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أبناء المنار بذمار يدعون المشترك العودة للحوار
استنكر أبناء المنار 
مديرية آنس محافظة 
ذم���ار ج��ح��ود ون��ك��ران 
احزاب اللقاء المشترك لدعوات 
الحوار والنداء الوطني لحل 
أزم��ات البالد وسعيها القالق 

االمن والسكينة العامة..

مؤكدين في بيانهم وقوفهم 
ال��دائ��م ال��ى جانب الشرعية 
ء  لبنا ا ومسيرة  لدستورية  ا

والنهوض االجتماعي.
ودع��و اح��زاب المشترك الى 
ال��ع��ودة ال��ى ج���ادة ال��ص��واب 

وتحكيم العقل والمنطق وجعل 
المصلحة الوطنية فوق كل 
اعتبار ونبذ العنف والكراهية 
وعدم اثارة النعرات المذهبية 
لى  ا لجلوس  وا لمناطقية  وا

طاولة الحوار.

أك��دت اللجان الشعبية المساندة 
لرئيس الجمهورية بمحافظة عدن 
ئيس  ر مة  لفخا عمها  د و ها  ييد تأ
الجمهورية والشرعية الدستورية ومبادراته 
الشجاعة للخروج بالوطن من أزمته السياسية 

الراهنة.
وناشدت اللجان -في بيان صادر عن اجتماعها 

السماح بحشد مسيرة  المحلية  -السلطة 
جماهيرية مؤيدة وداعمة لألمن واالستقرار 
ودفاعًا عن الحريات والحقوق ورفضًا للعنف 
والتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة 
التي تقوم بها أح��زاب اللقاء المشترك من 
خالل استغالل مطالب الشباب المعتصمين 
وتوجيههم وفق أجندة وتوجهات سياسية 

خاصة.

أبناء قبيلة عذر 
بعمران يؤيدون 

أي�����د م��ش��ائ��خ 
واع���ي���ان وأب��ن��اء 
وشباب قبيلة عذر 
القفلة محافظة  مديرية 
ع��م��ران ك��ل ال��م��ب��ادرات 
وال��دع��وات ال��ت��ي قدمها 
رئيس الجمهورية لرأب 
ال��ص��دع واخ����راج ال��ب��الد 
م��ن األزم����ات ال��راه��ن��ة..  
وأع��ل��ن��وا ف��ي ب��ي��ان لهم 
وقوفهم الكامل مع رئيس 
الجمهورية وشرعيته وكل 
ما من شأنه تجنيب الوطن 
مزالق الصراعات والفتن 

والحروب االهلية.

دعا أبناء مديرية بني حشيش 
الدائرة »234« محافظة صنعاء 
ك��ل ال��ق��وى الوطنية الخيرة الى 
االص��ط��ف��اف الوطني ال��ى جانب 
القيادة السياسية لتجاوز األزمة الراهنة التي 

تمر بها البالد.
واستنكروا في بيانهم الحملة الشعواء التي 
شنتها عدد من الجهات والوسائل االعالمية 
الداخلية والخارجية الحاقدة على الوطن 
ووحدته ومكتسباته.. مؤكدين تصديهم لكل 
من يسعى للمساس بأمن الوطن ووحدته 
وسلمه االجتماعي، وأنهم سيكونون سندًا 
قويًا للشرعية الدستورية ضد دعاة الفتنة 
والتمزق ومن يتربصون بالوطن وثوابته 

ومكاسبه العظيمة.
معبرين عن رفضهم المطلق وادانتهم لكل 
المحاوالت االنقالبية على الوطن والمواطن.

