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عبداهللا الصعفاني

توفيق الشرعبي

في مطلع عام جديد ماذا عسى النخب   
السياسية والثقافية واإلعالمية أن تقدم 

للمواطن..؟
مع األسف أن المواطن البسيط الذي دفع من 
دمه وعرقه وأحالمه ألن تتعلم النخب وتترقى 
وتتكسب لم يجد شيئاً من الفواتير المستحقة 
على هؤالء انتصاراً للحوار األخالقي واحترام 

للغة العقل..
۹  هذه النخب امتلكت المال حالالً وحراماً فلم 
تقدم من الزكاة أو الضرائب أو العون التقديري 
ما يساعد حياة البسطاء على االستمرار في الحياة 
األدنى من العيش الكريم خوفاً من اهللا ومراعاة 

لعباده..
۹  وهذه النخب امتلكت أيضاً المعرفة والعلم 
وصار بعضها يمرر وهو يتحدث العربية مفردات 
مختارة من اللغة األجنبية األشهر لكنها بخلت 
على الناس حتى بالكلمة الطيبة ولو نزوالً عند 
قول المتنبي «ال خيل عندك تهديها وال مال.. 

فاليسعد النطق  إن لم يسعد الحال»..
۹  أما األدهى واألشد مرارة أن كثيراً من هؤالء 
يمارسون السخاء بنوعه السلبي بل والحارق 
الدامي رغم معرفتهم بحسنة القول إذا لم 
تستطع أن تنفع أو تشفع فعلى األقل تجنب 
ــرار لمن حولك من أهل  ــان تصدير األض إدم
وجيران وأبناء وطن تشترك معهم في هوائه 
وتحتكر لنفسك خيراته لنبقى صغاراً في كل 

شيء.
۹  لقد أسدل المجتمع الستار على عام كان 
األشد قسوة في تاريخ اليمن الحديث والتزال 
المخاوف قائمة من أن اليسارع الجميع لإلمساك 
بقيم مستقبلية يلقون فيها القبض على األضواء 

الهاربة في نهاية النفق..
۹  إحتراق سياسي وإعالمي وقبلي وعسكري 
وسط دعوات خجولة للتوفيق بين القيم الثورية 
التطويرية الهادفة للتغيير وبين المحافظة على 

ما تحقق من انجازات.
۹  واألكثر بؤساً أن عالماً أو مثقفاً لم يجعل 
في وارد برامجه الكالمية أن يناقش مع الناس 
كيف يعيشون وكيف يواجهون ضغوط الحياة.. 
كيف يواجهون الديون وكيف يدخرون ويواجهون 

الطوارئ..
۹  حياتنا كلها احتراق وتوتر وسط غياب سلطة 

القانون وحتى لغة األخالق..!

من تآمر ومن قتل

؟ ؟
قريباً

األخ وزير التربية والتعليم..   
لقد آن األوان لتدخلكم وانقاذ 
أطفالنا الطالب من نيران اشــرار 
المتعصبين حزبياً.. بإمكانكم حماية 
أبناء اليمن بوقف تلك المليشيات التي 
تقحم المدارس في الصراع الحزبي.. 
ألن ما يحدث جريمة اليجب السكوت 

عليها..
بــعــد أن وصــلــت الــفــوضــى إلــى 

المطالبة بترحيل رؤساء الفصول الدراسية..
إن وقف هذه المهزلة ورد االعتبار للمدرسين.. يجب أن 
تكون من أولى أولياتكم.. لضمان وقف تخريب عقول أبناء 

اليمن.. فهل نسمع إجراءات رادعة قبل فوات األوان؟!

< وزيرة حقوق اإلنسان.. تتجاهل 
أسبوعين  مــن  كــثــر  أ منذ  بتعمد 
االنتهاكات التي يتعرض لها موظفون 
عموميون في مؤسسات الدولة من 

قبل مليشيات اإلصالح والفرقة..
الوزيرة معنية بالدفاع عن حقوق 
جميع اليمنيين وليس عمن رشحها 

لمنصب وزير فقط..
وإذا لم تدن وزيرة حقوق اإلنسان 

االعتداءات واالنتهاكات التي تعرض لها الموظفون في 
أماكن عملهم.. فعن أية حقوق تتحدث..؟!

شكاوى أمام الوزراء

احتراق..!!

