممارسات، ومهما تكن االسباب فعلى الجماعة ان التضيف 
معاناة أخرى الى اليمنيين بفعل سياساتها هذه،  وبغض النظر أكانت هذه 
الخالفات صادقة او تكتيكية، خاصة وان تأثير كل ذلك بات واضحًا وجليًا 
على اداء المجلس السياسي االعلى والذي أضحى رهينة لهذه التجاذبات 

التي تفقده ثقة الشعب، بل وضربًا 
بعرض الحائط بكل التطلعات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي عـــبـــرت عنها 
الجماهير الغفيرة التي خرجت 
وايدت قيامه بقوة  كمخرج وحيد 

من االزمة التي تعيشها البالد.
والريب أن تفاقم االستياء جراء 
هــذه الممارسات قد جعلت من  
توجهات المجلس السياسي نحو 

تشكيل حكومة خطوة افتقدت التفاعل الشعبي ..
ذلك ان ممارسات التقليل من دور المجلس السياسي  االعلى قد ولد تخوفًا 
كبيرًا لدى العامة من ان تمتد الخالفات الى الحكومه وهو مايعني اتساع دائرة 

الخالف األمر الذي  سيزيد من اغراق البالد في مشكالت افظع..
لذا يتطلع رجل الشارع معالجة اوضاع المجلس السياسي وسرعة احتواء 
المشكالت والصعوبات التي تواجهه اوًال، وحتى ينال اعتراف كل الحوثيين 

والخارج أيضًا..

عن خطر 
األقلمة

     عبدالملك الفهيدي

العدوان السعودي ومعه الوضيع هادي  
وبن دغر وعلي محسن يسعون لفرض 
ات  مسألة االقاليم على ارض الواقع من خالل اجراء

شكلية ومالية..
ها  وخطر هذا يكمن في ان السعودية وحلفاء
يريدون في حال توقف عدوانهم على اليمن 
ان يدعموا حربًا اهلية مناطقية بين اليمنيين 
...حيث سيوحون لمن معهم من المرتزقة بأن 
دافعوا عن اقاليمكم ضد سيطرة صنعاء ولو 
بالقتال وسيدعمون ذلك بالمال والسالح وتحت 
حجج ومبررات لالسف يروج لها الخونة منذ فترة 

وتتعلق بالسلطة والثروة.
ــك فجنود االحــتــالل  وكدليل بسيط على ذل
االماراتي حين كانوا في مأرب كانوا يخاطبون من 
هم في صفهم من ابناء مأرب بالقول: ماذا يفعل 

اليمنيون في محافظتكم؟!.
مثل هــذا الكالم يقال ايضًا ألبناء حضرموت 
وعدن وشبوة والجوف وتعز ولحج وابين وغيرها 
بهدف اثارة نعرات مناطقية يستطيعون من 
خاللها ضمان استمرار الحرب الداخلية على 
اسس مناطقية ومذهبية وغيرها خاصة بعد 
ان وجــدوا انفسهم بعد اكثر من عــام ونصف 
عاجزين عــن تحقيق اهـــداف عدوانهم على 

اليمن.
االقلمة التي تريدها لنا السعودية واالمــارات 
ومعهم المرتزقة اليمنيون هي اخطر حتى من 
مخطط االنفصال الــذي دعموه في عام ٩٤م 
وفشل ألنه بداية لمشروع حرب اهلية ستطول 
وسيدعمونها بما اســتــطــاعــوا.. ولــالســف ان 
مرتزقتهم ينفذون هذا المخطط سواء بإدراك 
او بدون ويسعون لتحويل اليمن الى كانتونات 

تتحارب وتتصارع فيما بينها ..
واذا كان هذا العالم الحقير الذي باع الشعب 
اليمني للسعودية وتحالفها العدواني طيلة 
اكثر من عام وثمانية أشهر لم يحرك ساكنًا 
بل وتواطأ مع العدوان، فمن المؤكد انه في حال 
نجح العدوان في اثارة حروب داخلية تحت مبرر 
فرض االقلمة ولن يتدخل مطلقًا بل وسيعمل 
لتحقيق مصالحة عبر صفقات السالح كما فعل 
لــعــدوان علينا لبيع صفقات  حين استثمر ا

بمليارات الدوالرات...
على اليمنيين ان يــدركــوا ان خطر االقلمة 
سيكون اشد واعظم من خطر العدوان، وتكاليفه 
ستكون باهظة الثمن وستدفع ثمنها اجيال 
وليس جيل واحد.. وعلينا ان نعتبر مما جرى في 
الصومال فقد تركهم العالم لمصيرهم كما تركنا 

