
الــفــتــاوى التي   
ــــصــــدرهــــا  ت
ـــادات فـــي حــزب  ـــي ق
اإلصــــــــــالح احــــد 
المسببات الرئيسية 
لألزمة في البالد.. 
ــي مقدمة ذلك  وف
بية  لجنو ا لقضية  ا

ومشكلة صعدة..
ء  خطبا ظـــل  ا  ذ إ و
اإلصـــــالح يـــصـــدرون 
الــفــتــاوى لسفك الــدمــاء 
وتفيد المناصب دون رادع 
لهم.. فسيتخذون من شارع 
الستين قبلة لهم ومعبداً 

مقدساً  للحصول على المزيد من 
األموال والغنائم والمناصب..

لذا فإن ذهابهم إلى مؤتمر الحوار 
الوطني يعتبر خسارة بالنسبة لهم.. 
ولعل خطبة الجمعة الماضية لزيد 
الشامي أشبه بإعالن حرب على 
رئيس الجمهورية ومؤتمر الحوار 

الوطني والتسوية السياسية..
ــؤالء يتاجرون باسم  أمثال ه
المقدسات الدينية، واليوم بالدماء 
وسيحرقون  للشباب  لمقدسة  ا
البالد إذا لم توقفهم عجلة التغيير 
وتنهي إلى األبد نزيف دماء اآلبرياء 
التي تـسفك بسبب فتاوى باسم 

الدين.

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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مهزلة..!!!
اسمحوا بأن أمدد رجلي أمام    

الثقة وال أبالي من أن تلتصق 
بي تهمة التشاؤم، ذلك ألننا نعيش 
هذه الفترة شهوراً من توالد وتنامي 

المشاريع الصغيرة.
 ۹ تمنينا حركة العامين العميقة 
ان تفتح نافذة على األمل.. قواعدها 
السير باتجاه قــادم أفضل، لكن 
الحركة - كما يقول الواقع - محفوفة 
بالمخاطر، حيث تكبر أزمات الثقة 
ــفــرد.. بين الحزب  بين الفرد وال
والحزب.. بين التكتل أو التحالف 
وبين بعضه.. وداخل المشهد تتكاثر 
المناقر الحديدية وتتوالد األزمات 
الشخصية  ء  ـــوا األه لتعدد  تبعاً 

الغارقة في سوء التقدير.
ودائماً نجد سبب مشاكلنا الجديدة 
هو ذات السبب القديم المتمثل في 
سباقنا على أن نقول ما ال نفعل 

ونفعل ما ننكره في الواقع.
۹ كانت عندنا حقوق مطلبية   
للجنوبيين، فــإذا بها تتحول الى 
قضية جنوبية.. فواتيرها المراوحة 
بين حمى الفيدرالية والموت بفك 
ــاط.. وكانت عندنا قضية  ــب االرت
ترديد الشعار الحوثي داخل الجامع 
الكبير بصنعاء القديمة، فإذا القضية 
تتعمق وتتسع بما يوسع الخرق 

على الراقع.
 ۹ وكانت عندنا قاعدة، فتم تعزيز 
القاعدة بأنصار الشريعة لتدخل 
على رأس المشهد اللجان الشعبية 
التي صارت لها صوالت وجوالت ال 
تلغي السؤال الخطير: وأين ستكون 
هذه اللجان عندما يتحقق الحضور 

االفتراضي للدولة؟
 ۹ كل شيء عندنا يكبر على طريقة 
جبل الثلج بسبب هذا اإلحساس 
النخبوي لمسؤولين ال يرون أنهم 
يسكنون وطناً، وإنما يعيشون في 
مطار انتظاراً لرحلة جوية لن تتأخر.. 
بينما الحقيقة أن الكل يتسابق على 
إهدار دم وطن وتفريق مسؤولية 

هذا الدم بين القبائل.
 ۹ ويا مربع.. ال تبشر بطول سالمة 
إذا تنامت قــوة حــركــات التسلح 
والنفوذ والضغط والتفجير خصماً 

من الرصيد المتآكل للدولة.
 ۹ يا مربع.. ال تتفاءل وسط حروب 
إعادة تشكيل المصالح من جديد.. 
ال تتفاءل فنحن أمام مهزلة حقيقية 

تطفح باألخطار.

عبداهللا الصعفاني
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عادل حسن مكي

المبادرة واختطاف 
جامعة صنعاء

هــاهــو عــام يمر على توقيع    
 ، ليتها وآ الخليجية  لــمــبــادرة  ا
والسيد جمال بن عمر لم يستطع اجبار 
المليشيات المسلحة على اطالق جامعة 
صنعاء من خاطفيها وليس اطالق نصف 

العاصمة من قبضة عصابات الموت..
الــشــارع اليمني يشعر بخيبة أمل 
كبيرة جداً عندما تعجز المبادرة وآليتها 
ــرارات مجلس األمــن عن استرداد  وق
حقوق مئات اآلالف من الطالب اليمنيين 
الذين يحرمون من الدراسة بالجامعة، 
فيما مبعوث األمــيــن الــعــام لالمم 

المتحدة ال يوليهم أي اهتمام.
ويمر عام وساحات االعتصام تسخر 
من كل رعاة المبادرة وتتحدى الجميع.

