مواطنون يرسمون لوحات الحب والوفاء بذكرى تأسيس المؤتمر

إتجــاهـ

المغتربون..
تعليق للجرس!!..

بدأت الجماهير في العاصمة صنعاء ومحافظات
ومديريات الجمهورية برسم لوحات وفاء للمؤتمر
الشعبي ال�ع��ام ب�م�ب��ادرات ذات�ي��ة ت�ع��ددت ألوانها
وظهرت كنوع ابداعي مبهر.
ففي الوقت الذي طغت واجهات صفحات التواصل
االجتماعي أع�ل�ام وش �ع��ارات الموتمر والزعيم
المؤسس بشكل غير مسبوق اضافة الى نشر أرقام
ومعلومات ع��ن المسيرة النضالية والمنجزات
الوطنية العظيمة التي تحققت في ظل حكومات
المؤتمر ،ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ي�لاح��ظ أن ال�س�ي��ارات
والحافالت أصبحت تتزين بأعالم وشعارات المؤتمر
وصور الزعيم بشكل الفت ،يعكس روعة التميز
المتنوع والثراء الجماهيري الذي يحظى به المؤتمر
الشعبي العام باعتباره حامل آمال وتطلعات ابناء
الشعب اليمني كافة ..واألمين على مستقبل األجيال
والسلم االجتماعي.
وف��ي ص��ور الفتة لالنتباه س��ارع المواطنون في
العاصمة والمحافظات الى التعبير عن استعدادهم
لالحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر في  24أغسطس
وحضور مهرجان ميدان السبعين من خالل رفعهم
راي��ات المؤتمر الشعبي العام والعلم الوطني على
أسطح المنازل ،فيما تتزين واج�ه��ات السيارات
باالعالم الوطنية والمؤتمرية تتقدمها صور الزعيم،
مع عبارات جذابة تؤكد في مجملها على االعتزاز
والفخر بزعيم الوطن والشعب القائد المؤسس علي
عبدالله صالح رم��ز صمودهم وثباتهم في وجه
العدوان الهمجي السعودي ..وما اإلصرار على هذا
االحتفال بمناسبة الذكرى الـ 35لميالد أهم وأكبر
األحزاب اليمنية إال رسالة وفاء لتنظيمنا الرائد.

