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زعفران املهنا لـ"الوراق":

تزوجت وعمري  ١٦عاما وزوجت ابنتي بنف�س العمر

الزعيم �صالح كان يناديني بالدكتورة

�سنكمل امل�سرية مع ال�شيخ �صادق ابو را�س للحفاظ على امل�ؤمتر ال�شعبي العام بحكمته..
فهو رئي�س امل�ؤمتر ويحق لأحمد الرت�شح يف امل�ؤمتر الثامن لكن ب�شرط !!

زعفران

المهنا ،الملقبة بالملكة بلقي�س ،القيادية في حزب الم�ؤتمر ال�شعبي
العام ،كان يدعوها الرئي�س الراحل على عبداهلل بالدكتورة.
تحاورها تجد مدى كفاحها منذ كان عمرها  ١٦عاما تحملت واجبات الزوجة واالم،
والطالبة ،والعمل..
كانت �أول يمنية تدير قناة خا�صة .حكت لرئي�س التحرير ق�صتها فكان هذا الحوار..
رئي�س التحرير اجرى معها هذا الحوار.
■ من هي زعفران المهنا؟
● ان ��ا زعفران بن ��ت علي �أحم ��د محمد يحيى
مهن�أ الدميني من ذو محمد برط الجوف ..انتقل
ج ��دي �إل ��ى بعدان� -إب و�س ��كنوا هناك و�س ��ميت
قريتهم ببيت المهن�أ .م�س ��قط ر�أ�س ��ي بعدان بيت
المهن�أ ،يوم  .1970 /12/ 25غادرت الوطن
وان ��ا في عم ��ر ال�سنتين �إلى الريا� ��ض ؛حيث كان
يعمل الوالد .التحق ��ت في المدر�سة وكنت طالبة
�أمثل اليم ��ن بهويتي الت ��ي غر�سها فين ��ا الوالد-
اهلل يحفظه-ال ��ذي حر�ص عل ��ى ان يقتني مجلة
ا�ﻷ كلي ��ل كل جمعة ،ونقوم بالجلو� ��س حول الوالد
وه ��و يق ��ر�أ لنا كل �ش ��يء عن اليمن حتى و�ص ��لت
�ص ��ف راب ��ع وب ��د�أت �أناف�س ��ه القراءة ف�ش ��جعني
فكنت اقر�أ مجلة االكليل كاملة ب�صوت عال .كنت
الطالب ��ة اليمنية الذي ل ��م يجر�ؤ اي من زميالتي
بدعوت ��ي باليمانية الني كنت �أعرف نف�س ��ي دوما
كم ��ا علمن ��ي وال ��دي -بالملك ��ة بلقي� ��س اليمن؛حتى في ورق االمتحان .ولن �أن�س ��ى لمديرة تلك
المدر�س ��ة ف�ضلها  -كانت فل�س ��طينية -ت�شجيعها
لي به ��ذا التعريف فكان ��ت كل زميالتي يدعونني
الملك ��ة بلقي� ��س وكن ��ت �أجل� ��س احك ��ي له ��ن عن
اليمن دائما وانا لم �أزرها وتخرجت من ال�ص ��ف
ال�ساد�س و�ضاقت بوالدي الدنيا في تلك الريا�ض
لأنتقل الى المدينة المنورة فظللنا بها لمدة عام
واب ��ي كان ي ��ردد ،دائم ��ا :قرب ��ت رائح ��ة اليمن.
بعدها انتقلنا الى خمي�س م�ش ��يط لمدة عام وفي
ه ��ذا العام كن ��ت ختمت ق ��راءة( ني ��ل الأوطار)
لل�ش ��وكاني مع قراءة كتاب لمي زي ��ادة وتاريخها
ف ��كان قرار ع ��ودة الوالد �إلى اليم ��ن هو محطتنا
االخيرة ؛ فعدنا لليمن ع ��ام  1984وعدت وانا
احفظ كل �ش ��ارع فيها واع ��رف رائحتها واعرف
طقو�سها فلم تكن بالغريبه ابدا علي.
■ ماذا عن الزواج وفار�س الأحالم؟
● تزوج ��ت وعمري  ١٦عاما ولقد كان �س ��ندي
حتى اليوم.
■ هل �أ�ص��بح زوجك متفهم لدارا�س��تك
الجامعي��ة وحيات��ك العملي��ة ،وه��ل كنت
مبرقعة او بالحجاب؟
● حبان ��ي اهلل ب ��زوج يحم ��ل م ��ن الثقاف ��ة ما
�أح ��دث توازن ��ا ل ��دي وعل ��ى خلفية ثقاف ��ة الوالد
وه ��ذا يعود لدعوات والدتي -حفظها اهلل -فكان
حري�ص ��ا عل ��ى درا�س ��تي الجامعي ��ة ج ��دا وكان
م�س ��اعدا لي ؛خ�صو�ص ��ا �أننا ا�س ��تقبلنا طفلتينا
االولتين �أثير و�أحالم ايام درا�ستي الجامعية فقد
كان خير معين لي وبخ�ص ��و�ص البرقع كان قرارا
في مرحلة الوظيفة .حيث كان قرارا م�شتركا الن
العمل اليحتاج لحواجز وكيف ا�سافر وانا مبرقعة
فكان جدا قرارا ب�سيطا لم ي�أخذ وقتا.
■ ماذا عن حجابك والبرقع؟
■ ه��ل افه��م ان��ك م��ع ال��زواج المبك��ر

كونك جربت نجاحه؟
● ال لي� ��س هك ��ذا ولكن ��ي �أتكلم ع ��ن بيئة لكل
مجتم ��ع يعن ��ي بن ��ت  16عاما في اليمن لي�س ��ت
كابن ��ة  16عام ��ا في مكان اخر في ه ��ذا العالم
كل بيىئ ��ة وله ��ا ط ��رق وفوا�ص ��ل ن�ض ��وج المر�أة
اي�ضا لي�ست ابنة  16في الحديدة كابنة  16في
القرية .فالجهل الذي يمار� ��س على الفتاة تحت
الجهل ف ��ي بع�ض المجتمعات م ��ن حرمانها من
التغذية ال�س ��ليمة ومن حرمانه ��ا من حق التعليم
والزج بها في زواج يعود لم�ص ��لحة االب يجب ان
نقف �ضده وهذا اليعني بان الفتاة في دول العالم
االخرى التظلم بالعك�س وجدت الفتاة االمريكية
لي�ست باح�سن حال من الفتاة اليمنية التي تعي�ش
بيئة تجهل حقوق الفتاة.
فالفت ��اة في امريكا التبل ��غ  16اال وهي تعاني
م ��ن فق ��ر ال ��دم ب�س ��بب االجها� ��ض واي�ض ��ا لوال
ال�ش ��رطة .فالب ��د ان نفه ��م �أن الو�ض ��ع مرتبط
بالجه ��ل فقط متى م ��اكان هناك تب ��ادل حقوق
�سوف تم�ضي الحياة بتوازن.
■ نفهم انك مع ارتداء المر�أة الحجاب،
ولي���س البرقع ،فهل زوج��ت �إحدى بناتك
بعمر  ١٦اي�ضا؟
البرق ��ع ه ��و حاجز الجه ��ل في العق ��ل هذا انا
�ض ��ده اما �ش ��كل الرداء فهو يمثل الهوية اليمنية
وعم ��ر الهوي ��ة اليمني ��ه ولبا�س ��ها م ��اكان يحمل
برقع نحن نلب�س �أجمل واح�ش ��م لبا�س في العالم
م ��ن حولنا مت ��زن يتحدث عن �أنوثتن ��ا بكل رقي.
ام ��ا ماكان دخيال فهو ياخذ وقت ��ه وينتهي ويظل
اللب�س اليمني المطعم بالف�ض ��ة المتعدد االلوان
المغرو� ��س بال�ش ��ذاب وال ��كاذي والريح ��ان ه ��و
االجمل
 نع ��م زوجت ابنتي بهذا العم ��ر وهي االن امالجم ��ل ارب ��ع �أحفاد ف ��ي الدنيا وبرغ ��م غربتها
تقوم بم�س ��اعدتي بالكثير من اعمالي التدريبية.
تتكلم ثالث لغات وتهوى الت�صوير ،و�أختها اي�ضا
مهند�س ��ة ديكور وتتحدث لغتين واي�ضا ال�صغرى
ف ��ي ثالث ثان ��وي ويجمتمعن في هواية م�ش ��تركة
هي الت�ص ��وير الفتوجرافي االحترافي -حفظها

اهلل هي وزوجها واوالدها وجمعني بهم علي خير.
■ مت��ى بد�أت تظهري��ن �إعالميا و كيف
وجدت نف�سك في مجال االعالم؟
● ب ��د�أت بمواق ��ع الكتروني ��ة ،ث ��م بعدها كان
الف�ض ��ل للأ�س ��تاذ الرائع �س ��مير اليو�سفي رئي�س
تحرير جريدة الجمه ��وري حيث �أفرد لي عمود(
وحي القلم) في �ص ��حيفته وفي نف�س الوقت كنت
اخ ��ذت وقتي ف ��ي العمل في مج ��ال التدريب ف�أنا
مدربة تنمية ب�شرية منذ عام .1992
وقد قطعت �ش ��وطا كبيرا ف ��ي التدريب الى �إن
باغتتن ��ا فتن ��ة  2011ف ��كان القرار ب ��ان اقدم
برنامجا تلفزيونيا بعد ان كنت �ضيفة على برامج
عديدة �إبان تلك المرحلة والف�ض ��ل يعود ل�ص ��قل
موهبت ��ي االعالمي ��ه لال�س ��تاذ فار�س ال�س ��نباني
الذي قدم لي كل الدعم في برنامج الملكة بلقي�س
ال ��ذي قدمت فيه  100حلق ��ة تلفزيزنية قبل ان
�أكون اول مدير لقناة تلفزيونة خا�صة باليمن هي
قناة العقيق ؛حيث كانت اول قناة ف�ضائية خا�صة
ولها تاري ��خ يفتخر بها كل من نال ��ه الحظ وعمل
بها ،لكن هناك من ح�س ��بك -حينها -على �أ�سرة
الرئي� ��س الراحل علي عبداهلل �ص ��الح ؛فقيل انك
مدعوم ��ة من احمد عل ��ي ،واحيان ��ا يحيى .وقيل
انك �صديقة بلقي�س.
 لي ال�ش ��رف ان �أح�س ��ب على ا�س ��رة الزعيمرئي� ��س الجمهوري ��ة اال�س ��بق م�ؤ�س ���س الم�ؤتم ��ر
ال�ش ��عبي الع ��ام ورئي�س ��ه اال�س ��بق وراف ��ع راي ��ة
العروب ��ة والوطني ��ة والهويه ��ة اليمنية وم�ؤ�س ���س
منه ��ج الت�س ��امح والت�ص ��الح ورجل العف ��و العام
ف ��ي زمن ��ه بين �أنداده م ��ن الحكام الع ��رب فهذا
�ش ��رف وتكليف في نف� ��س الوقت لنم�ض ��ي بنف�س
الر�س ��الة وق ��د حظي ��ت بدع ��م من العمي ��د يحي
محم ��د عبداهلل �ص ��الح عميد العم ��ل المجتمعي
ف ��ي  2009عندم ��ا اعلنت تر�ش ��حي النتخابات
مجل�س النواب في حينها فاعلن دعمه اللوج�ستي
والم ��ادي وه ��ذا فخر لي واي�ض ��ا ا�س ��تمر بدعمه
ل ��ي ال ��ى االن وبعده ��ا حظي ��ت بدع ��م ال�س ��فير
�أحمد علي عبداهلل �ص ��الح ع�ض ��و مجل�س النواب
اال�س ��بق ورئي�س م�ؤ�س�سة ال�ص ��الح وقائد الحر�س

