
سكرتير    نفى 
رئـــــــيـــــــس 
الــجــمــهــوريــة 
عبده بورجي المز اعم 
بتوجيه تهديدات عبر 
الفيس بوك ألحمد سيف 

حاشد.
وقــال: نستغرب هذه 
المزاعم التي ال أساس 
لها من الصحة.. موضحاً 
بأنه ال يوجد لديه حتى 
اآلن أي حــســاب على 
ــفــيــس بــوك  ــع ال ــوق م
ــن مــواقــع  أو مــوقــع م

التواصل االجتماعي عبر 
اللكترونية،  ا لشبكة  ا
وإذا وجد أي موقع يحمل 
اسمه عبر الفيس بوك أو 
غيره فهو موقع مزور وال 
صلة به وهدفه االساءة 

لشخصه.
نه  أ كر  لذ با ير  لجد ا
أن  يمكن ألي شخص 
يفتح لــه حــســابــاً عبر 
ــوك أو غيره  الفيس ب
ــع االتــصــال  ــواق ــن م م
االجتماعي وبــأي اسم 

يريد!

حسن عبدالوارث
Wareth26@hotmail.com

رئيس التحرير

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

contact@almethaq.net

أحمل نصفها
في يدي اليمني،

ونصفها اآلخر في دمي.
في كبدي أحمل صوتها

المجروح بالشجن!
تلك التي أرضعت األشجار

واألحجار واألزهار
وارتوى وجداننا من فيض حبها

تلك بالدنا اليمن.
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قد يعبر االحتجاج هنا أو هناك عن   
مطالب حقوقية وحتى سياسية .. 
لكنها بسبب يتعلق بالسالح ليست 
أبداً الحل لمشاكل اليمن.. هذا في أوضاع 
االشتباكات بين «مع» وبين «ضد» أما عندما 
يصل األمــر حد التخريب وحــرق المنشآت 
العامة واالعتداء على ممتلكات االشخاص 

فإن المشكلة تبدو أكبر وأخطر.
وما يحدث في عدن ليس حصاد تشوه في 
الحياة السياسية كما يحدث في صنعاء وتعز 
وإنما هو حصيلة انتهازية الحراك االنفصالي 
ودخوله على خط المسيرات بأعمال مختلفة 

تنطلق من حس تدميري..
ولست هنا في و ارد مخاطبة المتطرف وإنما 
مخاطبة كل سياسي يرتجى منه التعبير عن 

مفردات العقل..
ما هي القيمة الوطنية أو األخالقية أو 
النضالية في الفرجة على تخريب مرافق هي 

مكتسبات الشعب ومقدرات بلد.
لقد كان جيداً تركيز دولة الوحدة لمعظم 
المشاريع في المحافظات الجنوبية والشرقية 
تعويضاً عن فترات ما قبل الوحدة.. لكن ما 
ليس جيداً بل  ما هو مسيئ للفاعل والساكت 
هو االستهتار بمقدرات المجتمع بكل هذه 

البساطة.
 تحت كل الظروف الواقعية أو المسكونة 
بالشطط يجب أن يحافظ الناس على المرافق 
العامة ويحترمون الممتلكات الخاصة وإال ماذا 
يتبقى من قيم االنتماء الى الناس والوطن 

والمستقبل.
ما أقسى االبتالء بمجاميع تنطلق من نزوع 
مستمر الى التدمير دونما خوف من اهللا أو 

احترام لحقوق الناس..

تشطير بروح تخريبية
عبداهللا الصعفاني

مكابرة 
النعامة!؟

المكابرة داء مقيت، يختص به اإلنسان  
عن سائرالمخلوقات..

المثقفين -  مــكــابــرة  أن  غــيــر 
ــذات - أســـوأ مــن مكابرة  ــال والسياسيين ب

«النسوان»!
يوم حدث ماحدث من زلزال شعبي في تونس، 
ــالم - في سائر بالد  راح أهل السياسة واإلع
العرب - يستبعدون تكرار المشهد التونسي في 
عواصمهم .. مبررين ذلك باالختالف بين األوضاع 
السياسية واالجتماعية والظروف االقتصادية 
والمعيشية والمالمح الثقافية واألمنية بين 

تونس وبالد كل منهم!
اختالف  عــن  يتفلسف  بعضهم  طفق  كما 
«الشخصية « في أفراد شعوبهم عن المواطن 
التونسي ، من الناحية السايكلوجية ... وربما 
أيضاً البيولوجية والميثولوجية والتكنولوجية 

والجيولوجية!
خالصة األمر.. أن المكابرة - أو دفن الرؤوس 
في الرمال -لم تكن يوماً أسلوباً ناجعاً لفهم 
المشكالت ومعالجة األزمات ومواجهة المخاطر 