أبناء بني حشيش: 
سنكون سندًا قويًا 

للقيادة الشرعية

اللجان الشعبية بعدن تطالب بمسيرات 
مؤيدة للشرعية الدستورية

> كيــف تقــرأون المشــهد 
السياسي الراهن؟

- المش��هد السياسي الراهن يضع 
بالدن��ا أمام مفت��رق ط��رق، فإما 
العمل على ترس��يخ دولة النظام 
والقان��ون م��ن خ��الل تمس��كنا 
بالش��رعية الدس��تورية ممثل��ة 
بفخام��ة الرئي��س عل��ي عبداهلل 
صال��ح والمؤتم��ر وحلفائ��ه.. او 
االنزالق نحو الفوض��ى والتخريب 
وقانون الغاب المتمث��ل في اللقاء 
المش��ترك وش��ركائه والذي��ن 
يريدون الزج بالوط��ن نحو النفق 
المظلم غير آبهين بمصلحة الوطن 
وآمال وطموحات الشعب المتطلع 
لالمن واالستقرار والتنمية ودولة 
المؤسس��ات.. ل��ذا عل��ى كل أبناء 
الش��عب بمختل��ف اتجاهاته��م 
الوق��وف بجانب النظ��ام والقانون 
لما في ذلك م��ن اهمية بالغة الن 
عك��س ذل��ك يعن��ي اننا س��نفقد 
كل م��ا ُأنجز للوطن خ��الل الفترة 

الماضية.

تقليد أعمى
> كيف تنظــرون إزاء المطالبة 
ورحيــل  النظــام  بســقوط 

الرئيس؟
- الجميع يدرك ان المنطقة العربية 
مرت بظ��روف اس��تثنائية وخاصة 
بعض البلدان التي ح��دت فيها ما 
يس��مى بالثورات العربي��ة وحاول 
عش��رات الش��باب اليمن��ي تقليد 
ذلك ولكن -لالسف الشديد- هناك 
اطرافًا سياسية حرصت ان تركب 
الموج��ة وتس��خير ذل��ك لتحقيق 
اجندتها السياسية في الوصول الى 
السلطة باسم الشباب ولذلك فإن 
مثل تلك المطالبات غير مشروعة 
ب��ل تع��د انقالب��ًا عل��ى القانون 
والش��رعية الدس��تورية خاص��ة 
وان النظ��ام السياس��ي في بالدنا 
قائ��م على مبدأ التداول الس��لمي 
للس��لطة م��ن خ��الل االنتخابات 
وصناديق االقتراع اضافة الى ذلك 
فإن المطالبة برحيل الرئيس أمر 
غير مقبول النه لم يأت الى الحكم 
فوق دبابة او بانقالب عس��كري او 
وفق��ًا لديمقراطية ش��كلية تكون 
غالب��ًا بنس��بة 99% م��ن اصوات 
الناخبين، انما جاء عب��ر انتخابات 
ديمقراطية مباش��رة حرة ونزيهة 
ش��هد لها العال��م وش��اركت فيها 
المعارضة وراقبته��ا، ونحن نعرف 
ان اس��هم الرؤس��اء المنتخبين قد 
تعل��و او تهبط ف��ي العال��م اجمع 
وم��ع ذلك ل��م نس��مع ان أي��ًا من 
الش��عوب في الدول الديمقراطية 
قد طالبت برحي��ل رئيس منتخب 
من قبل الشعب، واعتقد ان للثقافة 
المسيطرة على بعض من يسيرون 
اح��زاب اللق��اء المش��ترك الذي��ن 
يعتقدون ان اليمن واليمنيين هم 
ضمن امالكه��م الخاصة قد طغت 
على خطابهم مثل هذه المفاهيم 
التي تخرج على القانون والدستور 
واالع��راف الحمي��دة للمجتمع��ات 
العربية المس��لمة ويرددون كلمة 
ارح��ل وكأن االخ الرئيس أجير في 

إحدى المزارع التي يمتلكونها.

ثورة ثالثة
> ما تعليقكم على مبادرة االخ 

الرئيس للخروج من األزمة؟
- فخامة االخ الرئيس قدم العديد 
م��ن المب��ادرات حرصًا من��ه على 
تجنيب الوطن والشعب أي مخاطر 
وانطالقًا م��ن روحه الحوارية التي 

عرف بها وتسامحه مع فرقاء العمل 
السياس��ي وه��ي صف��ات حميدة 
تحسب له ولكن لالسف فان رسائل 
تلك المب��ادرات كان��ت تصل الى 
االطراف االخرى بصورة عكس��ية 
الهدافها النبيلة والسامية وهو ما 
جعل االخوة في المشترك يتعنتون 
في الحوار ويرفعون سقف المطالب 
ب��ل ويماطلون من أج��ل الوصول 
الى المرحل��ة التي نحن عليها اآلن 
وه��ي المرحل��ة التي حذرن��ا منها 
قبل تأجي��ل االنتخابات البرلمانية 

