
< الملحقية الثقافية في السفارة   
األمريكية أعلنت أنها قدمت «١٨٠» 
منحة دراسية الى الواليات المتحدة العام 
الماضي، ووزعـــت على مختلف الفئات 

اليمنية.. وحدد خبر نشره موقع «المصدر 
أونالين» أنها منحت لخريجي الثانوية 

والدراسات العليا والصحفيين..
الطريقة والمعايير الخاصة بتوزيع المنح 

لم تذكرها الملحقية.. مثلما لم تعلن عن 
عدد المنح التي ستقدمها هذا العام حتى 
تظل تقدم بطرق سرية لشيء في نفس 

رعاة البقر..

األستاذ صالح الصيادي-    
عــضــو الــلــجــنــة الفنية 
أنه  ثــبــت  -أ ر  للحوا للتحضير 
سياسي ماهر وصاحب موقف 

وطني شجاع..
باألمس صرخ وأسمع الجميع ان 
التقرير الذي رفعته اللجنة الفنية 
الى رئيس الجمهورية تعرض 

لعملية تزوير..
 ووقف قبل ذلك بشجاعة ضد 

منع قناة «اليمن اليوم» من تغطية جلسات اللجنة التي 
اقترحها عبدالوهاب اآلنسي.

والعجيب أن كل أعضاء اللجنة اليزالون صامتين حتى 
عندما يحصر تمثيل الشباب والمنظمات في مؤتمر 
الحوار على حزب االصالح وحميد االحمر.. وحرمان شباب 

اليمن من المشاركة.
 االستاذ صالح الصيادي يستحق الشكر من كل أعضاء 
وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني على مواقفه 

الشجاعة..

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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ماراثون العدم..!!
ومرجعية    بات  االنتخا بشرعية 

الــتــســويــة الــســيــاســيــة وبــهــذا 
االجماع المحلي واالقليمي والدولي.. 
الــرئــيــس عــبــدربــه منصور هــادي- 
رئيساً للجمهورية اليمنية.. له كامل 
الصالحيات التي منحها الدستور.. ولكل 
هذا فإن قراراته نافذة وال تحتاج لهذا 
السباق في مزاد تأييد هذا القرار أو ذاك.
 ۹ أنــا شخصياً وزمــالئــي في نقابة 
الصحفيين اليمنيين لم نبعث ببرقية 
تأييد ومساندة للقرارات الخاصة بإعادة 
هيكلة القوات المسلحة فهل يعني هذا 
أننا ال نقف خلف رئيس الجمهورية وال 

نؤيد قراراته.
 ۹ والمسألة ال تتعلق بأهمية القرارات 
لكنها تتصل  ــرة مــن عدمها  ــي األخ
بالمبدأ.. مبدأ احترام قرارات الرئيس 
دون أن نحتاج لهذا الماراثون الذي من 
شأنه أن يدخلنا في عملية فرز وجدولة 
للجهات التي أيدت واألشخاص الذين 
هنأوا واألفراد الذين لم يبعثوا برسالة 

المناصرة والتأييد.
۹ إن ما يجب أن يصبح تقليداً في   
التعاطي مع األمور ليس إعالن القبول 
بما يجب أن يكون مقبوالً إنما اعتبار 
كل قرار يصدر عن رئيس الجمهورية 
ومتوافق مع صالحياته أمــراً نافذاً.. 
والخبر هنا يكون في وجود من يرفض 

ولماذا يرفض..
 ۹ إن من أبجديات التغيير أن نتغير 
كأفراد لتغيير البالد ال أن نعيد إنتاج كل 

شيء ثم نتحدث عن ثورة وعن تغيير.
ثم إن أكبر ثورة وأكبر تغيير هو تلك 
التي تتغير معها األفكار والمفاهيم.. وال 
بأس من تغيير الرؤوس في إطار التدوير 

أو العزل والتطوير.

عبداهللا الصعفاني

الهيكلة.. 
والبحث 
عن عدو 
جديد..!

