
حل قضايا الناس.. موضوع يجلب 
الخالف والتباين الحاد خاصة لدى 
المتحالفين، ويجر هذا التباين الى 
مشهد عبثي ومخيف.. دفعني الى 
قــول هــذا دعـــوة المؤتمر الشعبي 
العام ناشطيه الى عدم االنجرار نحو 
المناكفات بعيدًا عن التركيز على 

العدوان وحل قضايا الناس.
وهنا أسأل: أليست قضايا الناس التي عجزت السلطة الراهنة 
الممثلة بالمجلس السياسي وحكومته االنقاذية عن ايجاد حلول 
ناجعة لها هي السبب الرئيس وراء تشكل هموم ومشكالت 
اجبرت الكثير من الناشطين على التركيز عليها في محاولة 
منهم لدعم الحكومة، واي خطوة لها باتجاه بلوغ هذه الحلول 
بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وباعتبار ان هذا الهدف 
يمثل ضمانة حقيقية لترسيخ وتجذير الصمود الشعبي في 

مواجهة العدوان ومختلف وسائله التدميرية.

إال ان هذا االسهام من قبل ناشطي المؤتمر وغيرهم من 
تيارات مختلفة قد ُووجه بصلف قوي واعتبره الحليف مؤامرة 
تستهدف السلطة الراهنة وتخدم العدوان وتفتح له آفاقًا 

أوسع للنيل من صمود اليمنيين..
فكانت النتيجة حالة الخواء التي يعاني منها المشهد الراهن 
وجعل حالة التوجس وعدم الثقة باآلخر هي السائدة الى 
حدود جعلت الرأي والــرأي اآلخر يبدو شبحًا عدوانيًا على 
شعبنا وصموده.. اضافة الى ما يفرزه ذلك من تداعيات 
خطيرة يبدو ان التحالف لن يدرك بعد فظاعتها ومخاطرها 

عليه نفسه والذي بات بسببها صوريًا 
ال يقدم واليؤخر حتى فقد تمامًا ثقة 

الناس به..
اذًا علينا أال ننجر الــى المهاترات كما 
قــال المؤتمر.. وبقي على المؤتمر ان 
يقول لناشطيه ان قيامهم وتركيزهم 
على مواجهة العدوان وقضايا الناس لن 
يعتبر عمًال عدوانيًا.. خاصة وان هذه 
النظرة الضيقة للرأي والــرأي اآلخر قد جلبت كل المصائب 
التي يعج بها المشهد الراهن وزادت من الخوف والقلق على 
حاضر ومستقبل التحالف ضد العدوان، إذ على السياسيين 
االتفاق أوًال حول أبسط أبجديات ومتطلبات تحالفهما وتهيئة 
أجواء ديمقراطية حقيقية للمشاركة الفاعلة في جعل الصود 
الشعبي ضد العدوان اكثر قوة وصالبة، وأن يدركا تمامًا ان 
ما يقع به ناشطوهم سببه الرئيس خالفاتهم كسياسيين، 

وليست مسألة رأي ورأي آخر..
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عن قضايا الناس

اش 
ّ
العميد الــركــن طــارق محمدعبدالله صالح آل عف

الحميري قائد معكسر الشهيد حسن الملصي، فخر للمؤسسة 
العسكرية اليمنية، وإنموذج للوطنية، وقدوة للوفاء والصمود 

والتضحية بأوسع ما في الكلمة من معنى.
وتشهد له بذلك مواقع الشرف والبطوالت ورصيده الحافل 
ــإرادة صلبة  الــذي يجعل منه رجــًال بحجم وطــن.. يتمتع ب
اش وجبال نقم وعيبان وردفــان.. 