ودعم العدوان السعودي.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

شــاء مــن شـــاء، وطــمــع مــن طمع ،  
وشــطــح مــن شــطــح.. الجنوبيون 
مع الشماليين في سفينة واحــدة، وهروب 
أي مسكون بالتشظي من مجموعة واتس 
آب ليقول إلصحابه أنه لم يعد وحدويًا وال 
يمنيًا وإنما جنوبيًا يخطو على عكاز اإلمارات 
ال يلغي كون دخول الوحدة ليس كالخروج 
منها ! ألن المطلوب قبل وبعد ذلك الهوس 
االنفصالي محو تفاصيل ٢٦ عامًا من تداخل 

المصالح وتداخل اإلخفاقات.
Õ لم تأِت الوحدة على طبق من فضة وإنما 
عبر تاريخ طويل من األحــالم واألوجــاع .. 
الحوارات والمواجهات والتخندقات .. تمامًا 
كما أن االنفصال لن يتحقق لمجرد أن هناك 
دفعًا خارجيًا مسبقًا أو ألن قيادات الجنوب 
والشمال أخفقت في قيادة الدفة فصورت 
للبعض إمكانية القضاء على المعوز والفوطة 

في مزاد شماغ الدفة.
Õ لقد امتأل الشارع الشمالي والجنوبي بأوالد 
وبــنــات الــتــزاوج بين شماليين وشماليات 
وجنوبيين وجنوبيات ، وصــار هناك شراء 
وبــيــع لــمــنــازل وأراٍض لــهــؤالء عند أولئك 
وألولئك عند هــؤالء.. صــار هناك حسابات 
متداخلة وأرزاق منهوبة ال حل لتسويتها إال 
داخل دولة واحدة يحكمها ناس يخافون الله 

ويصلون على النبي.
Õ وقبل وبعد ذلــك ثمة تاريخ مشترك 
يصعب إلغاؤه بجرة عقال حتى لو قام بترنيج 
بعض مدارس عدن ، وأغفل حقيقة أن أي 
أصباغ غير واقعية ال تضمن عودة األمان 
والكهرباء وال تؤّمن معاشًا وال تغطي هذه 
الــروائــح الصاعدة من طفح المجاري على 
مرأى ومسمع أدعياء تحويل عدن إلى نسخة 

من دبي.
ــى أن يقضي الله أمــرًا كــان مفعوًال  Õ وإل
للقضية الــيــمــنــيــة بــالــمــفــهــوم السياسي 
ومتواليات الــصــراع تحت قصف الــعــدوان 
وشطط التشظي وموغادة أهل السياسة 
والنخاسة واالرتــهــان فــإن من واجــب أفــراد 
المجتمع في الشمال والجنوب عدم االنصياع 
لرغبات من يــرون الحل باالحتراب أو على 

القاعدة المرورية عقب أي صدام.
Õ  وليس أقل من أن نتعامل كمواطنين 
مع بعض باحترام وانسانية إلى أن يقضي الله 
أمرًا كان مفعوًال .. ومن يدري لعل المقادير 
تنسج من الحلول ما يليق باليمنيين وحتمية 

استعادتهم لإليمان والفقه والحكمة.

معوقات الهوس 
االنفصالي..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٢٩)
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ضحت أحزاب اللقاء المشترك بمصداقيتها  
على مذبح المال السعودي. لقد ضحت 
قيادات هذه األحزاب بالدولة وبالديمقراطية بل 
وأوصلت بالدها إلى مرحلة اإلفــالس بعد أن كانت 
تتحدث عن العدالة وعن الدولة المدنية وبعد أن 
كانت تعيش في فضاء واســع ذهبت لتعيش في 
فندق داخل بلد مصنف أنه من أعتى الديكتاتوريات 

في العالم الحديث. 
هذه القيادات رهنت اليمن على مذبح مصالح 

السعودية واإلمارات وقطر. 
تعيش هذه القيادات حالة من التعطيل واإلحباط 
وضياع وحدة االتجاه. سيقول قائل إن هذه القيادات 
كانت مستهدفة من الحوثيين. أقول له كان بإمكانها 
أن تواجه الحوثي دون أن تقاتل اليوم نيابة عن 
السعودية. أو كان بإمكانها أن تذهب إلى القاهرة أو 
بيروت أو ألمانيا أو أي دولة في العالم. لكن ذلك لم 
يكن هدفها. كان هدفها المال والمال وحده.. لذلك 
شاركت في قتل شعبها ومارست قتًال جماعيًا، كما 
حدث لمهندسي الكهرباء في المخا وعرس سنبان 
ومخيم المزرق ومدينة سعوان وحي الهنود وقاعة 

العزاء في صنعاء وغيرها من المجازر التي ستظل 
آثارها تالحقهم في صحوهم ومنامهم. 