ويبقى السؤال األخطر الذي يطرحه 
الشارع اليمني.. إذا كانت المبادرة 
وآليتها وقرارات مجلس األمن عجزت 
عــن تحرير جامعة صنعاء وازالــة 
متاريس الحصبة.. فكيف تستطيع 
قرارات مؤتمر الحوار الوطني أن تفعل 

ذلك..؟!
السؤال موجه للسيد جمال بن عمر.. 

ويبحث عن إجابة..؟!

المؤتمر وخطر المحاباة
السكوت والالمباالة عن قــرارات   

ــة  ــدروس ــم ــر ال ــر غــي ــم ــؤت ــم ال
والعاطفية خالل الفترة الماضية 
ــزال يــدفــع ثمنها الــوطــن  ــاي م

والمواطن وقيادات المؤتمر الشعبي 
العام.

أمــــا الـــيـــوم فــــإن الــســكــوت 
و«الدعممة» وعدم االستفادة من 
دروس الماضي القريب سيكون 
كارثياً على كل أعضاء المؤتمر 
والثوابت الوطنية والمكاسب 

التاريخية الــتــي يــدافــع عنها 
الشعب..

فإذا كان أداء بعض الوزراء في 
فترة ما مخيباً آلمال المؤتمريين 
وجماهير الشعب فإن حضور 
لفنية  ا للجنة  ا في  لمؤتمر  ا

للحوار مؤسف جداً ومحبط 
صمتهم  ولــعــل   . ية. للغا

أمام أمين عام حزب اإلصالح صاحب األغلبية في 
عضوية اللجنة والذي اقترح منع قناة 
«اليمن اليوم» من تغطية اجتماعات 
لجنة الحوار.. يعد بمثابة صفعة شديدة 
موجهة لكل أعضاء وأنصار المؤتمر 

وحلفائه..
ان تستمر هذه  مــا نخشاه  لكن 
األخطاء في مؤتمر الحوار وغيره.. 
ويجر هذا الصمت السلبي المؤتمر 
إلى مصادرة صوته وحظر اعالن 
مواقفه ورؤاه الوطنية.. وهذا 

يعني اجتثاثاً للمؤتمر..
ــاذ صــالح  ــت ــألس ــة ل وتــحــي
الــصــيــادي صــاحــب الموقف 
الشجاع الذي سمع 
الــجــمــيــع صوته 
وأحـــــرج أعــضــاء 
المؤتمر في اللجنة 

الفنية للحوار.

توقف  « يمن موبايل » في الشعر.. الى متى؟!
يشكو الكثير من مستخدمي خدمة» يمن موبايل « من ضعف خدماتها  

وعدم تقديم الوسائل االســرع واالفضل لكل المشتركين مقارنة 
بالشركات المنافسة  .

ومن تلك الشكاوى المستمرة انقطاع خدمة «يمن موبايل» على مديرية الشعر 
محافظة اب، وهي مديرية معظم ابنائها مغتربون وتضطر اسرهم لالشتراك مع 
شركات اخرى والغاء خدمة «يمن موبايل».. ويتردد ان هناك تعمداً في محاربة 

الشركة حتى ال تجني عائدات على حساب شركة اخرى تحتكر هذه المديرية ..

فتاوى اإلصالح 
وعجلة التغيير

الدكتوراه بامتياز للباحث زايد العواضي من جامعة اسيوط
حـــــصـــــل  

ـــاحـــث  ـــب ال
زايـــد احــمــد سالم 
الـــعـــواضـــي على  
درجـــة الــدكــتــوراة 
بامتياز من جامعة 
ــاء  ــع ــوط االرب اســي
الـــمـــاضـــي   على 
العلمية  لــتــه  رســا
المعنونة بـ(التدخل 

ــي وضــــرورة حماية  ــســان االن
السيادة الوطنية)..

وفي جلسة المناقشة 
اشادت اللجنة بالرسالة 
بما  و حث  للبا لعلمية  ا
حملته من اضافات علمية 
ــي مــجــاالت  مــتــمــيــزة ف
الدراسة البحثية واهمية 
تدخل االنسان في حماية 
السيادة الوطنية وقهر 
على  حفاظاً  لتحديات  ا

السيادة الوطنية..
الجدير بالذكر ان اللجنة العلمية 
المشرفة على رسالة الباحث زايد 

احمد سالم العواضي تكونت من :
ا .د . الشيخة مريم بنت حسن آل 

خليفة
ا .د .عبد الواحد الفار.

ا .د .عصام زناتي
ا .د .محمد رتيب

هذا وقد حضر جلسة المناقشة 
جــمــع غــفــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن 
واالكاديميين والطالب وزمالء 
الباحث الذين باركوا له مناسبة  
الــدرجــة العلمية  نيله هـــذه 

الرفيعة..


