
في أسلوب ماكر ومخادع وإصــرار على   
دعــم المجرمين والقتلة وقطاع 
الطرق يستخدم المشترك الكذب 
والتضليل للدفاع عنهم، ولعل أغلب من ألقي 

القبض عليهم يتحولون في ليلة وضحاها 
الى أمراض مصابين بالسكري أو القلب 
أو غيرها.. أو يزعمون «أنهم في وضع 

صحي حرج» وخصوصاً مع عناصر القاعدة 

والخارجين على القانون.. والمتورطين بأعمال 
إجرامية منها القتل.. 

المشترك بهذا الخطاب يبيح دماء 
ــول في  ــول الــنــاس وحــقــوقــهــم.. وي
كل مكان الستعطاف السذج مع 
المجرمين بدعوى انهم «في وضع 
صحي حـــرج» وكــل ذلــك بهدف 

إطالقهم؟!

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net

هل من جديد أيها العام 
الجديد

رحلت موانينا
ولم تظهر على وجه المياه

النجاه سفن
وال قمر نجم ولم يلُح

.على األفق البعيد
في أرضنا العربية السمراء

جف اللون في األزهار واألشجار
أما اآلخرون فقد أفادوا من 

تضامنهم
.وأورق في بالدهم الحديد
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ـــزاب اللقاء    بــدا قـــادة أح
ــرك فـــي األيــــام  ــت ــش ــم ال
الماضية «مستنفرين» حدة في 
الطرح وتلويحاً بهبة شعبية ال 

تبقي وال تذر..
۹ كمتابع.. وبعيداً عن أي تمترس 
حزبي أو انفعال سياسي أرى بأن 
تصعيد اللهجة على ذلك النحو 
حتى من الذين كانوا يظهرون 
مسحة من الحصافة يوحي كما 
لو أن الطرف األكبر في التحالف 
بدأ يشعر بخطر ذهاب المؤتمر 
الشعبي العام ومناصريه متحللين 

من منافسة المشترك..
۹ هل نقول إن رفع ذبالة التهديد 
والوعيد على ذلك النحو الالفت 
وبلسان واحد.. هو استدعاء للقول 
ــة تنفرجي» حيث  «إشــتــدي أزم
يمكن اللقاء في منتصف الطريق 

ومنتصف العقبة..!!
۹ من غير الواضح الهدف من 
تصعيد اللهجة على طريقة قناة 
«سهيل» لكن المؤكد أن حزب 
اإلصالح سيخسر كثيراً بالمقاطعة 
فهل يواصل التمترس في الموقف 
أم يسير على منهج اإلخــوان في 
مصر.. هل يقاطع كحزب ويشارك 

تحت مظلة «مستقلين»..؟!
۹ من أبجديات الديمقراطية أن 
المقاطعة لالنتخابات حق كما هو 
حق المشاركة.. غير أن المشاركة 
تبقى خياراً ديمقراطياً أفضل لمن 

يحكم ومن يعارض على السواء..
۹ ثمة سخونة وتسخين يظهران 
بوضوح على صفيح الكالم وهو 
ــر مقبول إن بقي فــي إطــار  أم
القواعد الديمقراطية التي تحدد 
مالمح كل خياري المنافسة أو 
المقاطعة وأساليب الموافقة أو 

الرفض..
۹ أمـــا مــا يشغلني كمواطن 
فهو متى نجدد جميعاً انتماءنا 
لليمن؟ ومتى تكون الديمقراطية 
مجرد وسيلة للتطور وليس غاية 

للصراع..؟؟

سؤال االنتخابات..!!

