
أمام وزير الداخلية
تعج أمانة العاصمة 
لسيارات  با ء  صنعا
ــال  مــخــتــلــفــة األشــك
واألنواع التي ال تحمل 
أرقامًا حتى غدا األمر 
ه عام أن  وكأنه توجُّ
تـــكـــون الـــســـيـــارات 
بدون أرقام وال أحد 
يــدرك المغزى من 
هذا التوجه واذا لم 
يكن كذلك ال يدري 
أحد أيضًا لماذا قيادة العاصمة تاركة الحبل 
على الغارب بهذا الخصوص.. رغم ادراكها 
أن هــذه الــظــاهــرة أكثر مــن خطيرة، فهذا 
عبدالسالم محمد صاحب محل بشمالن يؤكد 
أن صديقًا له اغتيل من سيارة أجرة ال تحمل 
رقمًا أمام مرأى عدد من األشخاص وفر السائق 
دون أن يستطيع أحد معرفة القاتل الملثم أو 

هوية السيارة.
كذلك مواطن ُيدعى عابد تصدم سيارة بدون 
رقم زوجته وهو بجانبها وترديها جثمانًا هامدًا 
ويفر السائق أمام عينيه.. وغيرها من القضايا 
والحوادث األمنية التي تحدث في وضح النهار 
وأمــام المواطنين الذين يعجزون عن فعل 

شيء.
نثق بأن حكومة االنقاذ عبر الوزير المعني 
بهذا الموضوع ستضع حدًا للسيارات التي ال 
تحمل أرقامًا على األقل في أمانة العاصمة.. وال 
نظن مطلقًا أن ترك مثل هذه األمور سائبة له 

عالقة بالصمود في وجه العدوان!!

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

الحرب ليست لعبة أو نزهة .. والعدوان 
ليس رحــلــة قنص .. هــذا مــا يجب أن 
يفهمه الظالم والمظلوم ، والمجرم 

والضحية .
Ã وفي التفاصيل حقوق يمنية مهَدرة 
بة ال يستحقها أحفاد 

َ
وإنسانية مستل

التتابعة العظام، يحدث هذا وسط أعياد 
عالمية للفقر التحمي الفقراء، وأعياد 
لحقوق اإلنسان ال تعصم من القتل بما 
فيه من اعتداء على حق الحياة نفسها .

 هــذا الــزواج 
ّ

Ã  وليست المعادلة إال
العجيب بين تمثال أمريكي للحرية وبين 
أنظمة مستبدة لنكون في اليمن داخل 
زمن القتل باسم شرعية من اليمتلكون 
الشرعية في ذاتهم فكيف بشرعية منح 
الشرعية ووضعها خــارج حــدودهــم .. 
وراجعوا تفاصيل وخلفيات ما يحدث في 
المنطقة العربية من اليمن وحتى ليبيا 
بــأمــوال النفط التي تقتل في كل مكان 
وتضحي باليمن على محارق ومذابح صراع 
إقليمي يساهم فيه يمنيون بتخريب 

بالدهم بأيديهم وأيدي األعداء .
Ã    والذي يحز في النفس أن يتحول 
ـــدي دوائـــر  يمنيون إلـــى أدوات فــي أي
الــعــدوان باسم التعصب الجهوي حتى 
شاهدنا ونشاهد من الحصار والتجويع 
وسحب العملة المحلية ما يوسع طرق 
القتل في المسافة الممتدة من الصاروخ 
إلى اجترار ما حدث في ِشْعب أبي طالب .. 
ودائًما هي مذبحة لإلنسانية عندما يكون 
المتحكم فــي عيشك مفتقدًا للحس 

اإلنساني ، ويتصرف كطبل أجوف.
Ã   أما وهذا هو الحال فإن لتداعياته 
التجريفية التجويعية مــا يجدد قرع 
األجــراس في رؤوس حكومية وحزبية 
وجهوية ومجتمعية، األهم من تدويرها 
على الكراسي وأمام الشاشات أن تتصدر 
وتتمثل القدوة في إنكار الــذات لصالح 
لمتعبة بحيث نتعلم منها  لبية ا لغا ا
ومعها كيف نتفقد األهــل والــجــيــران، 
ونقّوي حائط مواجهة الجوع على رائحة 

العدوان .

