
وبإمكان الرئيس أن يحطم بشجاعة هذه األغالل التي تطوقه بالعودة للشعب.. والى 
المؤتمر الشعبي العام واعالن مصالحة وطنية مع الجميع.. وليس استمرار االعتكاف 

في قصر أصبح في نظر الشعب مجرد دار اشباح يثير الرعب والخوف في البالد..
لذا تزداد الحاجة للمصالحة في مثل هذه اللحظات الحرجة التي نعتقد أنه من الضرورة 
فيها أن نذكر الرئيس بأهمية االتعاظ من دروس األحداث الدامية التي شهدتها عدن 
في ١٣ يناير عام ١٩٨٦م، حيث أكدت أن الرهانات على المناطقية أو الخارج أو 
خيار التصفيات بالبطاقة الشخصية واالغتياالت، كلها خيارات ثبت فشلها وألحقت 
هزيمة نكراء بأصحابها الذين وبعد سنوات عاد البعض منهم يرفع شعار «التصالح 

والتسامح».. لكن بعد فوات األوان..
اليوم نقول.. مازال باستطاعة الرئيس هادي أن يقلب الوضع رأسًا على عقب ويترجم 
سياسة المصالحة الوطنية بشجاعة على الواقع، وفي مقدمة ذلك أن يتصالح مع 
المؤتمر الشعبي العام التنظيم األكثر شعبية وجماهيرية في البالد.. بعد أن تسببت 
ات الخاطئة التي اتخذها خالل السنوات الثالث الماضية بنتائج  العديد من اإلجــراء
كارثية على البالد والمؤتمر الشعبي، فكان من الطبيعي أن يقف المؤتمر وينحاز إلى 
جانب الشعب اليمني المتضرر األول من اخطاء وسوء إدارة الرئيس هادي للمرحلة 
االنتقالية فتسبب بنشوب الخالف القائم بين الرئيس هادي والمؤتمر الشعبي العام، 
حيث إنه وعلى مدى ثالث سنوات لم يحضر أيًا من اجتماعات اللجنة العامة عدا أربعة 
اجتماعات تقريبًا.. إضافة الى ذلك عمل رئيس الجمهورية على تجميد نشاط األمانة 
العامة للمؤتمر واستخدم أموال المؤتمر كسالح لتجميد أنشطة الفروع في المحافظات 
والجامعات، زد على ذلك فشل رئيس الجمهورية في قيادة المرحلة االنتقالية وتنفيذ 

المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وقد تسببت هذه اإلدارة الفاشلة للمرحلة االنتقالية في المزيد من 
تداعيات األوضاع في البالد، فعمقت الخالفات بين المؤتمر ورئيس 
الجمهورية أكثر من أي وقت مضى.. لذا نقول إن من يحاولون تصوير 
الخالف بأنه بين الرئيس هــادي والزعيم صالح ويستمرئون النفخ 
في هذه االسطوانة لتضليل الرأي العام، واالستخفاف بعقل القارئ، 
لكن ذلك محال أن ينطلي على السياسي المحنك أو المتابع اللبيب، 
سيما وأن اجتماعات اللجنة العامة التي تمثل أعلى هيئة قيادية 
للمؤتمر تنعقد بكل قوامها.. بصورة مستمرة وتبث تلك االجتماعات 
عبر وسائل اإلعالم ويتغيب عنها بشكل دائم الرئيس هادي.. وهذا 
يؤكد أن الخالف هو بين رئيس الجمهورية والمؤتمر، وبالمقابل نجد 
الزعيم قد أكد في أكثر من لقاء صحفي أنه ال توجد بينه وبين رئيس 
الجمهورية أية خالفات، كما أعلن مرارًا وتكرارًا أنه ليس لديه رغبة 

بالعودة للسلطة أبدًا..
إن الشيء المسلم به أن الزعيم ظل طوال السنوات الثالث الماضية داعمًا ومساندًا 
للرئيس هادي ووصل األمر إلى أن اللجنة العامة ال تبت بأية قرارات إّال بعد أن يطلع 
عليها الرئيس هادي أوًال.. إّال أنه لم يقدر ذلك وظل يقصي ويلغي المؤتمر كحزب 
أساسي موقع على المبادرة الخليجية، كما تعمد أن يحوله الى مجرد حزب صوري.. 
بعد أن نصب نفسه الوالي بأمر الله على هذا التنظيم وهيئاته القيادية سواًء بفرض 
تعيين ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني أو باختيار وزرائه أو تعيين المستشارين 