الجمهوري و�سفيرنا لدى دولة االمارات والرئي�س
الفخري لبرنامج "االدارة بالحب" الذي �أطلقته
عام  2013فقد كان يدفع بي نحو برامج تاهيل
ال�ش ��باب التنموي وي�ؤكد على التعاي�ش بمحبة في
تلك المرحلة الع�صيبة.
واخيراحظي ��ت بدع ��م �أم اليمنيي ��ن تل ��ك االم
واالخ ��ت واالبن ��ة والزوجة ال�ص ��امده بق ��وة فقد
كانت تبارك وت�ش ��جع كل مايدفع ال�ش ��باب ل�سوق
العم ��ل وكفالة االيتام واال�س ��ر المتعفف ��ة وقالت
لي مرة انا �أتخيلك تقدمي برنامج زي" ح�س ��نين
هيكل"ومن هنا مازلت على الوعد والعهدلتحقيق
ا�ﻷ منية.
ومن هنا اخاط ��ب االخت بلقي�س علي عبداهلل
�صالح� :أني على الوعد و�سوف يتحقق.
■ ه��ل ثم��ة ق�ص���ص ل��ك م��ع الرئي���س
الراحل على عبداهلل �صالح؟
● هن ��اك منه ��ج نهل ��ت من ��ه مع الزعي ��م علي
عبداهلل �ص ��الح طيلة الع�ش ��ر �س ��نوات ال�س ��ابقة،
يح ��وى كثي ��را م ��ن التفا�ص ��يل ولكنه دوم ��ا كان
يدعون ��ي بلقب �س ��وف اعمل عل ��ى تحقيقه (كان
يدعون ��ي بالدكت ��ورة ) -ال ��ف رحم ��ة ون ��ور على
روحه-
■ اليوم الذي �شعرت فيه بحزن؟
● االن�س ��ان يم ��ر بمحطات ح ��زن ورحيل والم
في كل محطة ؛لكن �أقوى مراحلها تمثلت برحيل
الزعي ��م عل ��ي عبداهلل �ص ��الح ي ��وم  4دي�س ��مبر
 2017وتعتبرهذه قمة الحزن .الف رحمه ونور
على روحه الطاهرة.
■ م�ؤخ��را ت��م ت�صعي��دك لمنا�ص��ب
قيادي��ة في حزب الم�ؤتم��ر ال�شعبي العام
بقيادة ال�شيخ �ص��ادق امين ابو را�س ..هل
نفهم ان��ك لم تحظي بذلك اي��ام الرئي�س
الراحل �صالح؟
●التحق ��ت ف ��ي الم�ؤتمر ال�ش ��عبي الع ��ام عام
 2006وهذا فخرلي كحزب وطني قاده اف�ضل
رجاالت اليمن في الوقت المعا�صر لذا كان العمل
فيه �شرف اليحتاج الى من�صب الن الجميع فعال
في ��ه والعمل ب ��روح الفريق هو ال�س ��ائد حتى �أتت
اللحظة التي نق ��وم فيها بالواجب نحو حزبنا في
مرحلة ع�صيبة ومنعطف �صعب يمر بها الم�ؤتمر
ب ��ه االن .و�أثم ��ن لل�ش ��يخ �ص ��ادق �أمين اب ��و را�س
ودولة رئي�س الوزراء اال�س ��بق هذا ال�صمود الذي
ق ��دم لنا ؛ففي ��ه الداف ��ع ان نوا�ص ��ل العمل تحت
لوائه ؛حيث قدم اروع ال�ص ��ور ف ��ي الحفاظ على
الم�ؤتمر ال�ش ��عبي العام بحكمته وهدوئه ووطنيته
وبخطوات ��ه نح ��و ال�س ��لم ال�سيا�س ��ي والمجتمعي
و�س ��وف نكم ��ل معه الم�س ��يرة حتى يعود الو�ض ��ع
كم ��ا كان عليه من تعاي� ��ش وعمل تنموي مجتمعي
وري ��ادة �سيا�س ��ية م ��ع جمي ��ع مكون ��ات مجتمعنا
اليمن ��ي بعيد عن التمزي ��ق المجتمعي المقيت او

التع�صب المذهبي �أو الحزبي.
■ باعتب��ارك قيادية في الحزب هناك
م��ن يح��اول �ش��ق الح��زب ف��ي القاه��رة،
وغيره��ا .وهن��اك م��ن يري��د �أن يك��ون
احم��د على عبداهلل �صال��ح رئي�سا للحزب
رغم انه تحت الإقامة الجبرية .وهناك
من يعتبر هادي رئي�سا. .
ما ر�أيكم انتم في �صنعاء من كل ذلك؟
● نحن نرف�ض اي م�ش ��اريع تم�ض ��ي نحو �ش ��ق
الح ��زب في الداخ ��ل او الخ ��ارج خ ��ارج لوائحه
وميثاقه الوطني..
و ال�ش ��يخ �ص ��ادق �أمي ��ن �أب ��و را� ��س ه ��و رئي�س
الم�ؤتم ��ر ال�ش ��عبي الع ��ام ،وقد ت ��م انتخابه نائبا
للزعيم في اجتماع اللجنة الدائمة في �ش ��هر 11
. . ،2014ولما ا�ست�شهد الزعيم من الطبيعي
�أن يك ��ون النائب قائما بالأعمال وتم اختياره من
قبل اللجنة العامة رئي�س ��ا للح ��زب حتى الم�ؤتمر
الثامن..
�أم ��ا ال�س ��فير �أحم ��د علي فه ��و ع�ض ��و الم�ؤتمر
ال�ش ��عبي ،وه ��و تح ��ت االقام ��ة الجبري ��ة ف ��ي
الإم ��ارات ،وق ��د �ص ��عده رئي� ��س الم�ؤتمر ال�ش ��يخ
�ص ��ادق �أمين ابو را� ��س م�ؤخرا ،للت�أكي ��د �أنه ابن
الح ��زب والحزب حري�ص علي ��ه ،وفي حال افرج
عنه فم ��ن حقه كما هو حق لغي ��ره �أن يدخلوا في
المناف�سة على رئا�س ��ة الحزب في الم�ؤتمر العام
الثامن.
فالبع� ��ض ال يفق ��ه �أن ح ��زب الم�ؤتم ��ر حزب ��ا
ديمقراطي ��ا ،ويحاول ان ي�ؤكد اتهامات خ�ص ��وم
الحزب على �أنه حزب وراثي..
بل �إن رئي�س الم�ؤتمر واالخ ال�س ��فير �أحمد على
عبداهلل �ص ��الح حري�ص ��ان جدا على ان تم�ض ��ي
االم ��ور بتوازن ��ات تحفظ للم�ؤتمر ال�ش ��عبي العام
حيويته ون�شاطه وعدم ان�شقاقه.
وال�ش ��يخ �ص ��ادق �أمي ��ن �أب ��و را� ��س ي�س ��عى بكل
م ��ا ا�س ��تطاع الي ��ه �س ��بيال للحف ��اظ عل ��ى بيتنا
الم�ؤتمري ،وهذا �ش ��يء نفتخر به جميعا في وقت
تن�صل الكثير عن الم�ؤتمر وان�ضووا تحت �أجندات
كثيرة التخدم الوطن قبل الحزب وال�شيخ �صادق
�ص ��مد امام كل ما يمكن �أن ي�ش ��ق حزب الم�ؤتمر
ودعا الى توحيد ال�ص ��ف وعدم االنجرار الى اي
مناكف ��ات او �ص ��راعات تعط ��ي نتائج �س ��لبية في
هذه المرحلة و�س ��انده الكثير م ��ن القيادات التي
�ص ��مدت ف ��ي الداخل م ��ن القياديين واالع�ض ��اء
والقواع ��د واي�ض ��ا م ��ن االع�ض ��اء الوطنيين في
الخ ��ارج الذين يعتب ��رون الم�ؤتمر ال�ش ��عبي العام
ه ��و م�ؤتمر الداخل الذي �ص ��مد برغم وجعه على
رحي ��ل رئي�س ��ه و�أمينه الع ��ام فرفعوا معنا �ش ��عار
الم�ؤتمر �شعبي عام �إال م�ؤتمر الداخل.
وم ��ن هن ��ا نح ��ن ندع ��و الجمي ��ع ف ��ي الداخل
والخ ��ارج العودة الى �أح�ض ��ان الم�ؤتمر ال�ش ��عبي
العام هذا الحزب الرائد في العمل الجماهيري.
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حازب :مل نخن ،واحلقيقة يف ال�صندوق اال�سود
وجثمان ال�شهيد الزعيم لي�س يف الثالجة

ال�سيد عبدالملك وال�شهيد ال�صماد خالفوا
ماجرت به العادة حول نقاط ابو ر�أ�س الـ()8
ك�شف