كوارث زواج التمثال 
باالستبداد ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م
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أيفعلها السيسي 
ويستمع لنصيحة 

الزعيم؟

الزعيم علي عبدالله صالح في ختام كلمة ترؤسه   
اجتماع ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في 
المجلس السياسي األعلى وهيئة رئاسة البرلمان والهيئة 
الوزارية توجه بحديثه إلى جمهورية مصر ودولة الكويت 
الشقيقتين وإلى المبعوث األممي ولد الشيخ وإلى األمم 
المتحدة واخيرًا إلى مجلس التعاون الخليجي باستثناء 
سلطنة عمان الشقيقة، بالعديد من التمنيات يدعوهم 
فيها إلى القيام بمراجعة لمواقفهم المشاركة بصورة 
مباشرة وغير مباشرة في الحرب العدوانية والظالمة 
ضد الشعب اليمني المستمرة لما يقارب العامين.. منطلقًا 
الزعيم في حديثه هذا من إدراك واٍع وفهم عميق لما 
له العدوان السعودي الوحشي وتحالفه البغيض على 

َّ
شك

الشعب اليمني من مخاطر جيوسياسية واستراتيجية على 
مصر ودول منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج في حال 
اصرار نظام آل سعود وحلفائه على استمراره ومواصلة 

مصر ودول خليجية المشاركة فيه..
وهنا ينبغي االشـــارة إلــى اتــخــاذ هــذه الــدعــوات طابع 
التمنيات والتي على الدول الشقيقة وخاصة مصر والكويت 
اللتين كان ومازال الشعب اليمني يحمل لهما أصدق مشاعر 
الوفاء والمحبة واالحترام والتقدير األخوي النبيل واألصيل 
النابع مما قدمته مصر والكويت من دعم وإسناد ومساعدة 
سياسية وعسكرية واقتصادية ساهمت في تغلب اليمن 
على مخاطر كبرى وعلى تحديات األمــن واالستقرار 

والتنمية والبناء السيما بعد قيام الثورة اليمنية..
بكل تأكيد ليس هذا وحده فقط ما قصد الزعيم علي 
عبدالله صالح في كلمته وإنما كان هناك لما قاله مضامين 
ة السطحية والتحليالت الضحلة  ودالالت وأبعاد تتجاوز القراء
ش  التي اعتاد عليها الخطاب التضليلي الكاذب الذي جيَّ
العدوان الصحفي واإلعالمي الذي جبهته ال تقل سوءًا في 
إجرامها عن جبهات المعتدين على الشعب اليمني عسكريًا 
واقتصاديًا وأمنيًا.. الزعيم وخاصة في تمنيه على أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي أن يساعدوا في الخروج من األزمة 
اليمنية وأن يلعبوا ذات الدور الذي لعبوه في ٢٠١١م بدًال 
من استمرارهم- عدا سلطنة عمان- في عدوانهم الباغي 
والظالم على الشعب اليمني، استبق كافة تلك التفسيرات 
والتأويالت إلعــالم العدوان الــذي يزعم أن صالح يتودد 
الخليج: «أنا أتــودد للسالم» وفي هذا اشــارة واضحة أن ما 
قصده هو السالم الذي هو موقف مبدئي له ولشعب اليمن..
وعودًا على بدء توجه تمنيات خطابه إلى مصر الشقيقة 
بأن تقوم بما قام به ملك المغرب محمد السادس الذي 
قــرر انسحابه من التحالف وسحب قواته وطائراته من 
المشاركة في العدوان على اليمن.. طبعًا مصر كانت هي 
األقرب إلى اليمن تاريخيًا وحضاريًا واستراتيجيًا في الحاضر 
والمستقبل.. ومصر هي الشقيقة الكبرى الحقيقية- وليس 
- التي تملك ثقًال وتأثيرًا على األحداث 