وغيرها من اللجان التي تستوجب مشاركة المؤتمر الشعبي وحلفائه 
لضمان إنجاح التسوية السياسية.. وبلغ االستهتار بالمؤتمر الشعبي 
العام قيادة وأعضاًء وأنصارًا ذروته في اإلقدام على مداهمة ونهب 
وإغــالق قناة «اليمن اليوم» وكذلك اغــالق جامع الصالح ومحاولة 
إلصاق تهمة كيدية بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام تدبر محاولة 
انقالبية ضد رئيس الجمهورية.. لكن المؤتمر الشعبي العام ممثًال 
باللجنة العامة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ظل 
يحرص على احتواء الخالفات مع الرئيس ومن أجل ذلك شكل لجنة 
بعد لجنة من أعضاء اللجنة العامة لمقابلة رئيس الجمهورية بهدف 
معالجة هذه التجاوزات المتخذة ضد المؤتمر.. بيد أن جميع اللجان 
وصلت إلى طريق مسدود مع الرئيس هادي الذي اليزال مستمرًا في 
سياسته العدائية ضد المؤتمر تارة من خالل االستقواء عليه بالخارج، 
أو عبر حجز أمواله، وكذلك استغالل المال العام والمناصب في الدولة 
وتسخيرها لشق وحدته الداخلية وشراء بعض القيادات للقيام بهذا الدور، إضافة إلى 
طلب الرئيس هادي من مجلس األمن فرض عقوبات على الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر ومواطنين يمنيين آخرين..
 هذه الممارسات العدائية جعلت اللجنة العامة تفقد ثقتها نهائىًا بالرئيس هادي.. 
وتتخذ قرارها بالمضي لعقد الدورة االستثنائية للجنة الدائمة في ٨ نوفمبر الماضي 
والتحضير لعقد المؤتمر العام االستثنائي ليتخذ قرارات تاريخية النقاذ المؤتمر 

والوطن من هذا «الرئيس» األزمة.

عبدالله الصعفاني

كوارث المسؤول الصعب..!
ـــــا وقــدمــت ماليين  احــتــربــت أوروب
الضحايا لكنها في األخير وصلت الى 
نتيجة مفادها (لنتعاون فيما نتفق 
عليه وليعذر كل منا األخر فيما اختلفنا 
فيه)على أنهم فــي سنين االحــتــراب 
وسنين السالم أنجزوا كثيرًا محتكمين 
إلى سنن التطور والنهوض الحضاري..

* نحن أيضا عشنا عقودًا من عدم 
االستقرار وعددًا من الحروب الداخلية 
لكننا بعد أكثر من نصف قرن ال نزال 
نبحث عــن الــدولــة لنجد أنفسنا أمــام 
السؤال الحارق .. كم نحتاج من الزمن 
لنجد الفيدرالية وأي فيدرالية ستحقق 
لنا الحفاظ على الوطن كبيرًا و موحدا..؟
ــســبــب فــي الــــذي وصــلــنــا إليه  * وال
هــو القيادي فــي المؤسسة الرسمية 
والقيادة في الكيان األهلي حيث الفردية 
ــرز  ــــذات هــي أب والــتــصــلــب وعـــبـــادة ال
العناوين لما يسمى بالمسؤول الصعب.

ــمــســؤول الــصــعــب كــمــا يقول  * وال
المهتمون بعلوم ادارة الحكومات 
واألحـــزاب والمؤسسات العامة يقول 
شيئًا ويفعل شيئًا آخر .. يقدم صورة 
عن نفسه ويريد اآلخرين امتداحه.. 
يفضل مصلحته على المصلحة العامة.. 
يكذب.. يــراوغ ، ويتحايل ويشخص 

الخالف..!
* ولو تأملنا حولنا سنجد الكثيرين 
من أصحاب القرار وهم يتعاطون مع 
وظائفهم ومسؤولياتهم فــي حالة 
ترانزيت جاهزين لإلقالع  بما نهبوه 
من أمــوال ولذلك نراهم ال يكترثون 
ـــى تأجيج  ــتــي تــقــود ال بـــالـــقـــرارات  ال

