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الشباب الجرحى يغلقون مجلس الوزراء بأجسادهم العارية
يواصل الشباب من جرحى األزمة اعتصامهم أمام مقر الحكومة  

لبهم  لمطا تجاهلها  ر  استمرا على  احتجاجًا  ء  صنعا لعاصمة  با
وممارساتها لألساليب االنتقائية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة وسيطرة 

متنفذين وفاسدين على حقوقهم.
حيث اليزال عشرات الجرحى معتصمين أمام مقر الحكومة منذ أشهر بحثًا عن 
نفقات عالجهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، متهمين الحكومة بالتحايل 

عليها وصرفها عن طريق إحدى الجمعيات التابعة لحزب اإلصالح . 

الشباب الجرحى قرروا منذ األسبوع الماضي الرقود عند بوابة مجلس الوزراء، 
هذا فيما قام أحد الجرحى بإلقاء نفسه أمام سيارة وزيرة الدولة جوهرة حمود أثناء 
خروجها من مقر رئاسة الوزراء تعبيرًا عن رفضه للتعامل الذي تمارسه الحكومة 

معهم ولم يسمح لسيارتها بالتحرك إال بعد تدخل عدد من زمالئه المحتجين.
المحتجون وهم بالعشرات نزعوا مالبسهم العلوية تعبيرًا عن سلمية 
احتجاجاتهم وخوفًا من تعرضهم للقمع واالع��ت��داء من قبل رج��ال األمن 
والعسكريين مثلمًا حدث لهم في احتجاجات سابقة والتي أسفرت عن سقوط 

عدد من الجرحى بينهم النائب البرلماني أحمد سيف حاشد.
واتهم الجرحى بعض المسئولين في مجلس ال��وزراء بالسطو على 
منحهم العالجية وتحويلها لحساب متنفذين.. متوعدين بمواصلة 
احتجاجاتهم خالل األيام المقبلة حتى يتم تحقيق مطالبهم وإحالة 
الفاسدين إلى الى القضاء. وتوعد الشباب المحتجون بمحاكمة وزير الداخلية 
عبدالقادر قحطان كونه المتهم بإعطاء األوامر باالعتداء الذي تعرضوا له سابقًا 

ولم يحل المتورطين فيه إلى القضاء.

نيران اإلقصاء الوظيفي تلسع مشترك الفوضى
متابعات - جميل الجعدبي

عبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  
عن أسفه لمحاولة قوى سياسية وصفها 
ب�)مراكز قوى تقليدية( االستحواذ على الوظيفة 
العامة وتسييسها في كافة مفاصل الجهاز 
اإلداري للدولة، من أجل تحويل إمكانات البالد 
لخدمة فصيل سياسي بذاته، وحرمان بقية 
مكونات المجتمع من فرص التوظف، والترقي 
في السلم الوظيفي وفقا للمعايير العلمية 
والقانونية، في اشارة منه الى عمليات االقصاء 
الدولة على خلفية  الممنهج لموظفين في 

مواقفهم السياسية وآرائهم الفكرية .
وفيما يبدو أن نيران االقصاء التي يمارسها 
ح��زب االص��الح قد طالت موظفين ينتمون 
للتنظيم الناصري، حيث خرجت األمانة العامة 
للتنظيم في اجتماع االثنين الماضي عن صمتها 
ألول مرة تجاه قضية االقصاء الوظيفي مؤكدة 
في هذا الصدد على أن الوظيفة العامة حق لكل 
المؤهلين علميا ومهنيا لشغلها، وبالتالي ضرورة 

إبعادها عن السلوك السياسي االستئثاري.
وأشارت أمانة الناصري إلى أن بوادر تسييس 
الوظيفة العامة لمصلحة فصيل سياسي بعينه 
يعد واحدا من أخطر السهام القاتلة لما اسمتها 
)ثورة(، والمبددة لحلم الشباب في بناء مجتمع 

الكفاية والعدل االجتماعي، وتكافؤ الفرص.
ن��ه منذ تشكيل حكومة  أ بالذكر  الجدير 
باسندوة أواخر العام 2011م أقصت باسندوة 
مئات الموظفين المؤتمريين في حرب شعواء 
ضد موظفين عموميين في مختلف مرافق 
الدولة على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة 
للعنف والتخريب وتمسكهم بخيارات الحوار 
وصندوق االنتخابات للوصول الى السلطة . 
وشكلت حكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة 
الخليجية التنفيذية مناصفة )50% (بين احزاب 
المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ورئاسة 
المشترك )6 احزاب معارضة سابقًا بينها حزب 