ً
اصطناعًا أو مجاملة

ومساراتها سلبًا وايجابًا لألمة العربية والدولة التي ُيحسب 
لها حساب في محيطها العربي واآلســيــوي واألفريقي 
واألوروبي والعالمي، وعندما يضعف هذا التأثير يتراجع 
دور مصر ليتطاول أعراب النفط األقــزام ليدمروا األمة 

العربية واإلسالمية لمصلحة األعداء..
مد كل هــذا بتذكير مصر السيسي بمصر  الزعيم عَّ
عبدالناصر وبوقوفها إلــى جانب الــثــورة اليمنية عام 
ــدم المصري بالدم  ١٩٦٢م والــدفــاع عنها وامــتــزاج ال
اليمني في مواجهة تحالف القوى الرجعية واالستعمارية 
والصهيونية المستهدف لمصر واليمن ولكل شعوب األمة 
والتي كانت تتصدر واجهة هجمتها حينها السعودية، 
كما هو اليوم في تدمير العراق وسوريا وليبيا بعد إضعاف 
مصر ومحاولة تحويلها من الدولة العربية القائدة إلى الدولة 
التابعة التي آن األوان أن تسحب نفسها من هذا التحالف 
الــذي اليشرفها، ناهيك عن أن العدوان السعودي على 
اليمن الــذي مازالت تشارك فيه يمثل تهديدًا وخطرًا 

استراتيجيًا على مصر..
كل هــذا يدركه ويستوعبه الشعب المصري ونخبه 
الثقافية والسياسية الذين رفضوا منذ البداية مشاركة 
مصر في هذ التحالف العدواني على بلد وشعب شقيق 
بقيادة السعودية المعادية لمصر واألمة والتي تهدف من 
عدوانها الى إبادة اليمنيين وتدمير وطنهم وتقسيمه 
والسيطرة على أهمية موقعه الجيوسياسي على باب 
المندب المرتبط بقناة السويس، وال يحتاج لشرح أكثر 
ــذي يستهدف مصر من الــعــدوان الذي  حجم الخطر ال

تشارك فيه على اليمن..
.. الحديث عن انتظار موقف مصري ال يتجسد 

ً
خالصة

فقط في االنسحاب من تحالف العدوان السعودي على اليمن 
بل والوقوف ضده والدفع باألمور باتجاه الحل السياسي 
في اليمن الذي ينتهي بسالم شامل وعــادل يعيد األمن 
واالستقرار إلى اليمن والمنطقة وفي هذا مصلحة لمصر..

 نحن متفائلون، ومراهنون على وعي الشعب المصري 
بــقــواه السياسية ونخبه الثقافية واإلعــالمــيــة والــدولــة 
المصرية السيما بعد الموقف الواضح تجاه الحرب اإلرهابية 
العدوانية في سوريا والــذي تلعب فيه السعودية دورًا 

أساسيًا، واليمن ال يقل أهمية بالنسبة لمصر عن سوريا..
نأمل أال ننتظر طويًال انسحاب مصر من تحالف العدوان 
السعودي على اليمن واتخاذ الموقف الذي اتخذته مصر 

عام ١٩٦٢م وهو الموقف الصائب والصحيح..

يتطلع الصحافيون واالعالميون اليمنيون وفي المقدمة إعالميو المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف، من دولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور 
رئيس مجلس الــوزراء الذي خبرناه دومًا منتصرًا لإلعالم واالعالميين 
أن يتوج مواقفه الوطنية المشرفة اليوم برد االعتبار لحرية الصحافة 
واالنتصار للحريات الصحافية في اليمن من خالل تحركه شخصيًا إلطالق 
سراح جميع الزمالء الصحفيين واالعالميين الذين يرزحون في السجون 
والمعتقالت طــوال أشهر.. نثق أن دولــة الدكتور بن حبتور سيقوم 
شخصيًا بعمل ذلك ليؤكد للقاصي والداني أن االختطافات واالعتقاالت 
وأساليب القمع يجب أن تغادر حياة شعبنا اليمني إلى األبد وأن تتوقف 
مأساة صناع الرأي، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور 

