
ــــمــــاَرس  
ُ
عـــنـــدمـــا ت
االحــقــاد 
ــاســة لــقــتــل  ــســي ك
أحــالم وطموحات 
أجيال المستقبل.. 
فـــهـــنـــا يــــجــــب أن 
يــســتــيــقــظ الجميع 
ويصغوا الــى أصــوات 

أجراس الخطر..
ــف األحــــــزاب  ــل ــخــت ت
ويتصارع السياسيون 
وتكسب هذه القوى أو 
تلك الجماعة الــرهــان.. 
ويخسر اآلخرون.. لكن لم 
ماَرس االحقاد 

ُ
نسمع أن ت

والكراهية لتحرق طالب 
يمنيين متفوقين دراسيًا 
يتطلعون للحصول على منح 
دراسية للدراسة في الخارج 
ليعودوا لخدمة اليمن أرضًا 
وإنسانًا.. نتحدث عن طالب 
أنقياء.. أبرياء.. ال يعانون من 

أية أمراض كالتي تحرق صدور وقلوب 
وعــيــون بعض المسئولين المرضى 
والجبناء والضعفاء والذين يشعلون هذه 
الفوضى ليمارسوا االنتقام من شباب 
اليمن بطريقة ال يمارسها إّال أرذل الناس 

أنهم بغبائهم واألصح أحقر المخلوقات.. حيث يتوهمون 
المتوارث وبحرمانهم المتفوقين من أبناء الشعب من حق 
الحصول على المنح الدراسية للدراسة في الدول الشقيقة 
والصديقة وحصرهم على جماعتهم وشلتهم.. يتوهمون 
أنهم سيقهرون ويخضعون الشعب باالنتقام من أبنائه.. 
أمثال هؤالء المرضى نجدهم في وزارة التعليم العالي وفي 
غيرها من الوزارات أيضًا لكنهم أصبحوا مفضوحين وأصبح 
كل ابناء الشعب يعرفونهم باالسم ويشفقون عليهم، 

والوثائق تعريهم وتفضح زيف وافك ما كانوا يزعمون.
ماَرس 

ُ
ومن هذه الصورة القبيحة والمريضة والتي ت

كسياسة حاقدة لالنتقام من ابناء الشعب اليمني العظيم، 
ما نشرته عدد من المواقع االخبارية من وثائق تكشف 
أن ادعياء الوطنية والمتباكين على أبناء الشعب واالجيال 
ومستقبل اليمن واليمنيين نجدهم يعلنون حربًا قذرة 
عليهم تظهر فيها سوداويةأحقادهم وكراهيتهم 
لإلنسان اليمني، ونزعاتهم االنتقامية المريضة والتي 
ال تستثني حتى أولــئــك الــذيــن ال عالقة لهم بــاألحــزاب 

والصراعات الحزبية.
مؤخرًا أظهرت العديد من الوثائق بشاعة وحقد أمثال 
هؤالء المسئولين والذين تعمدوا حصر ابتعاث الطالب 
للدراسة في جمهورية مصر العربية على أوالد المسئولين 

من أتباع الفار هادي فقط.
هــذه واحـــدة مــن الحقائق الــتــي تفضح دجــل الخونة 

لمرتزقة  وا
وتـــكـــشـــف 
مـــــــــــــــــدى 
حــقــدهــم على 

أبناء الشعب كافة.
ووفقًا للوثائق فإن رئيس حكومة مرتزقة الرياض وجه 
بابتعاث عــدد من الطالب من أبناء الـــوزراء والمسئولين 
والمشائخ والدبلوماسيين للدراسة في مصر وباعتماد من 

السفير اليمني في القاهرة.
ومنهم:

- ابنتا وابن شقيق الوزير في حكومة فنادق الرياض «هبة 
الله شريم».

- ابن السفير في القاهرة «محمد الهيصمي».
- ابن وابنة «جعبل طعيمان».
- ابن النائب «عبدربه القاضي».

- ابنة ملحق المغتربين «إبراهيم الجهمي».
-شقيق غمدان الشريف السكرتير الصحفي لبن دغر.