الناصري( .
واشترطت ال��م��ب��ادرة الخليجية ان يكون 
المرشحون لعضوية الحكومة على درجة عالية 
من النزاهة وااللتزام بحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني الدولي ، وألزمت المبادرة الخليجية 
حكومة الوفاق عقب تشكيلها بإصدار تعليمات 
قانونية وإدارية مالئمة إلى جميع فروع القطاع 
الحكومي لاللتزام الفوري بمعايير الحكم 
الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، 
وااللتزام الفوري بكافة قرارات مجلس األمن 
ومجلس حقوق اإلنسان واألع��راف والمواثيق 

الدولية ذات الصلة.

جموع غفيرة تشيع الشهيد الشاب الخطيب بعدن
هير   جما شيعت 

غ��ف��ي��رة جثمان 
ال��ش��ه��ي��د ال���ش���اب خ��ال��د 
الخطيب الخميس والذي 
ك�����ان ق���ت���ل ب���رص���اص 
مسلحين في موكب عرس 
تابع ألح��د ق��ي��ادات حزب 
االصالح، وذلك بعد الصالة 
عليه في مسجد الرضاء 
بمدينة المنصورة محافظة 
عدن حيث ووري جثمانه 

في مقبرة ابو حربة.
وك��ان الشهيد الشاب 
خالد محمد أحمد الخطيب 
)احد أبناء عدن( قتل في 
الساعة العاشرة من مساء 
األرب��ع��اء ال��م��واف��ق 15 
مايو 2013م في شارع 
الخمسين بصنعاء، أثناء 

مع  ولته  محا

زميلين له تجاوز موكب 
عرس تابع لعضو الهيئة 
العليا في حزب اإلصالح 
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي عبدربه 

العواضي.
وأص���ي���ب ال��خ��ط��ي��ب 
ب��ط��ل��ق��ت��ي��ن ن��اري��ت��ي��ن 
إحداهما بالفم واألخرى 
بالصدر وتوفي مباشرة 

متأثرًا بإصابته.
ح��ي��ث أم��ط��ر م��وك��ب 
ال���ق���ي���ادي اإلخ���وان���ي 
س��ي��ارت��ه��م ب��واب��ل من 
الرصاص أودت بحياتهما 
ف���ي ال���ح���ال، ق��ب��ل ان 
يدوسوا على جثة احدهما 
للحاق  ا ف��ي  ا  وينطلقو
بموكب ال��ع��رس، غير 
آبهين بما اقترفوه من 

جريمة بشعة.

سامي غالب

صورة مكبرة 
لرذائل 

المحاصصة!!

وزي��ر الداخلية هو تصغير  
لحكومة ال��وف��اق والشقاق 
واإلخ��ف��اق! وهو تكبير لكل رذائل 
المحاصصة ف��ي يمن ال��م��ب��ادرة 

الخليجية!
ص��ورة مصغرة هو للحكومة ألن 
األمن هو المطلب األول ألي شعب من 
أي حكومة, وهذا الرجل المؤتمن على 
أرواح اليمنيين ودمائهم يتقاعس _ 
هل أقول يتواطأ؟_ في أداء واجبه 
بفضائحية ال سابق لها في اليمن 
حد استضافة مشتبه به بالقتل في 
مكتبه )حسب تصريحات ألحد أقارب 
اسرتي الشهيدين حسن جعفر أمان 
وخالد الخطيب( ب��دال من الحبس 

االحتياطي.
وهو صورة مكبرة ألن من ال يدرك 
التجريف والتدمير للخدمة العامة 
والوظيفة العامة المترتبين على 
المحاصصة فإن عليه أن يتأمل في 
السالم الداخلي لدى ك��وادر حزب 
اإلصالح والطمأنينة التامة التي تلف 
نفوسهم حيال أداء هذا الوزير خالف 

مواطنيهم اليمنيين!
القوة فوق الحق في مكتب معالي 

الوزير ألن الجماعة فوق المجتمع ..