عبداهللا الصعفاني

حوار ودعوة حب
 محمد علي سعد

كان الحوار وسيظل الطريقة المثلى لحل  
كافة الخالفات واالختالفات بين الفرقاء 
ويمثل الطريقة الحضارية األنجع لتقريب 

وجهات النظر مهما اختلفت الرؤى واألفكار.
نقول ذلك ونعززه من منطلق المرحلة الدقيقة التي 
تمر بها بالدنا وتواجهها جملة من التحديات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي مقدمتها مسألة 
االلتزام الكامل بإنجاز االستحقاق الديمقراطي والمتمثل 
بقيام االنتخابات البرلمانية الختيار نواب الشعب المقرر 

إقامتها في السابع والعشرين من أبريل ٢٠١١م.
من هنا ندعو الحكومة ممثلةً بالمؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب المشترك وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات 
المجتمع المدني.. الخ إلى ضرورة الجلوس على مائدة 
حوار وطني شامل يتم فيه مناقشة كل القضايا محل 
االختالف والوصول إلى اتفاق يكفل مشاركة الجميع 
في االنتخابات البرلمانية القادمة دونما استثناء.. كما 
ندعو كل القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها 
الوطنية وتفويت أية فرصة تحول دونما مشاركتها في 
االستحقاق النيابي القادم حتى ال تحكم على نفسها 

بالغياب والعزلة.
 فبالحوار ستحل مشاكلنا، وبه سنحقق كل غاياتنا 
األغلى وأولها تعزيز الوحدة وتطور الديمقراطية 

وتسريع عجلة التنمية وغيرها.

دعوة حب
دعوة للحب ندعو فيها كل أبناء الوطن إلى أن يحبوا 
وطنهم وأن يتداعوا من موقع مسئولياتهم لبذل أقصى 
جهودهم لبنائه واستقراره وتطوره من خالل مراعاة اهللا 
وضمائرهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على هذا 
الوطن سالماً آمناً.. وقطع الطريق أمام كل الذين يحاولون 
زرع الفتن وجر الناس لمواجهات- فيما لو حصلت ال سمح 

اهللا- سوف تدمي القلوب والعقول معاً.

يتواصل االستاذ/ حسن 
عــبــدالــوارث فــي العدد 

القادم.

 عصام السفياني

جديد «الثقافة»

صدر العدد (١٠٠) من مجلة   
لثقافة  ا رة  وزا عــن  فة  لثقا ا
متضمناً تنويعات أدبية وثقافية، 
وقـــراءات نقدية، وكتابات في مجملها 
تعكس مــادة ثقافية جديرة بالمتابعة 

والقراءة.

أشرف الرجال

«شاكا» المشترك

ــدري لماذا وصلت    ال ن
قيادات المشترك الى 

هــذا المستوى 
من البجاحة حتى تهدد 
الــمــواطــنــيــن بــإفــشــال 

االنتخابات القادمة!
يا أرض احفظي ما عليك.. 

يعتقد «شاكا»- الذي 
مــــازال يــصــر على 
برئيس  يسمى  أن 

ية  لتحضير ا للجنة  ا
للحوار الوطني- أن اليمن 

ستهتز وهو يحدث أشخاصاً 
ال يتجاوز عددهم أصابع اليد، 
عن الهبة الشعبية التي يقودها 
المشترك في الشوارع لمقاومة 
الظلم والظالم.. ويتدخل أحد 

الكومبارسات ليقول: نعم يجب 

أن نحذر السلطة من اللجوء 
لثمن  ا ستدفع  ألنها  للقمع 
بــاهــظــاً.. بينما كــل شيء 
واضح بالنسبة لليمنيين 
وأصــدقــاء اليمن حول 
ــوارع تشارك  ــش أن ال
الناس السير باتجاه 
٢٧ ابريل والتعديالت 
الــــدســــتــــوريــــة 
وتــحــســيــن أمـــور 
حياتهم باطمئنان 
ـــدون  ـــال وب ــــة ب وراح
ــة».. أال  ــب ــة وســبه»
ـــدري هـــؤالء وغيرهم  ي
في المشترك أن الجميع 
سئم تقمصهم لحركات 
األفالم الهندية .. ويكفي 

يا «شاكا».

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجدت في االنتخابات   

ضالتها الخضاع العديد من الممتنعين عن تقديم 
إقرارات بذمتهم المالية..

والتهديد الذي اطلقه رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد 

المطري باللجوء إلى لجنة االنتخابات بطلب عدم قبول مرشحين 

رافضين الخضوع للقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٦م.