- حفيد وزير الدفاع السابق «عبدالله علي عليوه».
- ابنة مساعد الملحق العسكري في مصر «مبارك مساعد 

حسين».
- ابنة الموظف بالسفارة وشقيق وزيــر النقل السابق 

«أوسان باذيب».
- ابنة السكرتير الخاص لباسندوة «علي سيف النعيمي».
وبحسب موقع «عــدن الغد» فهناك بعض االسماء من 
ابناء تجار مقربين من مسئولين في حكومة المرتزقة.. 
واالسماء كلها لم تخضع للمفاضلة، بل إن احدهم لم يرسل 
ملفه، باالضافة الى أسماء ال تنطبق عليهم شروط المنح 

الدراسية.
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12االثنين: 
«الميثاق»: أكاديميون لـ

قرارات الفار هادي بال شرعية

Ó  كانت البداية مع الدكتور عبد الرحمن احمد ناجي والــذي 
تحدث قائًال: يعلم هادي وزبانيته علم اليقين أنه ليس فقط فاقدًا 
للمشروعية الشعبية ، ولم يعد له حتى من الناحية الشرعية ال سمع 
وال طاعة ، بعد انقضاء العامين الذين حكم فيهما في انتخابات 
توافقية هي أقرب للبيعة منها لالنتخابات،  بل إنه تحول هو ومن 
معه من الُعمالء والخونة لمتهمين بالخيانة العظمى ، خصوصًا بعد أن 
حنث (هادي) بكل مقتضيات اليمين الدستورية التي أقسم عليها أمام 
مجلس النواب عند توليه منصب رئيس الجمهورية اليمنية ، وبالتالي 
فما المتوقع أو المأمول من شخص تحول إلى ُدمية طيعة في يد 
وا لتحقيق أي انتصار يشفي غليل  أعداء الوطن ، يديرونها كيفما شاء
صدورهم المعتلة التي أدماها ومزقها الصمود األسطوري ألبطالنا من 
الجيش واللجان الميامين في كل جبهات التصدي لعدوانهم البربري 
الهمجي ، معززين بالصمود األسطوري للمواطنين الذين سامهم 
(هادي) وزبانيته سوء العذاب وضيقوا الِخناق عليهم في كل جوانب 
حياتهم لعلهم ينتفضون ضد وطنهم ويركعون صاغرين أذالء 
ألعدائهم: لكن كل تلك األحــالم المريضة تبخرت وذرتها الرياح 
وتحولت لكوابيس تقض مضاجع الخونة والعمالء المرتزقة وسادتهم 

من الصهاينة.
مضيفًا: أنه وفي ضوء كل ما تقدم فليذهب (هادي) وقراراته إلى 
الجحيم ، فهي قرارات وقتية سينتهي أوانها بمجرد القبض عليه أو 

انتزاع روحه ومواراة جسده الثرى.
وعن امكانية التصدي ومواجهة ذلك الخطر على الوحدة قال الدكتور 
عبدالرحمن: سيكون ذلك ممكنًا باستمرار الصمود األسطوري في 
الجبهتين المدنية والعسكرية بالتزامن مع التعاطي السياسي المتسم 
بالحكمة اليمانية التي سيشهد العالم لصالحها آجًال أم عاجًال ، فكما 
يسدد المدنيون والعسكريون ضرباتهم المزلزلة للمعتدين بثباتهم 
وانتصارهم لوطنهم ، فإن السياسيين هم كذلك يوجهون الصفعات 

تلو الصفعات ألولئك المتربصين بالوطن.
غاة هو شق 

ُ
مشيرًا الى أن األمر الوحيد الذي يراهن عليه أولئك الط

الصف بين الفاعلين السياسيين ، وإذكاء نار الفتنة فيما بينهم ، من 
ْرقة والتناحر فيما بين السياسيين ، مستغلين 

ُ
خالل خلق بواعث الف

األخطاء التي يرون أن من شأن استمرارها سيقوض تالحم الجبهة 

الوطنية السياسية القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 
الله وحلفائهم.. وأردف: لكنني أثق أن السياسيين في كال الطرفين 
يتحلون بأقصى درجات اليقظة الكافية والكفيلة بتفويت تلك الغنيمة 
المرتقبة والمأمولة من أعداء الوطن ، وأنهم سيعملون بكل ما وهبهم 
الله من قوة لتصحيح أي انحراف أو اعوجاج قد ُيفضي لشق الصف 
الوطني ، إن صدقت نواياهم ووضعوا المصلحة الُعليا للوطن فوق كل 

المصالح الشخصية والحزبية الضيقة .
مــوجــهــًا رســـالـــة لــقــوى الــتــحــالــف 

ـــًال: إنــكــم  ـــائ الــشــيــطــانــيــة ق
قــد انــزلــقــتــم لحماقة غير 

مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب حينما 
ــكــم شــيــاطــيــنــكــم  هـــيـــأت ل
ـــــن  ـــــج ن مــــــــن اإلنـــــــــــــس وال أ
بمقدوركم بسط سيطرتكم 

ونفوذكم على اليمن العظيم 
بالقوة العسكرية المفرطة.

