
الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدًا في ظل 
استمرار جرائم العدوان ومرتزقته تمثل مجازفة ومغامرة 
خطرة ولو اطلقها شخص آخر غير الزعيم علي عبدالله صالح 
لتم سلخ لحمه عن جلده من قبل اآلالف من اق��ارب الضحايا 
األبرياء من االطفال والنساء الذين لم تجف دماؤهم بعد، لكن 
مكانة الزعيم في قلوب جماهير الشعب وثقتهم بسياسته 
الحكيمة وتغليبه مصلحة الوطن، يجعل الجميع يكظمون 
غيظهم ويبتلعون غصص صمتهم وكأنها سكاكين.. وكل 
ذلك من أجل إطفاء نيران الحرب المجنونة التي تحرق فلذات 

أكباد اليمن..
وتكتسب اهمية  الدعوة للمصالحة في كونها تأتي بعد فشل الرهان على خيارات 
العنف والقوة بما في ذلك االستعانة بالخارج لفرض أجندة تتعارض مع الثوابت 
الوطنية المعبرة عن ارادة شعبنا، سيما وان هذه الحرب الملعونة حولت اليمن الى 
ساحة لتصفية حسابات اقليمية وتكاد تغرق البالد في جحيمها من خالل محاولة 
فرض مشاريع ال تتقبلها البيئة اليمنية التي تؤمن بالشراكة الوطنية والتعايش 

المشترك.
نعتقد ان الوقت قد حان لتتحلى جميع األطراف اليمنية بالشجاعة لخوض معترك 
المصالحة بداًل من الرهان على الخارج خصوصًا وقد فشلت عواصف سلمان وتحولت 
الى وبال وجحيم للوطن وألولئك الذين تورطوا مع العدوان وباتوا يواجهون نفس 

مصير اصحاب الفيل.
إن تحكيم العقل ومراجعة االخطاء والعودة الى جادة الصواب وتقييم التجارب 
والتحالفات تعد محطات مهمة في حياة األف��راد واألح���زاب والمجتمعات.. 
فالقرارات والمواقف الخاطئة بالتأكيد تقود الى نتائج كارثية، لذا فإن الدعوة الى 
مصالحة وطنية تعد بمثابة قارب نجاة للجميع وبالذات ألولئك الذين يقفون مع 

العدوان..

لقد اتضحت الحقائق بشكل جلي أكثر من أي وقت مضى، وذهبت الشعارات 
البراقة واألحالم الزائفة أدراج الرياح وتحول اليمن )االتحادي( الى شبح مرعب 
يلحق دمارًا فظيعًا بالوطن وينكل بأبناء الشعب.. واألسوأ من ذلك ان أولئك االدعياء 
والمتبجحين بالثورية وبالحرص على اليمن وجدوا أنفسهم خارج اللعبة وجرفتهم 
االحداث لتنفيذ سيناريوهات قذرة، واجبروا على حمل مشارط لتمزيق الوطن 
وفق أجندة الغزاة الجدد، الذين بلغ صلفهم حد اإلقدام على أغالق كل المنافذ 

)المحررة(.. واألبواب ومنعهم من العودة الى المحافظات التي ظلوا يصفونها ب�
وامام مشهد قاتم كهذا نجد العاصمة صنعاء وكعادتها تفتح حضنها ألبنائها 

من جديد وتدعو الى مصالحة وطنية شاملة..
 انها دعوة وطنية صادقة تعبر عن حاجة اليمن الماسة إلشاعة ثقافة اإلخاء 
والمحبة والتسامح والتصالح وم��غ��ادرة متاريس التعصب والتبعية والحقد 

والكراهية التي أوغر بها أعداء شعبنا صدور المغرر بهم.
ان المصالحة تحتاج الى قيادات وطنية شجاعة ومستعدة لتقديم التنازالت 
والتضحية إلنجاح خطوة تاريخية كهذه، خاصة وقد أدرك الجميع أن الخروج عن 

الثوابت الوطنية تحت أي مسميات أو شعارات يمثل كارثة على اليمن.
لن تروق الدعوة للمصالحة المرتزقة والعمالء والخونة والقتلة وتجار الحروب 