عقدتهم.. الحرس!!
الحملة الشرسة على الحرس الجمهوري واألمــن   

المركزي والنجدة تندرج ضمن مخطط تآمري تقوده 
«القاعدة» لالنتقام من هذه القالع الوطنية المنيعة التي 

أفشلت كل مخططاتهم وأعمالهم اإلرهابية..
ومثلما شن متطرفو حزب اإلصالح وعناصر القاعدة في 
الفرقة المنشقة والقاعدة جميعاً تلك االعتداءات البربرية 
على معسكرات الجيش في أرحب ونهم وتعز وفي الحصبة 
وأبين.. فهاهي الحرب القذرة تتسع ضد قوات الحرس 
أكثر من ذي قبل وستزداد ضراوة ووحشية.. ويسعى 
المشترك من وراء ذلك إلى ضرب الحرس الجمهوري 
وبقية قوات الجيش واألمن وإحالل طالبان اإلصالح 
والقاعدة بدالً عنهم، ويتضح ذلك من خالل تلك 
الملليشيات اإلرهابية التي يجري إعدادها باسم 

حماة «الثورة»!!

النهدين والمجرمون
إحالة ملف جريمة مسجد النهدين   

الى النيابة.. ظل كل أبناء الشعب 
اليمني ينتظرها منذ أشهر.. بالتأكيد 
ال يرفض وال يغضب من إحالة القضية 

إال الضالعون في ذلك العمل االرهابي 
البشع..

فالذين جن جنونهم من إحالة ملف 
القضية، عليهم أن يدركوا أنها لم 

ــرى بحق أبناء  تتضمن الجرائم األخ
الشعب العزل في الحصبة.. وجريمة ١٨ 
مارس بحق الشباب ايضاً.. فدماء الناس 

ليست ماًء.. وكله في وقته..!

المؤسساتهزيمة مؤامرة فوضى باسندوة والالقانون!!
  

أبناء المؤتمر وأنصار المؤتمر وحلفاؤه اليوم ومن جديد استطاع أعضاء تنتصر على مبادئه»..خصمك .. ولكن من الصعب أن : «مــن السهل أن تقتل قــال ارنــســت همنجواي  على بعضها..تحت أقدام الهمج الذين اعتدوا المؤسسات.. وان يزلزلوا األرض الوطن أن يفشلوا مؤامرة فوضى ومعهم كل الشرفاء من 

مة مبادئ المؤتمر  ــام الجميع وكــل من اليمن أكثر من أي وقت مضى.. انتصرت بتوحد الشرفاء من أبناء نعم.. فعظَ عمالً بقانون حموا رابي.بالعين والجروح قصاص، شرعاً أو من جذورها.. السن بالسن والعين وقد سقطت.. ويجب أن تستأصل فتلك كانت آخر مؤامرات المشترك المجرمين بالقانون.. أو بغيره.. طالهم االعتداء االقتصاص من ويبقى أم

حقوق المواطن اليمني   
ياً  ر ستو د لة  لمكفو ا
صارت تنتهك بشكل سافر 
ــدوة..  ــن ــاس فــي حــكــومــة ب
وبتحد عجيب لكل المواثيق 
وااللتزامات التي تجرم ذلك..

وإذا كانت اآللية التنفيذية 
للمبادرة الخليجية على سبيل 
المثال تؤكد أن على الحكومة: 
«إصـــدار تعليمات قانونية 

وإدارية مالئمة الى جميع فروع القطاع 
بمعايير  الفوري  لاللتزام  الحكومي 
الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام 

حقوق االنسان»..
ترى هل يعي رئيس 
ــــوزراء وضـــوح هذا  ال
النص أمام صمته على 
قطيع المشترك الذين 
يدمرون المؤسسات.. 
ــون حــقــوق  ــك ــه ــت ــن وي
الموظفين.. ويعتدون 
عليهم وهـــم يـــؤدون 
مهامهم الوطنية.. أم 
أن كبر السن والخرف هو السبب وراء 
استمرار صمت رئيس الوزراء عن هذه 

الجرائم واالنتهاكات؟!