ف��ي 2009 غير انه لم يس��مع لنا 
وم��ع ذلك فعلين��ا الي��وم مواجهة 
الواق��ع بغ��ض النظ��ر عم��ا جرى 
خالل الفت��رة المنصرمة.. واعتقد 
جازمًا ان مب��ادرة االخ الرئيس في 
المؤتمر الوطني العام قد لبت اكثر 
بكثير من السقف الذي كان يطرح 
من قبل االخوة في المشترك واذا 
تعاملت تل��ك األط��راف بإيجابية 
مع تلك المب��ادرة التاريخية فانها 
ستكون بالفعل ثورة اليمن الثالثة 

بعد ثورتي سبتمبر واكتوبر.–
ولكن االخوة في المش��ترك ليس 
لديهم ني��ة صادقة ف��ي الحوار او 
الخروج بالوطن من األزمة المفتعلة 
والراهنة ألن غايتهم االنقالب على 
السلطة بعد ان فشلوا في الوصول 

اليها عبر صناديق االقتراع..

جهود متوافقة
> ما تعليقكم علــى المبادرات 
الخليجية واالمريكية واالوروبية 
التي ســمعنا عنها خالل الفترة 

الماضية؟
- نحن نرحب ب��كل الجهود الخيرة 
لالش��قاء واالصدقاء الذي��ن بذلوا 
جهودًا طيب��ة للوقوف ال��ى جانب 
اليم��ن ف��ي ه��ذه االزم��ة ورأينا 
في تل��ك المبادرات مث��ل رأي كل 
اليمنيي��ن المرح��ب ب��كل الجهود 
المبذول��ة الت��ي تأتي منس��جمة 
مع الدس��تور والقان��ون وال تخرج 

عنه الن الشعب اليمني يعتبر أية 
مبادرة خارج ه��ذه االطر مصادرة 
لحقوق��ه ف��ي اختيار م��ن يحكمه 
بل وتدخاًل غير مقبول في شئون 
بالدن��ا.. وف��ي هذا الص��دد ندعو 
االش��قاء واالصدق��اء ال��ى تفه��م 
االرادة الش��عبية للمجتمع اليمني 
الديمقراطي الذي اليقبل مصادرة 
ارادته وقناعته ألن ذلك قد يؤدي 
الى نتائج عكس��ية غي��ر محمودة 

العواقب وهذا ماالنريده.

شرق أوسط جديد
> هل ترى ان اطرافــًا اقليمية 
او دوليــة تعمــل علــى تأجيج 

المشكلة؟
- ب��كل تأكيد فهن��اك اطراف عدة 
تلع��ب به��ذا المل��ف ضم��ن خطة 
الفوض��ى الخالق��ة الهادف��ة الى 
تكريس الش��رق االوس��ط الجديد 
ال��ذي ظللن��ا نس��مع عن��ه خالل 
الس��نوات الماضي��ة غي��ر اننا لم 
ننتبه له��ذا األمر إال متأخ��رًا حتى 
وقع الفأس في الرأس وتجس��دت 
تلك الفوضى الخالقة فيما يحدث 
ببع��ض المحافظ��ات م��ن اعمال 
تخريب وتقطع تقليدًا لما حدث في 
مصر وتونس م��ن أعمال تخريب 

مشابهة الى حد ما.
المبادرة.. الحل األمثل

> ما الحــل من وجهــة نظرك 
للخروج من هذه األزمة؟

- أواًل يج��ب علين��ا كيمنيي��ن ان 
نتمس��ك بالدس��تور كأساس ألي 
حل��ول او مب��ادرات م��ن أي جه��ة 
او ط��رف كان داخلي��ًا او خارجي��ًا 
كما يجب ان نتمس��ك بالش��رعية 
الدس��تورية وع��دم تجاوزه��ا مع 
االخذ بعين االعتبار أننا لس��نا ضد 
أي مبادرة للحوار شريطة ان يكون 
جادًا ومسؤواًل يضع مصلحة الوطن 
والمواطن ف��وق كل اعتب��ارات او 
غاي��ات سياس��ية او حزبية ضيقة 
وان النتيح ألي طرف كان االنقالب 
على المؤسسات الدستورية تحت 
أي مس��مى او ذريع��ة.. واعتقد ان 
مب��ادرة االخ الرئي��س ه��ي الحل 
األمثل اذا كان هناك رغبة صادقة 
لتجني��ب الوط��ن االن��زالق نح��و 