واعداء اليمن على االطالق، وسيحاولون اجهاضها والتشكيك 
بالنوايا بشتى السبل، لكن يجب ان تظل المصالحة بالنسبة 
للمؤتمر الشعبي من المعارك المقدسة التي يجب خوضها ضد 
العدوان ومرتزقته، وان ال نتمسك بالمصالحة فقط، بل ان 
يستمر العمل بتطبيق قانون العفو العام.. وضرورة ان يواكب 
هذه الدعوة حوار مع المكونات السياسية في الداخل وبحيث 
تتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحرجة فالوطن 

ك الجميع. 
ْ
ِمل

وما يجب توضيحه هنا ان الدعوة للمصالحة في ظل هذه 
التحديات واالخطار تعد خطوة شجاعة، خاصة وان اليمن 
ودول المنطقة تشهد متغيرات كبيرة وخطيرة نتيجة الفشل العسكري لتحالف 
العدوان، والذي ستكون له عواقب كارثية ليس على دول العدوان فحسب، وانما 
على األطراف اليمنية المشاركة في العدوان، وقد بدأت تتضح آثار ذلك الفشل 
باتساع هوة الخالفات بين دول العدوان من جهة وبين جماعة االخوان والحراك 

االنفصالي من جهة اخرى.
كما ان هذه الدعوة تأتي وأبطال الجيش واللجان والمتطوعون من ابناء القبائل 
يلحقون هزائم نكراء بجيوش العدوان والمرتزقة في مختلف الجبهات رغم ما 
يمتلكونه  من أسلحة فتاكة ومحرمة دوليًا، كما فشلت اساليبهم القذرة األخرى 
كفرض الحصار الجائر وإغالق الموانئ والمطارات وقطع الرواتب ورفع اسعار المواد 

الغذائية وغيرها من األساليب المجرمة دوليًا في محاولة إلخضاع شعبنا الصامد.
إذًا فالدعوة الى المصالحة لم تصدر عن ضعف أو خوف أو خشية من انهيار داخلي، 
أو غيرها من األوهام التي تعشعش في مخيلة تحالف العدوان وتجار الحروب، بل 
انها دعوة تعبر عن قوة وصالبة االرادة الوطنية بدليل أن المؤتمر الشعبي العام 
يستعد إلقامة مهرجان جماهيري غير مسبوق في تاريخ اليمن يوم 24 أغسطس 

احتفاء بالذكرى ال�35 لتأسيس هذا التنظيم الوطني الرائد.
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إتجــاهـ

 عبداهلل الصعفاني

تكتب عن الفساد فيأتي من يقول لك: ولكن 
كان هناك فساد في العقود الماضية.. تشير 
إلى الرعاية الرسمية للفوضى والعبث فيقول 
متطوعون: ماهو الجديد؟ ومتى كنا منضبطين 

في العهود السابقة؟
♢  وعندما عبر الغيورون عن استيائهم 
من الغش طلع من بين العصيد من يقول لهم 
الغش في االختبارات قديم، فلماذا تركزون 

عليه اآلن؟
♢  وردًا على األخير وجدتني أقول: الجديد 
في الغش هو أن الغشاش هذه األي��ام يعمل 
"سيلفي" مع الكتاب وهاتف زميله في قاعة 
االمتحان ثم يذيع فحشاء غشه عبر شبكات 
التواصل ولسان حاله.. )أنا أحمر عين( ولعلها 
متالزمة الغش في زمن الكوليرا.. ولكن مهاًل.

♢  كم في قاعات االمتحانات من المظاليم 
الذين اجتهدوا لكن مناخات العام الدراسي 
كانت عبارة عن سلسلة من المثالب دفعت طالبًا 
للرد على سؤال في تحقيق صحفي بالقول: "إنا 
لله وإنا إليه راجعون" ثم بكى حتى ابتلت لحية 

جازع الطريق.
♢  إضراب مدرسين، وعدم تدريس للمقرر 
ة  نفسه، وبدالء مدرسين ال عالقة لهم بالكفاء