ّ
استمّدها من حصن عف

ف عند 
ّ
ِلم، أو يتوق

َ
فلم يلتفت يومًا لصغائر اإلمور وتوافه الك

المناطق الرمادية.
ليظل فقط، شامخًا، وفيًا لوطنه وُمجّسدًا للقائد الحقيقي 
الذي يتحّرك ويعمل وفق مبادىء وثوابت الكبار الواثقين من 
أنفسهم الذين تربوا في مدارس العظماء، من أمثال الزعيم 

علي عبدالله صالح.
فخريجو مثل هكذا مدارس يمشون دومًا بحزم وثبات، 
يقدسون أوطانهم ويلتحمون بشعوبهم،وال يلتفتون 

ثنيهم التّرهات عن القيام بالواجب.
ُ
لسفاسف االمور، أو ت

ويكفي العميد طارق أنه محط ثقة وتقدير السواد األعظم 
من الناس وفي مقدمتهم العسكريون،من منتسبي الحرس 
الجمهوري واألمن المركزي والمتطوعين الذين يلبون معه 
داعي الوطن ويقدمون وسيقدمون من أجله كل غاٍل ونفيس.
 قبسًا ومصدر إلهام 

ُ
ل

ّ
ويكفي هذا القائد ،أيضًا، أنه ُيمث

لمنتسبي مؤسستنا العسكرية الذين أشعلوا مختلف جبهات 
القتال بــاالنــتــصــارات فــي ميدي وحــرض والمخا وذوبــاب 
والوازعية والعمري وكهبوب ونهم وصــرواح والربوعة 
رفة والخوبة والموّسم 

ُّ
وتالل الشيباني ونهوقة والطلعة والش

وغيرها.
يهناك أيها القائد العنيد العميد طارق آل عفاش كل هذا 

المجد.. 
يهناك شــرف الــوفــاء للقسم العسكري،وشرف االنتماء 

لرفاقك وثورتك.
ولك تحية سبتمبر وأكتوبر و٢٢مايو.

وتحية األحرار والشهداء والجرحى.
وتحية جبهات الصمود فــي كــل جبل وسهل وساحل 

وصحراء.
 
ّ
ولك تحية الرجال الصادقين المؤمنين بوطن يكبر ويعتز

 بأعدائكم.
ّ

بأمثالكم.. ويصغر وُيذل
ولك تحية األلسن التي تلهج بالدعاء لك وللوطن بالنصر، 
ولكل رفــاق الــســالح والكلمة األمينة بالثبات والصبر 

والمغالبة.

هذا هو العميد 
طارق صالح

عبدالكريم المدي

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

مازلت احفظ بعض عبارات من خطابات الشهيد 
ابراهيم الحمدي عن ظهر قلب.. مثل قوله في 
إحدى المناسبات: (هناك أناس يقلقون وال ندري ما 
الذي يقلقهم.. هل المشاريع التي شيدناها والطرق 
دناها هي التي تقلقهم.. ؟ ال أدري.. هل بناء  التي عبَّ
دولة النظام والقانون هو الذي يقلقهم.. ؟ ال أدري.. 

إنهم ال يقلقون إال على مصالحهم الشخصية.. 
وعــنــدمــا قتلوه واخـــاه ربــطــت وزمــالئــي طلبة 
مدرسة الثورة بالحديدة سواعدنا بالقماش األسود 
تعبيرًا عن الحزن الشعبي المريع.. وكذلك فعل 
طلبة الــمــدارس.. والسر في االستقبال الحزين 
والغاضب لفاجعة استشهاده على مستوى اليمن 
بشطريه، أن الحمدي كان صاحب قضية ومشروع.. 
وكان خطيبًا مفوهًا ويتمتع بكارزمية.. فضًال عن 
كونه جاء بعد فترة جمود سياسي وتنموي لم تكن 
ذكر في نشرات األخبار ال بخير وال 

ُ
اليمن فيها ت

حتى بالشر.. باإلضافة الى ان ظهوره جاء بالتزامن 
مع بدايات الطفرة النفطية في منطقة الخليج 
ما ساعد افكاره التنموية التعاونية على البروز.. 