عبداهلل الصعفاني

رئيس التحرير

تأسست عام 1982م

أن ��ا ف��ي غ��اي��ة ال��ح��زن واألس � ��ف على
مغتربين يمنيين يعيش كثيرهم
تحت مطرقتين..
صعوبة العيش في بالدهم المنهكة بالعدوان
الخارجي وسوء ادارة المتحكمين بأحوال الشعب
وأرزاقه ..وتحدي اإلجراءات السعودية التي تدمر
اليمن وتضيق الخناق على ابنائه في المهجر حتى
صار على البسيط منهم ان يغترب ليأكل ويشرب
ويدفع الرسوم المتوالدة كاألرانب..
وال �م��ؤس��ف ان ب�ع��ض المغتربين ف��ي غفلة
واألنماط
منافسة السعوديين في طريقة العيش ُ
االستهالكية من سيارات وآثاث وحفالت (أ َّب َهة)
والصرف بطريقة من ال يخشى الفقر او الطرد
وانقالب الحال رأسًا على عقب..
ومثل ه��ؤالء األحبة لم يستفيدوا من درس
ح��رب الخليج ..عندما تحول كثير منهم الى
مهجرين في خيام تحت نيران صيف الحديدة
وحرض.
أعرف أن هذا التنبيه قد ال يعجب بعض أحبتنا
المغتربين كما حدث عندما نبه احد الغيورين الى
المشكلة فتعرض الى عتاب ولوم مما دفعه الى
حذف منشوره في فيسبوك..مع انه لم يهدف إال
لتطبيق حسنة التواصي بالحق تجاه ناس يحبهم.
مبعث كتابة هذا التنبيه هو اصدار السعودية
مؤخرًا ثالثة قوانين ستضيق الخناق تمامًا على
المغتربين اليمنيين هناك لطبيعة المهن التي
يعملون فيها ..وأ ه��م نقاط قوانين تضييق
الخناق:
إقرار القيام بحملة لتقليل العاملين في القطاع
ال �خ��اص..وف��رض رس��وم باهظة على وظائف
المقيمين مع وقف االستقدام وتجديد رخص
عمل 60مهنة..
وم��ن خ�لال حملة سموها (وط��ن بال مخالف)
ستتم مداهمة كل حي بمشاركة مكاتب العقارات
وأهل الحي السعوديين وعساكر الجوازات ..وحتى
قوات الطوارئ ..وسيكون المرور على كل بيت
وشقة والتفتيش ومداهمة المقيمين في الطرق
واالسواق والقيام بسجن من ال يدفع الرسوم حيث
رسوم مخالفة اإلقامة عشرة آالف ريال سعودي
ثم ترحيل المغترب الى بالده
ً
التوجه الثالث ..خصخصة المستشفيات بدال
عن رسوم التأمين ..وفرض رسوم على الطلبة
الثانوية
المغتربين من المرحلة االبتدائية حتى ً
بإجمالي  78000ري��ال س�ع��ودي ..فضال عن
الرسوم المحتسبة على كل ف��رد ..ال ف��رق بين
كهل ورضيع ..والقائمة في هذه األزمة طويلة.
وحتى ال نستيقظ ويستيقظ أحباؤنا المغتربون
من النوم مذعورين ..ها أن��ا أت�س��اءل ..ما الذي
ينتظره المغترب من حكومة تعطي تأشيرة
ضرب شعبها وتدمير مقدرات مائة عام -حسب
المرحوم هيكل -لكن هذه الحكومة المصفقة
لتدمير بالدها ال تريد او التملك ج��رأة الدفاع
عن مغتربين مظلومين بإجراءات تطفيشية في
منتهى القسوة.
عمومًا ..ها أن��ا اق��ول ألحبتي المغتربين..
عذرًا ..وأعلق الجرس في رقاب الجميع ..لعل
وعسى ..وما ب��رح ..وما انفك ..ورزق��ي ورزق
الكل على الله.
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يوم من
الدهر
أحمد أحمد النويرة ٭