ستتخلى عنهم السعودية وستحملهم كل الجرائم 
ألنهم من أصحاب الدفع المسبق وقد اشترتهم 
بالمال. وقد بدا ذلك واضحًا في تقرير لجنة التحقيق 
التي ليس لها وجــود أصــال والــتــي حملت القيادة 
اليمنية بالسعودية مسؤولية تلك الجريمة التي 
تنصل عنها التحالف. اليمنيون قيمتهم فلوس.. 
لذلك السعودية دفعت لحكومة الفندق وستدفع 

للضحايا. 
سيكتب التاريخ في صفحته البيضاء وجوههم 
السوداء أنهم كانوا قوميين وإسالميين وأمميين 

على الــورق.. وهم في حقيقة األمر حبيسو غرف 
فندق في الرياض وطالبو مال ملوث بدماء أهلهم 
وتدمير مــقــدرات شعبهم. وسيكتب التاريخ 
أن هــذه القيادات عملت على تجريف المشروع 
الديمقراطي المتواضع وساعدت العدو على التوغل 

في بالدهم. 
سيكتب التاريخ أن هذه القيادات أنزلت صور علي 
سالم البيض في عدن لترفع بدًال عنه صور سلمان 
وخليفة ومعهم أبو رغال هادي الذي أدرج بالده 
تحت البند السابع في سابقة لم يشهد لها التاريخ 

مثيًال ولن يشهد.
وهنا أقــول لقواعد هــذه األحـــزاب عليك أن 

تتخذي موقفًا في تجديد مشاريعك الحزبية 
وتصعيد قيادات مؤمنة بالهوية اليمنية. أنا هنا 
ألفت نظر القواعد إلى أهمية تجديد أحزابها 
ألن اليمن محتاجة إلى هذه األحزاب لكي تلعب 
دورهــــا الطبيعي فــي الــتــعــدديــة السياسية 

والحزبية.
السعودية واإلمارات ال تواجهان إيران بقدر ما 
تشعران بالتضخم حيال شراء مرتزقة تحت مسمى 
الشرعية. لنحرك عقولنا قليًال ونسأل:أي شرعية 
هذه وبلدكم تحت البند السابع؟أي شرعية هذه 
واإلمـــارات والسعودية تحتالن جــزءًا عزيزًا من 
بلدكم وأنتم ترفعون صور حكامها بدًال من زعيم 
وطني كان شريكًا في تحقيق الوحدة اليمنية؟ أي 
شرعية هذه التي ُيقتل الشعب اليمني باسمها؟ أي 
شرعية هذه التي يحاصر الشعب اليمني باسمها؟ 
أي شرعية هذه التي يحرم المواطن اليمني من 
السفر إلى الخارج للعالج أو الدراسة؟ أي شرعية 
هذه التي تنقل البنك وال تستطيع دفع المرتبات؟ 
أي شرعية هذه وهي ال تجرؤ على دعوة الشعب 

إلى االنتخابات؟

     عادل الشجاع

احزاب اللقاء المشترك تغتال تاريخها 

     يحيى نوري

ً
المجلس السياسي أوال

< قيادات اإلصالح تسرق مرتبات الموظفين.. 
إياكم أن تصدقوا تباكيهم.. اإلصــالح 

وراء كل الــكــوارث.. وسرقة لقمة 
عيش أسر الموظفين واحدة 

مـــن جـــرائـــم هــــذه الــذئــاب 
المتوحشة، حيث تكشف 
األرقـــــام أن قــيــادة حــزب 
ــمــارب تــواصــل  االصــــالح ب
نهب المليارات من فرع 
ــمــركــزي ومــن  الــبــنــك ال
ذلـــك نــهــب ١٧ مليار 
ريــال من قبل المرتزق 

سلطان الــعــرادة.. خالفًا 
عن أنــه تم قبل فترة نهب 

ــم يعرف  أكــثــر مــن ٨٩ مــلــيــارًا ل
مصيرها الى اآلن بعد أن وقع المبلغ بين مخالب 

قيادات اإلصالح.. آخر المعلومات تفيد أن أكثر من ٥٠ مليار 
ريــال في فــرع البنك بمارب من عــائــدات بيع النفط والغاز 
تتقاسمها قيادات اإلصالح، وهي تعلم أن هذه المبالغ مرتبات 
لموظفي الدولة وتصرف للجميع ومنهم عناصر حزب االصالح.

جباري عبدالعزيز أو باألصح عبد الريال السعودي لم يكتِف 
باستالم ثمن آالف االبرياء ممن استشهدوا بالقصف 
السعودي.. وال ببيع الوطن والشعب وسيادة 

اليمن وأمنها واستقرارها..
فها هــو عبد سلمان جــبــاري يسرق 
مرتبات الموظفين ولقمة عيش آالف 
األســـر الــذيــن ليس لهم مــصــدر غير 

الراتب.
نطرح أمام الجميع مذكرة ممهورة 
بتوقيع هذا المرتزق والــذي تقطر 
يداه بدماء آالف األبرياء وهو المعين 
من السعودية، يمنع توريد مائتين 
وخمسين مليون ريــال يوميًا للبنك 
المركزي في صنعاء من مبيعات الغاز، 
وهو يدرك أن هذه المبالغ هي مرتبات 

لموظفين من مختلف األحزاب.
هذا اللص واحد من ادعياء الثورية والمتباكين على حقوق الشعب.. إنه 
اليوم يتلذذ بتعذيب الموظفين البسطاء ويصادر حقًا من حقوقهم، واهمًا أن 
الشعب اليمني الحر األبي يمكن أن يخضع ويقبل بعودة أمثال هؤالء االنذال.. 