محمد أنعم

ال نستطيع أن نمنع حزب االصالح والفرقة واوالد األحمر  
وشركاءهم من االحتفال باالنتصار على اعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام  واحزاب التحالف واغلبية ابناء الشعب 
اليمني.. فمن حقهم ان يرقصوا ويغنوا ويباركوا لبعضهم 
البعض ويتبختروا بزهو المنتصرين  على أبناء الشعب بمن فيهم 
منتسبو الحرس الجمهوري واالمن المركزي والنجدة والقوات 
الخاصة وغيرهم.. بل بإمكان الزياني وجمال بن عمر والسفير 
االمريكي ايقاد شعلة االنتصار ايضا.. لكن عليهم الكف عن اطالق 
تهديداتهم وتعاملهم مع الشعب اليمني كعبيد في سوق نخاسة  ..
 فهاهي شماعة الهيكلة قد سقطت.. وصدرت قرارات رئيس 
الجمهورية حول اعادة هيكلة الجيش ولم يعترض عليها أحد.. بل 
لقد تم  التعامل معها بمسئولية وطنية وبسلوك حضاري واسلوب 
ووعي مدني ، وهذا ليس غريباً على الذين دافعوا عن الشرعية 
الدستورية وحق الشعب في اختيار حكامه عبر صناديق االنتخابات 

، طوال فترة االزمة..
ونقول للمرجفين والشامتين: اذا كان رئيس المؤتمر قد ترك 
رأس هرم السلطة حرصا على اليمن وحقناً لدماء اليمنيين ، فمن 
المستحيل  ان يتشبث أحمد علي  او يحيى صالح  بمنصبيهما.. 
وها هي االيام تثبت ان عائلة صالح لم تدعِ الوصاية على الشعب 
اليمني ولم يبرروا ألنفسهم التشبث بالمناصب تحت مسمى 
الشراكة في السلطة والثروة ..بل لقد تعهد احمد ويحيى لرئيس 
الجمهورية عقب صدور القرارات أنهما سيظالن جنديين وفيين 

للوطن في ظل قيادته ..
.. لقد  جاءت قرارات اعادة الهيكلة  لتضع القيادة السياسية  حقيقةً
وكل القوى الوطنية أمام اختبار حقيقي لمصداقية حرصهم  على 
اخراج البالد من االزمة ووقف الحرب الشعواء على الشعب اليمني 
واعادة االمن واالستقرار الى ربوع الوطن  ..حيث انه لم يعد هناك 
عدو مزعوم بعد اليوم  يعرقل التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة 
وآليتها أو اطالق مبررات للداخل والخارج بأن (العدو) يمتلك 
صواريخ ومدافع ودبابات وجيشاً «عائلياً» يطوق العاصمة صنعاء 

ويتحكم بحياة او موت اليمنيين.
فها هو أحمد علي عبداهللا صالح ويحيى محمد عبداهللا صالح 
قد امتثال فوراً لقرار رئيس الجمهورية.. فهل سنصل الى حل 

لألزمة ..؟
ال أعتقد ذلك مطلقاً.. فقد سبق لقيادات المشترك ان سفكوا 
دماء االبرياء وضللوا العالم وكانوا يتباكون ان الزعيم علي عبداهللا 
صالح هو المشكلة وخروجه من السلطة  كفيل بحل األزمة 
وتجنيب اليمن العنف والفوضى.. لكن ذلك كان مجرد كذبة كبيرة، 
فبعد التوقيع على المبادرة  وآليتها، اوجدوا عدواً جديداً وواصلوا 
عرقلة تنفيذ المبادرة بدعوى  ان حل المشكلة مرهون بإزاحة 

بقايا العائلة..
وعلى الرغم من ان  قرارات الهيكلة قد صدرت وجرت العملية 
بسالم.. نجد بالمقابل انه لم يتم رفع خيام قطاع الطرق من 
شوارع مدننا ولو كإجراء يجعل الطرف اآلخر يشعر انه ال يتعرض 

لعملية انتقام سياسي..
ويبقى السؤال األهم ..  ترى  من العدو الجديد  الذي سيكون 
شماعة  المشترك والسفارات العشر للتخلص منه والتضحية به 
يوم غد القريب .. وبدعوى عرقلة تنفيذ المبادرة والقرارات األممية 

وعدم الدخول في الحوار الوطني ؟
قطعاً.. ال أستبعد  ان يكون  هناك مخطط لحل المؤتمر الشعبي 
العام وتصفية قياداته ومصادرة ممتلكاته للهروب من تنفيذ 
هذه االلتزامات، وسيكون ذلك خطوة  أولى نحو  استهداف رئيس 

الجمهورية..
وستكشف لنا األيام حقيقة النوايا ومصداقية المقاصد .. لكن ال 
ر  نريد ان نرقص كلنا غداً على أطالل وطن وجثث شعب ..ونذكّ
هنا بما قاله «أرنست همنجواي» بما معناه.. «ممكن تنتصر على 
االنسان لوقت ما.. لكن من المستحيل ان تهزم المبادئ واالهداف 

التي يؤمن بها»..