ال�شيخ ح�سين حازب وزير التعليم العالي في حكومة
«الإنقاذ» الكثير من خفايا �أحداث دي�سمبر  ،2017وا�صفا
تلك الأحداث بالزلزال الكبير.
� :صنعاء
وق ��ال حازب في حوار للعربي  :يمكن و�ص ��ف
ذل ��ك الح ��دث ب�أنه زل ��زال كبير �ض ��رب الوطن
و«الم�ؤتم ��ر ال�ش ��عبي العام» وقيادات ��ه وقواعده،
با�ست�ش ��هاد رئي� ��س «الم�ؤتم ��ر ال�ش ��عبي الع ��ام»
الزعيم علي عبداهلل �ص ��الح ،وا�ست�شهاد الأمين
العام «للم�ؤتمر» المنا�ض ��ل عارف عو�ض الزوكا
في  4دي�س ��مبر  ،2017و�س� �بّب ه ��ذا الزلزال
تداعي ��ات خطي ��رة كان ��ت �ستق�ض ��ي عل ��ى ك ّل
�ش ��يء ،وفِي المقدمة �ص ��مود الجبه ��ة الداخلية
ف ��ي مواجهة الع ��دوان ،وعلى االتفاق ال�سيا�س ��ي
بي ��ن «الم�ؤتم ��ر» و«�أن�ص ��ار اهلل» المو ّق ��ع ف ��ي
يولي ��و  ،2016وال ��ذي �أعاد م�ؤ�س�س ��ات الدولة
الت�ش ��ريعية والتنفيذية والق�ضائية وال�شورية �إلى
الواجه ��ة ،و�أدارت ال�ش� ��أن العام وفقا للد�س ��تور
والقان ��ون ،وتحوي ��ل العمل م ��ن �إدارة الثورة �إلى
�إدارة الدول ��ة ،فزل ��زال دي�س ��مبر ل ��م ي�ض ��رب
الم�ؤتمر وحده ،ولكن حتى «�أن�ص ��ار اهلل» ت�أثروا
م ��ن تداعياته .وك�ش ��ف ع ��ن ظهور ق ��وى و�أفراد
من«الم�ؤتمر» يريدون ركوب الموجة وا�س ��تغالل
 4دي�س ��مبر كقمي�ص عثمان للتك�سب ال�سيا�سي
والم ��ادي ..ال ��خ ،مما ل ��م يحن الوق ��ت للحديث
عنه بو�ضوح.
وعن االتهام بالخيانة بالبقاء في الحكومة قال
:لي�ست خيانة �أبداً ،وبقاءنا �شركاء في الحكومة
يعد واجبا وطنيا مُلحا ،ذلك لأن ا�س ��تمرارنا في
ال�ش ��راكة فيه حف ��ظ للوطن و«الم�ؤتمر ال�ش ��عبي
العام» ،و�أحد الأدلة التي تثبت �أننا لم ننتقم من
وطننا رغ ��م جرحنا ووجعنا وخ�س ��ارتنا للزعيم
والأمي ��ن ،هوا�س ��تمرارنا في الحكومة وحر�ص ��ا
م ّن ��ا �أال يكون �ش ��رف مواجهة العدوان ورف�ض ��ه
ومقاومته حكر ًا على «�أن�ص ��ار اهلل» ،وبقائنا في
هذه ال�ش ��راكة حيث يمن ��ح «الم�ؤتم ��ر» وقياداته
وقواع ��ده و�أن�ص ��اره ه ��ذا ال�ش ��رف الكبير الذي
د�ش ��نه الزعي ��م واالمين ،وكثير ًا م ��ا حثنا عليه،
وه ��و ما يتوجب علينا موا�ص ��لة ما ب ��د�أه الزعيم
م ��ن الثبات ،حتى ولو �س ��قط �ش ��هيد ًا في خالف
مع رفيق المواجهة!.
وع ��ن كيفي ��ة مواجه ��ة الم�ؤتم ��ر لتداعي ��ات
دي�سمبر قال  :من بين �أنقا�ض هذا الزلزال قام
ال�ش ��يخ �ص ��ادق �أبو را�س ،والل ��واء يحي الراعي،
الأمي ��ن الع ��ام الم�س ��اعد ،رئي� ��س البرلم ��ان،

وبقية �أع�ض ��اء اللجنة العامة بالوقوف ب�شجاعة
و�إق ��دام لمواجه ��ة تداعي ��ات ما ح�ص ��ل وبحث
م ��ا يجب علينا عمل ��ه �إزاء هذا الح ��دث الجلل،
حيث و�ض ��عنا كمجموعة �أولوي ��ات لمهامنا على
م�س ��توى التنظيم ،فبد�أنا تحت قيادة «ابو را�س»
بالتوا�ص ��ل مع �إخوتنا لمعرفة �أحوالهم و�إمكانية
اللقاء بهم ،وتابعنا تفقد �أو�ض ��اع كل م�ؤ�س�س ��ات
«الم�ؤتمر» ومبانيه و�أو�ضاع العاملين فيها.
وع ��ن اتهامه بالخيان ��ة واالنبط ��اح رد � :ﺃﻗﻮﻝ
ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ �ﺇﻧﻨﺎ ﺟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺧﻮﻧﺔ ﻭﺑﻴﺎﻋﻴﻦ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ
ﺍﻟﺦ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﺍ�ﻹ�ﺳﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ
ﻣ�ﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟ�ﻸ �ﺳﻒ� ،ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻬﻢ  :ﻭﺍﻪﻠﻟ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻭﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺧﻮﻧﺔ ﻭﻻ ﻣﺘ�ﺂﻣﺮﻳﻦ ،ﻭﻟَﻢ
ﻧﻌﺪ �ﺃﺣﺪا ﺑ�ﺸﻲﺀ ،ﻭﻟَﻢ ﻧﺪﻓﻊ ﺍﺣﺪا ﻟﻤﺎ ﺣ�ﺼﻞ،
ﻭﻟَﻢ ﻧ�ﺴﺘ�ﺸﺭ ،ﻭﻟَﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻭ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ �ﺷيئ ��ا ،ﻭﻟﻮ
ﻃُ ﻠﺐ ﻣﻨّﺎ �ﺷﻲﺀ ﻟﻜﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ �ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟ�ﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺣﺮﺟﻪ ﺍﻟ�ﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ
ﺣﺘﻰ �ﺻﺎﺭ ﻣﺎ �ﺻﺎﺭ  ،وﻟَﻢ ﻧﻔﺮّﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻻ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ ،ﻭﻟَﻢ ﻭﻟﻦ ﻧﻨﺒﻄﺢ �ﻷﺣﺪ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﻟﻦ ﻧﺠﻌﻠﻪ ﻣ�ﺼﺮﻭﻑ ��ا ﻧﺘﻜ�ﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ
�ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨ�ﺼﻮﻡ ﺍﻭ ﺍ�ﻷ �ﺻﺪﻗﺎﺀ  .ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﺎ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻰ �ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎ�ﺿﺮ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻨﺎ ﻟﺤﺎﻟﻨﺎ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
وع ��ن كيفي ��ة تهدئ ��ة الو�ض ��ع ق ��ال ان ال�شيخ
�ص ��ادق �أمي ��ن اب ��و را� ��س و�ض ��ع(  )8نق ��اط
للتفاو� ��ض مع ان�صار اهلل « وكن ��ت �أحد �أع�ضاء
اللجن ��ة العام ��ة في ه ��ذه التحرك ��ات ،وكنا في
البداي ��ة عددا مح ��دودا ال يتجاوز ع ��دد �أ�صابع
اليد ،عكفن ��ا على عقد لق ��اءات عديدة تم فيها
تدار�س م ��ا ح�صل ،وما الذي يج ��ب علينا عمله
بعد الف ��راغ الكبير الذي تركه ا�ست�شهاد الزعيم
والأمي ��ن ،و�أتذك ��ر ف ��ي تلك اللحظ ��ات الحرجة
�أن اب ��و را�س و�ضع �أمام الط ��رف الآخر «�أن�صار
اهلل»  8نق ��اط ،و�ش ��دد عل ��ى �أهمي ��ة التعاط ��ي
معه ��ا ومعرفة موق ��ف «�أن�ص ��ار اهلل» منها ،لأن
بدونها ل ��ن تطمئن القي ��ادات لأي خطوة قادمة
وذل ��ك به ��دف �إيق ��اف التداعي ��ات ومحاول ��ة
تطبيع الأو�ض ��اع ولملمة الموقف ،و �أ�سفرت تلك
اللقاءات عن وق ��ف اغلب التداعي ��ات الم�ؤ�سفة
الت ��ي �أعقبت  4دي�سمب ��ر ،وبد�أ ح�ض ��ور وظهور
قي ��ادات «الم�ؤتمر» �شيئ ًا ف�شيئ� �اً .فبعد  34يوم
تقريب� � ًا وبع ��د معالج ��ة كثي ��ر م ��ن التداعي ��ات،
واللق ��اء الهام لعدد من قي ��ادات «الم�ؤتمر» وفِي
المقدمة ابو را�س مع رئي�س «المجل�س ال�سيا�سي

الأعلى» ال�شهيد ال�صماد وبع�ض قيادات «�أن�صار
اهلل» وكن ��ت �أح ��د الم�شاركين ف ��ي اللقاء ،تمكنا
خ�ل�ال هذه الفت ��رة الوجيزة ،م ��ن �إطالق �آالف
ال�سيا�سيي ��ن والع�سكريي ��ن و�شخ�صي ��ات كبيرة
و�صحفيي ��ن و�إعالميين ،وا�ستعادة بع�ض مقرات
وم�ؤ�س�سات «الم�ؤتمر» ،كما تم خالل هذه الفترة
جمع �أق ��ارب الزعيم ببع�ضه ��م البع�ض وترحيل
بع� ��ض العائ�ل�ات ال ��ى الخ ��ارج ح�س ��ب طلبهم،
وم�ؤخ ��ر ًا �إطالق نجلي الزعي ��م (�صالح ومدين
على عبداهلل �صال ��ح) ،ونجحنا كذلك في �إقناع
«�أن�صار اهلل» ب�إيقاف ترديد بع�ض الم�صطلحات
في الإعالم و�إلغاء برامج �إعالمية تعرفونها.
واعتب ��ر ح ��ازب اجتم ��اع اللجن ��ة العام ��ه في
ال�ساب ��ع م ��ن يناي ��ر  ٢٠١٨ي ��وم مي�ل�اد ح ��زب
الم�ؤتمر» اعتقد �أن قيادات «الم�ؤتمر» ا�ستطاعت
ف ��ي  7يناي ��ر  2018بعق ��د ذل ��ك االجتم ��اع
التاريخ ��ي ،بعد �إعالن مي�ل�اد «الم�ؤتمر ال�شعبي
الع ��ام» من جديد .نعم ه ��و بمثابة �إعالن ميالد
وانبع ��اث جديد للم�ؤتمر ،من بين �أنقا�ض الفتنة
الت ��ي �أ�شعلوها م ��ن ال خير فيهم وف ��روا هاربين
من لهيبه ��ا� )........( ،سيك�شفه ��م التاريخ في
يوم من الأيام.
وق ��ال� :أجزم ب� ��أن اجتماع اللجن ��ة العامة في
 7يناي ��ر  ،2018لو لم يتم في ذلك التاريخ
بالذات واليوم والمك ��ان –ال �سمح اهلل -ما كان ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳ�ﺸﻜّﻚ ﺑﺮﺋﺎ�ﺳﺔ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ
ل ��ه �أن يتم �إل ��ى اليوم ،ل ��و تعثر لث�ل�اث �ساعات « ﻟﻠﻤ�ﺆﺗﻤﺮ »  ،ﻭﺍﻟﻤ�ﺸﻜﻜﻮﻥ ﻫﻢ �ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ
فقط! ،و�أتذ ّك ��ر يومها �أن ( ).........هناك من ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ« ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ» ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، 2011
لحق اب ��و را�س الى باب �صال ��ة االجتماع لي�ؤخره
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﺎ�ﺳﺔ ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣ�ﺆﺗﻤﺮ
ً
�ساع ��ات �أو ي ��وم �أو يعيقه� ،إ ّال �أن ��ه رف�ض و�ضرب ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ،ﻟﺬﻟﻚ �ﺃﻗﻮﻝ � :ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
الباب بع�صاته و�أعلن افتتاح االجتماع.
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ �ﺃﻋﻠﻰ �ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ « ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ » ،
واكد ان اجتماع «اللجن ��ة العامة» تم باكتمال ﻭ�ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺎ�ﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟ�ﺸﻴﺦ �ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻣﻴﻦ
الن�ص ��اب ،حي ��ث عقد االجتم ��اع بع ��د �أن �أعلن ﺍﺑﻮ ﺭﺍ� ��ﺱ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴ�ﺲ « ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ »  ،ﻟﺮﺋﺎ�ﺳﺔ «
رئي� ��س «هيئ ��ة الرقاب ��ة التنظيمي ��ة»� ،سالم ��ة ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ » ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺮﺋﻴ�ﺴﻪ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ
الإج ��راءات لب ��دء االجتم ��اع ،وحينم ��ا اكتم ��ل ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ �ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﻓﻘﺎ �ﻵﻟﻴﺎﺕ
الن�ص ��اب ال�ل�ازم النعق ��اد «اللجن ��ة العام ��ة» ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ « ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ » ﻭ�ﻹﺟﻤﺎﻉ
حر�صنا عل ��ى انعقاد االجتم ��اع التاريخي و�سط �ﺃﻋ�ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻭﺗ�ﺄﻳﻴﺪ ﻟﻬﺬﺍ
العا�صم ��ة �صنع ��اء وبح�ض ��ور �إعالم ��ي ممي ��ز ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﺎ �ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ
و�صدر عن االجتماع كما تابعتم �أول بيان «للجنة ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺑﻌ�ﺾ ﻣﻦ
العام ��ة» في ظل غياب الزعيم والأمين ،ت�شرفت ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
بقراءت ��ه والم�شاركة في �صياغته ،والذي تم فيه
وعن دور ان�صاراهلل في �إعادة �إنعا�ش الم�ؤتمر
نعي رئي�س الم�ؤتم ��ر و�أمينه العام ب�صفة ر�سمية ال�شعب ��ي الع ��ام :ﻛﺎﻥ ﻟﻠ�ﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ
الى جماهير ال�شعب.
ﻗﺎﺋﺪ « �ﺃﻧ�ﺼﺎﺭ ﺍﻪﻠﻟ » ﻭﻟﻠﺮﺋﻴ�ﺲ ﺍﻟ�ﺸﻬﻴﺪ �ﺻﺎﻟﺢ
وحول ﺍﻟﺘ�ﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺭﺋﺎ�ﺳﺔ ﺍﺑﻮ ﺭﺍ�ﺱ« ﻟﻠﻤ�ﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟ�ﺼﻤﺎﺩ ﺭﺋﻴ�ﺲ « ﺍﻟﻤﺠﻠ�ﺲ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺳﻲ ﺍ�ﻷﻋﻠﻰ » ،
» ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﻟﻚ �أك ��د ح ��ازب ان ��ه ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻪ ،ﻣﻮﻗف ��ا ﺍﻳﺠﺎبي ��ا ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ« ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ»

