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عبداهللا الصعفاني

فيصل الصوفي

ال أرى مشاهد الدم إالّ قد توقفت  
التأكيد  أو أنها في الطريق.. 
مرهون بنوايا حسنة يجب أن التستدعي 
شيطان التفاصيل واال صحت المخاوف 
من أن تكون الساحة التزال حبلى بكثير 
التطورات التي تعمق البؤس وضيق 

الحال.
ولو سألنا عابر سبيل ما هي أولويات 
حكومة الوفاق لما تــردد في القول.. 
امــام الحكومة مهمتان توفير األمن 
وحل مشاكل الحياة التي تعقدت بفعل 
هذا الصراع وسط عمليات استقطاب 
حاد اشعله السياسيون ونفخ في أواره 

االعالم.
وفي يقيني أن األهم من دعوة المجتمع 
االقليمي والدولي إلى دعم جهود تحقيق 
األمن واالستقرار واالسهام في التغلب 
على جبال العوائق المادية هو ادراك 
أهمية التوقف عن زراعة بذور الصراع أو 
الفشل ألن هذه البذور اليمكن أن تثمر 

النجاح.
ولو أرادت الحكومة الحالية أن تصل الى 
أهداف تنفع الناس فليس أقل من تجميع 
مالمح الحقيقة عبر برنامج حكومي 
واقعي ونافذ وإالّ كانت الحصيلة ناقصة 

تعكس عن توجهات بائسة.
وما سمعناه حتى اآلن يشير الى رغبة 
في االنجاز غير أن الرغبة في االنجاز عند 
أي وزير يجب أن التطغى على مسئوليته 

في األخذ بأسباب تحقيق االنجاز.
ــواراً فكرياً  سياسياً يجب أن ندير ح
راقياً اليتم فيه استخدام الكذب بشكل 
استقطابي واليعتبر هذيان أي مجلس 

مقيل معلومات موثقة وأخبار مؤكدة.
وسيكون خالقاً لو عمل الجميع على بناء 
جسور بين التيارات السياسية والفكرية 
داخل الساحات وخارجها بعيداً عن هذا 

التمترس بين التهويل وبين التهوين.
المهمة صعبة في ضوء الراهن لكنها 
ليست مستحيلة إن استحضرنا شيئاً من 
عقول جلبت لنا شرف حديث الحكمة 
وأفضت الى قلوب مرهفة غنت لراية 

الوحدة وفجر األماني.
وعسى كل واحد منا يــردد.. «جي لها 

رغم الظروف القاسية رغم المحن».

قريباً

المعارضة 
في 

السلطة

يوفق اهللا حكومة الوفاق الوطني   
في االمتحان العسير.. والممتحنون 
الحقيقيون هم رئيس الحكومة الذي 
يترأس أيضاً المجلس الوطني لقوى 
الثورة الشبابية الشعبية ولجنة الحوار 
الوطني لصاحبها حميد األحمر، ومن مع 
رئيس الحكومة من وزراء المعارضة، ألن 
عليهم  أن يتصرفوا هذه المرة كرجال 
دولة وليس مجرد معلقين على األحداث 
واألوضاع العامة كما كانوا يفعلون أيام 
يدة  لمكا وا د  لالنتقا متفرغين  نوا  كا

والمزايدة..
كثيراً ما أجهش األستاذ باسندوة بالبكاء 
في لقاءات عامة حزناً على ما يجري في 
وطنه كما قال، واليوم وقد صار رئيس 
حكومة ممكناً بيده القرار الفعال بدالً عن 
البكاء.. وبقية وزراء المعارضة يتولون 
إدارة نصف الوزارات كالداخلية والمالية 
والتربية والتعليم واإلعـــالم وحقوق 
اإلنسان والكهرباء والتخطيط والتعاون 
الدولي والعدل والتجارة والصناعة.. 
ونتمنى نجاح المعارضة في هذه الجبهات 
التي كانت تخوض فيها حرباً كالمية أيام 
رغة».. كانت المعارضة تنكر وجود  «الفَ
اإلرهاب وتعتبره مجرد فزاعة.. واليوم 
ــاب، وكانت  هي معنية بمكافحة اإلره
تشكو التدهور األمني واليوم بيدها 
وزارة الداخلية.. وكانت تتحدث عن نهب 
المال العام والقروض وعدم استيعاب 
المساعدات، واليوم بيدها وزارة المالية 
ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.. 
وكانت تتحدث عن الفساد في الكهرباء 
وعن تعمد النظام قطع الكهرباء عن 
المواطنين، فصارت الوزارة تحت إدارتها.. 
وكانت تتحدث عن سوء اإلدارة القضائىة 
وعن انتهاكات حقوق اإلنسان وعن الغالء 
الفاحش ومعوقات التجارة واالستثمار 
والصناعة وعــن عــدم حيادية اإلعــالم 
وعن تخريب البيئة وعجز امدادات المياه 
وعن تدهور التعليم.. فصارت بيدها 
وزارات العدل وحقوق اإلنسان والتجارة 
ــالم والتعليم والمياه  والصناعة واإلع