والقانون..
اب وصحفيين حتى وإن اختلفنا معهم في الرأي  تَّ

ُ
فاستمرار اعتقال ك

يمثل عــارًا ليس على حكومة االنقاذ فقط وإنما كل القوى السياسية 
المدافعة عن قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون كون ذلك يعد 
خرقًا للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير المكفولة، وإن ممارسات 
كهذه تمثل شكًال من أشكال القمع والطغيان وتكميم األفواه وإلغاء 

اآلخر، وال يمكن القبول بها..
لقد آن األوان لطّي صفحة العداء تجاه وسائل االعالم والصحافيين ووضع 
ات واالختطافات التي تعرض لها العديد من  حد لالنتهاكات واالعتداء
ة االقالم واألوراق والميكروفونات والذين عانوا كثيرًا 

َ
الزمالء من َحَمل

ومايزالون يقبعون داخل السجون الى اليوم..
لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير النتكاسة فظيعة في بالدنا، وعلى 
حكومة االنقاذ ان تحمي هذا الحق المكفول بإطالق سراح المعتقلين، 
وتتبنى سياسة تولي مزيدًا من االهتمام بوسائل االعالم الرسمية والحزبية 

واالهلية بحيث تعمل شريكًا للدولة في تنفيذ السياسات العامة لها..
نثق أن دولة الدكتور بن حبتور سوف يدشن مرحلة التسامح والتصالح، 
ويترجم قوًال وعمًال قرار العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي 
بإطالق سراح الصحفيين واالعالميين، ليفتح بذلك صفحة جديدة في 

تاريخ بالدنا يتطلع اليها ابناء الشعب اليمني كافة.
ومن يتهمون بقضايا جنائية فالقضاء هو صاحب القول الفصل.

قيادات ألقدس المهام
ـــوزراء في حكومة اإلنــقــاذ الذين ينتمون   نعتقد جازمين أن ال

للمحافظات الجنوبية مهامهم أكبر بكثير من أن تكون تنفيذية 
أو مقتصرة على المحافظات التي تسيطر عليها قوات الجيش واللجان 

الشعبية..
هــؤالء الـــوزراء هم النموذج الوطني الراقي لكافة المناضلين الشرفاء 
المخلصين الصامدين في وجه الغزاة والمحتلين الذين قادهم الفار هادي 

إلى المحافظات الجنوبية..

وبالتالي معنٌي بهؤالء الوزراء ومعهم الكثير من القيادات الوطنية المخلصة 
أن يتبنوا الخطاب الوطني الوحدوي ويقودوا مشروع النضال ضد المخططات 

التشطيرية والمؤامرات الخبيثة التي تهدد الوحدة الوطنية..
وندرك جميعًا أن أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون الضيم واالحتالل 
بكل معانيه وتصرفاته، وقد خيب ظنهم كافة القيادات التي طالما تغنت 
بمعاناتهم وزايــدت بقضيتهم حتى استجلبت الغزاة إلى محافظاتهم 

فتركتهم لمصير مجهول يتحكم به الغزاة الخاليجة والدواعش..

وهم اليوم بأمّس الحاجة لقيادات وطنية وحدوية لينفضوا عن كواهلهم 
غبار الغزو والذل ويطهروا أرضهم من دنس المحتلين وعمالئهم..

ـــوزراء والــقــيــادات الوطنية األخــرى  وهنا تتجلى أقــدس مهام هــؤالء ال
المنتمية للمحافظات الجنوبية وكافة الصامدين في وجه العدوان واالحتالل 

واإلرهاب..
شرف المسئولية يتمثل اليوم أكثر من أي وقٍت مضى في الدفاع عن الوطن 

والحفاظ على الوحدة وطرد المستعمر.

سفهاء بال أجر!!