ﺍﻟﺘﻲ ﻭ�ﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﻡ ل ��رﺋﻴ�ﺴﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﺑﻮ ﺭﺍ� ��ﺱ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ �ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻮﻗﻒ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺣ�ﺼﻞ ﻓﻲ ﺩﻳ�ﺴﻤﺒﺮ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ�ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻔﻒ ﺧﻄﺮ
ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﺍﻟ�ﺸﺮﺥ ﺍﻟﺬﻱ �ﺃ�ﺻﺎﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﻫﺪﺩﻫﺎ ﺑ�ﺼﻮﺭﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤ�ﺴﺘﻤﺮ.
وع ��ن جثم ��ان الرئي�س الراح ��ل على عبداهلل
�صال ��ح ق ��ال»ﻣﻮ�ﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ه ��وﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ،الت ��ي و�ضعه ��ا ال�شي ��خ
�ص ��ادق �أمين ابو را�س رئي� ��س الم�ؤتمر ،وﺟﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ،ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎ�ﺻﻴﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺗﻲ « ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ »  ،ﻭ «
�ﺃﻧ�ﺼﺎﺭ ﺍﻪﻠﻟ » ﺍﻟﻤ�ﺼﻐّﺮﺓ ،ﻭ�ﺃﻭﻻﺩ ﻭ�ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ
! و ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟ�ﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﻭﺣﺒﻴ�ﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳ�ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟ�ﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍ�ﻷ �ﺳﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭحده ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳ�ﺄﺫﻥ ﺑﻤﻮﻋﺪ �ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ.
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تهانينا
للشعب اليمني الصامد البطل ،،وللقيادة السياسية
ممثلة برئيس المجلس السياسي

االستاذ /مهدي المشاط
ورئيس حكومة االنقاذ

الدكتور /عبدالعزيز بن حبتور

بمناسبة العام الميالدي الجديد 2019
وبأذن اهلل يكون عام فيه الخير للشعب اليمني مفعم
بالعزة والنصر على من يحاصره ويدمر بلده .

المهنئون:
موظفوا شركة يمن موبايل وأعضاء مجلس إدارتها
عنهم..

م  /عامر محمد هزاع
المدير التنفيذي

أ  /عصام علي الحملي
رئيس مجلس اإلدارة
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التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل
وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي
اال�ستاذ /مهدي الم�شاط
ورئي�س حكومة االنقاذ
الدكتور /عبدالعزيز بن حبتور
مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد 2019
وب�أذن اهلل يكون عام فيه اخلري لل�شعب اليمني
مفعم بالعزة والن�صر على من يحا�صره ويدمر بلده

املهند�س /ه�شام �شرف
وزيراخلارجية

وكافة منت�سبي وموظفي الوزارة
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�سلبيات و�إيجابيات �شركة مين موبايل  ..ورد رئي�س املجل�س الإدارة احلملي

الأوراق تن�شر تقرير اجلهاز املركزي
ناق�ش

لقاء بالجهاز المركزي للرقابة والمحا�سبة اليوم برئا�سة رئي�س الجهاز علي العماد ورئي�س مجل�س
�إدارة �شركة يمن موبايل ع�صام الحملي ،تقرير الجهاز حول الرقابة على موارد ال�شركة وتنميتها،
خالل الف�صل الأول من العام2018م مع العودة للأعوام ال�سابقة.
وفي اللقاء �أكد رئي�س الجهاز المركزي للرقابة والمحا�سبة ،حر�ص الجهاز على تنفيذ التوجيهات ال�سيا�سية العليا
والخا�صة بمراجعة وتقييم �أداء الجهات التي تعنى بتقديم خدماتها للجمهور ب�شكل مبا�شر ل�ضمان ا�ستمرارية تلك
الخدمات وجودتها ،ومنها �شركة يمن موبايل وما تقدمه من خدمات ،التي تعتبر من الخدمات الهامه للجمهور.
 :خا�ص
وتط ��رق �إل ��ى الظ ��روف االقت�صادي ��ة التي ت�ستوج ��ب و�ضع
خطط لتح�سين و�ضع ال�شرك ��ة لتحقيق القدرة على المناف�سة
في ال�سوق ،وتمكين ال�شركة م ��ن ا�ستيعاب متطلبات المرحلة
الراهنة والمخاطر جراء ا�ستمرار العدوان.
ولف ��ت العم ��اد �إلى �أهمي ��ة و�ض ��ع اال�ستراتيجي ��ات الالزمة
لإيج ��اد الحل ��ول للم�شاك ��ل الم�ستقبلي ��ة بحيث تك ��ون ال�شركة
ق ��ادرة على القيام ب� ��أدوار فعالة في هذا المج ��ال ال �أن تكون
�إجراءاته ��ا ردود �أفع ��ال فقط ..م�ستعر�ض ��ا �أهم المالحظات
التي ت�ضمنها التقرير.
فيم ��ا �أ�شاد رئي�س مجل�س �إدارة �شرك ��ة يمن موبايل ،بجهود
الجهاز في �أعداد هذا التقرير الذي الم�س مكامن االختالالت
و�أوج ��ه الق�ص ��ور ف ��ي �إداء ال�شرك ��ة والت ��ي �سيت ��م ا�ستيعابها
لتح�سين الخدمات .
و�أ�ش ��ار �إل ��ى قي ��ام ال�شرك ��ة بالعدي ��د م ��ن الإ�صالح ��ات
والمعالج ��ات ال�ستيع ��اب تل ��ك المالحظ ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إلى
قيامه ��ا بعدد من الإج ��راءات لتح�سين ج ��ودة الخدمات التي
تقدمه ��ا للعمالء وزيادة مناط ��ق تغطيتها رغم ما تواجهه من
تدمي ��ر ممنه ��ج من قبل ق ��وى الع ��دوان ..ولف ��ت الحملي �إلى
�أن الع ��دوان دمر �أكث ��ر من  112محطة �إر�س ��ال ومنع دخول
المعدات والأجهزة ال�ضرورة لل�شركة  ..م�شيرا �إلى �أن ال�شركة
تعم ��ل جاه ��دة لتح�سين خدماته ��ا بالإ�ضافة �إل ��ى العديد من
الإ�صالح ��ات لتطوير �أداء ال�شركة ال�ستيعاب عدد الم�شتركين
فيه ��ا ،حي ��ث تعمل الآن بطاقته ��ا الق�صوى نتيج ��ة زيادة عدد
الم�شتركين.
وف ��ي اللقاء ت ��م ا�ستعرا�ض �أه ��م المالحظات ال ��واردة في
تقري ��ر الجه ��از �أهمه ��ا وج ��ود عدد م ��ن االخت�ل�االت و�أوجه
الق�صور في نظام الرقابة الداخلية على موارد ال�شركة ،حيث
توجد فروق ��ات كبيرة بين �إجمالي عدد الم�شتركين في وحدة
�سج�ل�ات الم�شتركين ف ��ي ال�شبكة ( )HLRوبي ��ن �إجمالي