المجهول.
حكومة وحدة وطنية

> هناك مــن يطرح بتشــكيل 
حكومــة وحدة وطنيــة وتنازل 

االخ الرئيس عن الحكم.. كيف 
ترى ذلك؟

- ال اس��تطيع ان اعط��ي مثل هذا 
الطرح توصيف��ًا غير ان��ه انقالب 
واضح وخطير على ارادة الش��عب 
اليمن��ي الذي لن يس��امح كل من 
يتجرأ او يف��رط بحق��ه، ومع ذلك 
فنحن م��ع تش��كيل حكومة وحدة 
وطنية مت��ى ما تم االتف��اق على 
ذلك بكل وض��وح ومصداقية بين 
كل اط��راف العم��ل السياس��ي.. 
أما تنازل االخ الرئي��س فيجب ان 

يدرك انه ليس ملك نفسه بل هو 
ملك للشعب الذي منحه ثقته في 
انتخابات 2006م اضافة الى حزبه 
الذي يمتلك االغلبية في البرلمان 
وحلفائ��ه الذي��ن يرفض��ون أي 

تنازالت خارج الدستور والقانون.

ثورة رجعية
> إذا كان هنــاك ترتيبات من 
المشترك القصاء االخ الرئيس 
وابنائــه عــن الحكــم فهــل 
سيكون البديل هو بيت االحمر 

والحوثيين والحراك؟
ليمن��ي  ا لش��عب  ا فك��ر  ا  ذ ا  -
بالث��ورة الس��لمية عب��ر صناديق 
االقتراع فإنها س��تكون ثورة نحو 
االفض��ل ولي��س لألس��وأ كما هو 
حاص��ل الي��وم لالس��ف الش��ديد 
الن مايس��مونها اليوم ث��ورة إنما 
ه��ي رجعية وانقالب عل��ى الثورة 
السبتمبرية واالكتوبرية والوحدة 
والديمقراطية، والشك انها ستعيد 
الشعب اليمني الى ما قبل خمسين 
عام��ًا بل واس��وأ م��ن ذل��ك فماذا 
يتوقع الشعب من أطراف استولت 
عل��ى طم��وح الش��باب المعتصم 
واالماميي��ن  لحوثيي��ن  ا مث��ل 
والق��وى المتخلف��ة التي تس��عى 
الغتصاب السلطة واالحتيال على 
ارادة الش��عب فمن غي��ر المعقول 
والمنطق��ي أن يس��تبدل الش��عب 
االفضل باألس��وأ، واذا حدث ذلك 
-السمح اهلل- فإن خيارات الشعب 

اليمني ستكون مفتوحة على اكثر 
من خيار.

الى جانب الوطن
> كيــف تــرى موقــف احــزاب 
التحالــف الوطني مما يدور في 
الساحة والمحاوالت المستمرة 

لالنقالب على الشرعية؟
- لقد أكدنا لالخ الرئيس اكثر من 
م��رة ان اح��زاب التحال��ف الوطني 
لش��رعية  ا م��ع  لديمقراط��ي  ا
الدس��تورية ومع فخام��ة الرئيس 
حتى آخر قط��رة دم وق��د واجهت 
احزاب التحال��ف بكل ق��وة وارادة 
ورفض��ت كل وس��ائل الترهي��ب 
والترغي��ب الت��ي تعرض��ت له��ا 
من أجل تغيي��ر مواقفه��ا وقيمها 
الديمقراطية، وبغ��ض النظر عن 
اس��لوب المؤتم��ر الش��عبي العام 
ومحاولة بعض قياداته تهميشها إال 
ان احزاب التحالف  ستظل راسخة 
كالجبال وواقفة بكل قوة الى جانب 
الوط��ن والش��رعية واالخ الرئيس 
وهذا عهد منا غير قابل للتراجع او 
التنازل قيد أنملة ال لش��يء ولكن 
حبًا في فخامته فنحن من الشعب 
ولما عرفناه عنه م��ن رحابة صدر 