مهما صغر حجمها أو ضاق نطاق أثرها ..
فليس عيباً أن نحتاط ونحذر قبل أن تقع الفأس 
في الرأس.. ليس عيباً أن نتخذ التدابير والوسائل 
الكفيلة بدرء الخطر أو كبح جماح المعضلة قبل 
أن تتفاقم ، والت ساعة مندم ..وقبل هذا وذاك 
ليس عيباً أن نعترف بمشاكلنا وأزماتنا في 
األصل.. فلن تكون ثمة حلول ومعالجات ناجعة 
ألية مشكلة - صغيرة أم كبيرة - ما لم يكن ثمة 

اعتراف بوجودها أصالً في الواقع ..
لقد دفنت النعامة العربية رأسها في الرمال 
طويالً .. برغم أن الرمال العربية ساخنة للغاية .. 
وهنا كانت الطامة الفادحة التي أسفرت عن كل 
المعضالت والمشاكل واألزمات التي يكون من 
الصعب - وربما أحياناً من المستحيل - معالجتها 
على نحو سليم وناجع ، ما لم نخرج رأس النعامة 

من الرمال أوالً ..
إن في الشفافية أكسيراً عجيباً لكثير من 
األمراض السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية .. غير أن اإلفادة من الفعل السحري 
لهذا األكسير لن تتم من دون عقلية سياسية 
وآلية إعالمية خالية من اإلصابة بداء االنغالق 

والمكابرة.

تعز  
ضد دعاة 

الفتن

فرسان المؤتمر في الصدارة

ما    عند
ــرج  ــخ ي
بالطجة 
ومليشيات أحزاب 
الــرعــب حاملين 
أســلــحــة الــمــوت 
ــى  ــــخــــراب ال وال
الشوارع.. يرتجف 

البعض ويلوذون الى غرف نومهم فراراً.. ووحدهم يقف 
أبناء الشعب األبطال الغيورون على الوطن كالجبال أمام 
أولئك المجرمين الذين يحاولون أن يستبيحوا قداسة صنعاء 

ثانية..
 باألمس خرج الشعب وترك الساعة السليمانية لمواجهة 
غوغاء القبوريين.. الذين حاولوا إشعال الفتنة.. تدفقوا 
لين لوحة وطنية رائعة..  كالسيل الجارف من كل مكان مشكّ

فــتــحــيــة لكل 
ــاء شعبنا  ــن أب
الــعــظــيــم في 
ميدان التحرير.

ــــة  ــــي ــــح ت
ــــرســــان  ــــف ل
المؤتمر الذين 
مع  ن  يعيشو
الشعب ويتعرضون لبذاءات أولئك األقزام الحاقدين على 
الوطن ال لشيء سوى أنهم يجسدون حقيقة االنتماء والغيرة 
على الوطن وأمنه واستقراره وفي مقدمتهم الشيخ سلطان 
البركاني وعبدالرحمن األكوع وعارف الزوكا وحافظ معياد.. 
تحية لكل أولئك الرجال الذين يقفون كاألبطال في التحرير 
وفي كل مكان في األرض اليمنية وال يلتفتون الى أصوات 

الغربان وأكاذيب وأباطيل أبواق التضليل والظالم.

المتظاهرون في صنعاء تقتلهم «الجزيرة»

تعمل بعض وسائل االعالم على تشويه   
ــداث التي تجري في اليمن أمالً  األح

في تأجيج األوضاع والتشجيع على 
العنف خدمة ألهداف مشبوهة.

أكثر من مرة وقناة «الجزيرة» تبث أنباء 
اليمن  المظاهرات في  مغلوطة عن 
وتزعم مقتل مواطنين خاللها وهو ما 
ليس له أساس من الصحة.. وقد نفت 
وزارة الداخلية خالل األيام الماضية ما 

تناقلته «الجزيرة» عن مقتل متظاهرين 
بصنعاء ودعتها الى تحري الدقة والموضوعية 

قبل بثها لمثل هذه األنباء المغلوطة وأن تنأى 
برسالتها االعالمية عن اسلوب االثارة وتضخيم 

األحداث حتى التفقد مصداقيتها.
ان المظاهرات تعبر عن مواقف المؤيدين والمعارضين 
للحكومة وتعكس ثراء الممارسة الديمقراطية 
الحقيقية والحريات التي يتمتع بها المجتمع 
اليمني وتعمل األجهزة األمنية على حماية 
المشاركين فيها والتعامل بأسلوب حضاري 

متميز.
أضف الى ذلك ان رئيس الجمهورية وجه األجهزة 
األمنية بتوفير الحماية الالزمة للصحفيين بما 
يمكنهم من أداء عملهم ورسالتهم االعالمية لخدمة 

الحقيقة ونقل المعلومات الصحيحة.
اذاً هل تريد قناة «الجزيرة» قتل المواطنين في 

صنعاء وتقول هذه هي الحقيقة؟!