عدد الم�شتركين في منظومة الفوترة (.)CBS
و�أ�ش ��ار �إلى �أنه ظهرت بيانات منظوم ��ة الفوترة ()CBS
بف ��ارق نق� ��ص خ�ل�ال ع ��ام 2016م وعدد وك ��ذا خالل عام
2017م ،ويعك� ��س الف ��ارق مخاطر عدم احت�س ��اب �إيرادات
خدم ��ات االت�ص ��االت للم�شتركين غير الم�شمولي ��ن في نظام
( )CBSمم ��ا يترتب على ذلك �إ�ضاعة جزء كبير من موارد
ال�شرك ��ة ،وكذا عدم ا�ستيفاء العالق ��ات البرمجية بين قواعد
بيانات الأنظمة العاملة بال�شركة مما �أدى �إلى عدم اال�ستفادة
المثل ��ى من ه ��ذه الأنظمة ب�شكل �آل ��ي لإنجاز مراح ��ل الدورة
الم�ستندي ��ة للإي ��رادات ب�أنواعها ،ما ت�سبب ف ��ي ظهور فوارق
وبمبال ��غ كبي ��رة بي ��ن مديوني ��ات م�شتركي الفوت ��رة في نظام
الفوت ��رة  CBSوالمديوني ��ة المقابلة لها ف ��ي النظام المالي
 ،Oracleبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى عدم التمك ��ن من الوقوف على
بيانات الع ��ام 2017م ب�سبب عدم موافاة الجهاز بالبيانات
المطلوبة رغم طلبها ر�سمياً.
و�أك ��د تقري ��ر الجهاز �ضع ��ف الإج ��راءات الرقابية الالزمة
عل ��ى �أنظمة المعلومات ،وكذا �ضعف االهتمام ب�إدارة التدقيق
الداخلي ،بالإ�ضافة �إلى �ضع ��ف ت�أهيل كوادرها للقيام بمهمة
التدقيق المنا�سب على �أنظمة المعلومات الخا�صة بال�شركة.
ولف ��ت التقرير �إلى وجود جوانب ق�صور في الأداء الت�شغيلي
لل�شرك ��ة والت ��ي �أث ��رت �سلب ًا عل ��ى تنمية موارده ��ا والرفع من
قدرته ��ا التناف�سي ��ة ف ��ي �س ��وق االت�ص ��االت المحلي ��ة ،وم ��ن
م�ؤ�ش ��رات ذل ��ك �ضع ��ف التخطي ��ط ف ��ي اقتن ��اء التجهيزات
الالزم ��ة لمواجه ��ة محدودي ��ة ال�سع ��ات البرمجي ��ة لأنظم ��ة
ال�شبكة ،والمتمثلة في وحدة �سجالت الم�شتركين ()HLR
ومنظومة الفوت ��رة ( ،)CBSوهذه المحدودية ت�ساهم في
ح ��دوث مخاطر كبي ��رة تتمثل في بطء الخدم ��ة وفقدان جزء
كبير من الإيرادات وعدم تحقيق ميزة تناف�سية لل�شركة.
و�أو�ض ��ح التقري ��ر �أن ��ه وبالرغ ��م م ��ن الزي ��ادة ف ��ي حج ��م
م�صاريف ال�صيانة خالل عام 2017م والتي بلغت ()4,7
ملي ��ار ري ��ال �إال �أن ��ه لوحظ تزاي ��د ن�سبة االت�ص ��االت الفا�شلة

مالك بنوك جتارية ينقذون
بنوكهم من االفال�س بافتتاح
حمال �صرافة
 :خا�ص
ك�شف ��ت م�ص ��ادر اقت�صادي ��ة ف ��ي
�صنع ��اء ل(الوراق) �أن �أغل ��ب مح ��ال
ال�صراف ��ة العامل ��ة حالي ��ا يمتلكه ��ا
رج ��ال �أعم ��ال م ��ن العي ��ار الثقي ��ل
يمتلكون بنوكا تجاربة �أو ن�صيب الأ�سد
في بنوك حكومية وتجارية.
و�أرجع ��ت الم�ص ��ادر لج ��وء م�ل�اك
البن ��وك �إلى افتتاح مح ��ال ال�صرافة
النق ��اذ بنوكه ��م من الإفال� ��س التي
ت�سب ��ب بها تزايد انت�شار تلك المحال
ف ��ي عموم �أنح ��اء الجمهورية والإقبال
المتزاي ��د عليه ��ا لتحوي ��ل الأم ��وال

وال�صرف داخليا وخارجيا.
ولف ��ت �إل ��ى �أن البن ��وك �أ�صبح ��ت
بع�ضه ��ا ام ��ام طوف ��ان تزاي ��د افتتاح
محال ال�صراف ��ة وتواجه �صعوبات في
�صعوده ��ا وبق ��اء ع ��دد م ��ن موظفيها
وفروعه ��ا الت ��ي تكبده ��ا ماليي ��ن
الرياالت.
وحذر ت الم�ص ��ادر من عدم �ضبط
محال ال�صرافة التي �أ�صبحت تناف�س
المح ��ال التجارية ج ��راء التراخي�ص
التي تح�صل عليها والبع�ض منها دون
ترخي� ��ص بل تفتح بقوة و�ساطات من
العي ��ار الثقيل مقاب ��ل ال�شراكة �أو دفع
ن�صيب لحاميها .

مقارن ��ة باالت�صاالت الناجح ��ة حيث بلغت ن�سب ��ة االت�صاالت
الفا�شل ��ة ف ��ي الع ��ام 2017م ( )40%بزي ��ادة قدره ��ا
( )11%عما كانت عليه ف ��ي العام 2016م البالغ ن�سبتها
( ،)29%الأم ��ر ال ��ذي ي�شير �إلى وجود فر� ��ص �ضائعة �أمام
ال�شركة في تحقيق مزيد ًا من المبيعات والأرباح.
وبي ��ن التقرير وجود �ضعف ف ��ي �أعمال ال�صيان ��ة والكفاءة
الت�شغيلي ��ة لمعدات وتجهيزات ال�شبك ��ة وكذا �ضعف في رقابة
ال�شركة على �أعمال ال�صيانة حيث ال توجد تقارير فنية دورية
عن �أعمال ال�صيانة المنفذة على محطات وتجهيزات ال�شبكة
من قبل الم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ..الفتا �إلى �أن ذلك ترتب
عليه ت�أخر وبطء �أعمال ال�صيانة وخروج بع�ض المحطات عن
الخدمة ولم ��دة (� )181,301ساعة خالل عام 2017م،
وزيادة الحمل على �سنترال الإنترنت حيث بلغ متو�سط الحمل
( )Average Loadعل ��ى المعالج ��ات ( )CPUم ��ا
ن�سبت ��ه ( )84%خ�ل�ال الع ��ام 2017م بزي ��ادة مقدارها
( )17%عما كانت عليه في العام 2016م (.)72%
وبح�س ��ب البيانات التي تم الوقوف عليها ف� ��إن هذه الن�سبة
تعد خطيرة جد ًا �إذا لم تقم ال�شركة ب�سرعة ا�ستبدال �سنترال
الإنترنت الحالي ب�سنت ��رال جديد بقدرة و�سعة عاليتين ،ويعد
ت�أخير الإحالل م�ساهمة في فقدان فر�صة زيادة في المبيعات
وتحقي ��ق عوائد مجزية في خدم ��ة الإنترنت ونق ��ل البيانات،
وم ��ن ذلك� ،أي�ض ��ا ،اعتماد ال�شرك ��ة وب�شكل كبي ��ر على مورد
وحيد وهي ال�شركة ال�صينية (هواوي) في اقتناء احتياجاتها
التقني ��ة الخا�صة بمنظومة ال�شبك ��ة الهاتفية والأنظمة الآلية،
مم ��ا يجعل ال�شركة تابعة تقني ًا للم ��ورد ،وحرمان ال�شركة من
الح�ص ��ول عل ��ى تقنيات وتجهي ��زات ذات ج ��ودة وب�أقل تكلفة
ممكنة.
و�أو�ضح التقري ��ر �أن هناك تزايد في مديونية �شركة (واي)
والتي تمثل م ��ا ن�سبته ( )64%من مديونية القطاع الخا�ص
المثبتة في دفاتر ال�شركة.
و�أك ��د التقرير عدم وجود خطة ط ��وارئ عامة لدى ال�شركة

ت�ضمن ا�ستمرارية العمل يتم تحديثها من حين لآخر ،وافتقار
ال�شرك ��ة وهيكلها التنظيمي للوائح والأنظمة الداخلية والأدلة
التف�صيلي ��ة المكتوب ��ة والمعتم ��دة لتنظي ��م وت�سيي ��ر �أعم ��ال
ال�شرك ��ة الإداري ��ة والمالية والفني ��ة ،وعدم اعتم ��اد ال�شركة
على �إع ��داد خطط ا�ستراتيجية في �إدارة �أعمالها ،وكذا عدم
اهتم ��ام �إدارة ال�شركة بتبني مب ��ادئ وقواعد الحوكمة ،والتي
م ��ن �ش�أنها تعزيز ال�شفافية وتحدي ��د الم�س�ؤوليات والواجبات
بين الأط ��راف المختلفة في ال�شركة ،والت ��وازن بين �أ�صحاب
الم�صال ��ح ،وتع ��زز الكف ��اءة الإداري ��ة والإج ��راءات الرقابية
لزيادة الموثوقية بال�شركة وبياناتها المالية.
وبح�س ��ب التقري ��ر ف� ��إن ن�ش ��اط ال�شركة رافق ��ه العديد من
المخاط ��ر والتهدي ��دات التقنية والفنية ،والت ��ي ت�ؤثر حا�ضر ًا
وم�ستقب ًال على موارد ال�شركة ،ما يتطلب الحد منها ،و�أهمها
انتق ��ال �شركات االت�ص ��االت العالمي ��ة �إلى تقدي ��م خدماتها
بتقني ��ة الجيل الرابع ( ،)LTE 4Gوعدم امتالك �شركة
يم ��ن موبايل طي ��ف ترددي مت ��اح لتمكينها م ��ن االنتقال �إلى
نظ ��ام ال  LTEحيث تحتاج �إلى م�ساحة طيف ترددي يقدر
ب ( )20ميج ��ا هرتز م ��زدوج  MHZ20عل ��ى ترددين
مختلفي ��ن هم ��ا ت ��ردد  MHZ 900و MHZ 1800
ف ��ي حي ��ن �أن ال�شركة ف ��ي الوق ��ت الحالي تمتل ��ك فقط 10
ميجاهرتز.
ح�ض ��ر اللق ��اء نائ ��ب رئي�س الجه ��از يحيى القم ��ري ووكيل
الجه ��از للقط ��اع االقت�صادي عب ��داهلل ال�ضاعن ��ي وعدد من
مدراء العموم والمخت�صين من الجهاز وال�شركة.

االوراق تن�شر �أ�سماء ع�صابة �سرقت ال�سيارات
واجلنابي بالإكراه مع �صورهم

 :خا�ص
�ضبط ��ت �إدارة مباحث العا�صم ��ة �صنعاء عدد
من ل�صو�ص �سرقت ال�سيارات والجنابي باالكراه.
ووف ��ق ر�صد �صحيف ��ة الأوراق ال�شهرية فانه تم
القب�ض على كل من كال من « محمد دحان �صالح
الح�ساني» 40عاما ،ارحب (رئي�س الع�صابه)
والمدع ��و «ماج ��د عب ��داهلل احمدالجعدي 26
عاما.

والمدع ��و "ع�ص ��ام يح ��ي ح�س ��ن الراي�س ��ي"
30عاما.
والمدعو نبيل يحي علي المعافا 35عاما.
حي ��ث والمته ��م الأول رئي� ��س ع�صاب ��ة كبي ��رة
ل�سرق ��ة ال�سي ��ارات ،بينم ��ا البقية اع�ض ��اء فيها،
وه ��ي ع�صابة �سبق و �إن الق ��ي القب�ض على بيقية
افرادها ،خالل ال�شهر المن�صرم.
كما �ضبط بحوزة المتهم الثاني �سيارة اك�سنت
 2002ابي�ض بدون لوحات م�سروقة .وقد �أحيل
جميعهم مع الم�ضبوطات للتحقيقات.