جيش حزبي من األطفال..

تواصل وزارة الداخلية تجنيد األطفال ممن ينتمون إلى حزب    
اإلصالح بطريقة مخيفة.. حيث يتواصل توزيع األطفال المجندين 
على المحافظات والمديريات. وقد لوحظ أنه يتم تكثيف توزيع األطفال 

المجندين على مناطق وجود الحراك والحوثيين بشكل كبير..

غير ان اغراق اقسام محافظة عدن بعناصر اإلصالح يظهر ان هذا 
الحزب أصبح يسيطر على مفاصل األمن في البالد خالل وقت قياسي 
من التجنيد الحزبي الذي يجب ان يطرح كقضية أمام مؤتمر الحوار 

الوطني المرتقب.

مقارنة بجميع دول العالم لن تجد مثل هكذا منظر إالّ في   
بالدنا.. صنعاء اليمن طافية..

فشل حكومة الــوفــاق في تأمين ايصال خدمة الكهرباء 

واستمرار األداء الرتيب الممل لمسلسل (طفي لصي) فرض على 
المحافظات العيش في ظالم بدائي.. لكن النساء يرفضن العودة 

الستخدام الوسائل البدائية بحمل الفوانيس على رؤسهن.

اإلقصاء.. نحو الحوار

الدكتور عبدالواحد    
اآلنسي -مدير عام 
قناة «االيــمــان»- تعرض 
االســبــوع الماضي إلقصاء 
ــر  ــن قــبــل وزي تعسفي م
االعالم علي أحمد العمراني.. 
وتعيين شخص بديل عنه 
يعمل نائباً لقناة «سهيل» 
التابعة للقيادي في حزب 

االصالح حميد االحمر..
وهــكــذا تتواصل جرائم 
ــوادر الــدولــة، في  إقصاء ك
اســتــغــاللٍ بــشــعٍ للوظيفة 
العامة وممارسة االنتقام 
السياسي وإفساد الوظيفة 
العامة وإخضاعها ألهــواء 
شخصية ورفــض االحتكام 

للقانون.
 إن وتيرة اإلقصاء مستمرة، 
واالضطهاد الوظيفي بلغ 
أشده.. فهل هذا من ضمن 

التهيئة للحوار..؟

ابعاد مدير قناة اإليمان..!!

اقدمت حورية مشهورة وزيــرة حقوق  
االنسان بإقصاء االستاذ عوض جديع 
مدير عام االدارة العامة لشؤون المحافظات 
بالوزارة بأسلوب تعسفي وعنصري ومناطقي 

حيث يعد االستاذ عوض هو المدير والموظف 
الوحيد ايضا من ابناء المحافظات الجنوبية..

وعلمت «الميثاق» من مصادر موثوقة ان عملية 
االقصاء جاءت بسبب رفض مدير ادارة شؤون 
المحافظات بوزارة حقوق االنسان- القبول او 
الخضوع للوبي الوزيرة الذي اصر على عملية 
السطو واالستيالء على مستحقات المشاركين 
لمؤتمر حقوق  والمنسقين  المحافظات  من 
االنسان الذي فشل االسبوع الماضي ،وطالب 
مع المعتصمين ممن شاركوا في مؤتمر حقوق 
االنسان في باب الــوزارة بصرف مستحقاتهم 
االمر الذي دفع بالوزيرة الى اتخاذ قرار بإقصاء 
االستاذ عوض من منصبه وتعيين احد المقربين 
من الوزيرة بدالً عنه بطريقة مخالفة للقانون 
والئحة التدوير الوظيفي الذي ال يشمل المذكور 
وال ادارته حيث ان االدارة تم استحداثها بجهود 

ذاتية بذلها االستاذ عوض ..