الصراعات بين أبناء الوطن الواحد..
* وغير خاٍف ما نشاهده من تحويل 
التعدد الحزبي والتنوع االعالمي من 
مجال لتالقح األفكار وتنافسها خدمة 
للمصلحة العامة إلى ساحة للصراع الذي 
يبدأ سياسيًا وديمقراطيًا ثم ينحرف 
الى فتن يحضر فيها كل أشكال العنف 

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

باستطاعة الرئيس عبدربه منصور هادي أن يتخيل نفسه وهو يقوم بزيارة الى محافظة ما أو مدينة بالجمهورية.. أو أن يقوم بجولة في أحد شوارع العاصمة صنعاء ليتعرف     
على حقيقة ما ألحقه بالوطن وبالشــعب وبنفســه من كوارث وجروح ال تجبر وفقدان ثقة لدى الناس.. وعلى الرغم من هذا الحال المؤســف.. إالَّ أنه مازال بإمكانه أن يتصرف 
كقائد لوطن وشعب ليخرج نفسه أوًال من األزمة أو األزمات التي تكبله وتضيق الخناق عليه يومًا بعد يوم، وتجعل من دار الرئاسة أشبه بسجن «سبعة نجوم» كخطوة الخراج الوطن 

من األزمة في البالد.. فالشيء المسلم به اآلن هو أن األزمة هي أزمة الرئيس بالدرجة األساسية..

حسين حازب :
أنصار الله يقولون لم تتم مشاورتهم 
في تعيين المحافظين.. لكني أقول من 
الذي رشح الرازحي؟!.. فال يعقل ان جالل 

وبن مبارك يعرفانه.

  حامد فرج :
سأل رجل صاحبه : لماذا هواء الفجر نقي؟؟ 
فقال : ألنه يخلو من أنفاس المنافقين.

عبداهللا فرحان :
تفاهموا مع هادي على كل شيء.. وكانت 

كلمة السر.. «خط أحمر»!!

محمد علي عالو :
الدكتور علي محمد مجور آخر رئيس 
وزراء قبل كارثة ٢٠١١م الملعونة.. وهو 
شخص ناجح ورجل دولة ومحل اجماع.. 
صراحة مكانه الحقيقي رئيسًا لليمن وليس 

سفيرًا في جنيف..

سامي العميسي :
ماهو الفرق بين ابن رئيس يمني قام 
ببناء أقوى الجيوش في المنطقة لحماية 
الشعب.. وبين ابن رئيس قام ببناء أقوى 
مواقع الكترونية لبث الكذب والخداع 

وتدمير البالد؟!

عادل الربيعي :
سألني لماذا تكره االخوان؟

أنا ال اكره االخــوان.. ولكني أحب الوطن 
واالسالم األجمل والمعافى بدونهم.

حمود الهتار :
قــــرار تــعــيــيــن الــمــحــافــظــيــن وبــعــض 
قيادات المؤسسات يشعل نــار الخالف 
بين المكونات السياسية والرئاسة حول 

اقتسام كعكة السلطة..

نزيه العماد :
على وزيـــري الــدفــاع والداخلية انقاذ 
الوطن من العبث الرئاسي.. مالم فعليهما 
ان يستقيال ليتركا مهمة االنــقــاذ لمن 

يستطيع..

عبداهللا الغانم :
أكبر فضيحة لهادي هو أن سلم بعض الجنود 
للحوثيين وأحال البعض اآلخر للتحقيق، بسبب 

حمايتهم لميدان السبعين..

ضاحي خلفان :
ــادات االخـــوان  ــي يــجــب الــقــبــض عــلــى ق
الخليجيين دفعة واحدة من تبقى منهم 

في الخليج، وتقديمهم للعدالة.

لنجعله عامًا لليمن !!
عبثنا كيمنيين بال استثناء أفرادًا   

ــًا وجــمــاعــات،  وكــيــانــات، أحــزاب
سلطة ومعارضة، قاعدة ومليشيات 

بالعام ٢٠١٤م وتجاوزنا كل شيء..
وبامكاننا كيمنيين «ذوي حكمة» أن 
نرتب عام ٢٠١٥م ونجعله عامًا هادئًا.