فهل تنجح الهيئة بإجبار المتخلفين وخصوصاً من مجلسي 

النواب والشورى على تقديم اقراراتهم.. أم أن المسألة تهديد.. 

وال عالقة للجنة االنتخابات بذلك.. ألنه من اختصاص القضاء!!

تحذير للمرشحين..! وضع صحي حرج!! عباس.. عوداً حميداً..  
وسالمات للهياجم

عاد إلى أرض الوطن   
الزميل عباس غالب 
-نائب رئيس مجلس 
اإلدارة نائب رئيس تحرير 
صحيفة «الجمهورية» - بعد 
رحلة عالجية تكللت بالنجاح 
بعد أن قامت شريكة حياته 
بالتبرع بكليتها له.. فعوداً 

حميداً زميلنا عباس.
ولــزمــيــلــنــا  عبدالعزيز 
تحرير  ــر  -مــدي لهياجم  ا
ـــت» - نقول  ـــورة ن ـــث «ال
سالمات.. وتهانينا على 
العملية.. متمنين  نجاح 
للزميلين العزيزين دوام 

الصحة والعافية.

األستاذ في الـ(8)

األستاذ عبدالرحمن  
ــوع سيخوض  األك
لتنافس  ا ر  ــا ــم غ

ت  با نتخا لال
نية  لما لبر ا
الـــقـــادمـــة 
ــرة  ــدائ ــال ب
ــة  ــن ــام ــث ال
ـــة  ـــان ـــأم ب

العاصمة..
ـــــــان  وك
حــــــــــدث 
خــطــأ غير 
ــود  ــص ــق م

في العدد الماضي عن رقم 
الدائرة.. وجل من ال يسهو.

أبرياء وقتلة!!

لــحــراك جنوداً    ا عندما تهاجم عصابة 
تقول  وتقتلهم  حكوميين  موظفين  و  أ
المعارضة وأبواقها: إن ذلك نتيجة لالنفالت 
األمني وسياسات الدولة الخاطئة، وعندما تقوم أجهزة 
األمن بواجبها في ردع تلك العناصر اإلجرامية، يصبح 
األمر مختلفاً لدى المعارضة التي تقدم ذلك على أنه 
إرهاب للمواطنين وقمع للحراك السلمي، بل أكثر من 

ذلك، فتقول إنه قتل لألبرياء!!
ويا ترى من البرئ في جريمة اغتيال 

موظفي الكهرباء بمحافظة أبين، وأي جريمة ارتكبها 
أولئك الموظفون لكي يقتلوا بهذه الطريقة البشعة 
وأي ذنب جناه أبناؤهم ليصبحوا أيتاماً ونساؤهم 

ليصبحن أرامل.
ولمصلحة من تتحدث المعارضة بهذا المنطق 
األعوج الذي يضر بالسلم االجتماعي، ويكرس 
تعبئة خاطئة لدى البعض باتجاه إثارة المزيد 
من الفتن، سيحمل وزر نتائجها أصحاب الضمائر 

الميتة.

األربعاء إحياء ذكرى الفقيد المتوكل
يحيي أبناء وذوو وأصدقاء االستاذ/ يحيى المتوكل فقيد اليمن الكبير   

وأحد قيادات الثورة والجمهورية والمؤتمر الشعبي العام   ذكرى 
رحيله.. وهي مناسبة يعترف فيها الجميع للفقيد الذي جسد حياته كمناضل 

يدافع عن قضايا  الشعب وثوابته الوطنية بشجاعة األبطال ومواقف الكبار..  
وسيقام التأبين في قاعة آزال بالعاصمة صنعاء وذلك يوم األربعاء الـ١٣ من 

يناير.