تأتي الذكرى ال�ـ« »35لتأسيس المؤتمر
الشعبي العام ووطننا مثخن بالجراح..
ٌ
وطن عانى من بعض ابنائه استهدف نظامه وأمنه
واقتصاده من العام 2011م..
وجاء العدوان مستهدفًا كل االنجازات التي تحققت
ورغ��م ذلك ال تمر ذك��رى تأسيس المؤتمر علينا
مرور الكرام النه يوم وطني مجيد ..يوم غلب فيه
اليمنيون لغة الحوار على اساليب العنف واالحتراب..
يوم اسس لنهج الوسطية واالعتدال وارسى ثقافة
القبول بالرأي والرأي اآلخر والتعايش المشترك بين
كل ابناء الوطن..
إن االحتفال بالذكرى الـ 35لتأسيس المؤتمر هو
احتفال بتاريخ انطالق بناء الدولة اليمنية الحديثة
وتحقيق كل االحالم وطموحات اليمنيين في كل
المجاالت وفي المقدمة استكمال البناء المؤسسي
والهيكلي والتشريعي ليتم بعد ذلك البدء بوضع
خطط وبرامج للنهوض الوطني الشامل في البلد
وكان ابرزها تطوير المؤسسة العسكرية واألمنية
ك�م��دخ��ل لتنفيذ ال �ب��رام��ج وال �خ �ط��ط التنموية
واستكمال البنية التحتية في مختلف ربوع الوطن،
وال نستطيع هنا أن نسرد كل االنجازات التي تحققت
في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وغيرها ،والتي سخرت كل الجهود لتحقيقها ..كل
ذلك ليعيش المواطن اليمني كريمًا حرًا في بالده..
لقد دشن الشعب اليمني بتأسيس المؤتمر مرحلة
وطنية مجيدة ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية
فمن استخراج النفط الى تحقيق الوحدة المباركة
وارس ��اء العمل الديمقراطي وافتتاح المشاريع
العمالقة كالمنطقة الحرة في عدن ومنشآت بلحاف
لتصدير الغاز وانجاز شبكة طرقات حديثة وانشاء
نظام السلطة المحلية وحل مشكلة الحدود ،تلك
المنجزات وغيرها هي مجرد عناوين وم��ا بينها
اكثر من مسيرة مؤتمرية خالدة وانجازت وطنية
عمالقة ج��اء ت تلبية لتطلعات شعبنا اليمني
العظيم واستحقاقات المستقبل نحو أجيال الغد..
اليوم تتجلى عظمة باني اليمن ومؤسس المؤتمر
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح أمام حقائق
تاريخية يعيشها شعبنا تؤكد أنه القائد األمين لهذا
الوطن ..وسيظل المؤتمر الشعبي العام بقيادته
الحكيمة،الحامل للهم الوطني ،ويتأكد ذلك من خالل
رهان جماهير شعبنا على المؤتمر في هذا الظرف
العصيب والتفافهم العظيم حول تنظيمنا الرائد
ليواصل مسيرته الوطنية الرائدة لخدمة الوطن
واخ��راج البالد من االزم��ة بكل تعقيداتها ووقف
العدوان الهمجي ورفع الحصار الجائر.
ونحن على مشارف ذكرى تأسيسه فإني على يقين
ان الخيول بدأت تسرج لفرسان وفارسات المؤتمر
ومحبيه ومناصريه لالحتفال بميدان السبعين
قادمين من كل فج مرددين« :بالروح بالدم ..نفديك
يا يمن ..نفديك يا صنعاء ..نفديك يا عدن»..
وسأختتم مقالي ببيت من الشعر يجسد عظمة
هذا اليومٌ :
(يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس
الضحى بل صنعناها بأيدينا)..
٭ عضو اللجنة العامة  -عضو مجلس النواب

فخر أمجادها
شعر /توفيق الشرعبي
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يتباكون كذبًا على مكة ..واألقصى يدنس
هزيمة وانهيار النظام السعودي واألنظمة المتحالفة معه تتضح
جليًا أمام عظمة انتصار الشعب اليمني الذي يمرغ جيوش 17
دولة في وحل العار والمذلة ..بدليل أن النظام السعودي يحاول أن
يخفي فضائحه وفشله بالتباكي كذبًا واالدعاء بأن الصواريخ اليمنية
استهدفت مكة المكرمة إلفشال الحج ،وهي أساليب مفضوحة
تروجها أبواق جماعة االخوان المسلمين.
ولو كان آل سعود يدافعون عن المقدسات اإلسالمية حقًا لما ترك
المجرم سلمان الصهاينة يدنسون المسجد األقصى الشريف ولما
سمح لطائراته بقصف وتدمير أكثر من  700مسجد في اليمن.
الشعب اليمني شعب األوس والخزرج وناصر االسالم والمسلمين
على مر القرون ..والخطر كل الخطر على مكة المكرمة والمدينة
المنورة ليس مصدره اليمن ،بل إن قرن الشيطان يظهر من نجد-
بشهادة كل ال��رواة -وما يروجه الدجالون من كبار الوهابية إنما
هو لصرف األنظار عن خطر آل سعود على الحرمين الشريفين
واإلسالم والمسلمين.