ـــدًال مــن اكتساب  وأضــــاف: وب
قلوب وأفئدة وعقول اليمانيين 
لــصــالــحــكــم ، نــلــتــم عــداوتــهــم 
وُبغضهم وكراهيتهم ومقتهم 
لكم ، وإن لم تكفوا أيديكم اآلثمة 
عن اقتراف المزيد من الحماقات 
بحقهم فــإن ذلــك سيكون وبــاًال 

عليكم وستذوقون مراراته 
وتــتــجــرعــون حنظله على 
ــــة ،  ــــادم ــــال ق ـــــدى أجــــي م
فاليمانيون لم ولن يركعوا 

إّال لله وحده مهما بلغت قوتكم 
وغطرستكم وعنجهيتكم.. مختتمًا 
حديثه بتوجيه رسالة لقوى الداخل 
المقاومة لهذا العدوان قائًال: إن النصر 
هو بيد الله وحده ، وأنكم سطرتم فيما 

مضى من زمن العدوان على وطنكم أسفارًا أسطورية معجزة بكل ما 
تحمله تلك الكلمات من معنى ، وسيكتب التاريخ تلك األسفار لألجيال 
القادمة بأحرف من نور ، بعد أن تنقشع قذارات العدوان 
، ويستعيد اليمن العظيم عافيته ، ويصبح في 
وضع أفضل مما كان عليه قبل العدوان، 
ولنتذكر جميعًا أن أجمل 
األيام بكرم الله هي التي لم 
َنِعشها بعد ، ولنضع نصب 
أعيننا ونتمثل دائــمــًا قوله 
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صدق الله العظيم.
Ó  أمـــا الــدكــتــور 
محمد القطراني فيقول: 
كـــل قـــيـــادات دول تحالف 
العدوان منها على وجه الخصوص 
قيادات مزروعة ألداء دور مشبوه في 
بلدانهم أوًال وفي المنطقة العربية ثانيًا لذا 
ال يرتجى من العمالء والخونة القيام بدور 
وطني سليم وهناك وعي شعبي وجماهيري  لخطر هذا العدوان 
على الوحدة اليمنية، بل على العكس يمثل العدوان خطرًا على بقاء 
السعودية ونظم مشيخات الخليج وخاصة بعد نجاح الشعب اليمني 
في امتصاص الصدمة وتحويل دفة المعركة الى أرضهم، الى جانب 
الصمود األسطوري والصبر على األلم والمعاناة التي يتحملها الشعب 

اليمني حتى اللحظة.
مضيفًا: حتى قرارات وسياسات الخائن هادي لن تجدي نفعًا حيث 
راهن أسياده المعتدون بحلفهم الضخم ونفقاتهم المهولة التي 
أنفقوها على هذه الحرب العبثية.. وهنا أستشهد بكالم الزعيم علي 
عبدالله صالح حين قال : ان ال خوف على الوحدة أبدًا من قبل هذا 

العدوان وأعوانه حيث ليس بينهم رجل رشيد أبدًا بل كالبًا ضالة 
سرعان ما ستنهش بعضها بعضًا، وها هم في أطراف عدن وأطراف 
تعز فلينظر الناظر ما يفعلون ببعضهم وبالمواطنين اآلمنين لذا لن 
يكونوا اكثر مما وصفتهم، وعند اقترابهم من الواقع الفعلي لن يجدوا 

من الشعب اال نارًا تصلي أكبادهم .
مشددًا على دور اإلعالم بما يمثله من حالة فريدة في تاريخ اإلعالم 
المعاصر، فرغم اإلمكانات المتاحة الضئيلة جدا في التصدي  لعجلة 
االعــالم المعادي  الضخمة والتي جندت لها كل اإلمكانات المادية 
والبشرية والعلمية الهائلة إّال أنه سقط لدى ظهور إعالمنا بإمكاناته 
المحدودة وليس أدل من اإلصابة القاتلة إلعالمهم المزيف األسبوع 
الماضي في المخا الباسلة رغم حشودهم وطنينهم، ولذا فإن أصالة هذا 
الشعب وتراحمه وتماسكه تشكل قوة خارقة في وجه اي مد عدواني 