لــم تحمل بيانات ومــواقــف أحـــزاب المشترك  
ومنظماتها موقفاً واضحاً من جرائم غادرة وهمجية 
راح ضحيتها عدد من  أبطال القوات المسلحة واألمن خالل 

األيام القليلة الماضية في أبين ولحج.
موقف كهذا ليس مستغرباً من أحزاب وقيادات لم تخلُ 
بياناتها وتصريحاتها من تعبئة عدائية تستهدف المؤسسة 
األمنية والعسكرية وآخرها ما أورده بيان ما تسمى بلجنة 

الحوار التي تقودها أحزاب المشترك.
أبطال القوات المسلحة واألمن ال ينتظرون اعترافاً بجميل 
صنعهم ممن يستوطن الجحود والمرض قلوبهم فهم 
حماة وطن، وجدار متين سيظل صامداً في و جه كل معاول 

التخريب والتدمير ودعاة الفوضى والتمزق.
انهم أشرف الرجال الذين يتصدون لسهام اإلرهاب واإلجرام 
والتخريب انطالقاً من واجبهم الوطني ومسئوليتهم 
األخالقية والدستورية.. ال يأبهون ألوهام كسيحة يسوقها 

من يلهثون خلف منافع ذاتية تتنافى مع مصالح الشعب.
واألبطال  الذين يواجهون بصدرهم طلقات الغدر والخيانة 

حماية للشعب وحفاظاً على وطن يستحقون أن نرشقهم 
بالقبل والورود ال أن نجعل منهم هدفاً لتبرير الفشل والنوايا 

الخبيثة التي يبيتها دعاة الفوضى واالنفالت.
الجندي الذي تلفحه الصحراء بحرها والجبال ببردها وهو 
مرابط لينعم شعب قوامه ٢٥ مليون نسمة بالسكينة 
والهدوء، يستحق أن نلبسه حلل القداسة والتمجيد، فلواله 
ما فتحنا أبواب منازلنا كل صباح لينطلق أطفالنا كالفراشات 
إلى مدارسهم تسبقهم براءتهم وشوقهم لصباح جديد دون 

خوف من قاطع طريق أو عابث أو فوضوي.
أولئك األبطال الذين يستشهدون في الصباح والمساء ووقت 
تناولهم وجباتهم وأثناء ذهابهم وعودتهم من الصالة ليعيش 
المتطاولون ليالي حمراء ومترفة اليكدرها قلق أو خوف ومع 
ذلك اليجدون إالّ جفاًء واستهدافاً وتجنياً من هؤالء األقزام 

الذين لم يعد للوفاء في أجندتهم مكان.
فال تلتفتوا يا عطر هذه األرض الطيبة لنعيق الغربان ودعاة 
الفوضى وقتلة األطفال ألنكم بجباهكم السمراء والمحملة 
بعشقكم لتراب وطنكم ازهى من رونق وجوههم.. أوفى من 

ادعاءاتهم المسفوفة على أرصفة النفاق.. كما أن ثباتكم في 
مواقع البطولة والشرف أصلب من الرواسي التي تقفون عليها.

٭ ٭ ٭
إداناتهم لمن استهدفوكم لن تمنحكم مجداً أشرف من ذلك 
الذي تصنعونه في كل المالحم والمواقف لوطنكم وشعبكم 
الذي خرجتم من نسيجه األصيل ومكونه الحضاري العريق.
أنتم يا شهداء هذا الوطن في لحج وأبين وصعدة والجوف 
ومأرب والضالع وكل بقعة وجبل وواد سيفخر بكم أبناؤكم 
وشعبكم وسيخلدكم التاريخ الذي ال يفتح صفحاته إالّ 
للعظماء من أمثالكم وستنبت دماؤكم الطاهرة الزكية 
مستقبالً أكثر إشراقاً ألبنائكم وأطفال الوطن الذين يقفون 
كل صباح في المدارس لتحية علم منكم فقط يستمد 

شموخه وإليكم يستند في تحليقه في السماء.
كل أحــاديــث األقـــزام عن عسكرة المدن وغيرها من 
المصطلحات الجوفاء التي تبطن الخيانة وتضمر الشر لكم 
وللوطن، اركلوها خلف ظهوركم، وسيروا في طريقكم حماة 

وطن وبناة مجد وصناع عزة.. أنتم يا أشرف الرجال.