«الجزيرة» بمنصب وزيرة
الذي تتبع سير الخط اإلعالمي لقناة الجزيرة في ثورتي الياسمين   

بتونس والخامس والعشرين من يناير في مصر يعلم أن هناك 
نهجاً معيناً سارت وتسير عليه هذه القناة التي سلبت عقول وأفئدة 
ماليين من المشاهدين بمساحة الحرية الكبيرة التي تتمتع بها وبقدرتها 
الفائقة على سبر أغوار األحداث باحترافية كبيرة تتمثل في جيش المراسلين 
والمصورين المنتشرين في كافة أنحاء العالم العربي والغربي، لكني ومع 
هذا المديح الذي قد ال تحتاجه الجزيرة من قلم متواضع مثل قلمي أجد 
نفسي ملزمة على القول بأن الجزيرة تبحث عن اإلثارة في قلب كراسي 
الحكم وليس في إبقائها كما تفعل اآلن في تصوير أحداث اليمن بالذات 
والتي تلقى النقيضين ما بين موال للحكومة ومناوئ لها في كافة المحافظات 
الكبرى.. فالظاهر يبدو أن القناة تعمل على إظهار اليمن وكأنها تشتعل على 
بكرة أبيها ضد الحكومة تهتف «الشعب يريد إسقاط النظام» بينما ما تصوره 
لنا باقي القنوات اإلخبارية ان هناك عشرات اآلالف ممن يدينون لصالح 
إنجازاته العظيمة ال سيما حلم الوحدة المباركة تحت شعار مناهض يقول 
«الشعب يريد إبقاء الرئيس» وهذه ليست من الحرفية اإلعالمية التي كنا 
نتمناها في مؤسسة إعالمية بحجم الجزيرة التي يجب أن تعمل على نقل 
الوقائع بنزاهة وواقعية فليست هي المحرك الفعلي لقلب كراسي الحكم 
كما إنها ليست القائدة للشعوب ليجدوا فيها ضالتهم في تغيير األنظمة تباعاً 
كما نرى اليوم في الخط الذي تسير عليه وكأنها تزداد عنداً وكبراً حينما 
يطلب منها الكثيرون بأن تكون أكثر مصداقية في نقل ما تثور به الدول 
العربية من تظاهرات ضخمة يسعى أصحابها إلى تغيير األنظمة وأخرى 
إلبقائه!.. فما يجري اآلن في اليمن وليبيا والجزائر والبحرين ال يمكن أن 

يسعدنا بطبيعة الحال فرحم األرض العربية ال يمكن أن يتحمل هذه الوالدات 
المتعسرة التي يمكن أن تزهق الروح وتشتت العافية وما كان في مصر 
وتونس ليس بالضرورة أن يلقى أشباهه في باقي الدول العربية التي أعترف 
بأنها بحاجة للتغيير لكن حسب تضاريس وطبيعة البالد والعباد فاليمن على 
وجه الخصوص بالد خاضت من الحروب ما يمكن أن تورثها لعاشر أجيالها 
وهي بلد ثورة لكنها أيضاً تموج بشعب مسلح يمتلك الصغير فيه السالح 
قبل الكبير وليس من المعقول أن نغذي الثورة فيه دون أن نعي مغبة هذا 
األمر بالمسألة وإال كانت مجازر ومذابح تقوم الجزيرة باإلشراف عليها دون 
وعي أو لربما بوعي تتجاهل عواقبه في سبيل إنجاح مسيرتها اإلعالمية 
والحفاظ على كرسيها هي األخرى من االنقالب اإلعالمي الذي يمكن أن 
تقوم بها محطة إخبارية تسعى هي األخرى لتبوؤ القيادة في مجال تغطية 
األخبار والضرب على وتر الحرية الحساس الذي يمثل مطلباً جماهيرياً لدى 
شعوب المنطقة.. وعليه ال يمكن للجزيرة أن تنتهج هذه السياسة إال إذا 
كانت التوصية المقدمة لمراسليها أن ينقلوا مشاهد الثالجات وهي ممتلئة 
بجثث الضحايا التي لن تعترف الثورة بهم شهداء باعتبار ان الميت فيها ال 
يعلم أحد إن كان من المناوئين للسلطة أو الموالين لها وقد يكون طفالً ال 
يعلم عن الطبخة السياسية هذه شيئاً!.. فثورة الخامس والعشرين من يناير 
لمصر المحروسة كان واضحاً ان الشباب الذين أشعلوها في ميدان التحرير 
شباب مثقف يعي تماماً ان كلمته مسموعة حتى وإن طال أمدها عقوداً 
ووضع منهجية وخططاً لرسم مبادئ ثورته المباركة.. لكن في اليمن والحق 
يقال بأنها ثورة دون أسس وان القائمين عليها شعب يتحرك كل فرد فيها 
بحسب مشاكله الشخصية وليس باحتساب ما يعاني الوطن من مصائب 