يريد تمزيق وتشطير هذه األرض.
مؤكدًا أن هذه الحرب الظالمة أعادت لليمنيين لحمتهم وتماسكهم 
رغم كل محاوالت العدوان.. مختتمًا حديثه بالقول: ولو نظرنا للتراحم 
والتماسك فسنجد في صنعاء وذمار وعمران والحديدة وغيرها كل 
ابناء اليمن مستوطنين ونازحين بينهم تراحم وتواد منقطع النظير 
ى لشعب هكذا  لم نكن نشهد مثله من قبل وكأن واقع الحال يقول أنَّ

أبناؤه أن يتفكك نسيجه االجتماعي او تتأثر وحدة ترابه.
  إن قرارات 

ً
Ó  من جانبه تحدث األستاذ حيدر محجب قائًال:  حقيقة

وتعيينات هــادي  ما هي اال  أوراق ضغط لسياسة تنتهجها دول 
العدوان في محاولة تفرض أجندتها وأهدافها، حيث كانت بعض 
تلك الدول قد دعمت في فترات سابقة االنفصال في اليمن وتحديدًا 
في حرب  صيف٩٤م، وهي اآلن تسعى لتبني سياسات تشطيرية 
منذ بداية العدوان من اجل فرض االنفصال بالقوة ودعم الصراعات 
الداخلية وتدمير مقومات الدولة اليمنية الى جانب تعيينات مناطقية 
لقيادات معادية للوحدة اليمنية في السفارات، وغيرها من السياسات 
التشطيرية التي تستهدف ضرب النسيج اليمني الواحد والدولة 

الواحدة.
مطالبًا كل القوى الوطنية بتحمل مسئوليتها خالل الفترة الراهنة 
ومواجهة المخطط التشطيري بكل اإلمكانات المتاحة باإلضافة الى  

مواجهة العدوان دفاعًا عن األرض والعرض.

يســعى  تحالــف العــدوان الذي تقوده الســعودية الــى تمزيق  
اليمــن وفرض التشــطير بالقوة بعد فشــلهم في تفجير حرب 
طائفيــة ومذهبيــة من خــالل تغذية الصراعــات الداخليــة ومحاولتهم 
نقــل المواجهات العســكرية  إلــى  المحافظــات الشــمالية باإلضافة إلى 
محاولة تأســيس جيش وأمن شطريين ، وحصر التعيينات في السفارات 
وقيــادات علــى عناصــر معاديــة للوحدة وتهجيــر المواطنين مــن أبناء 

المحافظات الشمالية وإقصاء كل الموظفين.. 
حــول خطر العــدوان الســعودي وقــرارات تعيينــات الدنبــوع هادي 

التشطيرية استطلعت «الميثاق» آراء عدد من األكاديميين..
محجب: قرارات الفار هادي تهدف إلى تفكيك النسيج االجتماعي فإلى الحصيلة:

د.ناجي: الصمود األسطوري على 
الجبهتين العسكرية والمدنية 
أحبط مخططات العدوان

د.القطراني: هناك 
وعي شعبي ازاء خطر 
العدوان على الوحدة

 استطالع/ محمد أحمد الكامل

العبث الحزبي بالوظيفة العامة
صمت األحزاب والتنظيمات السياســية وكذلك المنظمات المدنية الحقوقية والناشــطين  

وغيرهم عن جريمة تدمير مؤسســات الدولة عبر تعيينات حزبية وأســرية لمناصب عليا 
في مختلف الوزارات والمؤسســات المدنية والعســكرية ســيقود البالد الى كارثــة فالتوظيف الذي 
يتم اآلن سيســقط البالد في فوضى عارمة كما حدث في الصومال من خالل اســقاط مؤسسات الدولة 

وهيبتها والقوانين المنظمة والمحافظة على الدولة.