والقدرة إلضافة أي شيء للطالب.
وفي االختبارات حضرت الطامة وعّم البالء، 
حيث تنفتح طيقان وأب��واب وج��دران وكتب 
وه��وات��ف الغش على مصاريعها ف��ي مراكز 
امتحانية هنا وهناك، فيما يقود الحديث العام 
عن الغش إلى استنفار مراكز امتحانية لكل 
مواقف الشد وال��رب��ط والضبط بصورة تثير 
السؤال عن المساواة في الظلم عندما تصبح 

عداًل غائبًا.
♢  أم��ا ثالثة األثافي ورابعة ال��دواه��ي فهو 
ما رافق بعض اختبارات مواد بعينها.. فمن 
األسئلة الخاطئة المبهمة ،وأسئلة معقدة 
في وح��دات لم يتم تدريسها أص��اًل ،وأخ��رى 
تعجيزية توحي كما ل��و أن صاحبها يختبر 
أعصاب األوالد والبنات.. ما دفع لتساؤل ناس 
عما إذا ك��ان في ال��رز بصل وف��ي السؤال "إن" 

وترهيب تعجيزي ليس أكثر.
♢  وكان الفتًا ما كتبته وزيرة إعالم حكومة 
األطفال يسرى عبدالله راشد من أنها أصيبت 
ة السؤال األول ثم الذي  بالصدمة بمجرد قراء
يليه ،وهي التي ذاكرت بشكل جيد كما قالت 
ف��وج��دت أس��ئ��ل��ة خ��اط��ئ��ة وت��م��اري��ن معقدة 
واستدعاء ال��م��درس تلو ال��م��درس إل��ى داخل 
اللجان لتصحيح أخطاء فإذا من يصحح يعالج 
ال��ج��رب ب��ال��دم��ام��ل.. »وال��ع��ب��ارة األخ��ي��رة من 

عندي«.
♢  وأمام كل هذه المفارقات الصادمة أتمنى 
أن يراعي قطاع االمتحانات كل هذه المالبسات 
بعيدًا عن الحذلقة أو السماع باألذن الصنجاء 

ومواجهة أوجاع الطالب بظهر المجن.
♢  الموضوع اآلخر -مادام الصراع إلى جانب 
البحث عن النجاح هو صراع على المجاميع وعلى 
الكليات- فال مناص من مراعاة جميع الطلبة 
في التصحيح لردم العدالة البطيئة واختالف 
درجة الرقابة من مركز امتحاني إلى آخر.. األمر 
اآلخر العادل هو زيادة احتساب درجات امتحان 
القبول في الجامعات أم��ام نسبة النجاح في 
الثانوية العامة، ومعالجة عوار امتحانات كان 
من أبرز عيوبها الضبط الصارم هنا.. والغش 

الواضح الفاضح هناك..!!

الغش في زمن 
الكوليرا..!

ع���ف���اش ي���ات���اري���خ ك��ل��ه ح���ض���ارات
ل��ب��ي��ك ي��اش��م��س ال��ي��م��ن ي���ا قمرها

الجيد يعرض عن جميع اإلشاعات
وال���ن���ذل ال ح��ص��ل إش���اع���ة ن��ش��ره��ا

ال تكترث بهل الحسد والدعايات
ال��ص��ق��ر ال ش���اف ال��دج��اج احتقرها

اح��ن��ا م��ع��ك ف��ي س��ل��م وال ح��روب��ات
واع����داك نجهلها ون��ج��ه��ل خبرها

ل��و يكتب الهاجس ماليين البيات
ع��ن م��ن��ج��زات��ك ي��اع��ل��ي م��ا حصرها

في وقت كان العرش من قاربه مات
وال����ن����اس م��ن��ه م��ان��ع��ن��ه��ا ح��ذره��ا

حكمتها واج��ت��زت ك��ل الصعوبات
وح��ب��ت��ك وارخ����ت ج��داي��ل شعرها

وق��دت��ه��ا ن��ح��و ال��ع��ال وال��ح��ض��ارات
واص��ب��ح��ت ف��ارس��ه��ا وق���رت نظرها

وام��ن��ت��ه��ا ب��ج��ي��وش عظمى وق���وات
تحرس صحاريها وت��ح��رس بحرها

وح��دت��ه��ا وال��م��رت��زق رده���ا اشتات
س��ت��رت��ه��ا وال���م���رت���زق م���ا س��ت��ره��ا