وويالت ترجع بأسبابها للنظام الحاكم في اليمن والذي أراه مختلفاً عن 
النظام التونسي والمصري في الثورة عليه لكنه يبدو ملزوماً اليوم بالترجل 
عن صهوة القيادة حتى وإن كان اإلعالن عن عدم الترشح مجدداً للرئاسة 
مسبقاً خط أمان استبق به الرئيس علي عبداهللا صالح أعداءه الذين كانوا 
يمنون أنفسهم باستغالل هذه المسألة لقيادة التظاهرات التي تجوب اليمن 
حالياً ومعظمهم من أشباه الساسة الذين يحلمون بأن تعود اليمن يمنين 
ويقتسموا إرث الوحدة ويحيلوه إلى أشالء ال ينفع األجيال القادمة.. ولألسف 
أن تعمل الجزيرة على تقوية هذا اإلرسال المناوئ بطريقة ال تناسب ثورة 
اليمن وناسبت ما سبقها في تونس الخضراء ومصر المحروسة!.. األمر ليس 
كيمياء معقدة لكنه بالتأكيد يحتاج إلى تلسكوب إعالمي دقيق يميز ويمايز 
بين ثورة ياسمين نبت بين أشواك وثورة شباب انبثقت من وسط مقابر 
وثورة مخربين استقت من العمالة قنوات ري سرية وفاسدة.. آن للجزيرة 
أن تعي ما يعيه الصغير وإن ما باتت تنتهجه يظهر بأنها تشذ كثيراً عن 
القاعدة اإلعالمية السليمة التي ال تخطئها العين المجردة..صدقوني ليست 

كيمياء واهللا!
فاصلة أخيرة:

اللهم احفظ البحرين وأهلها.. فقد بات صوت النحيب يرتفع والعروق 
تتفجر بدماء لم يكن لهذا أو ذاك الحق في هدرها.. اللهم احفظ الجار من 

ويل الدمار.
ebtesam777@gmail.com
٭ نقالً عن الشرق القطرية

 ابتسام آل سعد

سكرتير الرئيس ينفي مزاعم «حاشد»

المشترك يحضر إلحراق الشباب
في الوقت الذي يؤكد فيه المتظاهرون   

من الشباب أمام جامعة صنعاء وكذلك 
المتابعين لوسائل االعالم بأن األجهزة 
األمنية تعاملهم من منطلق الحرص على الحفاظ 
على األمــن والسكينة العامة وتوفر للشباب 
المتظاهر الحماية الالزمة طالما أنهم ملتزمون 

بعدم الفوضى وممارسة أعمال التخريب.
يصر عدد من بالطجة أحــزاب المشترك على 
نصب الخيام للشباب أمام الجامعة وبحجة حمايتهم 

من االعتداءات واطالق نداءات استغاثة لـ «عكفة» 
بعض المشائخ بأنهم يواجهون مخاطر الموت..

نصب الخيام تم بقوة السالح من قبل بالطجة 
المشترك باألمس.. وهنا نحذر ونتساءل هل 
ينوي المشترك من خالل ذلك اخفاء مالمح 
جريمته وتنفيذ االعتداءات على الشباب ومن ثم 
الخروج من الخيام التهام السلطة بأنها تمارس 
القتل بالرصاص والضرب بالهراوات اليقاف 

مطالبهم السلمية المزعومة.

بالطجة «المشترك» يعتدون 
على الزميل األميري

تعرض الزميل عبدالقوي األميري العتداء يوم السبت من بالطجة   
أحزاب اللقاء المشترك أمام جامعة صنعاء خالل تغطيته للمسيرات 
والتظاهرات.. وقال شهود عيان إن األميري تعرض للضرب بوحشية من 
قبل تلك العناصر االجرامية بسبب عمله لصالح موقع «٢٦سبتمبرنت» وطعنه 

أحدهم بآله حادة في فخذه مما استلزم نقله الى المستشفى للعالج.
«الميثاق» تدين االعتداء على الزميل األميري وتطالب الجهات المعنية بضبط 
الجناة وتقديمهم للعدالة.. كما تعبر عن استغرابها لعدم اصدار نقابة الصحفيين 
أي رد فعل تجاه ما تعرض له األميري أسوة بالبيانات التي تصدرها بسبب وبدون 

سبب تضامناً مع صحفيين يعملون لدى صحف المشترك.

قريباً