وقبوله باآلخر.
محاولة يائسة

> أال تــرون االنقــالب علــى 
المؤسســات الدســتورية او 
المطالبة برحيــل النظام يعد 
ســابقة خطيرة تهــدد النهج 
الديمقراطي وفتح الباب واسعًا 

الرساء مفاهيم انقالبية؟
- اواًل البد من االش��ارة الى ان من 
يعتصمون في ساحة التغيير أمام 
الجامعة اليمثلون الشعب اليمني 
انما يمثلون قوى الش��ر.. وان من 
يمث��ل الش��عب اليمني فق��د برز 
جليًا في جمعتي التس��امح واالخاء 
اللتين اظهرتا للعالم مدى الشعبية 
التي مازالت تتمس��ك ب��األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس��اً للوطن.. اما 
الذين ينادون باس��قاط النظام او 
برحيل الرئىس فهم االنقالبيون 
الحقيقي��ون عل��ى الديمقراطي��ة 
ومبدأ التداول السلمي للسلطة في 
محاولة يائسة لسرقة ارادة الشعب 
اليمن��ي دون وجه ح��ق لذلك فإن 
الشعب هو من سيحمي الشرعية 
الدستورية والثوابت الوطنية في 
الث��ورة والوح��دة والديمقراطي��ة 
مهما كلفه ذل��ك من ثمن.. فليس 
من المعق��ول بع��د ان تحررنا من 
القوى الظالمي��ة والتقليدية قبل 
خمس��ين عام��ًا ان نعيده��ا اليهم 
عل��ى طب��ق م��ن ذه��ب.. واقول 
لمن يدعي ان الش��عب معه فعليه 
الذه��اب ال��ى صنادي��ق االقتراع 
ليدرك حجم��ه الطبيعي.. اما بغير 
ذلك فإن السلطة أبعد عليهم من 

عين الشمس.

> كلمة أخيرة؟
- إذا كان ل��ي م��ن كلمة فس��وف 
اوجهه��ا لفخام��ة الرئي��س عل��ي 
عبداهلل صالح باسمي وباسم كل 
اليمنيين الحريصي��ن على حماية 
الثواب��ت ان يك��ون وفيًا للش��عب 
كما هو الش��عب وفي��ًا ومحب��ًا له 
وان اليق��دم أي تنازالت أخرى بعد 
اليوم مهما كانت حجم الضغوطات 
والح��رب النفس��ية ألنن��ا عرفناه 
شديد البأس قوي الحجة وعليه ان 
يمضي الى األمام ونحن معه بكل 

ما نملك.

صالح الصيادي لــ»الميثاق« :

 المشترك يقود انقالبًا خطيرًا في البالد

۹اليمن على مفترق طرق بين الفوضى أو الال فوضى
۹من يدعي أن الشعب معه فعليه الذهاب إلى الصندوق

الرئيــس يخضع 
الشــعب  إلرادة 
وليس للمشترك

الدســــتور هــو 
العقد االجتماعي 
لــكل اليمنييــن

مئات اآلالف يتظاهرون في اليمن مطالبين 
بإسقاط النظام وجمع من أنصار صالح يحتشد 
لتأييده.. هذا هو عنوان 
خبر قناة »الجزيرة« عن 

تظاهرات جمعة اإلخاء. 
ال ن���دري م��ن ت��ري��د أن 
تقنع »الجزيرة« بمغالطة 
ك��ه��ذه، رب��م��ا ق��د تغالط 
ب��ع��ض م��ش��اه��دي��ه��ا في 
ب��ع��ض ال����دول ال��ذي��ن ال 
يتابعون أخبار اليمن سوى 
من »الجزيرة« ولكنها ال 
تستطيع أن ت��خ��دع كل 

المشاهدين لكل الوقت. 
ف��ي ال��ي��م��ن.. مثل هذا 
العنوان يضاف إلى رصيد 
سيئ لقناة »الجزيرة« بات يترسخ كل يوم في ذهن 
المشاهد اليمني الذي يدرك أن »الجزيرة« لم تعد تلك 
القناة التي كانت مصدره الوحيد لمتابعة أخبار العالم.. 
والسبب بسيط.. تزييف، تحريض، كذب، وسلخ لمبادئ 
المهنية على محراب الهدف الذي تعمل من أجله القناة 
وهو تأجيج الشارع العربي ضد األنظمة من ناحية، ومن 
ناحية أخرى خدمة مصالح حركة اإلخوان المسلمين 
التي باتت »الجزيرة« ناطقًا باسمها على امتداد الوطن 