مالمح المستقبل

»اإلصالح« أزمة اليمن القديم والجديد

ه����ن����اك 
عليه  يسهل  من 
اط���الق ال��ن��ار على 
االج��اب��ة أو قطع 
عليها  ل��ط��ري��ق  ا
وربما اخفاؤها قسرًا 
وط��ي��ه��ا ف��ي ملف 
كقضية جنائية وقد 
يحيلها قرارًا دوليًا، 
نصًا دستوريًا، شعارًا 
صالحًا للتظاهر وتمشيط 

الشوارع ألجله.
في مطلق االح��وال يوجد 

أكثر من عبقري يجيد لعبة 
الخلل الفني دون اعتذار.

عودة الى الحوار.. خالل الفترة 
الماضية لم يخف حتى المواطن 
البسيط انزعاجه من مشاهدة 
شخصيات تحاور وتحاول رسم 
خطط جبارة تتعلق بمستقبل 
البالد والعباد وتبدي استعدادها 
لتقديم كافة أشكال المساندة 
والدعم بهدف الوصول الى هذه 

حلة  لمر المحددة »وسبحان من خلق ا
الدعممة«.

تراها تتحدث تنسى ح���ي���ن 
نفسها وماضيها وكأنها ف����������ي 
اللحظة الرئيس الراحل ف��ي تلك 

انور السادات عندما زار تل أبيب : يأكل رجل وامرأة 
وطفل وشيخ وشاب مدوا أيديكم للسالم.

الحقيقة أن هؤالء اعتادوا على أن يمدوا أيديهم 
لالستالم م��ن ال��خ��ارج وال��داخ��ل، حتى قضايا 
التعويضات يكونون على رأس قائمة المتضررين 

ورؤساء عملية التوزيع والصرف والحل.
السياسية  الحياة  يشكلون ج��زءًا مهمًا في 
بمشكالتها المملة ومماحكاتها الساذجة، يحكمون 
ويمارسون المعارضة باحتراف كونهم أصحاب 
المعارض والشركات في البالد وبال منافس وباال 

ضرائب.
في لحظات المصارحة والمحاسبة وفتح ملفات 
الفساد تجدهم عاديين ج��دًا وكأنهم جزء من 
الطبيعة اليمنية بأراضيها وعماراتها ومزارعها 
والعربي  األحمر  والبحر  وهوائها وشواطئها 
والمحيط الهندي وجبل النبي شعيب زميل الدراسة 

وشركائه في الباطن.
تتعدد وتتنوع وتتوسع القضايا المطروحة في 
الحوار الوطني بال حساب وال باب، ورغم الرؤى 
ووجهات النظر المتعددة ال��زواي��ا واالتجاهات 
المطروحة حولها على الطاولة تبقى النقطة 
المجمع عليها أن ما سيسفر عنه الحوار أفضل من 

غيره أيًا كان.

لم تخرج بشيء واضح الى اللحظة ولم تدخل 
جلساته مرحلة العد العكسي لما سيتوصل اليه 
المشاركون.. حضور بنسبة 70% في الصباح، 
اضافة الى أن أكثر من عشرة أي��ام من الوقت 
األصلي مرت في اعالنات تعليق االعمال، التهديد 
ووقفات  ر،  االستنكا لتضامن،  ا باالنسحاب، 
احتجاجية.. مع هذا يمكن القول إن الجهود الماضية 
كشفت أجزاًء بسيطة لما سيكون عليه شكل اليمن 

مستقباًل.
 مجرد مقدمات ال تقود لنتائج مؤكدة وإنما 
تفتح المجال للتوقعات والمزيد من االحتماالت.. 
تتجاوز مستوياتها حساب نقاط الربح والخسارة في 
مواجهات ودية يخوضها الفريق األول لكرة القدم.. 

»ال هدف له إاّل الهزيمة«.
هل سيكون اليمن مجموعة دول أو عدة أقاليم، 
والي��ات، مربعات، مقاطعات.. متوحدًا أرضًا 
وانسانًا أم فيدراليًا، كونفيدراليًا، برلمانيًا.. الخ، 
يجرى حاليًا تطبيق وسائل االستفادة من تجارب 