è  عامًا بال مليشيات، بال اغتياالت، 
ات، بال تصفية حسابات، بال  بال اقصاء
انتهاكات، بال مناكفات، بال مزايدات!!

è  عامًا لالستفتاء على الدستور، 
عامًا لالنتخابات البرلمانية والرئاسية 

والمحلية!!
è  عامًا للتعليم، للسالم، للوحدة، 
ــالصــطــفــاف الـــوطـــنـــي، للمصالحة  ل

الشاملة!!
ــام، لألمن  ــوئ ــل è  عــامــًا لــلــتــآخــي، ل

واالستقرار!!

è  عامًا بال دماء، بال خراب!!
لنجعله عامًا بال رصاص، بال سالح، بال 

قتل، بال انتقام!!
è  عامًا لالطفال، للعمال، لآلمال، 

لألجيال!!
è  عــامــًا نستعيد فــيــه اعــيــادنــا، 
أخالقنا، افــراحــنــا، وطننا، انسانيتنا، 

حياتنا، وجودنا، أخوتنا!!
è  لنجعله عامًا لله.. للوطن، للثورة، 

للشعب، للمدنية، للبناء، للتنمية!!
è  لنجعله عــامــًا للعمل، للرسم، 

لالنشاد، للغناء، للهوايات، لأللوان!!
è  لنجعله عامًا للعلم الواحد، للنشيد 
الخالد، للجيل الصاعد، للجيش الصامد، 

للشعب الماجد..
è  لنجعله عامًا للوطن!!
è  لنجعله عامًا لليمن!!

االنقالب على البرلمان
< يعد البرلمان هو السلطة التشريعية المنتخبة من   

الشعب.. لذا فإن احالة مشروع الدستور الجديد إلى 
ما تسمى الهيئة الوطنية يمثل انقالبًا على 

مجلس النواب..
فهذه الهيئة ال تمثل إّال الحاكم 
ومصالحه وال تمثل إرادة الشعب 
ــى االطـــــالق هــــذا خــالفــًا  الــيــمــنــي عــل
أنها ال تمثل كل المكونات السياسية 
فــي الــســاحــة.. وعلى البرلمان أال يسمح 
لسلطة فاقدة الشرعية ان تسلبه شرعيته 

المستمدة من الشعب وصناديق االقتراع.

فرسان المؤتمر في وجه الطغيان
أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام أثبتوا وقت المحن والشدائد أنهم    

فرسان الوطن والمدافعون الصادقون عن منجزات الشعب والثوابت 
الوطنية والشرعية الدستورية إبان أزمة ٢٠١١م.

وها هم اليوم من جديد يتصدون ألصحاب المشاريع الصغيرة والذين كانوا 
يراهنون على تفكيك المؤتمر مثل حزب البعث العراقي.. لكن المؤتمريين تصدوا 
لهذه المؤامرة القذرة في آن واحد.. لم تغرهم الرشاوى وال التهديد والوعيد وال 
المناصب التي يوزعها من ال شرعية له في السلطة.. وبصمود اسطوري اليزال 
يقف المؤتمريون كالجبال متحّدين للطغيان وبثباتهم هذا يبعثون األمل بفجر 

جديد لشعب عظيم.

نظام فاقد الشرعية

النظام القائم والفاقد     
ــعــد  ـــة ي ـــي ـــشـــرع ـــل ل
كارثة حقيقية على اليمن 
وشعبها.. فلم يدمر الدولة 
والــجــيــش واألمــــن ويعطل 
الدستور والقوانين وينهب 
الــمــال الــعــام والــمــســاعــدات 
والـــهـــبـــات ويــصــفــي خــيــرة 
رجــال اليمن.. بــل انــه عمل 
على ضرب الوحدة الوطنية 
بشكل فظيع.. فاليمن لم 

تشهد هذا التعصب الطائفي 
والمناطقي والعنصري حتى 
في عهدي النظامين البائدين 
ــي أو  ــوت ــكــهــن اإلمــــامــــي ال

االستعمار البريطاني 
البغيض.

ــمــرعــب  وال
أكــــــثــــــر أن 
ـــــذا  كــــــــل ه
حصل في ٣ 
سنوات فقط!!