العربي من المحيط إلى الخليج. 
من تحاول أن تغالط »الجزيرة« حين تجاهد لتضخيم 
أعداد المتظاهرين التابعين للمشترك وتحجيم وتقليل 
أع��داد المشاركين في مسيرات التأييد للشرعية 
الدستورية .. هي بال شك ال تغالط إال نفسها .. وأكاد 
أجزم أن المتظاهرين في المعارضة حتى وإن وافق ذلك 
التضخيم هواهم إال أنهم في الوقت ذاته يؤمنون في 
قرارات أنفسهم أن »الجزيرة« تمارس الكذب حين تصف 
المتظاهرين المؤيدين للشرعية الدستورية بالحشد أو 
التجمع ألنهم يرون بأم أعينهم ويشاهدون بأبصارهم 
وبصائرهم ماليين المواطنين الذين خرجوا معلنين 
تمسكهم بالشرعية الدستورية وتأييدهم للرئيس 
صالح.. حتى أن المعارضين وإن حاولوا الزعم أن هذه 
الحشود الماليينية مدفوع لها ثمن، إال أنهم ال يكذبون 
كما تفعل “»الجزيرة«_ ويعترفون بأن أعداد المؤيدين 

للرئيس تفوقهم وتتفوّق عليهم. 
كان األحرى بالقائمين على »الجزيرة« أن يتداركوا 
األمر بعد فضيحة فيديو التعذيب في العراق والذي 
نسبوه لسجن في اليمن قبل أن تُكشف لليمنيين ولكل 
مشاهدي »الجزيرة« تلك الفضيحة, كان عليها أن تسعى 
إلى تحسين صورتها أمام المشاهد اليمني ولو بدرجة 
أقل من المطلوب.. لكن المشكلة كما يبدو أن قناة 
»الجزيرة« والقائمين عليها باتوا يتصورون أن بإمكانهم 
تكرار أسلوب التغطية لما شهدته تونس ومصر على كل 

األقطار العربية. 
ذات األساليب التي استخدمت في تغطية أحداث 
تونس ومصر تمارسها »الجزيرة« صوتًا وصورة وتحريرًا 
وتقارير وحتى األسئلة الموجهة للمراسلين والضيوف 
هي ذاتها إلى درجة لم تعد تنطلي على أحد وباتت 

مكشوفة ألقل المشاهدين ثقافة ووعيًا. 
 »الجزيرة« وبرغم إسهامها الكبير الذي ال ينكره 
أحد في إحداث نقلة نوعية في مسار اإلعالم العربي 
ونجاحها في أن تكون منبرًا إخباريًا له حضوره اإلقليمي 
والدولي خالل السنوات العشر األولى من تأسيسها.. 
بدأت تتخلى عن كثير من المفاهيم التي كانت تزعم 
أنها ترسخها في أذهان مشاهديها العرب, وفي مقدمتها 
مفاهيم الديمقراطية التي كانت تروج لها ليل نهار.. 
أصبحت اليوم ت��روج للفوضى وال��خ��راب، وتشرعن 
للعنف والقتل بين أبناء الوطن الواحد.. أصبحت تصف 
السلطات والحكومات واألنظمة بالمرتزقة وتسبغ على 
دعاة التخريب وحاملي األسلحة، ومشعلي الحرائق في 

مؤسسات الدولة صفات الثورية. 
ولم يقف األمر عند هذا الحد.. بل ثمة نقطة نجاح 
أخرى الشك ستسجل براءة اختراعها باسم »الجزيرة« 
وهي نحاجها في تعميم مصطلح البلطجة والبالطجة 
في كل الدول العربية بحيث بات نصف الشعوب العربية 
إن لم يكن معظمها في نظر »الجزيرة« بالطجة.. في 
مصر وتونس وليبيا واألردن واليمن وسوريا وعمان 