ــط أنــفــســنــا  ــغــال ــجــب أن ن ال ي
وجماهير الشعب بأن ما يحدث 
ال يــســتــهــدف ضـــرب الــنــظــام 
ومؤسسات الدولة بل لقد اصبح 
كـــل شـــيء فـــي الـــبـــالد يــتــهــاوى 
وتتجه اليمن الى الالدولة وستعم 
الفوضى البالد، وقانون الغاب أو 
الميليشيات هــو الـــذي سيطبق 

على الجميع.
االســـبـــوع الــمــاضــي كــشــف موقع 
اماراتي «اخبار الساعة» وبالوثائق 

بشاعة التوظيف الحزبي الذي 
يــمــارســه االخــــوان المسلمون 
وقدموا أدلة على ذلك بالتوظيف 

في محافظة البيضاء..
ــق خــطــورة  ــائ ــوث لــقــد بــيــنــت ال
إصــرار حزب االصــالح على اخونة 
كــل الــوظــائــف بطريقة تــؤكــد أن 
غايتهم وأهــدافــهــم االنقضاض 
على السلطة وليس غير ذلك وإلغاء 

واقصاء واجتثاث اآلخرين..
ليس هــذا فحسب، بل إن االخــوان 
المسلمين والــذيــن يــتــبــاكــون على 
الشرعية المزعومة نجدهم يصدرون 
قـــــرارات مثلهم مــثــل الــفــار هــادي 
وحــكــومــة فــنــادق الــريــاض ال تخضع 
للدستور والقوانين النافذة في البالد في 

مختلف الوظائف المدنية والعسكرية.
األخطر من كل ذلك ما نالحظه من استهداف ممنهج 
للجيش واألمن بدرجة أساسية، وهذا ما يثير مخاوف 
القوى الوطنية التي تستشعر أن استهداف هاتين 
المؤسستين الوطنيتين يمثل استكماًال للمؤامرة التي 
تهدف الى اسقاط الوحدة اليمنية وتمزيق اليمن وإيجاد 
كيانات مناطقية وطائفية ومذهبية يديرها أمراء حروب 

والغاية من وراء ذلك هو ضرب الهوية اليمنية..
ــة وطنية  ــد أن نمتلك رؤي ــام خطر حقيقي والب إننا أم

لمواجهته بعيدًا عن ترديد الشعارات الزائفة.. يجب أن ندرك أن منح 
حزب االصالح رتبًا عسكرية رفيعة لعناصر في تنظيم القاعدة وداعش 

واألمر نفسه الذي يمارسه هادي 
منذ بداية العدوان على بالدنا 
اضافة الى دعم دولــة االمــارات 
لمتطرفين سلفيين وكذلك دعم 
السعودية لداعش.. واعطاءهم 
مناصب مدنية وعسكرية وأموال 
كلها تهدف الــى اسقاط النظام 
الوطني الجمهوري وكذلك اسقاط 
الوحدة اليمنية.. واسقاط الهوية 

اليمنية لشعبنا.
إن على المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم 
أال ينجروا لنفس الممارسات .. 
وأن يحتكموا للدستور والقوانين 
النافذة وأن يغلبوا مصلحة اليمن 
على المصالح الحزبية ويتصدوا 
للمشاريع الصغيرة.. ويترفعوا 
عن مغريات السلطة في هذه 
المرحلة، وهذا يتطلب تجسيد 
ســيــاســة وطــنــيــة فــي التعامل 
ــة ومــعــالــجــة  ــعــام مـــع الــوظــيــفــة ال
ــت بشفافية  ــي حــدث ــت االخـــطـــاء ال
والــدفــاع بشجاعة عن الحقوق التي 
كفلها الــدســتــور والــقــوانــيــن ألبــنــاء 
الشعب اليمني كافة بغض النظر عن 
اتهم الحزبية أو توجهاتهم  انتماء

السياسية.
وهــذا يوجب على كــل الــقــوى الوطنية أن ترفض 
أية اخطاء وتعمل على سرعة معالجتها، وأال تقابل 

األخطاء بأخطاء مماثلة.
ــق لــفــضــائــح االخـــــوان المسلمين  ــائ إن أمــامــنــا وث
وممارساتهم القذرة ودافعهم المعادي لشعبنا 
واصرارهم على عدم االلتزام بالدستور والقوانين.. 
فــهــذه الحقائق تــوجــب على المجلس السياسي 
وحكومة االنقاذ الوطني وكل القوى الوطنية أن تواجه 
مؤامرة االخوان والفار هادي واالنفصاليين بسياسات تترجم آمال وتطلعات 
اته وفئاته وشرائحه االجتماعية وإّال  شعبنا اليمني بمختلف مكوناته وانتماء

سيسقط الجميع في مستنقع صراعات ال تبقي وال تذر.

 كتب/محمد أنعم

المنح الدراسية.. والحقد على أبناء الشعب