وشخصيًا كان يزعج طفولتي وأنا أتابع بفضول 
وحماسة األخبار والبرامج العربية ان اليمن ال ُيذكر 
بخير وال حتى بشر في اذاعات مثل الـــb.b.c  أو 

صوت العرب او اذاعة الكويت دون جدوى.. 
 من حزني ســوى االنــزعــاج من 

َ
والــيــوم.. لم يبق

طريقة تعاطيه الساذجة مع الوفاء بشروط سالمته 
كرئيس بسيط االســتــدراج الى قتله واخيه وهو 
الذي هاجم مراكز النفوذ وقوى االحتكار والظلم 
والفساد بخطابات الفتة.. ثم هذا التباكي السياسي 
االعالمي األقرب الى الكيد الفاجر منه الى اإلنصاف 

للرجل المغدور.. 
من يوم مقتله وحتى اآلن.. جاءت انظمة ورحلت 
انظمة ولم تطرح اي قيادة سياسية او متباكية اي 
فكرة عملية تترجم فيها الرغبة في تخليد ذكراه.. 
مثل تبني افكاره التصحيحية أوحتى بناء نصب 
تذكاري للرجل.. ولو من باب الضحك على الذقون.. 
ــو فــقــط اســتــخــدام اســم  ــحــدث ه ــاحــدث وي م
الحمدي للمكايدة.. حدث هذا من المعارضة قبل 
ربيع الخيبة في العام ٢٠١١م وبعد وصولها الى 
السلطة.. ونرى المزايدة تتجدد اآلن بالكثير من 

صور الكذب والتدليس والمخاتلة.
ونا نشاهد مجسمًا للحمدي او اي مناضل 

ُّ
هيا خل

حقيقي خدم اليمن في ميادين المدن اليمنية.. 
فقط تــبــاٍك تمساحي مناسباتي للكيد لفالن أو 

التعريض في عالن.. 
ـــرؤوس  ع ال ـــذي صـــدَّ ــنــاصــري ال ــحــزب ال حــتــى ال
بحكاية ناصرية الحمدي أنهى مخاض مزايداته 
فولد عبدالملك المخالفي الذي من ابرز مشاهدات 
ــعــدوان على بــلــده، تخريب  جــهــوده فــي صــف ال
محافظته الحالمة ومباركته العدوان على اليمن.. 
وهاهو يتبنى الدفاع عن استمرارية اغالق مطار 
صنعاء بصورة لو قام عبد الناصر من قبره لبكى 
وقال: أعيدوني الى تحت التراب.. الله اليوفقكم.. 
ما أقبح المزايدات عندما تتحول الى قاعدة 
فاسدة.. ويتحول معها الصدق والنبل واإلنصاف 
إلى اشبه بأطفال يتجرعون االنتهاك على أبواب 

اللئام.

الحمدي.. 
مواسم التباكي!! 

الفهيدي رئيسًا للمركز 
اإلعالمي للمؤتمر 

أصدر األمين العام للمؤتمر األستاذ/ 
عـــارف الــزوكــا-  االحـــد الــمــوافــق ٢٢ 
اكتوبر ٢٠١٧م- قرارًا بتعيين الزميل 
عبدالملك محمد الفهيدي رئيسا للمركز 
اإلعــالمــي للمؤتمر الشعبي الــعــام الى 
جانب عمله رئيسا لموقع المؤتمرنت .

تمنياتنا للزميل الفهيدي التوفيق 
والنجاح في المهام الموكلة له..