وقد او�ض ��ح العقيد محمد وها�س مدير مباحث
العا�صمة �أن الع�صابة كانت قد قامت ب�سرقة عدد
كبير من ال�سيارات من العا�صمة والمحافظات.
كم ��ا �ضب ��ط مركز �شرط ��ة ال�سياغ ��ي بمديرية
ال�سبعي ��ن في �أمانة العا�صم ��ة ،الفار من العدالة،
المدعو «خالد حبحب النهم ��ي" ,حيث والمذكور
�أح ��د �أخط ��ر المتهمي ��ن م ��ن ذوي ال�سواب ��ق ف ��ي
جرائ ��م �سرق ��ة الجناب ��ي بالإك ��راه الم�صاح ��ب
للقت ��ل ،وك ��ان قد �صدر بحقه حك ��م بالإعدام في
ق�ضية قتل.
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ك�شف الن�صابني الذين يتحججون مبقتل عمه والزوكا من �أجل مزيد من املال

هكذا دافع العميد يحيى حممد عبداهلل �صالح
عن ال�شيخ �صادق �أمني ابو را�س وحميد الأحمر!!
في

يوم من ا�ﻷ يام كانت قناة �سهيل التابعة لحزب اال�صالح ،وخا�صة حميد ا�ﻷ حمر تهاجم العميد
يحيى محمد عبداهلل �صالح لرف�ضه التمديد للرئي�س عبد ربه من�صور هادي -حينها -وتكيل له
االتهامات ؛لكن كان يحيى �صالح من�صفا ،حينما وجد ان هناك �إختراقا للقانون والد�ستور ؛حتى لو كان
ال�ضحية خ�صمه وعدوه الإخواني حميد االحمر.
 :طاهرحزام
في جل�سة مقيل من �أواخر عام  2014تم اعالن م�صادرة
�أموال حمي ��د االحمر من قبل �سلطة الأمر الواقع (ان�صاراهلل
) ف ��رح �أغلب م ��ن كان في الدي ��وان لكرهه ��م لحميد االحمر
؛فج� ��أة اعتر�ض العميد يحيى محمد عب ��داهلل �صالح وقال :ال
هذا نرف�ضه النه بدون حكم محكمة ومثل خطوات كهذه تهدد
اال�ستثمار في اليمن ،فمهما كانت خ�صومتك مع �شخ�ص ب�سب
ظلمه لك �أو خداعه لكن التبرر انتهاك القانون والد�ستور.
م�ضيف ��ا :اي� ��ش دخل المن ��ازل وال�شرك ��ات وان ك ��ان وال بد
المفتر�ض عبر المحاكم)..
�سبحان اهلل كان يحيى �صالح من�صفا  ،رغم �أن بع�ض �أموال
حميد االحمر التزال تدر عليه الأموال من �صنعاء..
الآن �أم�ل�اك يحي ��ى �صال ��ح الت ��ي ق�ص ��ف �أغلبه ��ا العدوان
ال�سع ��ودي ت ��م م�صادرته ��ا من قب ��ل �سلط ��ة �صنع ��اء دون �أي
م�س ��وغ قانوني وحرمت الع�شرات من الحرا�س والموظفين من
رواتبهم..
كما ان يحيى �صالح نفتخر به نحن الم�ؤتمريون ال�صامدون
في �صنع ��اء بقيادة الرئي�س �صادق �أمين اب ��و را�س ،بانه مثلنا
�ضد العدوان ومرتزقته ولم يبع الوطن ب�سبب مقتل "عمه".
يحي ��ى �صالح -يا كرام -يام ��ن في المجل� ��س ال�سيا�سي هو

الوحي ��د من �أ�س ��رة عمه الرئي�س الراحل عل ��ى عبداهلل �صالح
م ��ن كان يدافع على �أحقية ال�شيخ �صادق �أمين ابو را�س رئي�س
الم�ؤتم ��ر في قيادة الحزب .ومن يهاجمون الحزب في �صنعاء
�إنما يري ��دون التك�سب م�ستخدمين �شع ��رة مقتل عمه "�صالح
والزوكا"
كم ��ا ان يحيى �صال ��ح ال يمكن �أن يبرر الع ��دوان على وطنه
اليمن ،وال ي�ؤمن باحت�ل�ال بلده تحت مبرر التحرير حتى وهو
الآن يُظلم.
اي رجل هذا ال ��ذي تعالى على جرحه ال�شخ�صي ولم يتنكر
للوطن من �أجل مقتل عمه!!
اال ي�ستح ��ق هذا الرجل �إعادة امالك ��ه ،والإفراج عنها دون
�أي جدال �أو مناورات؟؟!
�ألي� ��س ج ��زاء الوطنيين الحر�ص عل ��ى ممتلكاتهم ،بدال من
م�صادرتها .فقد يعود من يبرر العدوان للوطن ب�سبب ال�سالم
المزعوم.
ب ��ل بع�ضه ��م عادت امالكه الن ��ه فقط دخل ف ��ي �صفقة مع
فا�سدين  ،لكن لن تعود �أمالك يحيى �صالح النه منذ 2015
وا�ضح بانه �ضد العدوان ومرتزقته...
�ألي�س هناك احد كيحيى �صالح يدافع عن خ�صمه بالقانون
والد�ستور وين�صف ��ه.؟؟! ويدافع عن الحق كما فعل معنا نحن
ال�صامدون في �صنعاء؟

وك ��ان يحي ��ى �صالح ك�شف ع ��ن الت�آمر على ح ��زب الم�ؤتمر
ال�شعب ��ي العام،بمحاول ��ة تفتيته م ��ن قبل قي ��ادات ؛م�ستغلين
مقتل عمه "على عبداهلل �صالح" و"عارف الزوكا"
وق ��ال ف ��ي مقال ن�شرت ��ه �صحيف ��ة الميثاق الناطق ��ة با�سم
ح ��زب الم�ؤتم ��ر " :راه ��ن الكثي ��ر عل ��ى تم ��زق الم�ؤتمر منذ
 ،2011وحرف بو�صلته الوطنية التي يم�ضي عليها منذ �أول
ي ��وم لت�أ�سي�سه ،و لكنهم ف�شلوا  ،فتطهر الم�ؤتمر منهم ،وكانوا
هم الخا�سرين.
وم ��ع بداي ��ة الع ��دوان كان الم�ؤتم ��ر على موعد م ��ع مرحلة
جديدة م ��ن التطهر من ذوي المواقف المهزوزة ،والوالء غير
الوطني ،واي�ضا ف�شلوا ك�سابقيهم في �شق الحزب وتمزيقه.
و�أ�ضاف :رغ ��م كل محاوالتهم التي كان ��ت ت�صطدم بحنكة
ال�شهي ��د الزعي ��م علي عب ��داهلل �صال ��ح ،ومعه ك ��ل القيادات
الثابت ��ة عل ��ى المواق ��ف ،رغم ذل ��ك ،ظل هناك م ��ن يترب�ص
وينتظ ��ر الفر�صة المالئم ��ة للإنتقال لل�ضف ��ة الأخرى ،فكان
�إ�ست�شه ��اد الزعيم القائد ،ورفيقه الأمين ،العذر الذي تحجج
ب ��ه من تبقى ليقف في باب م ��ن قتل ودمر اليمن ،لعله يحظى
ببع� ��ض المكارم والفتات .وف ��ي تلك اللحظ ��ات الع�صيبة من
تاريخ حزبنا ووطننا ج ��راء ا�ست�شهاد قيادة الحزب ،وفي ظل
الإعتقاالت والتنكيل الذي طال قيادات وقواعد الحزب ،وقف
المنا�ض ��ل ال�شيخ �صادق �أمين �أبو را�س ،ليتحمل �أمانة الم�ضي

على النهج الوطني ال ��ذي ر�سمه الزعيم ال�شهيد ،فتحمل بكل
ج ��دارة و�إقتدار الم�س�ؤولية في مرحل ��ة -جدا -دقيقة ،وبينما
ك ��ان البع�ض يفر ،كان هو يوا�صل ليله بنهاره يت�صل و يتوا�صل
الخراج من تم اعتقالهم ،ويوقف مالحقة من يراد مالحقته،
ولن نن�سى نحن عائلة ال�شهيد الزعيم موقفه ومتابعته لق�ضية
اعتق ��ال ابناء العائلة وعمه الذي اثم ��ر ب�إطالق نجلي ال�شهيد
الزعي ��م ،وما زال يعم ��ل بكل جد -كما نعل ��م -الطالق �سراح
اال�سي ��ر الجريح محمد محمد عبداهلل �صالح ،وال�شاب عفا�ش
ط ��ارق محم ��د عبداهلل �صالح ،وك ��ل من تبقى ف ��ي ال�سجون و
الأ�سرى من قيادات و اع�ضاء الم�ؤتمر وهذا يح�سب له كموقف
اخالقي و ان�ساني.
وخت ��م مقال ��ه قائال :م ��ن يع ��رف ال�شيخ �ص ��ادق� ،سيعرف
معن ��ى الت�ضحي ��ة والوف ��اء .فهو كم ��ا ا�سماه ال�شهي ��د الزعيم
"ال�شهيد الحي" ،وهاهو اليوم يعمل بكل قوته رغم الظروف
الع�صيبة ،والمحاوالت الحثيثة ال�سكات الحزب او جعله تابعا
عدي ��م الحيلة ،على ان يبقى للم�ؤتم ��ر �صوته وح�ضوره ،ويعمل
عل ��ى اعادة ثقة القاعدة ال�شعبي ��ة بالحزب ،رغم كل المعاناة
والت�ضيي ��ق .ولي� ��س غريبا عل ��ى من �ضحى باطراف ��ه في اولى
الم�ؤامرات التي ا�ستهدفت الدولة والحزب ،ان يقوم بكل هذه
المحاوالت التي تح�سب ل ��ه وت�ضاف لر�صيده الوطني الذي ال
ي�ستطيع �أحد المزايدة عليه..

هذا هو الفرق بني رئي�س امل�ؤمتر �صادق �أبو را�س ووالده الثوري �أمني ابو را�س
بقلم رئي�س التحرير

االخ المنا�ضل القدير� ،صادق �أمين ابو را�س
رئي�س الم�ؤتمر ال�شعبي العام ..المحترم
اتق ��دم �إليك ��م بالتهنئ ��ة والتبريكات بمرور
عام عل ��ى توليكم زمام قيادة ح ��زب الم�ؤتمر
ال�شعب ��ي العام،ال ��ذي كن ��ت م ��ن �أجل ��ه خي ��ر
�ص ��ادق ،و�أمين بعد �أح ��داث دي�سمبر2017
ف ��ي وق ��ت اختف ��ى في ��ه البع� ��ض .كم ��ا اتقدم
لكم بنج ��اح اللقاء الت�ش ��اوري التمهيدي لعقد
اجتم ��اع اللجنة الدائم ��ة الذي اي�ض ��ا �سيكلل
بالنجاح�-إن �شاء اهلل -كونه مر بمراحل نجاح
اي�ضا تنظيميا ،و�إعالميا.