إصابة الزميل نجيب شجاع الدين في
حادث مروري غامض وفرار صادمه
تعرض الزميل /
نجيب شجاع الدين
سكرتير تحريرصحيفة «الميثاق»-
ل� �ح���ادث م � ��روري
غامض -ظهر أمس
األول السب -حيث
ق���ام اح���د س��ائ�ق��ي
السيارات بصدمه
وهو يستقل دراجة
نارية مما تسبب في كسر قدمه.
وقال الزميل بأن سائق السيارة
ً
ب���دال م��ن اس �ع��اف��ه ه��و وس��ائ��ق
ال ��دراج ��ة ،أش �ه��ر س�لاح��ه اآلل��ي
في وجهيهما هما والمواطنين
المتجمعين ف��ي ح��ارة شعوب

ب �ق �ل��ب ال�ع��اص�م��ة
ص�� �ن�� �ع� ��اء والذ
بالفرار ،ما يشير
ال�� � � � ��ى وص � � � ��ول
االن� �ف�ل�ات األم �ن��ي
وال� �ق� �ي� �م���ي ال���ى
مستوى خطير..
ُ ه� � � � � ��ذا وق� � ��د
ن �ق��ل ال��زم �ي��ل ال��ى
مستشفى الثورة
واج��ري��ت له االسعافات االولية
وتجبيس قدمه.
أسرة تحرير «الميثاق» تطالب
أم ��ن أم��ان��ة ال �ع��اص �م��ة ووزارة
الداخلية بضبط الجاني ومعرفة
دوافعه.
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ّ
قصور الفساد تشيد تحت القصف

سخط عارم في الشارع ..في المجالس ..في المقاهي وحافالت
النقل الجماعي ..من ظاهرة تشييد قصور في صنعاء وغيرها
وشراء حارات والبسط على أراضي األوقاف واألمالك ..في الوقت
الذي ال يجد  3ماليين نازح حتى خيام تأوي النساء واألطفال الذين
شردهم العدوان.
وما يثير السخط أكثر لدى الناس أن تلك القصور وحياة الثراء
الفاحش تؤخذ باسم الشهداء ويستحوذ عليها أشخاص يجمع الكل
على أنه ليس لهم تجارة أو مصانع كما لم يرثوا أي شيء من كنوز
قارون ..والجميع يعرفهم أبًا عن جد حتى الجد السابع!!
وصدق من قال« :مصائب قوم عند قوم ُ
فوائد»..

حكام المحافظات المحتلة

أبو ماجد ..أبو مشعل ..النعيمي ..وقمر!!
انتهت المسرحية «الثورية» وتوارى المتباكون على اليمن
االتحادي وأصحاب القضية الجنوبية وظهرت الحقيقة أمام
الجميع بعد تساقط األقنعة والشعارات البراقة.
اليوم ها هي عدن وبقية المحافظات المحتلة تخضع
للغزاة والمحتلين الذين جلبهم العمالء والخونة ..وأصبح
أصحاب «الشرعية» في تلك المحافظات ليس الفار هادي..
وال بخاخ ،وال بن جغر ،وال الزبيدي ،وال شالل ..بل لقد سلموا
جزءًا من وطننا الغالي ألرذل الخلق وهم الحكام المستعبدون
لشعبنا وفي مقدمة أولئك اإلماراتي المدعو أحمد أبو ماجد

قائد قوات تحالف العدوان ،والمدعو أبو مشعل قائد قوات
العدوان السعودي ،والمدعو زيد النعيمي قائد سبعة جنود
بحرينيين ،وبشير قمر قائد الجنجاويد.
فهذه ليست نهاية فصول المؤامرة القبيحة ..وكل
ّذلك القتل والدمار واالستعباد واالذالل لشعبنا ماهو
إال نهاية فاضحة للعمالء والخونة من ادعياء «التحرير»
و«الثوار»  ،لكننا أمام بداية من فصول المؤامرة الدامية
التي تتطلب ثورة لكنس الغزاة والعمالء قبل فوات
األوان.