هيهات.. هيهات..

< مخطط القضاء على الوحدة اليمنية يتواصل على قدم وساق 
بخطوات متالحقة تقضي على كل مكسب وحدوي أو يجسد دولة 

الوحدة اليمنية..
 هادي وبن دغر واالماراتيون والسعوديون يرتبون لالنفصال.. 
أصــبــح هــنــاك جيش شــطــري.. وأمـــن شــطــري.. وبــنــك مركزي 

شطري.. ووزراء بمعايير شطرية.
رحل أبناء المحافظات الشمالية أو من له أصول شمالية من عدن 
قصوا من كل المناصب المدنية والعسكرية ولم ُيستثَن من 

ُ
وأ

ذلك حتى الباعة المتجولين والطالب..  منعوا توريد اإليرادات 

الــمــركــزيــة.. وهــا هــم يصرفون مرتبات وفقًا لــحــدود الدولة 
الشطرية..

وفي الوقت الذي المؤتمر وأنصار الله منشغلون في معارك 
ضارية ضد السعودية ومرتزقتها في المحافظات الشمالية 
وما وراء الحدود، ها هم يغرقون في معركة المرتبات والهدن 
الكاذبة.. واألسوأ من كل ذلك أننا رغم هذه المؤامرة الخطرة لم 
نستطع أن نتوحد مع اللجان اإلشرافية وهناك من يسرق الرواتب 
والبنك والوطن والوحدة.. ومايزال السؤال بحاجة الى إجابة بحجم 

الوطن.

اإلصالح ينهب 
مرتبات الموظفين

عبدالريال 
السعودي

ى من الوحدة اليمنية؟!
َّ

ماذا تبق

« «الشبيبي» خلفًا «للردمي» إلدارة فضائية «
< يثق المشاهد الكريم لقناة 
«اليمن اليوم» الفضائية بقدرة 
الزميل الشاب فيصل الشبيبي الذي 
نال الثقة إلدارة القناة - بإحداث 
نقلة نوعية في محتوى البرامج 
ومضمون الرسالة الوطنية المنوط 

«اليمن اليوم» تقديمها.. بـ
ومثلما استطاع الشبيبي الوصول 
بصوته الرنان وتقاريره العميقة 

الـــى قــلــوب الــمــشــاهــديــن، يحدو 
«اليمن  الجميع األمــل أن يصل بـ
اليوم» الــى صــدارة القنوات التي 

تحترم المتلقي..
أســرة تحرير «الميثاق» تهنئ 
لــزمــيــل فيصل الشبيبي بهذه  ا
الثقة خلفًا للزميل محمد الردمي، 
وتتمنى له التوفيق والنجاح في 

مهامه.

السعودية تنقل الكوليرا إلى اليمن
< تدور أحاديث جادة في الكواليس بين مختصين تشير الى 
تورط السعودية بنقل وباء الكوليرا الى اليمن من دولة أفريقية 
في سياق حربها إلبادة الشعب اليمني.. ويأخذ هذا الحديث منحى 
جديدًا عن حقيقة تورط السعودية بنقل هذا الوباء المرعب الى 
اليمن، خصوصًا وأن هذا المرض وغيره كان قد انقرض تمامًا في 
عهد الرئيس صالح، وصار من قصص التاريخ.. غير أن عودته 
بهذا الشكل وبهذا االنتشار في جميع المحافظات يؤكد حقيقة 

تورط السعودية بنقل أمراض قاتلة لليمن.

تصحيح..
ورد فــي لقاء الدكتور ناصر العرجلي- وكيل وزارة 
الصحة- مع «الميثاق» في العدد الماضي أنه تم التعرف 
ستشهد في 

ُ
على جثمان اللواء علي بن علي الجائفي الذي ا

القاعة الكبرى ضمن من تم التعرف عليهم عن طريق 
البصمة.. وبعد تأكد الدكتور العرجلي من قبل المختصين 

لديهم في وزارة الصحة تبين أنه تم التعرف على جثمان 
الشهيد الجائفي من خالل تعرف أهله على مالمحه وسماته 

الشخصية.
«الميثاق» تنشر التصويب للمعلومة لتصحيح الخطأ 

الذي حدث في العدد الماضي.