الأخ الرئي�س
ل ��ن ين�س ��ى الت�أريخ ما قمت ب ��ه خالل العام
الما�ض ��ي لأج ��ل بق ��اء ح ��زب الم�ؤتم ��ر ووقف
اجتثاث ��ه ،والتنكي ��ل باع�ضائه .كم ��ا جرى في
العراق مع حزب البعث.
ورغ ��م افتخ ��اري -كون ��ي كن ��ت �أح ��د
ال�صحفيي ��ن الذي ��ن �سخ ��روا �أقالمهم وموقع
«�أوراق بر� ��س» اليوم ��ي و�صحيف ��ة الأوراق
ال�شهري ��ة من ��ذ الوهلة االولى لدع ��م قيادتكم
اال�ستثنائي ��ة  -فان ��ي اي�ضا لن �أك ��ون «جبانا»
حت ��ى �أترك االخ الرئي�س �صادق �أمين ابو را�س

رئي� ��س الم�ؤتم ��ر وحزبي في الوق ��ت الذي فيه
�أرى �أن ��ه محت ��اج ل ��ي ،كما كنت ان ��ا وعدد من
القواع ��د محتاجين ل ��ه بعد �أح ��داث دي�سمبر
المن�صرم لعودة الروح ،واالنتماء لنا.
وكم ��ا �صنع والدك ��م ت�أريخ ًا م�شرف� � ًا لنف�سه
حاول البع�ض «طم�سه « ونجحوا خالل �أكثر من
( )50عاما في اخفائه ع ��ن الجيل الجديد،
فانتم �صنعتم النف�سكم ت�أريخ ًا «�سيا�سيا ً» لي�س
مرتبط� � ًا بموروث والدكم بل مرتبطا بمبدئكم
�أنت ��م وحنكتكم و�صرامتك ��م ،وح�سن تدبيركم
م ��ع رفيقك ��م ال�شهي ��د عل ��ى عب ��داهلل �صالح.
وكن ��ا �شاهدي ��ن حتى الي ��وم وغدا عل ��ى م�آثر

الزعي ��م ولكم ول ��ن نبيع �أو ن�شت ��ري بطم�س �أو
�إخفاء ذلك ،كما باع وا�شترى عدد من الكتاب
والإعالميي ��ن وال�صحفيي ��ن وال�سيا�سيي ��ن
بالأم� ��س القري ��ب ف ��ي محاولة لطم� ��س ت�أريخ
والدك ��م ،وال�شهيد ابراهيم الحمدي والرئي�س
عبدالرحم ��ن االرياني وال�سالل والرئي�س على
�سالم البي� ��ض ،و�أخيرا ال�شهي ��د على عبداهلل
�صال ��ح .وانتهاء بك ��م؛ لأننا من نف� ��س المبد�أ
الذي �شرب منه والدك ��م وانتم والزعيم ،ولن
نحيد ع ��ن ذلك مهما كان ��ت ظروفنا �صعبة..
ل
وفقكم اهلل و�س ��دد خطاكم يا خير «�صادق»

وخي ��ر «�أمين» للوطن ولحزب الم�ؤتمر ال�شعبي
الع ��ام و�آخ ��ر م�ؤ�س�س و مح ��دث وباني للحزب
والدول ��ة م ��ع رفيقك ��م ال�شهي ��د الزعي ��م علي
عبداهلل �صالح..
وه ��ذا ه ��و االخت�ل�اف بينك ��م وبي ��ن
والدكم؛حي ��ث انن ��ا مع ��ك رج ��ال ل ��ن نبي ��ع
تاريخكم ،ون�ضالكم ،كما باع �أ�صدقاء والدكم
ت�أريخ ��ه ون�ضاله في ثورة 1962م لأننا ل�سنا
م�ؤدلجين.
طاهر حزام � -صحافي ومحلل �سيا�سي
وع�ضو اللجنة الدائمة

فائقة ال�سيد توجه �ضربة غري قاتلة ملرتزقة امل�ؤمتر يف اخلارج..

فهل هم يفقهون؟!

� :صنعاء
ف ��ي ت�صري ��ح و�ص ��ف بالن ��اري وبال�ضربة
الغي ��ر قاتل ��ة لمرتزقة الع ��دوان ،وه ��ادي من
قي ��ادات ح ��زب الم�ؤتمر ف ��ي الخ ��ارج� ،أكدت
فائق ��ة ال�سيد االمين الع ��ام الم�ساعد للم�ؤتمر
ف ��ي اللقاء الت�شاوري لهيئ ��ات الم�ؤتمر ال�شعبي
العام القيادية �أن اللق ��اء القادم ياتي للت�شاور
م ��ن �أجل المرحل ��ة القادمة ،الت ��ي ي�سعى فيها
الم�ؤتم ��ر ال ��ى بن ��اء دول ��ة الد�ست ��ور والقانون
والنظ ��ام �ﻷ ن قي ��ادة الم�ؤتم ��ر امامه ��ا مه ��ام

ب�سيطة ف ��ي المرحلة الحالية ث ��م �ست�سلم دفة
القي ��ادة لل�شباب ،في �إ�ش ��ارة منها �إلى القيادة
الحالية التي يتزعمها رئي�س الم�ؤتمر ال�شعبي
العام ال�شيخ �ص ��ادق �أمين ابو را�س الذي يقود
الحزب خلفا عن الرئي�س ال�سابق على عبداهلل
�صالح.
وطالب ��ت ال�سي ��د بتبدي ��ل الح ��زن ؛بتفعي ��ل
�أعم ��ال الحزب" :نحن نري ��د ان يتبدل الحزن
الى حال ��ة من العمل ليل نه ��ار الجل االنت�صار
لمبادىء وقي ��م الزعيم التي زرعها فينا خالل
مرحلة طويلة فهو لم ينت�صر ال�سرته وال لذاته

وانما ك ��ان �شهيدا بدال عن ك ��ل واحد منا"في
�إ�ش ��ارة وا�ضح ��ة منه ��ا �إل ��ى رف� ��ض الدعوات
ال�صادرة من بع�ض قيادات الحزب في الخارج
لتجمي ��د اعم ��ال الحزب ف ��ي �صنع ��اء واعتبار
ن�شاطه في �صنعاء خيانة ؛حتى ين�شطون با�سم
الح ��زب في الخ ��ارج ويتم بيعه ل ��دول الخارج
وهادي.
واعتبرت ال�سيد ن�ش ��اط الحزب وا�ستمراره
والتح�ضي ��ر الجتم ��اع اللجن ��ة الدائم ��ة حقا
للم�ؤتمريي ��ن لممار�س ��ة حقه ��م الديمقراطي
ال�سلمي في �إطار المواثيق الم�ؤتمرية والمواثيق

العاملة والنافذة في الجمهورية اليمنية و�أولها
وابرزها الد�ستور المعمول به.
ويطالب عدد من قيادات الحزب في الخارج
الموالية لهادي والعدوان بقيادة ال�شيخ �سلطان
البركان ��ي بوق ��ف اعمال الحزب ف ��ي �صنعاء،
وجعله كبع� ��ض الأحزاب؛ خروج ��ا عن مبادئ
التنظي ��م والميثاق الوطن ��ي والد�ستور وحتى
مب ��د�أ م�ؤ�س�س الح ��زب الرئي�س عل ��ى عبداهلل
�صالح الذي ظل ي�ؤكد �أن الحزب �سيا�سي مدني
يمني ..ويرف�ض جعله حزبا تابعا �ﻷ ي دولة غير
اليمن ،مهما كانت الأ�سباب ،والمبررات.

النا�شر � -صاحب االمتياز  -رئي�س التحرير

طـاهـر مثنى حـزام
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لي�س كل ماين�شر يعرب بال�ضرورة عن ر�أي ال�صحيفة.

اللجنة الدائمة بقيادة �أبو ر�أ�س تقود ثورة تحديثية في
تنظيم الم�ؤتمر من تنظيم كان حاكم ًا �إلى حزب لل�شعب
 :خا�ص
يعت ��زم �أع�ض ��اء اللجنة الدائم ��ة بقيادة رئي� ��س الم�ؤتمر
ال�شعب ��ي العام ال�شيخ �ص ��ادق �أمين ابو را� ��س القيام بثورة
تحديثية في تنظيم الم�ؤتمر ال�شعبي العام .
وفج ��ر رئي�س ح ��زب الم�ؤتمر ال�شعبي الع ��ام �صادق ابو
را� ��س -خ�ل�ال اجتماع ��ه لر�ؤ�ساء ف ��روع الم�ؤتم ��ر ال�شعبي
الع ��ام ف ��ي المحافظ ��ات والجامع ��ات ورئي�س ��ات القط ��اع
الن�سائي بالمحافظات -مفاج� ��أة جديدة لإجراء تحديثات
وتطويرات في لوائح حزب الم�ؤتمر ال�شعبي العام لنقله من
ح ��زب كام معتمدا على الحكم مم ��ا �أدى الى ركود ن�شاطه
بع ��د ت�سليمه ع ��ام � ، ٢٠١٢إلى حالة الح ��زب الذي يتكيف
م ��ع ك ��ل متطلبات الظ ��روف ال�سيا�سية ليك ��ون حزبا يعمل
كبقية الأح ��زاب وال يت�أثر �سواء كان حاكما �،أو م�شاركا �،أو
معار�ضا  ،دون �أن ي�ستغله المتم�صلحون كمطية لهم لجني
الأرباح المالية و المنا�صب ال�سيا�سية.
وقال �أبو ر�أ�س �إن الم�ؤتمر ال�شعبي العام يحتاج �إلى عملية
تحدي ��ث على م�ستوى نظام ��ه الداخلي واللوائ ��ح المتفرعة
من ��ه والتي تم �صياغته ��ا خالل تواجد الم�ؤتم ��ر في الحكم
وبالتالي فهي بحاجة الى المراجعة والتعديل

وفاج ��ا ابو ر�أ�س الجمي ��ع بقوله �إن من اه ��داف الإعداد
والترتي ��ب النعق ��اد ال ��دورة اال�ستثنائي ��ة للجن ��ة الدائم ��ة
الرئي�سي ��ة للم�ؤتم ��ر مناق�شة تحديث الح ��زب على م�ستوى
نظام ��ه الداخلي واللوائح وتتخ ��ذ ب�ش�أنه القرار المنا�سب ،
منوه ��ا بالكثير مم ��ن كانوا ين�ضمون �إل ��ى الم�ؤتمر من �أجل
تحقي ��ق م�صالحه ��م ال�شخ�صي ��ة �أثن ��اء وجوده ف ��ي الحكم
وفروا منه مع �أول منعطف..
و�أ�شار ابو را�س �إل ��ى �أن قيادات الم�ؤتمر في المحافظات
والجامع ��ات والقي ��ادات الن�سوي ��ة يتحمل ��ون الم�س�ؤولي ��ة
التنظيمي ��ة بجدارة وق ��وة منذ الع ��ام  2011وحتى اليوم
وواجه ��وا ك ��ل الم�ؤام ��رات واال�سته ��داف والإق�ص ��اء الذي
تعر� ��ض ويتعر� ��ض ل ��ه الم�ؤتمر وه ��ذا يعك�س ق ��وة الم�ؤتمر
ال�شعبي العام الذي يعتمد على كيانه وجماهيره.