فتوى «لتفيد» المؤسسات 
يكرر حزب االصالح نفس   

السيناريو البشع الذي 
استخدمه في حرب ١٩٩٤م 
لتبرير جرائمه االنتقامية ضد 
الحزب االشتراكي واالفساد 
الكبير الذي ارتكبوه بحق 
ت  فظا لمحا ا فــي  هلنا  أ
الجنوبية والــذي جرى 
الفتوى  تحت غــطــاء 

«الشهيرة».
ــالح  الــيــوم االص
ــوى  ــت ـــحـــت ف وت
د  لفسا ا بة  ر محا
يكرر نفس المذبحة 

المؤتمر وكل  والجريمة بحق أعضاء 
الكفاءات الوطنية العلمية واإلداريـــة 
في الوظيفة العامة، من خالل إرسال 
مليشياته الحتالل المؤسسات والمرافق 
العامة واتهام المسؤولين بالفساد لتبرير 

جريمة اجتثاثهم وإقصاءهم.
وإذا كان اإلصالح في حرب ١٩٩٤م 
قد خرج بنصف الحكومة وبنصف أراضي 
البالد وأموال وسالح.. فها هو اإلصالح 
اليوم يسعى لالنقالب على كل شيء 
والسيطرة على البالد بالقوة.. وليس 
بالقانون.. وقد بدأت المؤامرة واضحة 
باالعتداء على المعسكرات وألنه لم يتم 

ردعهم فقد انتقلوا إلى المؤسسات..

متاريس.. 
باسندوة

ليس أمــام المواطنين من حل   
إلزالة متاريس الحصبة والدائري 
ــة وغيرها إال وضــع متاريس  ــزراع وال
ــام منازل باسندوة رئيس  مماثلة ام
الحكومة وأعضاء اللجنة العسكرية أيضاً.. 

وتقييد حرية تحركهم.. ليدرك هؤالء 
المسؤولون أن عليهم مهاماً وطنية 
ودينية وأن حفظ دماء اليمنيين مرهون 
بجديتهم وإنجاز مهمتهم.. خصوصاً وأن 
عمل اللجنة أصبح يبعث على القلق في 
ظل استمرار المتاريس وسيول االشادة 

بالشيخ وصمت باسندوة..

من حرية القول إلى حرية...؟!
وزير اإلعالم يمارس دور العكفي في عهد اإلمام..   

يعتقد أن بإمكانه أن يعيد الشعب اليمني إلى القمقم.. 
يمارس الرقابة  على السياسيين واالعالميين والصحافيين.. 
يغير في أخبار كبار مسؤولي الدولة بطريقة استبدادية عجيبة.. 
هذا خالفاً عن ممارسته االنتقام من أعضاء المؤتمر والكفاءات 

االعالمية الوطنية المتميزة.
صح النوم.. االعــالم صار أكبر وأوســع من فرض القيود 
الرقابية التقليدية عليه اليوم أو الطرد وال نستبعد «السحل»، 
طالما والوزير لم يقلع عن أعمال االنتقام واإلقصاء والطرد من 

الوظيفة العامة.

 لصوص بثوب الوعاظ
الـــــفـــــاســـــدون   

الـــحـــقـــيـــقـــيـــون 
ــم الــذيــن  ــي األرض ه ف
استطاعوا -بحكم الخبرة- 
سرقة ثورة الشباب ودماء 

ــداث ١٨ مارس  أح
على  والحصول 
ئب  حقا نــصــف 
الحكومة باطالً.. 
ــن  ــذي ــــم ال وه
ــوال  ســرقــوا ام
الــمــواطــنــيــن 
في استثمارات 

وهــمــيــة 
ــــوا  ــــل وظ

ــــم  ــــاس -ب
ــاع عن  ــدف ال
 - لمسلمين ا
يـــنـــهـــبـــون 
تــــبــــرعــــات 

ــا في  ــن الــيــمــنــيــيــن ألهــل
فلسطين وغيرها.

والعجيب أن كبار هؤالء 
ــذيــن  الــمــفــســديــن هـــم ال
يـــــطـــــلـــــقـــــون 
مــلــيــشــيــاتــهــم 
ـــورة  ـــســـع ـــم ال
لــالعــتــداء على 
الدولة  موظفي 
بدعوى محاربة 
الــفــســاد.. فتلك 
ــــي أســـالـــيـــب  ه
ـــــصـــــوص  ـــــل ال
المحترفين.. أما 
ــــداء الفساد  أع
فـــهـــم الـــذيـــن 
يحاربونه بطرق 
ـــحـــة  صـــحـــي
وبــشــفــافــيــة 

تامة..