دعا الى تحّري المصداقية والموضوعية

مكتب األمين العام للمؤتمر ينفي شائعات محاولة اغتياله
نفى مصدر مسئول في مكتب األمين العام للمؤتمر الشعبي 
 وتفصيًال- المزاعم التي 

ً
العام األستاذ عارف عوض الزوكا -جملة

يتداولها البعض عبر وسائل التواصل االجتماعي وبعض المواقع 

عن تعرضه لمحاولة اغتيال.
وقال المصدر: إن هذه المزاعم مجرد شائعات ال أساس لها 
من الصحة، داعيًا وسائل اإلعالم والناشطين في مواقع التواصل 

االجتماعي إلى عدم االلتفات لمثل هذه الشائعات واألكاذيب 
التي ال وجود لها وتحري المصداقية والموضوعية عند تناقلهم 

األخبار.

أطفال اليمن.. وساعة مصطفى بكري!
النائب في البرلمان المصري والناصري الخادم في بالط آل سعود، لم يكتف 
بفضيحة صفقة المتاجرة بأفكار ومواقف وقيم ومبادئ القائد العظيم الزعيم 

جمال عبدالناصر، بعد أن أصبح اليوم يلعق جزمات أمراء آل سعود 
وأعــداء األمــة العربية وفــي المقدمة مصر وشعبها وجيشها 

العظيم.
نجد اليوم النائب والكاتب مصطفى بكري مثله مثل عبدالملك 

المخالفي وسلطان العتواني وغيرهم يسبحون في مستنقع قذر 
ويسعون بشكل خسة ووقاحة الستخدام قيم ومبادئ أعظم 

رجال العصر والقرن الزعيم عبدالناصر بهدف تشويه 
سمعته ومكانته العظيمة في قلوب األحرار في العالم.

باألمس قلنا ماعليش.. فعلها مصطفى بكري وقبل 
أن يلعب دور السمسار للسعودية لبيع الجزر المصرية 

مقابل ساعة رولكس.. وعمرة ورحلة حج مجانية.
لكن عندما يزج مصطفى بكري في محاولة المتاجرة بدماء 

اطفال اليمن واضح أن هدف آل سعود من وراء ذلك هو مرمطة 
مصطفى بكري في الوحل وفضحه أمام العالم.. يعني عملية انتقامية 
واضحة أما أطفال اليمن فقد قالت المنظمة الدولية قولها الفصل.. 

غير أن صحفًا ومواقع سعودية نقلت عن مصطفى بكري تعليقه حول إدراج 
السعودية في القائمة السوداء لقتلها أطفال اليمن فرد قائًال: «إن كان هناك أحد 
يجب أن يسأل فهم الحوثيون الذين استغلوا االطفال كدروع بشرية 
واصدروا تقارير عن مقتل العديد من االطفال بشهادات وفاة 
مزورة فقد كانوا هم السبب في موتهم، ودول التحالف العربي 

قالت ذلك أكثر من مرة».
مؤسف جدًا أن شخصًا ظل يقدم نفسه طوال العمر كمناضل 
يسقط في هذا الوحل القذر.. وال يتردد أن يقتات ولو كان 
ثمن ذلك دماء االطفال االبرياء.. يا شيخ.. في اليمن ال تصدر 
شهادات وفاة حتى تزعم أننا نزور شهادات الوفاة.. صحيح 
«اللي اختشوا ماتوا» األمم المتحدة هي التي أكدت أن 
السعودية وبقية أنظمة دول تحالف العدوان فعًال 
متورطة بقتل اطفال اليمن.. وطالما وأنــت قد شربت 
«بول البعير» فنحن نذكرك أن السيد بان كي مون كان قد 
هدد السعودية عام ٢٠١٦م بإدراجها في القائمة السوداء 
لقتلها أطفال اليمن ممارسة ضغوطها ووعدت بوقف استهداف 

اطفال اليمن.