والبيئة، ووزارات أخرى..
لقد اصبحت المعارضة في ميدان العمل 
الحقيقي والمباشر، ونتمنى أن تعمل 
على هذه الجبهات عمالً يجسد الصور 
التي كانت ترسمها لها.. لقد انتقلت 
المعارضة من ميدان النقد والتخريب إلى 
ميدان التغيير والبناء، وننتظر في الشهور 

القادمة رؤية ثمار عملية االنتقال هذه..
وهذا ال يعني أن شركاء المعارضة في 
الحكومة معفيون من االمتحان، أو أنهم 
كانوا في السابق كاملي الفعالية وفوق 
الشبهة، فهم أيضاً معنيون  مستوى 
بتقديم أفضل مــا لديهم مــن قــدرة 
وفعالية، بل المطلوب منهم أكثر من 

ذلك، وهو التميز.
واالختبار الذي على الشركاء تجاوزه 
بنجاح، هو أن هذه الحكومة المنصفة بين 
طرفين بمثابة حكومة ائتالف، ولليمنيين 
تجربة سيئة في الحكومات االئتالفية.. 
خالفات وتناقض داخلي وانفضاض 
الشراكة في النهاية.. هذا ما كان يحدث 
في السابق.. لكن اليوم األوضاع في البالد 
ال تحتمل ذلك، ويتعين على الشركاء في 
حكومة الوفاق أن يدركوا أنهم بصدد 
تحقيق تسوية سياسية وتاريخية، وأن 
مهمتهم في المرحلة االنتقالية تهيئة 
األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية 
واالجتماعية بما يكفل لليمنيين االنتقال 
إلى مرحلة جديدة مختلفة.. وليسوا بصدد 

تنافس على مكاسب.

رفد المؤتمر الشعبي العام   
الحكومة بــكــوادر قيادية 
متميزة وجديرة بقيادة تطلعات 
الشعب اليمني وتتقدم الصفوف 

لمواجهة تحديات األزمة..
يكفي المؤتمر الشعبي العام 
ــوم فــخــراً أنــه اســتــطــاع أن  ــي ال
يرفد أحــزاب المشترك بالعديد 
ــــوزراء الــذيــن تــربــوا في  مــن ال
صفوف المؤتمر على الوسطية 

واالعتدال..
.. المؤتمر أعــد قيادات  فــعــالً

تقود الوطن بجدارة، حتى عندما 
صفوف  لــى  إ لبعض  ا انسحب 
المعارضة فقد فرضوا أنفسهم 
على تلك األحــــزاب.. ولــم تجد 
قيادات المعارضة أفضل منهم 

بين صفوف أعضائها..
ولكم أن تــدركــوا عظمة هذا 
التنظيم ودوره في تأهيل قادة 
المستقبل وصناع التغيير على 

نهج الوسطية واالعتدال..
فتعظيم سالم للمؤتمر قائد 

قادة الحاضر والمستقبل.

لنجمع مالمح الحقيقة..!!

المؤتمر يرفد المشترك بوزراء

الحكومة تمهل المسلحين 
أسبوعاً لمغادرة العاصمة

امهلت الحكومة المسلحين حتى ٢٠ ديسمبر   
الــجــاري كأقصى موعد لمغادرة شــوارع 
العاصمة.. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة 
«في حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل ٢٠ 
ديسمبر فإن السكان والحكومة سيغلقون المدينة 

أمام حركة المرور»..
 قادة االحزاب أيضاً حثوا المجاميع المسلحة القادمين 
من خارج العاصمة على مغادرة المدينة والعودة الى 

ديارهم والمساعدة في اعادة اعمار البالد..
طبعاً الحديث يأتي هنا عن إجراءات الحكومة الليبية 
المؤقتة برئاسة عبدالرحيم الكيب.. والعاصمة الليبية 
طرابلس.. وننتظر من حكومة الوفاق أن تحدد موعداً 

نهائىاً لمغادرة المسلحين العاصمة صنعاء..