الدول.
كل ما نتمناه على اعضاء الحوار أال يفكروا 
بإجراء بعض التجارب لشكل النظام المقبل 
على اليمن قبل اختباره بشكل نهائي، إذ يكفي 
الوطن والمواطن ما تحمله من وزر وعناء في 
الفترات السابقة، كما أن عليهم أال يظنوا أن 
هناك من يعتقد أننا غير سائرين على خطى 
التغيير من زمن الى زمن وأن الشكل الجديد 
المنتظر بالنسبة لنظام الحكم للبالد يستدعي 
من أحدهم بدء يومه بتعلم اللغة االنجليزية 
أو الروسية وارت��داء البنطلون الجينز وال حتى 
اضافة الشال والعقال الى الزي التقليدي فاليمن 
ليست أمريكا، روسيا، استراليا، اإلمارات.. وان 
كان النظام الجديد المتوقع ال يخرج عن نطاق 
تجارب الدول األربع، ومن المستحيل ان يتحول 

المشائخ إلى »كاوبوي«..
أما فيما يخص الدستور الفرنسي وتطبيقه على 
اليمنيين بأسلوب القص واللصق فلن ينجح ذلك 
إال إضافة اسطورة جديدة تحكى حديثًا عن بالد 

واق الواق.

لطالما سخر البعض من أهمية الحدث الذي انطلق في اليمن في مارس  
الماضي ووصفه العالم الخارجي بـ»األمر المدهش«.

واليزال يعبر آخرون وبنبرة حزينة يائسة عن قناعاتهم وشكوكهم في أن اعمال 
الحوار الوطني ما هي إاّل إجراءات شكلية لنقاش طويل نتائجه جاهزة مسبقًا وناجحة 
على كافة المقاييس في تلبية تطلعات الشعب الذي يريد ويريد والذي ينتظر منه 
المشاركة في الرأي على ما أقره المتحاورون واختيار االجابة الصحيحة.. نعم أو ال في 
استفتاء شعبي في الظروف الراهنة تطل نعم أو ال حرفين مشوشين وملطخين بعدة 
معانٍ انتقالية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وغيرها من المفاهيم التي يصعب فهمها، 

وتبعث على القلق الرتباطها بالمستقبل.

مالمح اليمن الجديد
االصالح إلى أعضاء ثالثي األبعاد.لمحاربة االزدواج الوظيفي حولتها قيادة وخبرة الشيخ .. شكوى الشباب التي يتبنوها يوجه الخدمة يوميًا بتوظيف اعضاء اإلصالح مقبلة.. األمر غير المعلن عنه من باسندوة انه بإيقاف عملية التوظيف برمتها ألربع سنوات من قيادات المشترك انه وجه الخدمة المدنية مفاجأة باسندوة لهم كانت اعالنه بإيعاز المدنية فتاوى توظيفهم.ينتظرون منذ سنوات اصدار وزارة الخدمة عن العمل بينهم 500 ألف خريج جامعات  ۹  أكثر من 6 ماليين شاب يمني عاطل من أجل الحفاظ على األمن واالستقرار.من 500 جندي يستشهد و1000 جريح سنويًا منهم في الخطر والطلب، بينما التضحيات اكثر المطلوبين أمنيًا إرضاًء لمطالب اشخاص أقل  ۹  األج��ه��زة األمنية تطلق س��راح أخطر وأسباب أخرى معروفة.الدينية والوطنية نظرًا لوجود خلل مقصود أيام األسبوع، وفي االجازات الرسمية واألعياد الجمهورية لثالثة أيام متواصلة وتغيب لباقي  ۹  الكهرباء تضيئ في عموم محافظات 

عندما توجه الحراب المرتجفة من األيادي المرتعشة وتتساقط   
تحت أقدام الهدف تدرك حقيقة الفارق بين قوة الحق وضعف 

وحقد المتآمرين..
االسبوع الماضي أعاد تكرار نموذج لمثل هذه المواجهات حيث سخرت 
أبواق حزب االصالح وقارعي طبول الحرب بشكل قذر 
لمحاولة النيل من الشاب ياسر العواضي عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من خالل 
الترويج ألكاذيب ضمن حملة حاقدة وموجهة 
ضد االستاذ ياسر العواضي، ليس ألنه 
األضعف بل ألنه يمثل رمز قوة وعقالنية 
وسعة أفق جيل مؤتمري جديد يواصل 
مسيرة هذا التنظيم العظيم إلسقاط كل 