توثيق جرائم العدوان.. مشروع طموح
تبّني وزارة التخطيط  تنفيذ مشروع حصر وتوثيق جرائم العدوان 
السعودي األمريكي على اليمن على مستوى أمانة العاصمة وعموم 
محافظات الجمهورية عبر جهاز االحصاء يعكس أرقى صور العمل 

المؤسسي للدولة.. فهذا المشروع عمل وطني وتاريخي.
ونتمنى أن توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا، وأن يحظى بدعم سخي 
باعتباره مشروع وفاء تجاه ضحايا العدوان خاصة ونحن نفتقر الى جهة 
مسئولة تقوم بإنجاز مثل هذه المهمة الوطنية.. وتعظيم سالم لمعالي 

الوزير عبدالعزيز الكميم الذي يمثل عنوانًا للنجاح والوفاء.

د.قاسم سالم.. 
سالمات

أجرى الدكتور قاسم سالم -أمين 
عــام سر القيادة القطرية لحزب 
البعث الــعــربــي االشــتــراكــي قطر 
الــيــمــن- ثـــالث عمليات جراحية 
فــي إحــدى مستشفيات العاصمة 

اللبنانية بيروت تكللت بالنجاح.
ــاســم ســالم  ــلــدكــتــور ق نــتــمــنــى ل
الصحة والعافية والشفاء العاجل 

ه الوطني.. ليواصل عطاء
والحمد لله على السالمة..

داعش يقصف «معبد الشمس» 
في مأرب بالمدفعية

نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي محمد شعب

قذائف داعش النسخة السعودية التي ترعاها وتدعمها في اليمن، تواصل حربها القذرة 
ضد حضارة مملكة سبأ للعام الثالث حيث أقدمت االسبوع الماضي على إطالق أكثر من ٣٠ 
قذيفة مدفعية على المواقع األثرية في صرواح وتحديدًا على معبد أوام والمنازل المحيطة به.

داعش تسرح وتمرح في اليمن وتدمر أقدم حضارة في التاريخ بعد تدميرها لكثير من آثار 
سوريا والعراق.. وكل ذلك بهدف طمس تاريخ وذاكرة هذه األمة الحضارية.

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين 
بشدة استمرار اعتقال الصحفي 
محمد حسن شعب -الذي اعتقل 
من قبل الشرطة العسكرية بمأرب 
منذ السابع من اكتوبر الحالي دون 
معرفة االســبــاب، وبتوجيهات 
ممن يسمى برئيس اركان قوات 
الجيش التابعة لتحالف العدوان- 
حيث تم اعتقاله من قبل مدير 

أمن القصر الجمهوري في محافظة مأرب.

وطالبت نقابة الصحفيين بسرعة 
اإلفراج عن الصحفي محمد حسن 
شعب، محّملة السلطات في مأرب 
كــامــل الــمــســئــولــيــة عــن سالمته 

وحياته.
ــة الــصــحــفــيــيــن  ــاب ــق وجــــــددت ن
استهجانها استمرار استهداف 
الــصــحــفــيــيــن مـــن قــبــل االطــــراف 
المتصارعة على خلفية آرائهم 

وحقهم في التعبير أو ممارسة مهنتهم.

الموت يغّيب الزميل الصحفي 
عبدالمنعم الجابري

ب الموت -امــس األحــد- الصحفي  غيَّ
عبدالمنعم الجابري نائب رئيس تحرير 
موقع "٢٦ سبتمبر نت" بعد معاناة مع 

المرض استمرت لسنوات..
والــزمــيــل عبدالمنعم الــجــابــري من 
الصحفيين القديرين  وأصحاب المواقف 
الوطنية المشرفة ومــن المؤتمريين 
الصادقين.. حيث عمل على مدى عقدين 
في عدة صحف يمنية منها صحيفة ٢٦ 
سبتمبر وموقعها االليكتروني، كما عمل 
مراسًال لعدد من وسائل االعالم العربية منها مجلة "الحوادث" اللبنانية 

و"الجزيرة" السعودية.
اسرة تحرير "الميثاق" تتقدم بتعازيها الحارة السرة وزمالء ومحبي 
الفقيد.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة 

وأن يسكنه فسيح جناته.