االوراق تن�شر ر�سالة ا�سد ثوار �٢٦سبتمرب ابو ر�أ�س
اىل امللك في�صل ورف�ضة لتزايد جماعة ابناء تهامة
 :خا�ص
التزال �صحيفة االوراق تن�شر ق�صة ا�سد ثور
�٢٦سبتمبر ١٩٦٢م الذي تعمد عمالء،ال�سعودية
اخفاء،دوره البطولي في ثور� ٢٦سبتمبر ،ب�سبب
رف�ضه للف�ساد حتى الذي كانت تمار�س القوات
الم�صرية التي جاءت محرره فا�صبحث محتله
كما هو الحال االن.
النقي ��ب ابو را� ��س اي�ضا رف� ��ض اي�ضا الف�ساد
من الم�س�ؤولين في مدينة الحديدة على ح�ساب
�سكانها.
وف ��ي ر�س ��ل ل ��ه بعن ��وان :مجاع ��ة تهام ��ة
 ،١٩٧٠/٥/٢٤ا�ست�صرخ امي ��ن ابورا�س �ضمير
الم�سئولي ��ن مم ��ن بق ��ي لديهم �شع ��ور بالواجب
واح�سا� ��س بالم�س�ؤولي ��ة ..حي ��ث قال :تت ��وارد
الأنب ��اء م ��ن تهامة ب� ��أن الأهالي يموت ��ون جوعا
على م ��ر�أى وم�سم ��ع م ��ن الم�سئولي ��ن� ..أنقذوا
الب�شري ��ة من الكارثة الت ��ي �سي�سئلنا اهلل عنها..
مدوه ��م بالف�ضالت ،اتق ��وا اهلل غ�ضب اهلل قبل
�أن يح ��ل بالجمي ��ع� ..إن هذه ال�ص ��ورة تنقل �إلى
الم�شاعر االن�سانية هذا الم�شهد المحزن ت�سبب
ل�صاحب ال�ضمير الحي الدوار واالغماء من وقع
هذا الح ��ادث الخطي ��ر ..انظروا �إل ��ى الق�صور
م ��ن �أي ��ن عم ��رت ..و�إل ��ى الآب ��ار االرتوازية من
�أين حفرت وطلب ��ت مكيناتها ..وال ��ى المالب�س
الفاخ ��رة والحلي م ��ن �أين وكيف لب�س ��ت� ..أنها
نقمة المت�ساقط ��ة جثثهم على الطرقات وابواب
البيوت وفي اال�سواق جوع..

الله ��م �إن ��ا بلغنا ون�صحن ��ا وال ق ��درة لنا على
اتق ��اء الفتن كم ��ا �أمرتنا قائال  :واتق ��وا فتنة ال
ت�صيبن الذين ظلموا خا�صة ..
ورغم ان امين ابورا�س كان محافظا للحديدة
بعد الثورة اال انه �صارع الفا�سدين فيها
يق ��ول عمه اللواء �أحمد المتوكل « :المحافظ
النقي ��ب امين ابورا�س حين ت ��رك الحديدة عام
 64تركها ب�أقل مما كان لديه حين و�صلها»
ورف� ��ض النقي ��ب اب ��و را� ��س  دع ��م ال�سعودية
لأ�شخا�ص في اليمن بدال من دعم الحكومة.
ووج ��ه ر�ساله للمل ��ك في�صل ب ��ن عبدالعزيز
لوقفةدعم الأ�شخا�ص..
و�صحيفة االوراق تعيد ن�شرها كما هي.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحب الجاللة ،الملك في�صل بن عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود ،ملك المملكة العربية
ال�سعودية ،المبجل
تحية العروب ��ة والإ�سالم والكف ��اح الم�شترك،
من �أجل ن�صرة الحق وبعد:
لقد فكرت كثير ًا وقلبت �أوجه الر�أي طوي ًال قبل
�أن �أخ ��ذ القل ��م والقرطا�س لأنق ��ل �إلى جاللتكم
بوا�سطته ��ا �ص ��ادق م�شاعر الأخ ��وة والإح�سا�س
العمي ��ق �إزاء مواق ��ف جاللتك ��م الم�شرفة فيما
يتعل ��ق بق�ضي ��ة التخل ��ف والعزل ��ة الرهيب ��ة في
اليم ��ن التي ال زالت مج�س ��دة في �صورة الثالوث
المخيف ،الجهل ،والفقر ،والمر�ض.
�أن مواقفك ��م العظيم ��ة حجم ��ا وكم ��ا وكيف ��ا
بالن�سب ��ة لليمن ف ��ي الأعوام الأخي ��رة التي تلت

ميث ��اق الم�صالح ��ة وال�سالم لأ�ص ��دق دليل على
م ��دى اهتم ��ام جاللتكم به ��ذا ال�شع ��ب العربي
الم�سل ��م الج ��ار الذي ح ��رم لق ��رون طويلة من
�أب�سط مقوم ��ات الحياة الإن�ساني ��ة ،وما قدمتوه
جاللتك ��م وتقدم ��وه و�ستقدمونه له ��ذا البلد في
مج ��ال التعليم ب�ص ��ورة خا�صة لي� ��س �إال ترجمة
�أمين ��ة لم ��ا تكن ��ون جاللتك ��م م ��ن ح ��ب الخير
وم�صداق� � ًا لقول ��ه تعال ��ى “ والأقرب ��ون �أول ��ى
بالمع ��روف ”...وه ��ذا العون ال�سخ ��ي ال�صادق
ي�شك ��ل نقطة جليه في م�س ��ار جاللتكم الحكيمة
الرامي ��ة �إل ��ى تعميق �أوا�ص ��ر القرب ��ى والعقيدة
الحق ��ه بي ��ن مختل ��ف �شع ��وب العال ��م العرب ��ي
والإ�سالمي قاطبة.
يا�صاح ��ب الجالل ��ة ،ل�س ��ت بحاج ��ة �إل ��ى �أن
�أ�ستعر� ��ض ف ��ي هذه ال�سط ��ور مجم ��ل المراحل
الت ��ي مر به ��ا ال�شع ��ب اليمن ��ي ف ��ي كفاحه من
�أج ��ل العدل والتقدم والرخ ��اء كما ل�ست بحاجة
�إلى �أن �أ�ضع بين �أي ��دي جاللتكم الآثار الكريمة
الت ��ي تركته ��ا م�ساعيك ��م الحمي ��دة م ��ن �أج ��ل
تحقي ��ق �أهدافه من الحري ��ة والأمن وال�سالم �أو
ف ��ي م�ضمار جه ��اده ال�شاق �أي�ض ًا م ��ن �أجل خلق
اليم ��ن القوي ،علمي� �اً ،واقت�صادي� �اً ،واجتماعي ًا
وح�سبي �أن �أ�شير هنا �إلى نقطة هامة اعتقد �أنها
مو�ض ��ع تقدير جاللتك ��م� ...أن اليمن يا �صاحب
الجاللة ،قد �سئمت الحرب بكل �آالمها ونتائجها
الدامية ولم تعد قادرة على موا�صلة جهدها في
�سبيل(مواجهة) الخراب والدمار الذي ال بد �أن
تنعك� ��س نتائجه ال عل ��ى اليمن فح�س ��ب بل على

الجزيرة العربية والخليج والوطن العربي كله.
ي ��ا �صاح ��ب الجالل ��ة ،ا�سمحوا ل ��ي جاللتكم
�أن �أق ��ول ب�أن ال�شعب اليمني ك ��ل ال�شعب اليمني
من �شماله وجنوبه لم يع ��د قادر ًا على ا�ستيعاب
الأفكار الخارجة عن عقيدته وتقاليده مهما كان
�ص ��ور له الذين يحاولون ط ��رح مثل هذه الأفكار
فق ��د علمته التجارب المري ��رة التي جربها عبر
مراحل ن�ضاله ال�شاق ب�أن يقيم كل الأعمال على
�ض�ؤ نتائجها و�أبعادها حتى لقد ا�صبح المواطن
الع ��ادي عل ��ى درجة عالي ��ة من الوع ��ي والح�س
الوطني الذي ي�ؤهل ��ه لإدراك كل الخطوات التي
ت�شكل الطابع العام لعالقة هذا البلد �أو ذاك مع
اليمن ولذا ف�أنني �أرى انطالق ًا من هذا المفهوم
ب� ��أن الأعم ��ال المج�سدة ف ��ي الم�شاري ��ع الحية
ممثلة في المدار�س ،والم�ست�شفيات ،والطرقات
الخ ..هي خي ��ر ما يمكن �أن يق ��دم لهذا ال�شعب
في �صراع ��ه ال�شاق� .أما الم�ساع ��دات ،والهبات
الت ��ي ته ��دف لتدعيم موق ��ف ه ��ذا ال�شخ�ص �أو
ذاك ف�أنه ��ا �س ��وف لن ت�أت ��ي �إ َّال بنتائ ��ج عك�سية
لنواي ��ا الخير والإ�ص�ل�اح وباخت�صار �أو وللأ�صح
و ب�صراح ��ة ((…لأن) ال�شع ��وب ه ��ي الت ��ي
ت�صدر �أحكامها في النهاية فيما يتعلق بعالقتها
به ��ذا البل ��د �أو ذاك �أن بالدن ��ا بحاج ��ة �إلى من
ي�أخ ��ذ بيدها بكل �ص ��دق و�إيمان للخروج بها من
واقعها المتخلف بك ��ل �صوره �سواء بنينا مدر�سة
�أو جامع ��ة �أو بنينا م�صنع ��ا �أو �أقمنا مزرعة وما
ع ��دى ذل ��ك فكفقاع ��ات ال�صاب ��ون �سرعان ما
تتال�شى مع �أب�سط لم�سة هواء وهذه حقيقة.

�أ ن
تدعيم الأ�شخا� ��ص (يا جاللة
المل ��ك) �أي ًا كانت هويتهم عم ��ل غير �صالح في
وجهت ��ه ال�سلبية وال الإيجابي ��ة القريبة والبعيدة
وهذا ما �أخ�شاه �أنا �شخ�صي ًا بل وما ال �أريده على
الإطالق..
وعلي ��ه �أكرر القول ب�أن اليم ��ن من وجهة نظر
ك ��ل يمن ��ي مخل� ��ص م�ؤمن ،ف ��وق الجمي ��ع ،هو
الباقي وم ��ا عداه هو الزائل الفان ��ي ..على �أمل
�أن يح�ضی هذا بتقدير جاللتكم �أو ًال و�أخير ًا