طواغيت الشر وخفافيش الظالم.
هذا هو القيادي المؤتمري الشاب ياسر 
العواضي الذي بهر ذات يوم قريب الدكتور 
عبداللطيف الزياني األمين العام لمجلس 
التعاون ل��دول الخليج العربي و ال��ذي قال 
مشيدًا به : ياياسر.. أنت كبير.. كبير بعقلك 
وتفكيرك.. وان كنت األصغر سنًا..« 
ليس هذا فحسب، بل ان القيادي 
المؤتمري ياسر العواضي 
ي���رع���ب االص�����الح 
واع��داء اليمن.. انه 
حقًا شجاع وسياسي 
محنك.. قوي الحجة 
ثاقبة  نظرة  صاحب 

للحاضر والمستقبل، ويجسد دائمًا مواقف وطنية تعكس سمو الكبار.
ياسر العواضي.. مستهدف كشخصية وطنية منذ سنوات.. ولن يفزعه 
فحيح الثعابين أبدًا.. أو نعيق الغربان.. فهامته ظلت مرفوعة وصوته 
يجلجل بقوة وجسده ينزف دماء.. ورغم ذلك فقد ارتجف األشرار رعبًا 

منه.
وهاهي حملة االفك والكذب تسقط، وتفشل أساليب الدس والوقيعة 

الرخيصة التي يستخدمها الضعاف والعاجزون..
الجميع يعرفون من هو ياسر العواضي.. ومواقفه مشهودة.. واليحتاج 

إلى أساليب التآمر والغدر التي أدمن عليها أولئك المرتجفون..
لذا كان يفترض أن تسخر تلك الحملة اإلعالمية ضد القيادي 
االصالحي علي عبدربه العواضي الذي جريمته بجالجل والتزال تهدد 
مستقبل وحدة وطن بعد أن اغتالت اإلنسانية.. أما ياسر العواضي فهو 

شاب مثقف وإنسان.

ياسر العواضي مرعب الخونة وخفافيش الظالم

مصدر مؤتمري : قيادات حزبية تروج األكاذيب إللهاء الرأي 
العام عن تورطها بجريمة مسجد الرئاسة

كذب مصدر مسؤول في المؤتمر   
الشعبي العام في تصريح له 
الخميس االدع����اءات وال��م��زاع��م التي 
روجتها بعض وسائل اإلعالم المحسوبة 
على طرف سياسي معين حول ما دار في 
اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني 
يوم االربعاء برئاسة الدكتور عبدالكريم 
االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 

الشعبي العام..
ووص��ف المصدر تلك المزاعم بأنها 
أكاذيب تقف وراءه��ا قيادات سياسية 

م��ع��روف��ة ت��ع��ودت على نشر مثل 
ه��ذه االدع���اءات التي تأتي ضمن 
حملة سياسية وإعالمية ممنهجة 
تستهدف المؤتمر الشعبي العام 
وقياداته وتحاول يائسة الدس 
والوقيعة بين صفوف المؤتمر 
،غير مدركة أن أكاذيبها تلك باتت 
مفضوحة ولم تعد قيادات المؤتمر 

تلقي لها أي اهتمام .
وأك���د ال��م��ص��در أن ال��م��زاع��م 

واألك��اذي��ب التي ترددها وسائل 
اإلع����الم وال��ق��ي��ادات السياسية 

المتهمين  ح��ول قضية  المعروفة 
ء  لقا وإ لرئاسة  ا ر  دا جامع  بتفجير 

التهم على أط��راف أخرى إنما 
هي محاولة من تلك 

ال��ق��ي��ادات إللهاء 
المواطنين والرأي 
العام عن المتهمين 
الحقيقيين وسعي 

لطمس معالم الجريمة وتأكيد على 
ت��ورط تلك القيادات في تنفيذ تلك 
الجريمة اإلره��اب��ي��ة التي استهدفت 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها 
ش��ه��داء وج��رح��ى ك���ان ع��ل��ى رأس��ه��م 
شهيد اليمن الكبير األستاذ عبدالعزيز 

عبدالغني -رحمه اهلل-.
المصدر اختتم تصريحه بتجديد موقف 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الرافض 
ألية محاوالت لاللتفاف على جريمة تفجير 
جامع الرئاسة اإلرهابية أو تسييسها بأي 
شكل من األشكال وضرورة إحالة القضية 
إلى العدالة ومحاكمة جميع المتهمين 

فيها لينالوا جزاءهم العادل والرادع .

نجيب شجاع الدين