جامعات للفتنة!!

َمْن وصفهم الزعيم بالمندسين والصغار 
يــؤكــدون بتصرفاتهم وتصريحاتهم 
وتغريداتهم أنــهــم كــذلــك وسيظلون 

كذلك مندسين وصغارًا..
هذا النوع من البشر يطفون على مواقع 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي كــالــطــحــالــب على  ال
الماء، هزيلون في طرحهم.. ضيقون في 
أفكارهم.. أقــزام في نقاشاتهم تنطبق 

عليهم «كاالنعام بل هم أضل»!!
شغلهم الــشــاغــل شــق الــصــف الوطني 

وزعزعة الجبهة الداخلية وفض التحالف 
االستراتيجي بين المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.. يعملون 
ويتحركون ويتكلمون ويتصرفون وهم 
بيننا ومعنا وفــي أوســاطــنــا وأشـــد علينا 
مما يفعله الخونة والعمالء والمرتزقة بنا 
وبوطننا وشعبنا.. يمارسون النفاق خدمة 
ــدون قــصــد.. وأقــل ما  لــألعــداء بقصد أو ب
يمكن أن يوصف به هــؤالء نتاج افعالهم 

أنهم سفهاء بال أجر!!

ُد الجامعات ذات الهوية الدينية -  تــعــدُّ
بقدر ما هي حرية فكر- تبقى نذير خطر 
قادم ومعامل فتنة ستنتج أسلحة فتاكة 
وسمومًا فكرية وسوسًا تنخر في جسد 

الدين والدولة..
نحن بحاجة الى خطاب ديني جامع 

ــف لــلــنــاس، واذا  ومــؤل
كنا ندفع اليوم ثمن 
مـــخـــرجـــات جــامــعــة 
ــمــان» لوحدها،  «اإلي
ــكــون  فـــكـــيـــف ســي
الــحــال اذا تعددت 
الــــجــــامــــعــــات مــن 
هــذا «الــمــنــتــج» أو 

«نقائضه»..؟!

نؤكد- وكلنا ثقة بما نقول- أن تأسيس أو 
افتتاح جامعة ذات هوية دينية تخضع 
لجماعة أو حــركــة أو حـــزب، هو 
تأسيس لفتنة قادمة أشد وأنكأ 

على وطننا وأجياله.
نحن شعب واحد ومذهبان 
ــــان حــد  ــــارب ــــق ــــت م
التوحد واالندماج، 
تــعــايــشــنــا لمئات 
السنين وما اختلفا 
قـــط إّال عــنــدمــا 
تــأســســت صــروح 
الــفــتــنــة وتــعــّمــَم 

العجول!!

عفو الزعيم سقط بحق هؤالء الخونة!!

المعروف شرعًا أن أي عفو عام عن مجرمين 
ُيقيد بعدم عودة المجرمين الرتكاب ما استوجب 

عقابهم عليه..
ولعل اليمنيين يتذكرون العفو الــعــام الــذي 
أصدره الرئيس علي عبدالله صالح بحق القيادات 
التي قادت محاولة االنفصال في عام ١٩٩٤م والتي 
صدر ضدها حكم االعدام وعددهم ١٦ شخصًا..

بعض تلك القيادات عاودت ارتكاب ما استوجب 
الحكم عليها باإلعدام، ومنها البيض والعطاس 
وبن دغر وهيثم قاسم، حيث قام األربعة بمباركة 
العدوان على وطنهم وأيدوا ما يقوم به من جرائم 
بل انخرطوا مع العدوان في ارتكاب الجرائم ضد 
الوطن والشعب، وليس خافيًا على أحد تحركات 

بن دغر وعودة هيثم لقيادة ميليشيات مرتزقة 
العدوان باتجاه تعز، وكذلك ما يقوم به البيض 

والعطاس في إطار مؤامرة االنفصال..
هؤالء األربعة المجرمين استغلوا عفو الرئيس 
صالح طيلة السنوات الماضية ليتحركوا بأمان من 
المالحقة القضائية حتى سنحت لهم الفرصة 
ليعاودوا القيام بمؤامرتهم وارتكاب الجرائم.. 
وبالتالي فإن هذه األفعال تستوجب شرعًا وقانونًا 
إسقاط العفو العام الذي أصــدره الرئيس صالح 
بحق هؤالء األربعة ومالحقتهم قضائيًا لتنفيذ 
حكم االعدام الصادر بحقهم لخيانتهم العظمى 
ــم جسيمة بحق  لــوطــنــهــم وارتــكــابــهــم جــرائ

شعبهم..