أشهر مخترع للتمديد
اكتشف العالم أن اليمن تمتلك مخترعًا خطيرًا على مستوى    

المعمورة.. فال تمر بضعة أشهر إال ويشغل الدنيا باختراع جديد 
«اتفاقات» جديدة  له.. وكل هذه االختراعات الخارقة تتمثل بابتكاراته لـ
بدعوى حل األزمة اليمنية ويوهم العالم أنه (بعبقريته) الفذة سيقود 

اليمن إلى بر األمــان.. وعلى مدى ثالث سنوات وهو يبتكر اتفاقات لكي 
ش العالم 

ّ
يمدد لنفسه في الحكم كلما انتهت االتفاقية السابقة.. حتى طف

من حوله ومع العام الجديد نسأل الله أن يجنب اليمن اتفاقات هذا المخترع 
ويجنب شعبنا وبالدنا ويالت التمديد.

إعالميو المؤتمر يدينون جريمة اختطاف الزميلة داليا
ــر إعـــالمـــيـــو الــمــؤتــمــر     عــب

الشعبي العام عن إدانتهم 
ــن لما  ــدي ــشــدي ــكــارهــم ال ــن واســت
تعرضت له الزميلة اإلعالمية داليا 
دائـــل المذيعة فــي قــنــاة «اليمن 
اليوم» من جريمة اختطاف من أمام 
منزلها الجمعة الماضية في شارع 
مازدا حي الحصبة بأمانة العاصمة.

واعتبر اعالميو المؤتمر أن صمت 
نقابة الصحفيين مما حدث جريمة 
أخـــرى بحق اإلعـــالم وممارستها 

لالنتقائية في حماية اإلعالميين 
في اليمن.

مطالبين في الوقت نفسه وزارة 
الداخلية بضبط الجناة وتقديمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
 يذكر أنــه تم السبت اإلفــراج 
عن اإلعالمية داليا دائــل والتي 
طمأنت في كلمة لها عبر قناة 
ها أنها في  «اليمن اليوم» زمالء
صحة وسالمة ولم تتعرض ألي 

أذى.

تواصل التنديدات بجريمة إقصاء 
القيادي مجاهد اليتيم

تتواصل حملة   
الـــتـــنـــديـــدات 
ــــرافــــضــــة إلقـــصـــاء  ال
ــجــاهــد  ــــدكــــتــــور م ال
اليتيم وكــيــل وزارة 
الــثــقــافــة وتــتــجــاوز 
حدود الوزارة وتصبح 
جريمة إقصائه قضية  

رأي عام وطني.
ــــهــــذا الـــخـــصـــوص يـــواصـــل  وب
مــوظــفــو الــثــقــافــة وبــعــد انضمام 
أعــضــاء مجلسي الــنــواب والــشــورى 
وشخصيات اجتماعية وسياسية 
ــاء ومثقفين الى المعتصمين  وأدب
ــذي  ــرار اإلقـــصـــاء ال ــق الــرافــضــيــن ل
طال الدكتور مجاهد اليتيم دون 
حـــق.. حيث سيحتشدون اليوم 
صباحًا بميدان التحرير جوار وزارة 
الــثــقــافــة، معلنين تضامنهم مع 
الدكتور مجاهد اليتيم واالنضمام 
الــى المطالبين برحيل الفاسدين 

ــذيــن  فـــي الـــــــوزارة ال
تدافع عنهم الوزيرة 
ــن يقف  الــجــديــدة وم

خلفها.
ـــواصـــل  ـــت هــــــذا وت
ـــــــــة  حـــــمـــــالت اإلدان
واالستنكار الرافضة 
لـــقـــرار إقـــصـــاء كـــادر 
ـــي ومـــؤتـــمـــري  وطـــن
بحجم د/ مجاهد اليتيم دون مسوغ 
قــانــونــي، وإنــمــا رغبة فــي االنتقام 
الحزبي واستغالل المنصب العام 
لمحاربة كــوادر المؤتمر الشعبي 
ــة اجــتــثــاثــهــم من  ــحــاول الــعــام وم

الوظيفة العامة.
محذرين من خطورة استمرار 
استهداف الــكــوادر الوطنية وفي 
مقدمتهم كوادر المؤتمر الشعبي 
الــعــام فــي الوظيفة العامة والتي 
تؤجج المزيد من االحتقانات التي 

تسببت وراء انهيار الدولة.

الرئيس.. األزمة!!

محمد أنعم