وفلسطين والمغرب والجزائر وهلم جرا. 
غطت غزو العراق وبشرت بديمقراطية الفوضى 
الخالقة ثم تركت العراق وراء ظهرها لتتعاطى مع 
أخباره بشكل أقل من ع��ادي... أب��دت اهتمامًا غير 
مسبوق بالصومال حتى تحول الصراع إلى حرب بين 
أجنحة الحركات اإلسالمية فولت »الجزيرة« بعينها 
وأعينها عن الصومال وكأنها ال تريد أن تعكس صورة 
سلبية للحركات اإلسالمية.. السودان تابعت أخباره أواًل 
بأول.. وسايرت الوساطة القطرية.. وحين حدثت الكارثة 
وانفصل جنوب السودان عن شماله باتت أخبار السودان 

لدى »الجزيرة« مجرد مادة عادية للتناول. 
فلسطين.. أسهمت »الجزيرة« في تعميق شرخ 
االنقسام بين فصائلها وبالذات فتح وحماس وها هي 
اليوم تترك الفلسطينيين منقسمين حتى أنها لم تعطِ 
المسيرات المطالبة بإنهاء االنقسام سوى دقائق قليلة 
في حيزها اإلخباري. احتفت بفتاوى القرضاوي بقتل 
العقيد القذافي على شاشتها مباشرة على الهواء.. كررت 
تبريره الشرعي لضرب الغرب لليبيا.. وأيدت فتواه بأن ما 
يحدث في البحرين ليس سوى ثورة مذهبية.. كل هذا 
وغيره بات يسحب من رصيد »الجزيرة« لدى المشاهد 
العربي الذي بات مقتنعًا أنها لم تعد تلك القناة التي 

كانت ذات يوم مقصده لالطالع على أحداث العالم.

المؤسسة االقتصادية تكّذب 
بعض المواقع الحزبية

كذبت المؤسسة االقتصادية اليمنية ما تردد مؤخرًا عن 
مصادر في أحزاب اللقاء المشترك وتناقلته بعض المواقع 
التابعة لهذه األح��زاب من أنه تم تحويل مبلغ مليارين 
وثمانمائة مليون ريال من البنك المركزي إلى حساب 
المؤسسة لتغطية نفقات جمعة التسامح ونفقات االعتصامات 

الشعبية المؤيدة للشرعية الدستورية.
وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة أن هذه مجرد أكاذيب وادعاءات 
ال أساس لها من الصحة تهدف إلى مزيد من االحتقان السياسي 
ولتبرير مليارات الرياالت التي تنفقها بعض قيادات اللقاء المشترك 
لمواجهة نفقات االعتصامات، وهو التبرير واالعتراف الذي أقر به أحد 
قيادات اللقاء المشترك في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه قناة 
السعيدة..كما استغرب المصدر المسئول بالمؤسسة أن تقوم وسائل 
اإلعالم الحزبية بنشر هذه األكاذيب تجاه المؤسسة دون أي أدلة أو 
وثائق تثبت هذه االدعاءات الكاذبة التي ال أساس لها من الصحة.. 
وكان األجدر بوسائل اإلعالم تلك وغيرها التي نقلت الخبر عنها 
تقصي الحقائق بداًل من السقوط في وحل الشائعات والمكايدات 

الحزبية.

»الجزيرة« 
»بلطجت« العرب.!! 

عبدالملك الفهيدي

          أكد أمين عام حزب الشعب الديمقراطي
          صالح  الصيادي أن ما يدور في الساحة الوطنية 
من اعتصامات وأعمال تخريب وتقطع إنما هو محاولة 
لالنقالب على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي 
في بالدنا.. وقال إن الوصول للسلطة ال يوجد له طريق 
غير صناديق االقتراع واذا كان اللقاء المشترك يدّعون 
أن لديهم شارعًا أو تأييدًا شعبيًا فلماذا يتهربون من 

إجراء االنتخابات منذ أكثر من عامين بحجج مفتعلة.
الفتًا الى أن مبادرة األخ رئيس الجمهورية األخيرة 
قد لبت مطالب المشترك بأكثر مما كانوا يطالبون 
به والتي قدمها فخامته من أجل الشعب الذي يريد 
المشترك زجه في معركة تحرق األخضر واليابس.. ودعا 
الصيادي فخامة الرئيس الى عدم تقديم أي تنازالت 
خارج الدستور والقانون وأن يدع الشعب يدافع عن 

الشرعية ضد كل من يحاول المساس بها..

حاوره/عارف الشرجبي