الزميل المذابي يفوز بأفضل تحقيق استقصائي عربيًا
فاز الزميل عبدالولي المذابي 
مدير تحرير «الميثاق» بالمركز 
ــعــد اخـــتـــيـــار تحقيقه  األول ب
التلفزيوني (موتى بال قبور) حسب 
تصنيف ملتقى أريــج للصحافة 
ـــاالردن عــن فئة  االستقصائية ب

المرئي التحقيقات القصيرة.
ووثـــــق الــتــحــقــيــق الـــــذي بثه 
تليفزيون العربي، ظاهرة احتجاز 
جثث في ثالجات مستشفيات في 

اليمن واإلحجام عن دفنها ألسباب 
مالية وقضائية أو لعدم توافر مقابر لغير 
المسلمين أو لجنسيات غير يمنية دخلت البالد 

بطريقة غير مشروعة. 
وكشف التحقيق الصحفي التلفزيوني (موتى 
ــور) عــن وجـــود جــثــث لــســنــوات غير  ــب ــال ق ب
مدفونة وبقاء بعضها ٣سنوات دون العرض 
على الطبيب الشرعي.. وانتزع تحقيق الزميل 

عبدالولي المذابي "اعترافات 
من رئيس نيابة بتعرض اعضاء 
النيابة لتهديدات من نافذين 
في حال اصدروا تصريحًا بدفن 
بعض الجثث قبل ضبط الجناة"، 
وكــشــف التحقيق عــن وجــود 
مــقــبــرة واحــــدة للمسيحيين 
فــي محافظة عــدن، وترفض 
استقبال الجثث من المحافظات 

االخرى لضيق مساحتها..
والزميل عبدالولي المذابي مذيع 
ومعد بــرامــج مــعــروف بقناة «اليمن اليوم» 
وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين، حاصل على 
الماجستير في الصحافة من جمهورية مصر 

العربية.
أســـرة تحرير "الــمــيــثــاق" تتقدم بخالص 
التهاني للزميل عبدالولي المذابي على هذا 

النجاح المهني المتميز.

ومايزالون يقبعون داخل السجون الى اليوم..والقانون..يتطلع الصحافيون واالعالميون اليمنيون وفي المقدمة إعالميو المؤتمر 

أمام دولة الدكتور بن حبتور:

 انتصروا لحرية الصحافة بإطالق سراح اإلعالميين المعتقلين

 أحمد الزبيري

سالم 
على خير األنام

احتفلت اليمن مع سائر الدول العربية واإلسالمية- 
أمس- بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل 

الصالة وأتم التسليم..
وشهدت المساجد والجوامع في مختلف مدن وقرى 
الجمهورية حلقات دينية وكلمات ألصحاب الفضيلة 

العلماء احتفاًء بهذه المناسبة الدينية العظيمة..
وبهذه المناسبة ترفع صحيفة «الميثاق» أسمى آيات 
التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، وإلى الشعب اليمني 

العظيم والمجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ..
ونتمنى أن تكون هذه المناسبة العظيمة مصدر 
إلهام لتعظيم وإعــالء قيم الحب واألخـــوة والسالم 
والتصالح والتسامح والوسطية واالعتدال وحماية 
الــحــقــوق والــدمــاء ورفـــض كــل األســالــيــب والــنــعــرات 

الجاهلية..
ــه وأنــصــاره.. وكــل عام  وســالم على خير األنــام وآل

والجميع بخير