واه��ل المصالح والطمع والحماقات
ك��ل��ن وق���ع ف��ي ح��ف��رت��ه ذي حفرها

ف��ي دول��ت��ك ك��ان��وا مشايخ وق���ادات
وال���ي���وم ش��خ��ص��ي��ات م��اح��د ذك��ره��ا

ف���ي ت��رك��ي��ا وال��م��م��ل��ك��ة واإلم�����ارات
تقبض م��ن ام����وال ال��ع��م��ال��ة اج��ره��ا

ح��ب المناصب وال��ه��وى وال��م��ل��ذات
وابليس وال��م��ال السعودي سحرها

وان��ت راس وب��اس ف��ي ك��ل األوق��ات
داخ���ل ب���الدك ي���وم غ��ي��رك هجرها

من اجلها اتنازلت ونسيت ما فات
واسهرت عينك يا علي من سهرها

ن����اق����ة ن���ب���ي ال����ل����ه ع���ق���اره���ا م���ات 
ون���اق���ت���ك ح���ي���ه والح�������د ع��ق��ره��ا

انشهد ان لك في سما المجد رايات
وان��ش��ه��د إن����ك ي���د م���اح���د ك��س��ره��ا

وانشهد ان اق��وى الجمل والعبارات
في حضرتك تسجد ويشخص بصرها

وك���ل ام ل��ه��ا أم��ن��ي��ات وط��م��وح��ات
ال الطلق ف��ي وق��ت ال���والدة حضرها

ت��ن��ج��ب ول���د م��ث��ل��ك ول��ك��ن هيهات
ي��خ��ي��ب م��س��ع��اه��ا وي���أب���ى ق��دره��ا

ي���ا ك��ه��ف��ن��ا ف ال��ن��اي��ب��ات ال��م��ل��م��ات
ك��ف��ك س��ح��اب��ة وال��ع��ط��اي��ا م��ط��ره��ا

ذك��رت من تاريخك أسطر قليالت
وه��اج��س��ي فيما ذك���رت اختصرها

م��ا دام واع���دائ���ك ع��ق��ارب وح��ي��ات
ال��ق��ه ع��ص��ا م��وس��ى ت��واج��ه خطرها

عصــا عفاش
 عزيز عبدالخالق الردماني

كبسة يا عمالء كبسة

يتضور الشعب اليمني جوعًا وعطشًا ومعاناة جراء العدوان والحصار.. بينما 
يقيم أمراء وملوك الرياض مهرجانات الكبسة لعمالئهم في الفنادق.

المؤكد أن السعودية تريد من خالل نشر صور عمالئها -وهم في موائد لحوم 
أعلى من قاماتهم- اللعب على المكشوف بورقة الخبز واإلشارة الى ماذا يتناول 

الخونة، ولماذا يعاني الشرفاء من المواطنين في اليمن في إيجاد قوت يومهم؟!
واألكيد أن السعودية تحاول من خالل هذين الطرفين المتباعدين تعلم 
مفردات العزة والكرامة والتعرف على معانيها من المواطن اليمني البسيط 

الصامد الصابر.

وزارة الصحة.. 
معارك إلى متى؟!

صراعات.. خالفات.. اقتحام 
مكاتب.. رشاشات.. بوازيك.. 
عراك يومي.. تبادل اتهامات.. 
ال���خ، ك��ل ه��ذا وأك��ث��ر يحدث، 
وال���ب���الد ت���واج���ه ك���ارث���ة وب���اء 
الكوليرا وآالف الجرحى من أبناء 
الشعب ت��ن��زف دم��اؤه��م ليل 
نهار واألمراض تنتشر وتفتك 

بالمواطنين بشكل جنوني.
صحيح أن للوزير صالحيات 
وللوكيل صالحيات، لكن اذا 
تم تجاوز صالحيات المجلس 
ترك وزارة 

ُ
السياسي.. فهل ت

م��ه��م��ة ك��ال��ص��ح��ة للتعطيل 
والبالد تواجه عدوانًا همجيًا 
وحصارًا جائرًا والمستشفيات 
تفتقد ألب��س��ط المستلزمات 
الطبية.. فالسكوت جريمة 

كبرى.