المؤتمر يدين االعتداء على الصوفي والعابد 
دان القطاع   

ــي  ــالم اإلع
لشعبي  ا تمر  للمؤ
ـــداء  ـــام االعـــت ـــع ال
السافر الذي تعرض 
له الزميالن/ فيصل 
الــصــوفــي-رئــيــس 
المركزي اإلعالمي 
يحيى  و تمر  لمؤ با
العابد يومي السبت 
ــــد بــشــارعــي  واألح

الزبيري وحدة.
وعبّر بيان صادر 
في  ملين  لعا ا عــن 

القطاع اإلعالمي للمؤتمر الشعبي 
العام (صحيفة الميثاق- المؤتمرنت- 
ــي- صحيفة تعز-  ــالم المركز اإلع
نــتــهــم  دا إ ــن  ع لمسيلة)  ا صحيفة 
واســتــنــكــارهــم الــشــديــديــن لحادث 
االعتداء على الزميل الصوفي من قّبل 
مليشيات متطرفة ألحقت به اصابات 

جسدية بليغة وكذا تهشيم سيارته..
وكان الزميل يحيى العابد تعرض 
السبت العتداء من قبل عناصر يقلون 
سيارة جيش رقم (٤٦٩٠) في حدة.. 
وقد تدخل المواطنون، والذا المعتدون 

بالفرار..

وحــمّــل إعالميو المؤتمر وزارة 
الزميل  الداخلية مسئولية حماية 
الصوفي والعابد، وطالبوا بتعقب 
وضبط المعتدين عليه وتقديمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
واعتبر البيان االعتداء على الصحفي 
فيصل الصوفي واألعــالمــي يحيى 
العابد على خلفية مواقفهم الوطنية 
الشريفة وآرائهم الفكرية وتوجههم  
السياسي جريمة إرهابية ضد حملة 
األقـــالم الشريفة وانتهاك صــارخ 
التعبير  للحريات الصحافية وحــق 
وحقوق اإلنــســان وكافة المواثيق 

الدولية.

ــرورة منح   ــرار المؤتمر على ض اص
فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكل 
من عمل معه خالل فترة حكمه ضمانات يأتي 
التزاماً منه بتنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً 

آلليتها التنفيذية المزمنة.
ــرار بأن االنقالبيين  كما يوحي هذا االص
ــدم ومحاكم التفتيش  ومدمني روائـــح ال

اليؤمنون على شيء واليرعون إالً وال ذمة.
االصرار المؤتمري على الضمانات وخصوصاً 
التركيز على «كل من عمل مع الرئيس» 
دليل واضح بأن من سيحكمون الغد اليقرون 
بالديمقراطية والتداول السلمي والتآلف بقدرما 

يؤمنون بالتصفيات والمقاصل والسحل..
ان من يصر على الضمانات بهذه الطريقة 
يعرف تماماً حكام الغد ويوحي بأنهم قتلة 
وانتقاميون ومتطرفون.. هذا االصرار اليؤكد 
أن هناك مجرمين وإنما يؤكد بأن القتلة 

قادمون..
إن منح الضمانات لكل من عمل مع الرئيس 
علي عبداهللا صالح يأتي وفــاًء ألمة كاملة 

وخشية من قادم يأثم واليرحم.
فال مالمة على من يطالب بالضمانات ألنه 
يعلم أكثر منا بــ«السادية» القادمة.. وال 
إثم على الحكومة أو البرلمان في اقرارهما 
للضمانات ألنهم أدركوا فعالً مغزى «االصرار» 
عليها من قبل المؤتمر ومباركة األشقاء 
واألصدقاء لهذا االصرار.. وتأكدوا أن هناك من 
يتربص بأرواح الناس ويتعطش لدماء األبرياء 

ولتصفية الحسابات..
من المعقول جداً أن تصفي محكمة تفتيش 
واحدة رؤوســاً كثيرة، ومن غير المعقول أن 
يكون مسئولو وقيادات ثالثة عقود ونيف كلهم 

مجرمون وبحاجة إلى ضمانات.
وهــذا هو ما اهتدى إليه عقالء الحكومة 
والبرلمان وفطن إليه ذوي األلباب والحكمة.. 
وليس كما قال أحد «األشباح» بأن الضمانات 

مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى..
وغداً سيتضح للجميع وللتاريخ بأن المفسدة 
ــدم منح  الــكــبــرى والــصــغــرى كــانــت فــي ع

الضمانات للشعب اليمني كامالً.

الشعب 
بحاجة إلى 

ضمانات

االستاذ 
والحضور الدائم

لذكرى    ا تمر 
الـــتـــاســـعـــة 
ليمن  ا فقيد  حيل  لر
الكبير وأحد صناع ثورة 
سبتمبر وأبرز مؤسسي 
المؤتمر الشعبي العام 
المناضل يحيى محمد 

المتوكل..
وبهذه الذكرى يقيم 
لجمعة  ا لفقيد  ا والد  أ
القادمة في قاعة آزال 

حفالً تأبينياً يحضره أصدقاء ومحبو الفقيد..
والدعوة عامة..