تـــلـــقـــت   
لصحيفة  ا
شكوى من سكان 
الدائري يطالبون 
فيها وزير التربية 
ــالء  والــتــعــلــيــم إخ
مــدرســتــي اسماء 
من  ٢سبتمبر  ٦ و
المليشيات المسلحة التي تمنع الطالب 

والـــطـــالـــبـــات من 
مواصلة تعليمهم.

كما ان استمرار 
وجود مسلحين في 
مدرسة للبنات قد 
تسبب في حرمان 
مئات الطالبات من 
االلتحاق بالدراسة 
في مدارس البنات 

مثل الفرات ونسيبة وأسماء.
۹  ۹  ۹

المواطنون يشكون من تزايد أرقــام 
فواتير الكهرباء عليهم خصوصاً وانهم 
يعيشون على ضــوء الشموع منذ خرج 
الظالميون الى الشوارع.. ويتمنون من 
الوزير سميع أن يستمع لهم ويلغي كل 
الفواتير الصادرة خالل فترة األزمة للتخفيف 
من معاناة المواطنين خاصة وأن ال مبرر 

لتلك الفواتير في ظل انقطاع الكهرباء.

وزيرة بعين واحدةشكاوى أمام الوزراء
كان األحرى بوزيرة حقوق اإلنسان   

وهي تصطحب رئيس منظمة هود 
االتجاه للبحث عن المعتقلين في السجون 
غير الشرعية بداخل الفرقة ومنازل عصابة 
أوالد األحمر وكذلك الساحة وهناك ستجد 
بغيتها من المفقودين والمختطفين بما 
الــذيــن اعترضوا  فيهم شباب الساحة 
على االنــحــراف بتوجهاتهم ومطالبهم 
واستخدامها كورقة سياسية.. ثم يقدمون 

لدولي  ا لمجتمع  ا ف  الستعطا ن  كقربا
باعتبارهم معتقلين لدى السلطات األمنية.
وبدالً من محاولة البحث عن تهم جديدة 
وكاذبة اللصاقها باآلخرين كان على هذه 
الوزيرة أن تتخلى عن نوازع الحقد وتقوم 
بواجباتها وتحترم القسم الذي لم يجف 
حبره بأن تكون نصيراً للناس وأن تخدم 
الوطن بشرف، ولكن يبدو أنها ال ترى إالّ 
بعين واحدة أما األخرى فقد أعماها الحقد.

تنويه واعتذار

في المقابلة التي نشرتها صحيفة  

«الميثاق» العدد الماضي مع 
االستاذ ياسين 
عبده سعيد نعمان عضو 

لعليا  ا الوطنية  لهيئة  ا
لمكافحة الفساد..

حدث سقط وتحوير أخل 

كثيراً بمضمون المقابلة.. 

وبــعــد االســتــمــاع للنص 

ــزم االعــتــذار  المسجل ل

سين  يا ير  لقد ا ذ  ستا لال

عبده سعيد.. والذي اكتفى 

بذلك وطلب عدم نشر اللقاء 

كونه تناول قضايا تجاوزتها 
االحداث.

«الميثاق» تؤكد حرصها على المهنية 

واحترام الرأي..وتعتذر عن هذا الخطأ.

طاهش الحوبان.. 
إصدار متميز

البؤس السياسي والفقر  
الفكاهي اللذان يخيمان 
على الشعب المغبون والمغلوب 
على أمره وخصوصاً 
ـــمـــثـــقـــفـــيـــن  ال
المصابين بإعالم 
ــع  مــــجــــاف.. دف
ببعض الــزمــالء 
لجاللة  ا صاحبة  تلقيح  ــى  ل ا
لتتمخض بـ«طاهش الحوبان» 
ـــالم  ــاوة األق ــق ــش الــمــفــعــم ب
ــادراً ما يخلو من  وبأسلوب ن

السخرية واللذع.. 

حرس العائلة اليمنية
شكر مستحق واشـــادة واجبة   

ــال في  ــط ــئــك األب بجهود أول
قوات الحرس الجمهوري ووحدات األمن 
المركزي الذين يسهرون لكي ينام الجميع 
آمنين مطمئنين في ليال البرد القارس، 
ليؤكدوا كل يوم أنهم جزء اليتجزأ من 
عائلتنا الكبيرة.. الوطن من أقصاه إلى 

أقصاه..
تلك هي عائلتنا التي يحرسها األبطال 
ويضعونها في حدقات أعينهم.. تركوا 
عائالتهم الصغيرة وانتشروا في كل 
مناطق اليمن وسهولها وجبالها وصحاريها 
من أجل حماية العائلة اليمنية الكبيرة 
في بيتنا الواحد الكبير.. فتحية للحرس 
الجمهوري واألمــن المركزي والوحدات 

الخاصة.. وال نامت أعين الجبناء..