الراتب.. جبهة مفتوحة!
يحاولون َعْبر استخدام ورقة الراتب كسالح تركيع شعبنا والتفريط بالحديدة.. بعد أن فشلوا باألمس 
في دفع 9 ماليين يمني تضرروا من قطع المرتبات الى تفجير صراع لضرب الوحدة الوطنية المتصدية 

للعدوان ومرتزقته.
المرتبات ال يجب أن تظل جبهة هامشية يتعامل معها المجلس السياسي والحكومة بإذن من طين وأخرى 
من عجين.. إن المصلحة الوطنية تتطلب ردع ناهبي المال العام لمعالجة مشكلة المرتبات، ونسف مؤامرة 
ولد الشيخ.. أما اذا ظلت الفئران تعبث باإليرادات ويذهب فارق اسعار المشتقات النفطية الى أجندة خاصة 
ات صارمة وقاسية بحق المفسدين  فستكون النتائج كارثية.. وإلفشال مؤامرة العدوان يجب اتخاذ اجراء

حتى ال تظل جبهة المرتبات مفتوحة وورقة يراهن عليها العدوان بعد فشلهم عسكريًا.

س
َّ
دن

ُ
فيما أولى القبلتين ت

صهاينة بدون زنانير يقتلون اليمنيين!
ما يتعرض له المسجد األقصى أولى القبلتين 
ات سافرة  وثالث الحرمين الشريفين من اعتداء
من قبل قوات االحتالل الصهيوني يكشف مدى 
تواطؤ دول تحالف العدوان في تلك المؤامرة 
التي تستهدف مقدساتنا اإلسالمية.. فإذا كان 
األقصى الشريف يدنس من قبل الصهاينة.. 
ف��ل��م��اذا ال ت��ت��ح��رك ط���ائ���رات ع��اص��ف��ة ال��ه��دم 
وصواريخ سلمان وجنود مجرم الحرب البشير 
وبوارج السيسي وغواصات ولد زايد الى القدس 
الشريف إلنقاذه.. ب��داًل من قتل أطفال ونساء 
اليمن في موزع أو قتل الصيادين قرب جزيرة 

حنيش.
أي��ن ذه��ب أول��ئ��ك ال��دج��ال��ون ممن يتاجرون 
باالسالم ويتباكون كذبًا ويحرضون على إبادة 
الشعب اليمني بدعوى الحرص على االسالم.. 
وه��ا ه��م الصهاينة ال��ي��وم يدنسون المسجد 
األقصى، فيما طائرات تحالف العدوان ال تجرؤ 
على االقتراب من أجواء اسرائيل، بينما ترتكب 

أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني يوميًا.
إن مآسي المسجد األقصى تكشف أن النظام 
السعودي وم��ن يتحالف معه صهاينة بدون 

»زنانير«!!

الزميل جمال فاضل.. سالمات
الزميل الكاتب والصحفي جمال فاضل -نائب مدير 
تحرير صحيفة »ال��ث��ورة«- يرقد في غرفة االنعاش 
بإحدى مستشفيات العاصمة إثر اصابته بذبحة صدرية.

نتمنى لزميلنا جمال الشفاء العاجل.. ونطالب المسئولين 
في المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ وباألخص 
وزارة اإلع��الم بالوقوف ال��ى جانب الزميل ومساندته 
في محنته خاصة وأن��ه قد أفنى عمره في خدمة هذا 
الوطن وتطوير العمل الصحفي مهنيًا من خالل عمله في 

صحيفتي »26 سبتمبر« و»الثورة«.

حبر على ورق
االلتزام بتطبيق الدستور والقانون كفيل 
بتجاوز المنغصات التي نواجهها هنا أو 
ه��ن��اك.. لكن وم��ع ذل��ك ت��م التوقيع على 
االتفاقات ومن ثم الضوابط ثم بعد كل هذا 
تسير األمور وفق أهواء وأمزجة تؤمن بأن 
كل شيء يجب أن يتحول الى مجرد حبر على 

ورق وُيلقى في سلة المهمالت الى األبد!!