 آخر مدير عام جنوبي في وزارة حقوق االنسان

الصيادي .. الموقف..!!

منح.. رعاة البقر!!

أمر قضائي يلزم جامعة صنعاء بصرف مرتبات استاذ جامعي

حقوق أبناء المحافظات الجنوبية وحقوق اإلصالح والفرقة

لمحكمة   ا أصــــدرت 
اإلداريــــة االبتدائية 
بأمانة العاصمة أمــرا لرئاسة 
جامعة صنعاء بإطالق وصرف 

مرتبات الدكتور عبدالرحمن أحمد 
ناجي فرحان- األستاذ بجامعة 
صنعاء، والموقفة منذ ثالثة أشهر.

المحكمة  وخـــاطـــب رئـــيـــس 
ـــدر علي  ــي/ ب ــاض ــق اإلداريــــــة ال
الجمرة، في مذكرة حررت بتاريخ 

٢٠١٢/١٢/١٦م جامعة صنعاء بصرف مرتبات 
الدكتور.

ــه رئيس جامعة  ــد وج ــذا وق ه
صنعاء عميد كلية التجارة بإطالق 
وصرف المرتبات الموقفة الخاصة 
بالدكتور عبدالرحمن فرحان، 
وموافاة رئاسة الجامعة بحل 

المشكلة.
إال أنه وبحسب مصدر مقرب 
من الدكتور فرحان، فإن عمادة 
كلية التجارة رفضت توجيهات 
ــر المحكمة اإلداريــة  رئاسة الجامعة وأوام
وتستمر في إيقاف راتبه الشهري تعسفاً 

ألسباب تتعلق بمواقفه السياسية.

عـــنـــدمـــا تــصــر    
ــاق  ــوف حــكــومــة ال
وعتاولة أحزاب المشترك 
ـــاع  عــلــى مــعــالــجــة أوض
حيث  فقط،  عناصرهم 
يالحظ أن حزب اإلصالح 
واتــبــاع ما كانت تسمى 
األحمر  وأوالد  لفرقة  با
يجري ترتيب أوضاعهم 

بشكل يومي.. وال تهتز 
امكانات الحكومة بل انه 
يتم تعيين اشخاص غير 

موظفين بالدولة..
وبالمقابل نجد أهلنا من 
أبناء المحافظات الجنوبية 
والشرقية ال يلتفت إليهم 
رئــيــس حكومة الــوفــاق 
لتعيينات  ا قــتــصــرت  وا

لحزب اإلصالح ولم تتردد 
ممارسة  مــن  لحكومة  ا
المؤتمريين من  إقصاء 

أجل عيونهم.
ـــاء الــمــحــافــظــات  ـــن أب
لــى  إ بــحــاجــة  الجنوبية 
إنصاف.. ولو بمساواتهم 
بنافذي الحصبة أو قائد 

الجيش الحر المزعوم.

طفل يبلغ  العامين ، لم يعرف والديه وال  
أهله موجــــــــود لدى االخ علي عبداهللا 
الطفل على صفحات  شمالن نشرت صــورة 
الفيسبوك بحثاً عن والديه بعد ان وجد تائهاً في 
صنعاء وطلب ممن يعرف الطفل او والديه االتصال  
على  رقم موبايل (٧٧١٠٠٠٩٥٩) وله الجزاء 

والثواب من اهللا..

طفل يبحث عن والديه
نداء إنساني : 

«األنصار» عدد متميز
بصدور العدد (٩٦) تواصل   

«األنــــصــــار» تــمــيــزهــا في 

مستويات الصحافة المحلية وامتداد 

بالط صاحبة الجاللة..

ــد تــقــول  ــدي ــج فـــي الـــعـــدد ال

الصحيفة الشهرية كلمتها حيث 

آثار رئىس التحرير االستاذ علي 

البيضاني قضية العدالة االنتقالية 

وتنوعت الصفحات في تناول أبرز األحداث الراهنة للبالد اهمها 

الحوار الوطني المرتقب كاشفة عن نوايا إلفشاله واغراق محافظة 

عدن باألفكار المتطرفة ودعوات فك االرتباط.
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